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Ao entrar em contato com este livro, o(a) leitor(a) se depara com
uma obra singular. Na esteira do rearranjamento das ciências humanas proposto por Hans Ulrich Gumbrecht, a questão aqui não é tanto
o conteúdo em si, o sentido do que se diz, mas as materialidades que se
cruzam no dito. Isso porque o(a) leitor(a) está diante de uma obra que
cristaliza o sonho de dezenas, quiçá centenas de pesquisadores(as) de
universidades adventistas da América Latina, a saber, a consolidação
da identidade pesquisadora dessas instituições. Se, de fato, o sonho é
de vários(as), a vontade realizadora e os esforços para esse primeiro
passo respondem por um nome específico: Prof. Dr. Ruben Holdorf,
professor titular do curso de Jornalismo do Centro Universitário Adventista de São Paulo (Unasp), no campus Engenheiro Coelho, e desde 2014 coordenador desse mesmo programa. A trajetória de Holdorf
na comunicação e no jornalismo é extensa, desde a atuação em jornais de peso do sul do Brasil até a fundação do curso de Jornalismo
do Unasp, passando pela chefia de uma das primeiras iniciativas de
jornalismo profissional na internet de que se tem notícia em todo o
mundo. Entretanto, para a obra em questão, o fator decisivo é que há
anos partiu do professor Holdorf a ideia de promover um evento que
reunisse pesquisadores de comunicação atuantes em universidades
adventistas da América Latina com a finalidade de estreitar os laços e
confirmar o espaço da pesquisa nessas instituições. Holdorf não ficou
apenas na ideia, mas buscou e articulou com perseverança os meios
para realizá-la. Finalmente, de 12 a 14 de setembro de 2017, o evento
foi feito realidade. Foi quando ocorreu o I Congresso Adventista Latino-Americano de Pesquisadores da Comunicação (AdventCom), nas
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dependências do campus Engenheiro Coelho do Unasp, com todo o
apoio institucional de que um evento dessa grandeza é digno. Além
da participação do próprio Unasp, o evento contou ainda com representantes oficiais da Universidad de Montemorelos (México), da Universidad Peruana Unión (Peru) e da Universidad Adventista del Plata
(Argentina), instituições adventistas de ensino superior na América
Latina que contam com programas de Comunicação. A reunião dos
principais celeiros de estudos em comunicação mantidos pela Igreja
Adventista do Sétimo Dia (Iasd) nesta região do mundo contribuiu
para a legitimidade do evento como pedra fundamental da pretendida integração. Durante o I AdventCom, achou-se por bem dar continuidade à iniciativa do professor Holdorf e programar a realização de
edições posteriores do evento, a princípio a cada dois anos. O próximo, em 2019, será sediado na Universidad de Montemorelos.
Cabem algumas breves palavras sobre o que ocorreu efetivamente
na primeira edição desse evento. Primeiramente, pode-se afirmar, sem
sombra de dúvidas, que o I AdventCom foi caracterizado pelo debate.
Em qualquer evento acadêmico que se preze, nenhuma fala é considerada um oráculo, todos os discursos estão abertos a confrontos em
busca das suas contradições, paradoxos e limitações, e quem esteve no
AdventCom pode se lembrar com satisfação desse espírito, sempre com
o óbvio respeito pela perspectiva alheia. Embora de qualidade inquestionável, as palestras, muito mais do que transmissão de um conhecimento superior, foram tratadas o tempo todo como partilha de pontos
de vista, logo, sujeitas a questionamentos, ressignificações e recombinações. Aliás, também obedecendo à dinâmica acadêmica, a principal
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ênfase não esteve nas próprias palestras, mas nas apresentações de trabalhos submetidos em resposta a um call for papers aberto a qualquer
pesquisador(a). Foram mais de 40 trabalhos aprovados e apresentados,
frutos de diversos percursos e trajetórias únicos de pesquisa, todos
apresentados no âmbito de pequenos grupos, onde há mais espaço para
os diversos posicionamentos. E ainda uma última característica a ser
ressaltada é o fato de o congresso ter sido aberto a pesquisadores(as)
que não têm necessariamente vínculo ou relação com instituições adventistas de ensino. De fato, vários dos trabalhos apresentados foram
de pesquisadores(as) oriundos de outras instituições. Isso atesta a pluralidade desta iniciativa, que nunca teve a intenção de ser um evento de
adventistas, mas, ao contrário, a (intenção) de consolidar os programas
de comunicação das instituições adventistas como um espaço aberto
para a reflexão plural sobre esse objeto de estudo.
Os textos reunidos neste livro testemunham ao leitor desse acontecimento. Eles são a versão completa das pesquisas que foram apresentadas no evento. Refletem o pensamento comunicacional que encontrou no I AdventCom espaço adequado de expressão. Como dito,
refletem também diferentes trajetórias e percursos. Alguns textos, fica
evidente pela leitura, correspondem a pesquisas ainda em fase inicial.
Há, inclusive, materiais produzidos por alunos de graduação, uma vez
que o congresso optou também por acolher propostas de iniciação
científica. A maior parte das produções, entretanto, é de pesquisa mais
consolidada, no mais das vezes produzida por mestrandos, mestres,
doutorandos e doutores. Por aquilo que dizem, têm obviamente diferentes valores e repercussões para o desenvolvimento dos estudos em
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comunicação. Mas, como sugerido acima, sua maior importância não
está tanto naquilo que dizem, mas naquilo que mostram. Eles vigem
como rastros, marcas que apontam para algo que não pode ser captado
pelas palavras, que é a materialidade do acontecimento citado acima.
Para finalizar, cabe uma reflexão sobre a importância da materialidade da comunicação. Historicamente, os estudos de comunicação se ocupam em interpretar, apreender o sentido do que foi dito,
aferir a qualidade desse sentido, avaliar os seus efeitos no comportamento das pessoas, comportamentos que, por sua vez, também precisam ser interpretados. Trata-se de um viés eminente e essencialmente
hermenêutico, que impregna não apenas os estudos comunicacionais
mas também as humanidades como um tudo. Parece que tudo precisa ter sentido. De fato, a importância da hermenêutica e do sentido
na comunicação não é casual. É uma obviedade dizer que o humano
é capaz de atribuir sentido às coisas. Em função disso, é natural que
se busque interpretá-lo. Mas, ao mesmo tempo em que há a escalada
do sentido nos séculos 20 e 21 — a estrondosa datificação na e da
atualidade é apenas um epifenômeno dessa tendência —, há também
um outro movimento gestado no interior das próprias humanidades
que questiona a primazia que o sentido adquiriu no pensamento ocidental e tenta retomar outras possibilidades de relação com o mundo.
Esse movimento aponta para os paradoxos e contradições que surgem
no interior de qualquer sentido, que não se resolvem pelo próprio sentido e, na realidade, se configuram como um excedente, ou seja, algo
que se coloca para aquém e além e jamais pode ser apropriado pela
discursividade, pela lógica ou por qualquer forma de determinação.
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Além disso — e o que mais nos interessa aqui —, a primazia do sentido é questionada em favor de uma revalorização do acontecimento
em sua materialidade, o que Mersch (2010) chama de “ek-sistência”
e Gumbrecht (2010) nomeia de “presença”. Há que se reconhecer a
importância dessa luta “contra a tendência da cultura contemporânea
de abandonar, e até esquecer, a possibilidade de uma relação com o
mundo fundada na presença” (Gumbrecht, 2010, p. 15). Não se trata
de uma recusa pueril ao sentido, mas de um equilíbrio por meio da
revitalização de uma dimensão da experiência humana que tem sido
subordinada e, por vezes, até mesmo ignorada, embora seja anterior
ao próprio sentido e condição de possibilidade deste. Afinal, anterior
a qualquer definição, representação ou comunicação de um “o que”
(“o que a coisa é”) se coloca a própria existência, a própria presença
da coisa, ou seja, um incontornável “que” (“que a coisa é”). Embora tenhamos a capacidade de atribuir sentido às coisas e comunicar
esse sentido a outros(as), só podemos fazê-lo porque antes algo se fez
presente, algo aconteceu, uma certa materialidade nos invadiu. Além
disso, o próprio comunicado não se reduz ao seu sentido. Ele, em
si, é antes de tudo — leia-se, antes de ser sentido — um acontecimento material tanto para quem fala quanto para quem ouve (ou em
qualquer outro tipo de mediação). É somente a partir do seu acontecimento material que o comunicado pode carregar qualquer sentido,
seja qual for e como for interpretado. Dessa forma, fica assegurada
também a função primordial da alteridade na experiência humana.
Se tudo se reduzisse a sentido(s), a fonte da experiência humana estaria nela mesma e na sua lida com as coisas. Quando reconhecemos
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que qualquer sentido possível brota da presença, que a comunicação
se coloca antes de tudo como resposta à materialidade de um acontecimento e ela própria se dá como um acontecimento material, recuperamos a alteridade como a fonte de qualquer experiência e da
comunicação, inclusive necessariamente fora do sentido.
Não há espaço aqui para expandir todas as implicações da busca
por reequilibrar o jogo e apontar para o papel irredutível da “presença”, da “materialidade”, do “acontecimento”. Mas a dimensão material da comunicação — aquém e além de qualquer sentido — nos
ajuda pelo menos a localizar melhor qual é o valor deste livro. Ele
comunica não apenas pelo que diz em cada um de seus textos, mas
porque aponta para acontecimentos e materialidades que não podem
ser definidos — não se pode fazer sentido com eles —, mas que deixam seus rastros justamente no e pelo sentido.
Prof. Dr. Tales Tomaz
Coordenador-geral do I AdventCom
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“Un recorrido por
las nuevas perspectivas
teóricas en tono a
la recepción”1
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Resumen: En el presente trabajo nos proponemos elaborar un estado del arte sobre los estudios comunicacionales contemporáneos
acerca de la recepción. Para ello realizaremos, en primer término,
una mirada panorámica sobre algunas las primeras y principales
vertientes teóricas que han incursionado en este aspecto particular
de la comunicación. La importancia que reviste retomar las cuestiones planteadas por los Estudios de la Recepción reside en lo significativo de estos aportes a la hora de proponer, diseñar, planificar
y ejecutar contenidos mediáticos. Todo producto masmediático
está indudablemente orientado por una mirada particular en relación al proceso comunicacional y sus componentes. El modo en
que se concibe el polo receptor determina las propuestas mediáticas. La pregunta que décadas atrás se realizaban los teóricos giraba
en torno a qué hacían los medios con el público; actualmente y
frente a los nuevos medios y las nuevas narrativas, la pregunta gira
en torno a qué hacen los receptores con los medios y sus contenidos
en la actualidad. Este giro plantea implica una mirada diferente en
relación a la recepción.
Palabras clave: comunicación; investigación; recepción
En la historia sobre las diversas tematizaciones de la comunicación, un lugar importante corresponde a los Estudios sobre la Recepción (ER). En este trabajo se pretende, en primer término, recuperar de modo sintético algunos de los más significativos estudios
contemporáneos en torno a este polo, al que no consideramos una

“Un recorrido por las nuevas perspectivas teóricas en tono a la recepción”

simple instancia en el esquema tradicional de la comunicación, sino
una dimensión fundamental en los procesos sociales de construcción
de sentido (VERON, 1996) y realizar, a partir de los nuevos aportes,
un principio de análisis acerca de las diferentes características de los
sujetos que intervienen actualmente en esta instancia.
En los estudios comunicacionales, durante mucho tiempo, la
pregunta y la indagación teórica acerca de la recepción estuvo fuertemente vinculada al consumo. En tanto que otro aspecto que también determinó estos estudios estuvo íntimamente ligado con los
medios broadcasting. En la actualidad, nuevas perspectivas se abren
que nos obligan a reflexionar acerca de la recepción a partir de las
nuevas narrativas transmediales.
Hay una necesidad de pensar la instancia de la recepción más
allá de un simple lugar en el proceso tradicional de la comunicación,
dejando así de lado la fuerte tradición que ponía el énfasis en el emisor o en el contenido. Estudios contemporáneos acerca de la recepción entienden a los sujetos sociales como agentes con capacidad para
negociar significados y sentidos. Abordan el rol que las investigaciones en comunicación le asignan a los nuevos sujetos, no sólo en su
lugar “activo” sino reconociendo en ellos la creatividad y la iniciativa
personal de los sujetos en sus intercambios comunicacionales.
El objeto del presente texto no es novedoso, ya que podemos encontrar múltiples trabajos que realizan un recorrido por las principales líneas teóricas en torno a la recepción. Sin embargo, consideramos
que el aporte relevante de este trabajo estará dado en retomar aportes de diversos campos epistemológicos y orientar la reflexión en el
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impacto que los diversos modos de concebir la recepción tienen sobre
las acciones comunicacionales a las que posteriormente tienen lugar
en las producciones mediáticas.
Los estudios de la recepción nos permiten, en un contexto absolutamente diferente al de los primeros desarrollos en relación a los
receptores, comprender las interacciones que los sujetos establecen
con los medios y las tecnologías y, de manera mucho más abarcante y,
desde una perspectiva semiótica discursiva, los procesos sociales de
asignación de sentido que tienen lugar.

PRIMEROS ABORDAJES
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Los primeros estudios empíricos en torno a la recepción surgieron con la impronta conductista, vinculados a la publicidad, la
política y la intencionalidad de la manipulación de la opinión pública. Así como también destacaban y ponderaban el rol de emisor
por encima del resto de los elementos intervinientes en el proceso
de la comunicación.
En relación a los límites que estos estudios implicaron por su
perspectiva, Orozco Gómez sostiene que:
“se enfrentaron a ese esfuerzo mercantil-cuantificante de los estudios de “rating”. La pretensión de este tipo de estudios, de conocer a
las audiencias sólo a partir de sus preferencia programáticas eclipsó el interés mayor por una comprensión más integral de sus usos
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sociales y su producción de sentido a partir de sus percepciones e
interacciones con los referentes mediáticos” (Orozco Gómez, p.18)

Así, estas investigaciones y sus conclusiones, lejos de aportar elementos significativos para un estudio profundo acerca del vínculo
entre el destinatario, el mensaje y los procesos de recepción, limitaron
la búsqueda en la investigación de otras perspectivas más productivas.
Otro elemento que sesgó los primeros ER fue “la comprensión
fragmentaria del proceso comunicativo dentro del campo académico de la comunicación. Fragmentaria, porque se presumía (y se presume todavía para ciertos casos) que cada componente del mismo
podía ser substraído del proceso en su conjunto para ser estudiado.”
(Orozco Gómez, 2008, p. 18-19)
Estas posturas teóricas fueron las que impulsaron los estudios
enfatizando ya sea al emisor, sólo el mensaje, el código o el canal.
Cada uno de los elementos del proceso de la comunicación como
aislado y sin impacto real sobre el resto. Los resabios de esta propuesta teórica, que ha sido ampliamente debatida y superada, continúan apareciendo en la actualidad, no sólo en los textos escolares
intentando explicar cómo tiene lugar la comunicación sino también
en diversos emprendimientos comunicacionales. Esto último se evidencia claramente con un simple análisis de algunas las propuestas
televisivas o radiofónicas.
En la década del 60, nos encontramos con el conocido modelo de “los usos y las gratificaciones” que, entonces, cambia el
interrogante ¿qué hacen los medios con los destinatarios?, para
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transformarlo de la siguiente manera ¿qué hacen los receptores con
los medios? Inaugurando un espacio un poco más importante a la
actividad al receptor, que hasta entonces aparecía completamente
relegado. Hay allí un primer intento por desplazar la centralidad del
emisor (medios) al destinatario (audiencias).
Posteriormente, tanto en América Latina como en Europa, los
estudios sobre la recepción se vincularon con aportes derivados de la
etnometodología, la estética de la recepción y de los estudios lingüísticos y semiológicos.
“En los años ochenta la pregunta por la recepción, por el consumo,
por las formas de lectura posibles frente a un texto se constituye,
28

por un lado, dentro del campo de la comunicación, en una zona
compleja de problematización de las industrias culturales; pero, por
otro, dentro del estatuto de la comunicación misma más allá de sus
condicionantes mediáticos”. (Saintout-Ferrante,2006, p.9)

Un cambio cualitativo se comienza a vislumbrar , ya que:
“La recepción deja entonces de ser una etapa o un momento del proceso de la comunicación para transformarse en un lugar desde el
cual repensar el estatuto entero de la comunicación. Hay una necesidad de comprenderla por fuera de los reduccionismos y estrecheces que las metáforas biológicas y mecánicas, y las lecturas en clave
ideológica, le habían puesto como sello. Hay que salir de la razón
dualista, que durante tantos años ha clasificado lo culto versus lo
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popular, lo rural versus lo urbano, lo masivo versus lo culto, la emisión versus la recepción”.(Saintout, 2003,p.2)

A partir de entonces, los estudios acerca de la recepción han tenido en cuenta diversas aristas del proceso de interpretación que llevan a cabo los receptores.
“Uno de los aspectos centrales que se incorporaron fue la especificidad del
proceso de comunicación como un proceso de significación, es decir, un
proceso que se lleva a cabo entre interlocutores (destinadores y destinatarios), sujetos que se comunican entre sí por la mediación del lenguaje.
Algunas preguntas relevantes guiaron la reflexión: ¿en qué medida los sujetos lectores “interpretan” el mensaje libremente o en el mismo sentido
propuesto por el texto? Se ha discutido ampliamente el problema de las
“desviaciones” del sentido, de las significaciones “erróneas” o la proliferación de los sentido múltiples ”. (de la Peza Casares, p. 35)

Estos cambios en la reflexión sobre la recepción no admiten sobre esta dimensión de la comunicación una lectura única, como ocurriera en otros momentos; lo que encontramos es “más bien un torbellino de propuestas teórico- metodológicas que enfrenta los modelos
instrumentales que habían dominado por décadas el conocimiento
de la comunicación en las sociedades” (Saintout-Ferrante, 2006, p.9)
y nos vemos obligados a abandonar la idea tradicional de ver la recepción como un simple lugar en el modelo comunicacional para pensar
desde aquí la comunicación en su complejidad.
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No podemos dejar de mencionar aquí, por su importancia y porque nos encontramos en un espacio académico latinoamericano, los
importantes aportes en este sentido, de Jesús Martín Barbero, con su
categoría de “mediaciones”, a las que este autor describe como
“ese ‘lugar’ desde donde es posible comprender la interacción entre el
espacio de la producción y de la recepción: lo que se produce en la televisión no responde únicamente a requerimientos del sistema industrial
y a estratagemas comerciales sino también a exigencias que vienen de la
trama cultural y los modos de ver” (Martín- Barbero, 1987, p.20)
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Y, enriqueciendo su propuesta teórica, distingue tipos de mediaciones: individuales, institucionales, tecnológicas, situacionales, de
referencia (entre las que se encuentran la edad, el género, la etnia, la
raza o la clase social).
Cabe aclarar que en esos momentos el centro de la reflexión y la
investigación estaba puesto en la TV, en las telenovelas, en qué hacía
la gente con lo que miraba en la tv, cómo este medio y sus contenidos
se integraban a la vida cotidiana; la telenovela y los noticieros organizaban la cotidianeidad de la gente.
Comenzar a pensar en un receptor, pensarlo en un entorno,
mediado por multiplicidad de factores, de los que éste también forma parte, implicó una gran diferencia respecto de cómo pensar la
comunicación y más específicamente la instancia de la recepción,
entendida ésta ya no sólo como el lugar de llegada del mensaje sino
como un lugar de intervención de múltiples variables que operan en
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la interpretación. Se comienza a considerar el aspecto intertextual de
la comunicación, a romper con la centralidad de los medios en la comunicación y a abordar los procesos comunicacionales en su complejidad, considerando el papel activo de los receptores.
“Los estudios sobre recepción mediática pasan a desarrollarse en diferentes países de América Latina, intensificándose sobre todo a partir
de finales de los años 80 y centrándose principalmente en la relación
televisión y audiencia. Como premisa esencial de esta vertiente, está
la percepción de que, aunque los procesos mediáticos intervienen básicamente en la conformación de las interacciones, memorias e imaginarios sociales, los individuos son sujetos activos en todo proceso
de comunicación, capaces de conferir usos específicos a los contenidos (y sentidos) ofrecidos por los medios. No hay garantía, por tanto,
de que los sentidos apropiados por la recepción sean los mismos que
proponen los productores de los medios de comunicación, ya que los
receptores negocian permanentemente esos sentidos en base a sus
experiencias y prácticas individuales y colectivas. En esta línea, la investigación en recepción ayuda también a revelar las contradicciones
y conflictos en el seno de las industrias culturales y de las instituciones
comunicativas “donde coexisten diversos proyectos que luchan por
dominar y entran en conflicto” (Creel y Orozco, 1996, p. 208).

Sin embargo, a pesar de éstos que podemos considerar “avances”, en relación a los primeros estudios empíricos sobre la recepción,
hay críticos que continúan sosteniendo que estos progresos están

31

OS DESAFIOS DA COMUNICAÇÃO

32

“entrampados” en su propio lenguaje. Sostienen que estas investigaciones siguen manteniendo al medio de comunicación como variante central del análisis y que se encuentran limitados por la noción
de “receptor”. Este concepto estaría funcionando como una “jaula de
hierro” que impide considerar al sujeto social en sus múltiples dimensiones, con una realidad sociohistórica que, a los dichos de Verón,
constituye “las condiciones de reconocimiento” y nos permiten introducirnos en esta dimensión que este autor considera una dimensión
de la productividad social del sentido.
Los ER, en las últimas décadas, han sobrellevado el desafío de
romper con la idea tradicional acerca del rol determinante del emisor
en la comunicación y el carácter lineal del proceso.
Si continuásemos con el recorrido por las diversas corrientes y
teorías que se han detenido a estudiar la instancia de la recepción,
en relación a los medios tradicionales encontraremos que el análisis
sobre el tema varía según sus filiaciones epistemológicas, teóricas y
metodológicas. Esta divergencia también las encontramos en los estudios actuales que intentan pensar los cambios profundos en las prácticas de las audiencias.
Otro abordaje de la relación medios masivos y públicos, especialmente en la Argentina,
“fue la reflexión que desde la semiología se hizo sobre los campos sociales de la significación, sobre la discursividad social, y en este marco la preocupación por las condiciones de reconocimiento de los
discursos mediáticos. La idea que guió el análisis fue la afirmación
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de que un discurso siempre es un mensaje situado, producido por
alguien y dirigido a alguien. Eliseo Verón, fue el máximo representante de esta problemática”(Saintout y Ferrante,2006, p.2)

Esta propuesta teórica, impulsada originariamente por Eliseo Verón
en su obra “La semiosis social” (VERON, 1996) permite realizar el desplazamiento desde la categoría de “recepción” a la de “reconocimiento”,
lo que implica abordar las condiciones de reconocimientos de los discursos siempre en relación con otros, en un entramado discursivo, dejando
así de lado preguntas complejas que surgen, vinculadas estrictamente a la
recepción, tales como si ésta es grupal, individual o colectiva, la libertad
del consumidor frente al control que se pretendía tenía el emisor etc. el
análisis de las condiciones de reconocimiento no se enmarcan en una
teoría de la comunicación sino dentro de lo que llamamos Teoría de la
Discursividad Social o Teoría de los Discursos Sociales.

LA PRODUCTIVIDAD DEL SENTIDO.
Diversos cambios se producen actualmente en el abordaje de la
problemática de la recepción. Hoy podemos mencionar que se están
construyendo nuevos objetos de investigación en los cuáles se incorpora el enfoque de la comunicación ya no como transmisión de información lineal sino desde la pregunta por la construcción social del sentido,
retomando los postulados fundamentales de la Teoría de la discursividad Social mencionada en los últimos párrafos del apartado anterior.
Estas líneas teóricas sostienen que la producción de sentido o la
significación que resulte de un intercambio entre sujetos y referentes
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comunicacionales no es simple reproducción de los contenidos manifestados por el emisor sino que su operación interpretativa es siempre
asumida como una producción aun en los muchos casos en que lo que
se produzca resulte muy similar al referente, sobre todo mediático, que
sirve de punto de contacto en el proceso comunicacional.

LOS DESTINATARIOS EN LA ERA DIGITAL
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Por otro lado, las transformaciones tecnológicas y sociales han
orientado a las actuales investigaciones hacia las prácticas que los sujetos contemporáneos mantienen, atravesados por la hipermedialidad.
Los sujetos que conforman las audiencias en la actualidad se nos
aparecen como “el resultado de una experiencia cultural específica,
de una experiencia histórica que determina las acciones por acumulación, articulando consumos, prácticas, modalidades de uso y contratos comunicativos” (Maestri, 2011)
El más impactante cambio que orienta las indagaciones actuales
es promovido por el carácter “digital” de las audiencias. La digitalización de los mensajes, trajo consigo, al menos aparentemente, el fin de
las audiencias masivas y la aparición de un “nuevo destinatario”: el sujeto productor/receptor. Lo que termina por modificar el modelo positivista Emisor- Receptor que ha marcado la historia de la comunicación.
Los medios actuales facilitan una desmasificación y una fragmentación de las audiencias, que constituían las variables fuertes de
las teorías iniciales en torno a la recepción.
Asimismo, la digitalización de la comunicación, genera una conjunción mediática y comunicacional, generando una convergencia de medios.
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Como consecuencia de estas transformaciones tecnológicas y
culturales, los estudios actuales vinculados a la recepción, si bien son
incipientes aún, están atravesados por dos conceptos importantes: hipermediaciones y convergencia.
Carlos Scolari va a referirse a la categoría de “hipermediación” para
referirse no tanto a un producto o un medio sino a los procesos de intercambio, producción y consumo simbólico que se desarrollan en un entorno
caracterizado por una gran cantidad de sujetos, medios y lenguajes interconectados tecnológicamente de manera reticular entre sí. (Scolari, 2008)
En tanto que cuando referimos a la convergencia, se está remitiendo
a la interconexión de tecnologías, conexiones web, intermediales a las que
tiene acceso un usuario de la red, convergencia que está caracterizada por
la integración, la interconectividad y la hipermedialidad.
Una de las características predominantes de la comunicación digital está dada por lo que se ha denominado “producción colaborativa”
(del que wikipedia es la más básica y clara evidencia). Y, de hecho, tal
es su importancia que los medios tradicionales también están adoptando la idea de que las audiencias participen en la elaboración de sus
contenidos, a través del envío de fotos, videos etc. Estas prácticas van
interpelando de nuevas y diversas maneras a los destinatarios, no sólo
porque les demanda una participación activa en la producción de mensajes sino porque construye nuevas subjetividades.
En paralelo con estas propuestas que promueven
“La atención por las audiencias ha sido una preocupación que estuvo presente desde la aparición de los medios de comunicación en los
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publicistas, en los programadores, productores. Ha sido la gran preocupación de la industria. Captar audiencia, atraerla, recuperarla, si
mermó o se perdió, son constantes en la industria. Hoy la pluralidad
de ofertas mediológicas o tecnológicas, la segmentación de públicos, el
carácter nomádico de las audiencias, hacen que más que un interés sea
una obsesión, sobre todo para los que se ubican en el campo de la producción, la programación, la comercialización.” (Mazziotti, 2006 p.57)
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El acceso y el uso de las nuevas tecnologías generan nuevas prácticas en los sujetos. Cada uno va generando sus propias acciones y afinidades con las propuestas a su alcance Nuevo estatus de las audiencias:
múltiples frente a medios múltiples, audiencias productoras/receptoras.
La comunicación se ha vuelto desterritorializada. Se generan nuevas
comunidades que se buscan, conforman reconocen por sus temas de
interés, su convergencia de miradas y gustos. “Se podría decir , entonces, que son las prácticas de los sujetos las que van ‘coconstruyendo’ al
dispositivo tecnológico, de tal forma que no siempre coincide con las
intenciones de sus productores” (Maestri, 2011)
Esta realidad que nos circunda nos orienta a hablar del establecimiento de un nuevo contrato comunicativo en el que el “usuario” se
convierte en el centro del proceso de la comunicación. Por ejemplo, el
consumo noticioso se realiza a partir de lo que se denomina “Lectura incidental”; la acción de informarse voluntariamente a través de los medios,
propias del siglo pasado, es reemplazada por el acceso a la información
en las redes, donde el usuario-lector se encuentra repentinamente con la
información y, si despierta su interés inmediato, accede a ella.
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Este nuevo contrato, que ubicaría ahora sí en un rol predominante al destinatario estaría caracterizado, según Maestri (2011), entre otros aspectos, por:
•

Producción mediática a la medida de cada uno, producida y solicitada por cada sujeto.

•

El consumo entendido como producción, consumir implica acciones tales como opinar, comentar etiquetar etc.

•

Eliminación de la intermediación: el usuario es origen y destino
de la información.

•

Nuevas conceptualizaciones que obligan a a abandonar el
concepto de audiencia. Aparecen conceptualizaciones tales
como: usuario, fans, consumidor etc.

•

Conglomerados mediáticos: flujo de imágenes, sonidos, videos, animaciones etc. que circulan por canales mediáticos
sin ningún tipo de jerarquías.

•

Creación de nuevos contenidos: los usuarios generan contenidos que comienzan a circular muy rápidamente. Esto
permitiría pensar en una relación igualitaria de acceso a
las oportunidades tecnológicas por todos los usuarios con
acceso a la red.
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•

Participación en la producción de contenidos informativos de
los medios de comunicación tradicionales.

Acerca de los destinatarios que construye esta era digital de la
comunicación, Igarza sostiene que:
“La digitalización de nuestra vida es asimilada de formas diferentes según
la generación de usuario a la que pertenecemos. Por un lado, la generación que creció en un entorno predominantemente digital. Mayoritariamente jóvenes que pasan el tiempo en el universo de los bits intercambiando constantemente correos electrónicos, archivos digitales (música,
videos, textos) y mensajes cortos de texto por celular o en las salas de chat,
38

alejados de un planeta Tierra culturalmente atomizados. Son sujetos activos de más intercambios comunicativos que las personas de las generaciones menos digitales, o al menos de micro intercambios en formatos
breves y sintéticos. Hacen uso de nuevos lenguajes híbridos, impuestos
por la inmediatez interactiva, el desplazamiento constante y la economía
de esfuerzo. A partir de un lenguaje natural común, construyen nuevas
expresiones adaptadas a cada medio. Para los nativos digitales, el mundo
digital es uno” (IGARZA, 2008, p 34-35)

A MODO DE CONCLUSIÓN
No quisiera concluir sin mencionar otra línea de investigación y
que considero fundamental, atendiendo a que nos encontramos hoy
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pensando y discutiendo estos temas en el ámbito académico, es la
que relaciona estrechamente la comunicación y la educación, con los
aportes vitales en este sentido del mexicano Guillermo Orozco Gómez. Aquí los investigadores en comunicación tenemos mucho para
indagar, pensar y aportar a la sociedad.
La concepción de audiencia, destinatario, receptor, usuario, sujeto o el modo en que decidamos pensar ese lugar de la comunicación
estará orientado por marco teórico determinado, que nos hará pensar
las propuestas comunicacionales, es decir nuestras propias prácticas,
de un modo particular.
No es sencillo pensar qué rumbos tomarán los estudios sobre la
recepción. Lo que sí queda en claro es que son esenciales en virtud del
complejo contexto en que como comunicadores, como intelectuales,
nos encontramos y que, por otra parte, se complejiza a diario.
La complejidad de nuestras culturas demanda una reflexión y
análisis constante acerca de los procesos de reconocimiento, se hace
imprescindible reflexionar acerca de las nuevas maneras de “mirar”
de los sujetos en nuestras complejas culturas.
Aunque la televisión aún continúe siendo un medio preponderante en América Latina, la misma está atravesado importantes
transformaciones a partir de internet, con todas sus potencialidades
que incluso la alcanzan, ya que la TV tradicional puede ser hoy consumida desde otro soporte tecnológico.
Los espacios en que tiene lugar la recepción trascienden altamente el orden de lo doméstico, el consumo ocurre en cualquier lugar,
en todo lugar y en cualquier momento, a cada momento.
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Sostener y profundizar los estudios sobre la recepción nos permitirán obtener orientación acerca de los cambios profundos que
serán ya una constante en nuestra sociedad altamente interconectada y volver a preguntarnos acerca de la cuestión de los medios en
tanto organizadores de la vida y la temporalidad de la gente, ¿estos
medios digitales continúan marcando marcando el ritmo familiar o
sólo el individual? ¿cómo los medios digitales organizan o generan
una nueva temporalidad?, entre otros muchos interrogantes, no sin
considerar que cada usuario no es un lugar en la destinación sino
un sujeto que interpreta.
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Resumo: Um dos alicerces sob o qual a modernidade construiu sua
base filosófica foi a relação sujeito-objeto. Nesta relação, o sujeito é
visto como uma figura ‘externa’ do conjunto real, tendo este uma
relação instrumental com a realidade ‘objetiva’. Sob esse alicerce
se desenvolveram as ciências modernas e sua influência atingiu,
inclusive, os estudos em comunicação. A dicotomia sujeito-objeto,
entretanto, sofre críticas por parte de pelo menos duas linhas: o
da teoria das agências, de Bruno Latour; e o da fenomenologia de
Martin Heidegger. O artigo procura investigar quais as implicações
das elaborações críticas de Heidegger e Latour para os estudos em
comunicação atualmente. Para isso, se analisa a maneira como se
estruturou epistemologicamente o campo da comunicação e sua
relação com o paradigma sujeito-objeto. Após isso, busca avaliar
criticamente o campo da comunicação à luz das elaborações de
Heidegger e Latour. A análise é teórica e envolve revisão bibliográfica.
Palavras-chave: Teoria das agências; Fenomenologia; Estudos em
comunicação; Bruno Latour; Martin Heidegger

INTRODUÇÃO
Pensadores da contemporaneidade tratam de celebrar a virada
do pensamento atual como assinalando a morte da ‘modernidade’.
Nas academias e nas páginas de publicações científicas se comemora
a época em que a humanidade se abriu para o questionamento de
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seu próprio fundamento. De fato, se não há uma ‘morte’ das propostas modernistas, a época se caracteriza por uma constante crítica às
bases moderno-científicas sob as quais se assentou a filosofia ocidental, especialmente após a contribuição de René Descartes. Uma das
estruturas modernistas mais atacadas no campo do conhecimento é
a sua compreensão da intencionalidade, que encontra na relação sujeito-objeto — dois termos consagrados na filosofia humanista — seu
ápice. Nesta relação, sujeito e objeto são enxergados como duas entidades isoladas entre si, cabendo ao primeiro transcender sua esfera e
alcançar o último, intervindo, sondando e atribuindo sentido a este.
Foi esta ideia que contribuiu para o afã tecnocientífico dos séculos 19
e 20, e o avanço dos ideais do Iluminismo, no fim da Idade Medieval.
Seu espectro de influência alcançou todas as áreas do saber, entre elas,
os estudos em comunicação.
Dentre as críticas mais desenvolvidas elencadas contra a modernidade, entretanto, duas bem reconhecidas são as do filósofo alemão,
Martin Heidegger, e do pensador francês, Bruno Latour. Heidegger, que
dedicou grande parte dos seus ensaios em tratativas críticas à modernidade e ao pensamento científico, apresentou no campo fenomenológico uma alternativa à dicotomia sujeito-objeto. Já em fins do século 20,
Latour elaborou o que chama de ‘teoria ator-rede’, também conhecida
por teoria das agências, onde tece críticas à relação sujeito-objeto, em
linha distinta a de Heidegger. Ambas as ideias tiveram êxito em minar,
em parte dos círculos filosóficos, o sustentáculo do pensamento moderno. Este ensaio visa, no entanto, analisar o impacto das elaborações
críticas de Heidegger e Latour com relação à modernidade no campo
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dos estudos em comunicação. Quais as implicações da crítica ao sujeito-objeto para a consideração do fenômeno da comunicação? Em que,
de fato, consiste o paradigma sujeito-objeto, afinal? Como a abordagem
tradicional da comunicação atua dentro deste paradigma? O trabalho
será orientado de maneira a responder estes questionamentos.
A estrutura buscará primeiramente apresentar os aspectos
essenciais que caracterizam o pensamento moderno. Em seguida,
busca-se entender a influência da modernidade, em especial da relação sujeito-objeto dentro da compreensão da comunicação. Após
esta etapa, a pesquisa apresentará a base das críticas de Latour e
Heidegger ao modelo sujeito-objeto e à modernidade. O trabalho
se encerra com uma reflexão acerca das implicações destas críticas
para os estudos em comunicação.

RELAÇÃO SUJEITO-OBJETO
Depois disso, considerei, de modo geral, o que uma proposição
requer para ser verdadeira e certa; pois, já que eu acabava de encontrar uma que sabia ser tal, pensei que também deveria saber
em que consiste essa certeza. E, tendo notado que em penso, logo
existo nada há que me garanta que digo a verdade, exceto que vejo
muito claramente que para pensar é preciso existir, julguei que
podia tomar por regra geral que as coisas que concebemos muito clara e distintamente são todas verdadeiras, havendo, porém,
somente alguma dificuldade em distinguir bem quais são as que
concebemos distintamente (DESCARTES, 1996, p. 39).
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Assim como em qualquer outro período da história do pensamento, não é fácil marcar o ‘ponto inicial’ do que se convencionou chamar por modernidade no meio filosófico. De fato, Descartes
não foi o primeiro a buscar alternativas para a tradição medieval de
pensamento, derivada da filosofia de Agostinho e Tomás de Aquino.
O surgimento de novos aparatos técnicos estimulado por campos
científicos como física, química e matemática gerou uma onda de
otimismo na capacidade humana de sistematizar o real e atribuir
significado a este. Galileu (1957, p. 238) escreveu que o livro da Natureza “está escrito em caracteres matemáticos”3, portanto, capaz de
ser mensurável a partir da Razão humana. As indagações levavam
ao questionamento de como pode o homem obter certeza.
A tratativa desta questão e sua sistematização se devem ao
trabalho de Descartes. Na sua obra “Discurso do Método”, após
apresentar a sua busca pela certeza absoluta das coisas, Descartes
declara que não encontrou senão o fato de ele [res cogitans — sujeito pensante] ser o que duvida (pensa] da certeza das coisas [objetos]. “Logo depois atentei que, enquanto queria pensar assim que
tudo era falso, era necessariamente preciso que eu, que o pensava, fosse alguma coisa” (DESCARTES, 1996, p. 38). A certeza, em
3 É interessante notar que já na matemática se apresenta, em essência, o atributo da
certeza, do asseguramento, tão trabalhado nos tratados de Galilei e, especialmente,
Descartes. Conforme argumenta Silva (2016, p. 55) citando a interpretação heideggeriana do termo grego Μαθήματα (mathemata): “‘aquele acerca das coisas que já conhecemos verdadeiramente, de modo antecipado. Aquilo que, em consequência, não
começamos por ir buscar às coisas, mas que, de certo modo, levamos conosco até elas’.
Portanto, a questão-chave da matemática não está na manipulação de números que
permitem a realização de questões matemáticas, mas na certeza, no asseguramento”.
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Descartes, é, então, colocada sob o âmbito do que pensa, do que
cogita acerca das coisas. Portanto, cogito ergo sum [penso, logo
existo]. No pensamento cartesiano,
a percepção de um atributo requer, na sequência, aquilo ao qual o
atributo lhe pertence ou lhe é inerente. Uma vez que “o nada não
possui atributos ou qualidades”, então há algo a quem o atributo
deve pertencer. Este algo a quem pertence o atributo é a res cogitans ou o sujeito que pensa: o ‘eu’ (OLIVEIRA, 1998, p. 77).
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Em Descartes, e aí representa a grande virada moderna, morre
aquele que se apresenta como um lócus da atividade misteriosa divina ou
de forças místicas da natureza. Ele não pode mais pertencer a nenhuma
esfera física. É aqui que aparece a figura do sujeito. Com Descartes, o
sujeito passa a existir. Sujeito é a referência do real. O real é o que é legitimado pelo sujeito autorreferencial por meio da Razão. Esse sujeito, em
Descartes, aparece da maneira mais abstrata possível, independente de
existência corporal ou de qualquer realidade. É um princípio organizador puramente metafísico, na acepção fenomenológica do termo4.
4 Metafísica aqui atribuída não como ‘o que está além do físico ou do material’ como
usualmente o é feito, especialmente no campo da teologia. A concepção mais próxima de metafísica conforme concebida no pensamento aristotélico se apresenta na
apreensão de physis (Μετά τα φυσικά) que engloba todo o conjunto nos quais as coisas aparecem — se desvelam — como tais — como coisas existentes. Nas palavras de
Heidegger (2013, p. 121), “foi só aqui, na Hélade, onde a totalidade do mundo apelou
ao homem como physis”. Metafísica é a pergunta por aquilo que está além do que é,
no espectro da não-existência. Em Heidegger, aparece como a tentativa de fixar o Ser
das coisas para além delas mesmas, para além do que é (HEIDEGGER, 1987).
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O sujeito, portanto, isolado de outros entes, tem de transcender sua esfera para entrar em contato com coisas com as quais
interage, sobre as quais age. Essa transcendência ocorre, para Descartes e pensadores como Leibniz e Bacon, por meio da Razão. Eu
encontro os objetos sempre a partir da minha observação neutra e
me relaciono com eles somente a partir de quando eles se tornam
objeto do meu raciocínio. Isso vale não apenas para objetos materiais, como se possa imaginar devido ao senso comum atribuído
ao termo. Amor, ódio, e mesmo Deus, como se pode averiguar
pela própria argumentação de Descartes no ‘Discurso do Método’5, somente podem emergir para o sujeito a partir de uma relação objetiva mediada pela Razão.
O impacto do tratado de Descartes foi decisivo para o desenvolvimento do pensamento e da civilização ocidental, a partir do
século XVII. O sujeito e sua relação objetiva com as coisas se tornou
a forma mais apropriada de explicar o real. Afinal, a pleno despontar de inúmeras contribuições instrumentais e técnicas para a sociedade, quem poderia discordar de que, de fato, os objetos estão
à disposição para sistematização, racionalização e reprodução e de
que é assim que o ser humano se associa com o mundo? “Desde
5 Após descobrir a primeira de todas as verdades em seu método “Cogito ergo sum”,
Descartes (1996, p. 39-40) apresenta em seguida uma defesa racional para a existência de Deus. “A seguir, fazendo a reflexão sobre o fato de que eu duvido, e que,
por conseguinte, meu ser não era absolutamente perfeito, porque eu via claramente que era perfeição maior conhecer do que duvidar, eu percebi que dessa reflexão
concluía a existência de algo mais perfeito que eu era; e eu claramente percebi que
essa percepção vinha de uma natureza que era de fato mais perfeita. […] Para ser
dito em uma palavra, que era Deus.”
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Descartes ganha terreno […] a ideia de que o ser humano é o fundamento do Ser. Compreender o Ser, isto é, compreender que as coisas
são e atribuir a elas significado, tem sido intimamente ligado com a
capacidade cognitiva humana” (TOMAZ, 2016, p. 5). A influência
do paradigma sujeito-objeto como explicação de mundo perpetrou
não apenas o que se convencionou chamar por Ciências Exatas, mas
cada área do pensar ocidental incluindo a compreensão de como o
ente humano se comunica com o Outro.

MODELO TÉCNICO DE COMUNICAÇÃO
50

Os aspectos mais técnicos da teoria matemática da comunicação
(o conceito de entropia, o próprio conceito de informação) desapareceram […] o que permaneceu foi a forma geral do esquema
que - graças à sua essencialidade à sua simplicidade - se transformou num sistema comunicativo geral (WOLF, 1987, p. 104).

Gorgias, Kiekergaard, Nietzsche, entre outros nomes, estiveram entre os que levantaram reflexões acerca da comunicação no
decorrer dos séculos, todavia, foi apenas no século 20 que se ‘criou’
o chamado campo da comunicação, inaugurando de forma sistemática os estudos em comunicação de maneira disciplinar. Os engenheiros Claude Shannon e Warren Weaver elaboraram, a fins da
década de 1940, o que ficou conhecido como teoria matemática da
comunicação, que ajudou a moldar os estudos na área até o presente.
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No artigo ‘The Mathematics of Communication’, Weaver (1977,
p. 25) inicia questionando “como os homens se comunicam uns com
os outros?”. Para responder esse questionamento, Weaver elaborou o
sistema emissor-receptor, no qual reduziu comunicação à troca de informações de uma ponta a outra de um dado sistema, seja este humano ou maquínico. Na palavra comunicação, Weaver englobou “todos
os procedimentos pelos quais uma mente pode influenciar a outra”
(WEAVER, 1977, p. 25).
Figura 1: Para Weaver (1977, p. 27), “um sistema de comunicações
pode ser reduzido a esses elementos fundamentais”.
Mensagem
Fonte de
informação

Sinal

Mensagem

Sinal + Ruído

Emissor

Receptor

Destinação

Fonte de ruído

A despeito da presença de diversos elementos técnicos deste sistema, esclarecidos por Shannon e Weaver em seus trabalhos, o decisivo nesse modelo é o caráter previsível que a comunicação adquire.
Para Weaver (1977), ou ela influencia uma ação, de preferência planejada inicialmente, ou ela não pode acontecer. O grande objetivo do
sistema é evitar o ruído — interpretado por eles como “toda e qualquer alteração na mensagem pretendida pela fonte [emissor]” (SILVA,
2016, p. 12) — e garantir o funcionamento da comunicação [troca de
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informação] de maneira eficaz. O ponto-chave é que a comunicação
com a teoria matemática ganha um caráter linear, mensurável, calculável e técnico. Problema, na comunicação, é sempre de ordem técnica. Eu, o sujeito, me comunico sempre de modo objetivo com o receptor, o objeto da comunicação. Eu encontro diante de mim uma série
de mensagens com as quais posso criar sentidos e informar outrem. A
construção de comunicação feita por Shannon e Weaver parte da relação sujeito-objeto vista na tradição cartesiana da filosofia ocidental.
Mesmo após décadas de pesquisas no campo da comunicação, o
paradigma técnico da comunicação de Shannon e Weaver ainda impera como explicação-modelo para o que é e como ocorre o fenômeno da comunicação. Como colocam Gunkel e Taylor (2014, p. 34-35),
52

enquanto muito dos estudos em comunicação mudou de um simples modelo de transmissão e definiu-se com a tarefa acadêmica de
ressaltar as diversas complicações e distorções que ocorrem dentro
de qualquer ‘mero’ ato de comunicação [por exemplo, o ‘barulho’
que pode interromper a comunicação e, mesmo se recebida, as diferentes maneiras pelas quais os receptores podem escolher decodificar a mensagem etc], grande parte da disciplina ainda trabalha
[ainda que implicitamente] dentro do modelo de Shannon e Weaver.

Seja no campo das relações de poder existentes numa ‘cadeia’ comunicacional [escola marxista e de Frankfurt] ou na neutralidade dos
meios [paradigma funcionalista], quase a unanimidade das pesquisas
em comunicação não escapa da relação sujeito-objeto moderna. Em
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todas elas, a comunicação é vista como um evento ‘à mão’ (LIESEN,
2014). A facilidade e utilidade do sistema de Weaver e Shannon, que
podem englobar inúmeras problemáticas das relações humanas na
contemporaneidade, auxiliaram a alargar sua influência no campo
comunicacional. Em outras palavras, o modelo funciona. Ele explica
como as relações têm ocorrido num mundo em que “a sociedade passou a ser vista como um conjunto de circuitos e canais, mantido pelas
redes técnicas de informação” a serviço do sujeito (RÜDIGER, 2004,
p. 109). Porém, o que dizer quando, na própria época de seu império
como um paradigma6, o objetivismo proporcionado pela compreensão moderna de mundo é atacado em suas bases?

AGENCIALIDADE: CRÍTICA DE LATOUR
Se a ciência está fundada sobre as competências, os laboratórios e
as redes, onde então iremos situá-la? É certo que não do lado das
coisas em si, uma vez que os fatos são fabricados. Mas é certo também que não será do lado do sujeito — sociedade/cérebro/espírito/
cultura —, uma vez que o pássaro que sufoca, as esferas de mármore,
o mercúrio que desce não são nossas próprias criações. Será então
que devemos situar a prática da ciência no meio desta linha que liga
6 Nesta e em outras vezes neste ensaio me refiro à paradigma a partir da compreensão kuhniana do vocábulo. Thomas Kuhn o descreve nos seguintes termos: “uma
estrutura fonte de ‘métodos, áreas problemáticas e padrões de solução aceitos por
qualquer comunidade científica amadurecida, em qualquer época que considerarmos” (KUHN, 1998, p. 137-138).
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o polo objeto ao polo sujeito? Ela é um híbrido ou uma mistura? Um
pouco objeto e um pouco sujeito? (LATOUR, 2013, p. 31)
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Latour questiona o paradigma sujeito-objeto cartesiano apresentando a suposta ‘posição’ de cada ator dentro das relações. Tradicionalmente, a humanidade interpreta fatos científicos como conjuntos
causais de relação causa-efeito controlados por ação e arrazoamento
humano. Na referência ao jornal diário, elencada pelo francês, ele percebe uma contínua compartimentalização do social por camadas de
atuação humana. Logo, no campo do meio ambiente, a humanidade
corre o risco de extinção devido aos erros no controle de emissão de
CO2 na atmosfera, enquanto, na área de ciência e tecnologia, desenvolve uma rede de ‘comunicação’ cada vez mais extensa, até mesmo
‘escapando do controle’ global. Porém, como indica a citação de Latour no início do tópico, o que, de fato, motiva a identificação destes
fenômenos dentro destas categorias? Quem pode colocar estes fatos
como objetos afetados por eu, o sujeito?
Para Latour, a relação sujeito-objeto é, desde o seu início, um
discurso. O homem nunca a viveu. Não há para Latour (2014, p. 8),
“qualquer similaridade nos traços atribuídos a objetividade e a subjetividade e a realidade de sua distribuição”. A camada de ozônio,
tomando o exemplo usado por Latour, nunca foi um objeto afetado
pelas [más] escolhas de um sujeito autônomo. O que a camada de ozônio é e faz interfere, para ele, na própria definição do que somos. Uma
pessoa comum com uma arma na mão não é mais a mesma do que
alguém desarmado, sendo que a arma também não é mais apenas um
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objeto usado por um sujeito, ela atua (LATOUR, 1999). A divisão sujeito-objeto não alcança, para Latour, as complexas relações entre os
agentes do social. O mundo, na modernidade, se tornou um conjunto
de forças mudas. A ironia do pensamento ocidental não é a forte presença da fé em forças superiores — fora do conjunto da compreensão
causal, mas a “crença tola de que ainda existe um mundo não-vivo de
meras coisas” (LATOUR, 2014, p. 7), com as quais me relaciono de
maneira puramente utilitarista, sem notar que essas próprias coisas
nos enredam todos os dias.
Latour contrapõe a relação sujeito-objeto com sua teoria do ator-rede. Para ele, nós, as coisas, o meio subsistem dentro de uma rede
de infindáveis relações distintas. Não existe, para ele, um sujeito numa
esfera separada do real, que vai até algo. Tudo, para Latour, é um agente.
Todas as coisas agem, mesmo as que chamamos de ‘inanimadas’.
Ser sujeito não é agir de modo autônomo em um plano objetivo,
mas é dividir agência com outros sujeitos que também perderam
sua autonomia. É porque nós somos confrontados agora com estes
sujeitos — ou melhor, quasi-sujeitos — que devemos desviar o foco
dos sonhos de domínio (LATOUR, 2014, p. 5).

Neste cenário de interrelacionamento total entre as coisas,
Latour abomina mesmo o termo sujeito e objeto e explora a linguagem dos híbridos - os quasi-sujeitos e quasi-objetos. A construção de objetos e sujeitos sempre se dá conforme sua relação na
rede, conforme atuam. Na teoria ator-rede, de Latour, o máximo
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que podemos fazer é “seguir as coisas através das redes em que
elas se transportam, descrevê-las em seus enredos” (LATOUR
apud FREIRE, 2006, p. 54). Não há espaço aqui para fixações.
Na metáfora da rede, tudo está em perene devir, sempre esteve.
É com base nestas considerações que Latour toma a liberdade
de dizer que ‘jamais fomos modernos’. “O mundo moderno jamais existiu, no sentido que jamais funcionou de acordo com as
regras de sua Constituição [relação sujeito-objeto]” (LATOUR,
2013, p. 44), assim como Newton e Galileu nunca se relacionaram com suas descobertas a partir de objetos ‘frios’ ou ‘duros’,
como no caso da maçã de Newton. As coisas, mesmo para eles,
sempre tiveram agência, argumenta.
Latour (2014) conclui suas ideias convidando a comunidade pensante a reconhecer a agência de tudo, que todos os agentes
compartilham um destino mutável, evitando o que ele chama de
“retirada do movimento do mundo” (LATOUR, 2014, p. 14). As
considerações do filósofo francês têm causado um forte impacto
nos estudos em ciência e tecnologia e ajudou a abalar os fundamentos da pesquisa tradicional na área científica. “Enquanto na
teoria clássica da ciência, o objeto já está lá, é um dado da natureza
que é transformado pela história, na perspectiva da antropologia
simétrica [de Latour] o olhar se volta para os objetos em via de se
constituir, os ‘objetos que estão quentes’ (FREIRE, 2006, p. 60), i.e,
não há mais espaço para um sujeito fora do objeto científico. Sua
crítica, no entanto, não é a única ou sequer a mais influente a abalar as bases do paradigma cartesiano de sujeito-objeto.
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RELAÇÃO COM O SER: CRÍTICA DE HEIDEGGER
Pois, só então, é que poderá surgir o problema ou a seguinte questão:
Como este sujeito que conhece sai de sua ‘esfera’ interna e chega a
uma ‘outra’ esfera, a ‘externa’? Como o conhecimento pode ter um
objeto? Como se deve pensar o objeto em si mesmo de modo que
o sujeito chegue por fim a conhecê-lo, sem precisar arriscar o salto
numa outra esfera? (HEIDEGGER, 2005, p. 99).

Para Heidegger, desde o próprio início de nossa vivência, o
mundo nos é familiar. Não se trata aqui de mundo como a natureza
ou o ambiente em que nascemos. Mundo, nas palavras do filósofo
alemão, “é um caráter da própria pre-sença” (HEIDEGGER, 2005, p.
105). Mundo não é mais uma coisa entre outras coisas à disposição,
mas “a totalidade de significados e referências em que estamos envolvidos […] desde o início” (TOMAZ, 2016, p. 4). Um conjunto do
qual jamais podemos sair, com o qual já estamos destinados desde
o princípio, desde o momento em que encontramos coisas que ‘são’.
Não existe um local em que me encontro isolado das coisas. Já estou
lançado nesse mar de referências a partir do momento em que as coisas significam. Neste sentido, é incorreto questionar acerca do modo
como eu posso compreender algo. Em um momento inacessível a nós,
sempre nos encontramos conhecendo as coisas, dando nome a elas,
nos relacionando com elas como coisas que existem. Uma montanha,
neste espectro, não existe ‘por si mesma’, mas apenas enquanto parte
de uma relação constituída de Ser.
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Não há como perceber algo ‘de fora’ de uma esfera externa chamada Razão, advogada por Descartes. Qualquer tipo de percepção
acerca do real já ocorre dentro da relação que temos com este. Esta é
a razão do por que Heidegger abomina o uso do termo sujeito, para
se referir ao ser humano, e objeto, para se tratar do que comumente
associamos às coisas. Para ele, tudo o que existe, que pode ser nomeado, é um ente, mesmo o próprio ser humano. Todavia, existe um ente
para o qual existem outros entes. Um que não apenas é, mas também
compreende que há Ser e se relaciona com ele. Ele pode “interferir
nesses significados, alterá-los, dando a eles nova significação” (TOMAZ, 2016, p. 4). Para Heidegger (2000), este é o ser humano, o qual
chama de Dasein, expressão alemã que literalmente significa ser-aí7.
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7 Devido ao espaço e a complexidade do raciocínio heideggeriano acerca da diferença ontológica entre Ser e entes, é inevitável tratar do assunto de uma forma um
tanto quanto grosseira. Elaborei um resumo de suas ideias em outro trabalho o
qual coloco à disposição abaixo: “Na gama dos entes, está tudo aquilo que perpetra
o mundo: um cachorro, uma mesa, o ser humano, Deus etc. Tudo aquilo que existe,
é ente, conforme a definição acima. Em nossa experiência mundana, para Heidegger, encontramos apenas entes, que sempre, desde já, se apresentam como entes. A
tendência humana, portanto é a de esquecer o Ser dos entes, já que esta compreensão do Ser, em nossas relações intramundanas, ‘não pode ser derivada dos próprios
entes. Não pode ser vista, deste modo, como um corpo de informações empíricas’.
Só fazemos referências a entes, porque o ser destes entes já se mostrou previamente
a nós. Segundo Heidegger, não pode haver só entes, do contrário ‘jamais compreenderíamos os entes como entes’. É necessário, portanto, que o Ser de algum modo
ocorra no ser humano [este como lócus] para que compreendamos entes como
tais. Este Ser, que não é Deus ou algum Ser supremo, não deve ser compreendido
como um ente. Ser é o que revela os entes como entes. Um exemplo ilustrativo da
diferença ontológica é o do espelho. Para revelar alguma coisa, a própria superfície
do espelho tem de desaparecer” (SILVA, 2016, p. 50).
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Com isso, Heidegger não legitima a interpretação cartesiana de
que o homem ou a Razão humana é o fundamento do real. Pelo contrário, para ele, só podemos fazer tal afirmação porque já estamos em uma
relação específica de antemão com o mundo, ele é alguma coisa para
nós. Só conseguimos derivar coisas como sujeitos ou objetos porque somos abertos. “Somente experimentamos palavras”, escreve Leidlmair
(1991, p. 192), “enquanto lendo, em um mundo significante. Antes de
qualquer interpretação ‘realista’ ou ‘idealista’, este é na verdade o original, não-derivável, de fato, nosso ‘ser-no-mundo’ [outro termo para
o ser-aí]”. O próprio pensar sujeito-objeto só pode ocorrer num movimento de abertura do Dasein. Abertura a novas possibilidades de Ser.
Abertura a novas compreensões do que as coisas podem ser.
Mas por que então as coisas correspondem a mim? Por que, por
todos os lados, me encontro cercado de coisas que obedecem ao meu
fazer, que servem de instrumentos para mim? Ao lembrar a sentença
de Nietzche de que o século 19 testemunhava o triunfo do método
científico sobre a ciência, Heidegger (2013, p. 122-123) reflete:
‘Método’ não significa aqui o instrumento com ajuda do qual a investigação científica trabalha a área, tematicamente circunscrita,
dos seus objetos. Método significa, antes, o modo e maneira como
a correspondente área dos objectos de investigação é de antemão
delimitado na sua objetividade. O método é o projeto antecipativo
do mundo, que fixa o rumo exclusivo da sua investigação possível.
E qual é? O da total calculabilidade de tudo o que é acessível e comprovável mediante experimentação.
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Sendo assim, não foi o objeto que se apresentou a Newton como um
corpo inerte ao qual permanece deste modo até ser afetado por um corpo
externo. A teoria de Newton veio a priori, o objeto apenas correspondeu a
ela. Para Heidegger, não são as coisas que se apresentam como ferramentas, úteis para algo. É o projeto moderno de mundo, que vê as coisas assim, que as projetam como objetos ‘à mão’ de um sujeito, que os organiza.
Heidegger alerta para a tendência contemporânea de esquecer que sujeitos
e objetos são constituídos em sua relação mediada com o Ser e tomar o
fato de que não existe o ‘mundo’, o conjunto do real. O que existem, no
pensamento científico, são entes que estão ‘aí’, ‘à disposição’. Portanto, passíveis de “racionalidade na análise, na ponderação, cálculo e contemplação
das coisas pré-especificadas e suas possíveis mudanças e nova produção”
(HEIDEGGER, 1987, p. 35). Deste modo, “o Dasein passa a estar nas mãos
da humanidade, que passa a ser vista como o fundamento do Ser. Assim, o
ser humano esquece sua condição originária” (TOMAZ, 2016, p. 14).
As reflexões de Heidegger acerca do sujeito-objeto cartesiano contribuíram para formar gerações de pensadores críticos da modernidade, como Jean Baudrillard, Zygmunt Bauman e Paul Virilio, mesmo
que não citadas diretamente. Entretanto, as implicações destas ainda
se encontram pouco exploradas dentro dos estudos em comunicação.

IMPLICAÇÕES PARA A COMUNICAÇÃO
Mesmo após várias tentativas de sistematização, matematização e cientificação, ainda persiste um aspecto inefável no conceito de comunicação,
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como algo reprimido que está na iminência de sua aparição e que frustra qualquer tentativa de apreensão esquemática. Espinho encravado
na própria pele, ferida que não cicatriza (LIESEN, 2014, p. 158).

As contribuições de Latour e Heidegger lançam um desafio ao
paradigma técnico da comunicação. Os estudos em comunicação
passaram a confundi-la com troca de informação a partir de Shannon
e Weaver. Por isso, se diz vivermos na chamada era da comunicação.
Nunca a troca de mensagens e informações se tornou mais acentuada do que nos últimos cinquenta anos. No entanto, como apresenta
a citação de Liesen acima, o que ainda há de inefável no fenômeno
comunicacional que não pode ser medido por cálculo de volume de
informações trocadas por homens ou máquinas? A partir das críticas
de Latour e Heidegger, é que não há em momento algum um ‘sujeito’ que manipula signos e desenvolve significados a partir deles para
‘transmitir’ neutramente a um Outro. Apesar de apresentarem propostas distintas neste ponto8, Heidegger e Latour concordam em que
8 Em Heidegger, a “comunicação é um modo de correspondência do Dasein, em
que ele responde ao acontecimento da outridade” (TOMAZ, 2017, p. 166). Ou seja,
Dasein comunica a outro que também tem uma relação com o Ser, que é outro Dasein. Nas palavras de Heidegger apud Tomaz (2017, p. 166). “a comunicação é uma
possibilidade através da qual um Dasein é colocado juntamente com o Outro na
mesma relação fundamental para com o ente”. Nas linhas do pensamento heideggeriano, um smartphone só pode comunicar se ele compreende o Ser, isto é, que
as coisas possuem significado. Se para ele, haver ‘mundo’. Latour enxerga a comunicação não como uma propriedade exclusiva do Dasein, mas compartilhada com
todos os agentes da rede, sejam humanos ou não-humanos. Para ele, humanos e
coisas comunicam, processam, transmitem e avaliam informações. Não há meio
de comunicação, os meios comunicam.
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na comunicação nunca há alguém projetando informações isoladamente. Este alguém sempre está imbricado na relação com as coisas.
Para os estudos em comunicação outro desafio diante das críticas à relação sujeito-objeto é que o fenômeno comunicacional pode
não estar ‘à mão’ como um ‘objeto’ dentro dos estudos em ciências
exatas sob a influência cartesiana. Não se pode mais afirmar que em
tudo se comunica e que, por todos os lados, esta é a era da comunicação. Para isso, é preciso ir além de pensar no ‘êxito’ da comunicação, até porque, nas palavras de Thomas Rentsch, “comunicação que
sempre têm êxito, já deixou de ser comunicação” (RENTSCH apud
LIESEN, 2014, p. 145). Envolve reconhecer que ela pode se perder nos
riscos do mundo contemporâneo, no modo em que as coisas são compreendidas na atualidade. Se é que ela pode ser mensurada. É somente na abertura — no sentido heideggeriano tratado acima - e no risco
que podemos sequer pensar em comunicar. E é claro, isso coloca em
risco mesmo a própria existência do ‘campo da comunicação’.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O modelo de relação sujeito-objeto se popularizou através das
descobertas dos ramos de ciência e tecnologia nos séculos posteriores
a Galileu, Bacon e Descartes a ponto de se tornar ‘indiscutível’ em
boa parte dos ambientes acadêmicos no século 21. Basta notar a própria estrutura metodológica com a qual a pesquisa científica se prolifera na atualidade. Na área da comunicação, isso se consolidou nas
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investigações da chamada mass media research, paradigmáticas na
compreensão do que é comunicação, que evoluiu a partir da relação
emissor-mensagem [informação]-receptor. Desde as contribuições de
Shannon e Weaver na década de 1940, a comunicação tem sido entendida como uma relação sujeito [emissor] — objeto [receptor]. Comunicação, então, se confundiu com transmissão de informação.
O problema é que desde o século passado, inúmeras críticas têm
se levantado contra o modelo moderno subjetivista-objetivista. Os
trabalhos de Latour e Heidegger, em duas linhas distintas, mostram
que já não há base para se imaginar num ‘sujeito’ autônomo cercado
de objetos para os quais transcende fornecendo significado através
da Razão. Este ‘sujeito’ está, desde o início, inscrito em um mundo de
referências de onde nunca consegue escapar. Da mesma forma, comunicação não pode ser apenas a transmissão de mensagens de um
lado para o outro. Isso pressupõe que existe neutralidade, ao menos
em um dos campos; de que há como se relacionar objetivamente com
as coisas. Porém, para ambos, não existe campo neutro. Não existe
um espaço externo fora do real. Isso implica em que a comunicação
é um fenômeno muito menos mensurável e calculável do que previamente pensado no paradigma emissor-receptor. Depende muito menos de quem manipula ou do manipulado. Comunicação emerge de
uma relação com as coisas a qual a humanidade não pode controlar.
Hoje, porém, o discurso é de que milhões comunicam, todos podem
assenhorar-se da comunicação para o benefício da humanidade. É a
era da comunicação. Mas não esqueçamos de que em todo senhorio
se oculta o risco da perda de controle.

63

OS DESAFIOS DA COMUNICAÇÃO

Referências
DESCARTES, R. Discurso do método. São Paulo: Martins Fontes, 1996.
FREIRE, L.L. Seguindo Bruno Latour: notas para uma antropologia
simétrica. In: Comum. v. 11, n. 26, p. 46-65. Rio de Janeiro: Faculdades
Integradas Hélio Afonso (FACHA), jan-jun 2006.
GALILEO, G. The Assayer: a letter to the illustrious and very reverend Don
Virginio Cesarini. In: DRAKE, S. Discoveries and Opinions of Galileo.
New York: Doubleday & Co., 1957. p. 231-280.

64

GUNKEL, D; TAYLOR, P. Heidegger and the media. Malden, MA: Polity
Press, 2014.
HEIDEGGER, M. Einführung in die Metaphysik. Tiibingen: Max Niemeyer
Verlag, 1987.
     . Los Problemas Fundamentales de la Fenomenología.
Madrid, Espanha: Editorial Trotta, 2000.
     . Ser e Tempo: parte I. 15ª ed. Petrópolis: Editora Vozes, 2005.
     . The Provenance of Art and the Destination of Thought. In:
Journal of the British Society for Phenomenology. v. 44, n. 2, p. 119-

Agência, mídia e fenomenologia: implicações da crítica ao sujeito-objeto para a comunicação

128. Stockport, CH: Jackson Publishing and Distribution, may 2013. DOI:
10.1080/00071773.2913.11006794.
KUHN, T. A Estrutura das revoluções científicas. 5ª ed. São Paulo: Editora
Perspectiva, 1998.
LATOUR, B. Pandora’s Hope: Essays on the Reality of Science Studies.
Cambridge, MA, Harvard University Press, 1999.
     . Jamais fomos modernos: ensaio de antropologia simétrica. 3ª
ed. São Paulo: Editora 34, 2013.
     .Agency at the time of the Anthropocene. In: New Literary
History, v. 45, n. 1, p. 1-18. Baltimore, MD: The Johns Hopkins University
Press, winter 2014. DOI: 10.1353/nlh.2014.0003.
LEIDLMAIR, K. Künstliche Intelligenz und Heidegger: Über der Zwiespalt
von Natur und Geist. Munique, Alemanha: Wilheim Fink Gerlag, 1991.
LIESEN, M. Excommunicatio: ensaio para uma teoria negativa da
comunicação. 2014. 191 p. Tese (Doutorado - Programa de Pós-Graduação
em Ciências da Comunicação) - Escola de Comunicação e Artes,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.

65

OS DESAFIOS DA COMUNICAÇÃO

OLIVEIRA, L. S. A Ideia do Sujeito em Descartes e seu Significado para
a Filosofia Moderna. In: Revista Sociais e Humanas. v. 11. n. 1. p. 68-79.
Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria, jan-jun 1998.
RÜDIGER, F. Introdução à teoria da comunicação. 2ª ed. São Paulo:
Edicon, 2004.
SILVA, G.C. Elementos para uma crítica da noção cibernética da
comunicação: um estudo sobre as premissas cibernéticas da comunicação
à luz do avanço da inteligência artificial. 2016. Monografia (Bacharelado
em Comunicação Social — Jornalismo). Faculdade de Comunicação Social,
Centro Universitário Adventista de São Paulo — Unasp, 2016.
66

TOMAZ, T. Alteridade e Tecnologia: Implicações da Fenomenologia de Martin
Heidegger. In: XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação,
2016, São Paulo - SP. Anais… São Paulo: Intercom, 2016. p. 1-15.
     . A Máquina como Outro comunicativo: crítica da concepção
cibernética à luz da fenomenologia de Heidegger. 2017. 182 p. Tese (Doutorado
- Programa de Pós-Graduação em Meios e Processos Audiovisuais) - Escola
de Comunicação e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.
WEAVER, W. A Teoria Matemática da Comunicação. In: COHN, Gabriel
(Org.). Comunicação e Indústria Cultural. 3ª ed. São Paulo: Nacional, 1977.
WOLF, M. Teorias da comunicação. Lisboa: Presença, 1987.

Comunicação interna
nos cargos de
secretariado1
Karla Cristina de Freitas Souza2
Graziela Oste Graziano Cremonezi3
Dalila da Silva4

1 Trabalho apresentado no I Congresso Adventista Latino-Americano de Pesquisadores da Comunicação
(Adventcom), realizado em Engenheiro Coelho, SP,
entre os dias 12-14 de setembro de 2017.
2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Metodista de Piracicaba, e-mail: karlacristina.souza@hotmail.com
3 Doutora em Administração, professora pesquisadora nas áreas de Gestão de Pessoas e Estudos Organizacionais da Universidade Metodista de Piracicaba,
e-mail: graziela.graziano@gmail.com
4 Mestre em Administração pela Universidade Metodista de Piracicaba, e-mail: dalila.silva@hotmail.com

OS DESAFIOS DA COMUNICAÇÃO

68

Resumo: A comunicação é algo importante dentro de uma organização,
já que é usada para o controle, a motivação, a expressão emocional
e a informação, tanto em processos internos a partir da integração
dos funcionários, como na melhoria do ambiente de trabalho. Assim,
esta pesquisa teve como objetivo analisar o processo da comunicação
nos cargos de secretariado e suas implicações no ambiente interno
de uma empresa, localizada na cidade de Piracicaba-SP. Para coletar
os dados na pesquisa, foi utilizado um questionário semiestruturado
aplicado na amostra estudada. Diante dos resultados, pôde-se
notar que a comunicação nem sempre acontece de forma clara e
objetiva, devido aos bloqueios e barreiras presentes no processo de
transmissão de informações, gerando insatisfação nos funcionários,
comprometendo os relacionamentos interpessoais e a produtividade
organizacional. Concluindo-se que há necessidade da implementação
de canais apropriados para que a informação se veicule de maneira
clara, transparente e facilitadora das relações interpessoais.
Palavras-chave: Comunicação; Organização; Secretariado

INTRODUÇÃO
Atualmente, a comunicação tem sido muito discutida. Pessoas e empresas desenvolvem a comunicação, adaptando-a no seu
dia a dia como ferramenta de desenvolvimento. Conforme ressalta
Chiavenato (1999 p. 108), “as pessoas não vivem isoladas e nem são
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autossuficientes. Elas relacionam continuamente com outras pessoas
e seus ambientes através da comunicação”. O sucesso da organização
depende de como a empresa transmite o seu propósito, e isso facilita
muito seu sucesso frente aos seus concorrentes. Afirma ainda Chiavenato (1999 p. 108) que “toda a comunicação envolve pelo menos duas
pessoas: quem envia e quem recebe uma mensagem.
Uma pessoa sozinha não pode se comunicar; somente com outra
pessoa receptora é que se pode completar o ato da comunicação”. Esse
processo ocorre a todo o momento, tanto formal quanto informal, e
isso facilita as tomadas de decisões.
Para uma comunicação clara e objetiva, é necessário verificar a
compreensão do receptor quanto à mensagem transmitida. A redução
do fator de interferência na comunicação poderá ser uma grande solução nos processos internos empresariais decorrentes das diversas interpretações. A partir da verificação da compreensão quanto à mensagem
transmitida, o emissor poderá verificar se a sua mensagem comunicada
foi compreendida ou não. Com o feedback, o funcionário poderá realizar suas tarefas de acordo com os ideais da empresa (ROBBINS, 2010).
Há também a comunicação não verbal, que envolve gestos, expressões e movimentos corporais, que se soma à comunicação verbal,
geralmente complicando-a. Uma posição, ou movimento do corpo,
muitas vezes não tem significado, mas quando adicionada à comunicação verbal, completa a mensagem do emissor.
Porém, o processo de comunicação da empresa resulta também
da diversidade de tecnologias existentes. As inovações fizeram a comunicação se apresentar ao receptor a qualquer momento, podendo
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ele, com as novas tecnologias, estar conectado a todo instante. A
comunicação através do e-mail eletrônico trouxe grande evolução
às empresas, ou seja, informação, notícia, solicitação e comunicação
externa que antes ocorria por carta e demorava dias para chegar,
agora em instantes temos essas informações. De acordo com Robbins (2010 p. 325) “a comunicação deficiente é provavelmente a principal fonte de conflitos interpessoais no trabalho”. A comunicação,
contudo, é mais do que simplesmente transmitir um significado:
“esse significado também precisa ser compreendido”.
Diante do apresentado, o que levou a pesquisar a comunicação na empresa escolhida para o estudo foi que os gestores
internos têm pouca preocupação em como estão transmitindo
a mensagem aos seus colaboradores. Os gestores da filial de
Piracicaba-SP não demonstram interesse em promover uma
melhoria na comunicação aos seus colaboradores. Portanto,
diante do exposto, surge a indagação: Onde estão as falhas
no processo de comunicação de uma empresa localizada em
Piracicaba nos cargos de secretariado?
Diante do problema exposto, apresenta-se o objetivo: Analisar o processo da comunicação nos cargos de secretariado e suas
implicações no ambiente interno de uma empresa localizada na cidade de Piracicaba-SP. Os objetivos específicos do estudo são: Mapear o processo da comunicação; Identificar as formas de comunicação; Pesquisar o nível de comunicação existente da empresa em
estudo; Analisar os pontos fracos da comunicação na organização
e propor melhorias através dos resultados observados.
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CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A COMUNICAÇÃO
Cada ser humano é diferente um do outro, ou seja, pode ver,
sentir e ter estímulos diferentes. Contudo, a maneira como se conduz o processo de comunicação na empresa é de grande importância, pois deverá ser útil para todos os indivíduos que formam o
corpo funcional. Segundo Figueiredo (1999 p. 17), “a comunicação
humana é uma forma de comportamento, uma resposta a um estímulo. Esses estímulos podem originar-se externa ou internamente,
produzindo um impacto ao sistema nervoso — sensações visuais,
auditivas, tácteis e gustativas”.

PROCESSOS DE COMUNICAÇÃO
Para que a comunicação seja clara e objetiva, é necessário que se inclua a transferência e a compreensão do significado da mensagem transmitida. Robbins (2005), na Figura 1, detalha o processo de comunicação
no sentido de melhorar a transparência e a compreensão da mensagem.
Figura 1: Processo de Comunicação
Mensagem a
ser enviada

Codificação da
mensagem

Canal

Mensagem
recebida

Ruídos
Feedbak

Fonte : adaptado de Robbins (2010, p. 327).

Mensagem
decodificada
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Explicando a figura anterior, a fonte inicia a mensagem pela
codificação de um pensamento, a mensagem é o produto físico
codificado pelo emissor, o canal é a mídia por onde a mensagem
viaja. O receptor é o sujeito a quem a mensagem se dirige. Antes
que a mensagem seja recebida, seus símbolos passam pelo canal
que é o meio por onde a mensagem viaja. Ele é quem decide se
usará os canais formais ou informais, pois os canais informais
são espontâneos e surgem devido às escolhas individuais. Já os
canais formais são aqueles estabelecidos pela organização que
transmitem mensagens de acordo com as tarefas relacionadas ao
trabalho e o grupo. Os ruídos são as barreiras que a mensagem
passa, onde é distorcido o sentido real do que foi transmitido. O
fim do processo antes da mensagem interpretada é o feedback,
que verifica o sucesso da transmissão da mensagem, onde afirmara se o sentido real da mensagem foi compreendido ou não.
Para Chiavenato (1999), o processo de comunicação envolve duas ou mais pessoas. O emissor, que envia a mensagem, e o
transmissor, ou seja, o equipamento que será utilizado para ligar
a fonte ao canal. Por sua vez, o canal que transportará de alguma
forma a mensagem entre pontos fisicamente distantes é o receptor, equipamento que decodificará a mensagem para o destino.
Sendo assim, o destino é a pessoa a quem a mensagem foi enviada. A comunicação em suas diversas formas ocorre diversas
vezes ao dia, isso leva a ref letir sobre o seu verdadeiro estado
de facilitação quanto ao desenvolvimento das atividades propostas, pois a comunicação não eficaz danifica a decodificação final,

Comunicação interna nos cargos de secretariado

fazendo que parte da mensagem seja descartada, prejudicando
assim o significado real da mensagem.

BARREIRAS DA COMUNICAÇÃO
As interpretações decorrentes da diversidade de aspectos físicos e até emocionais são os principais pontos onde ocorre a falha
da comunicação. Em relação às interferências, ou ruídos existentes
na comunicação, Chiavenato (1999 p. 109) afirma que “o sinal pode
sofrer perdas, mutilações, distorções, pode também sofrer ruídos,
interferências, vazamentos, e ainda, ampliações ou desvios”.
A redução do fator de interferência na comunicação poderá ser
uma grande solução nos processos internos empresariais decorrentes
das diversas interpretações.

FEEDBACK
O feedback é um retorno sobre o real desempenho das funções referente à mensagem transmitida. Para o desempenho das
funções, o retorno sobre a informação transmitida é o que dirá
se o funcionário captou o sentido real dos recursos para o desempenho de suas atividades.
França (2010) diz que o processo de retorno é a forma de o
emissor verificar se a mensagem original foi recebida com sucesso. A partir do retorno, o emissor poderá verificar se a sua
mensagem transmitida foi compreendida ou não. Com o feedback, o funcionário poderá realizar suas tarefas de acordo com
os ideais da empresa.
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Para Robbins (2010 p. 329), “a forma oral é o principal meio
de expressar nossas necessidades, sua vantagem é a rapidez e
o feedback. A grande desvantagem da comunicação oral surge
quando tem de ser transmitida para várias pessoas”.
A comunicação oral é a melhor forma de comunicação, pois
pode ser explicada por meio de um diálogo contínuo, porém, se
esse diálogo não for claro e objetivo quando em um grupo ou
organização, conforme afirma o autor, ocorrerá o ruído, que é a
falha do real sentido da mensagem.
A escrita é outra forma tradicional de comunicação, pois
engloba cartas, transmissões de fax, mensagens instantâneas,
jornais internos, murais, inclusive os eletrônicos.
De acordo com Robbins (2010), a comunicação escrita é
também muito utilizada, porque frequentemente é tangível e verificável. Por esse motivo as pessoas pensam mais no que escrevem do que quando se expressam e com isso elaboram melhor o
conteúdo. Por outro, lado, a desvantagem da comunicação escrita é que consome maior tempo. Contudo, o feedback da comunicação, quando escrita, nem sempre é garantido que seja recebido
pelo receptor e também compreendido.
De acordo com França (2009), a capacidade do comportamento individual de comunicação caracteriza a competência de
comunicação e engloba a eficácia, o contexto e o desempenho da
comunicação. Portanto, quando esse conjunto de fala e escrita
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está bem distribuído em uma organização, favorece o ambiente
de trabalho, fazendo que os indivíduos desenvolvam suas atividades relacionadas aos procedimentos operacionais.

COMUNICAÇÃO NÃO VERBAL
De acordo com Robbins (2010 p. 331), “todas as vezes que
se transmite uma mensagem de maneira não verbal, também se
envia uma mensagem não verbal”.
A comunicação não verbal envolve gestos, expressões, movimentos corporais, com isso a linguagem corporal se soma à
comunicação verbal, geralmente complicando-a.
Uma posição, ou movimento do corpo, muitas vezes não tem
significado, mas quando somada à comunicação verbal, completa a mensagem do emissor. Há também as expressões faciais, que
demonstram a reação das pessoas frente à mensagem recebida.
Conforme refere Robert (2009 p. 300):
As expressões faciais são muito mais importantes do que o conteúdo verbal para explicar a reação das pessoas a uma mensagem. Portanto não é aquilo que é falado, mas como é expresso,
isto é, a expressão facial mais a expressão oral que determina,
em grande parte, o significado.

O autor também apresenta a percepção total em porcentagem, conforme ilustrado na Figura 2.
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Com a inovação tecnológica, as organizações sofreram alterações em relação aos seus canais de comunicação. As inovações fizeram que a comunicação se apresentasse ao receptor a
qualquer momento, podendo ele, com as novas tecnologias, estar
conectado a todo instante. Para Robbins (2010 p. 339), “nunca
dispusemos de tanta informação quanto hoje. Isso nos traz grandes benefícios, mas também desafios importantes: o excesso de
segurança e da informação”.
À medida que a tecnologia da informação e a comunicação se
tornam componentes preponderantes da vida organizacional moderna, os funcionários percebem que não conseguem ficar desconectados. Esse modo de conexão causa impactos na vida pessoal,
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ou seja, transborda da vida profissional para a vida pessoal, devido às funções que são desenvolvidas dentro de uma organização
não serem mais necessárias para uma conexão ou estação de trabalho para o desenvolvimento de suas tarefas.
Atualmente, pode-se desenvolver seu trabalho a qualquer hora
e qualquer instante, pois, existem tantas ferramentas comunicativas
que, às vezes, fica difícil desconectar-se do trabalho, mesmo em períodos de descanso. Existem vários tipos de comunicação a serem explorados pelas organizações e serão apresentados a seguir.

COMUNICAÇÃO ASCENDENTE
De acordo com Robbins (2010), “é utilizada para fornecer o feedback aos gestores acerca de como os funcionários se sentem com relação
ao trabalho, aos colegas e à organização em geral”. Baseado na afirmação
do autor, a empresa deve fazer seus funcionários se sentirem satisfeitos
com a organização e uma das maneiras de ocorrer a satisfação é deixar os funcionários expressarem suas opiniões em relação ao que sentem
da organização. Essa maneira de expressão por parte dos funcionários
pode ajudar a organização a resolver seus problemas internos. Isso fará
retornar para a empresa a satisfação e maior desempenho do funcionário,
visto que a comunicação age no controle do comportamento das pessoas,
na motivação, na expressão emocional e na informação.
Contudo, a comunicação ascendente está cada vez mais difícil,
pois está ocorrendo distração dos gestores devido ao sobrecarregamento das funções. Afirma ainda Robbins (2010) que, para conseguir ter
uma comunicação ascendente e eficaz, o subordinado deve procurar
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reduzir as distrações, comunicar-se por meios tópicos, e não parágrafos, apoiar suas opiniões com ações factíveis e fazer um planejamento
de atividade para garantir que será bem entendido pelo seu chefe.
As comunicações através de meio eletrônico (e-mail) trouxeram
grandes evoluções às empresas, ou seja, informação, notícia, solicitação
e comunicação externa que antes ocorria por meio de carta e demorava
dias para chegar, agora em instantes se tem essas informações. Essa tecnologia inovadora, que trouxe nova ferramenta para a comunicação rápida, não só ganhou espaço nas empresas, mas em toda parte do mundo.
O correio eletrônico é utilizado pela empresa para obter maior facilidade
na transmissão da informação, pois os funcionários só precisam acessar
seu endereço eletrônico e receber a mensagem (LACOMBE, 2005).
O correio eletrônico é uma ferramenta preparada para receber
e enviar mensagens longas e de fácil armazenamento, e com isso se
torna um aliado no desenvolvimento das tarefas. Porém, as desvantagens dessa ferramenta são a distração, a má interpretação da mensagem e a comunicação de mensagens negativas (ROBBINS, 2010).
Contudo, não se pode deixar de utilizar essas mídias eletrônicas, pois assim como se adaptou o envio dos e-mails em lugar das
cartas, deve-se adequar as mudanças ocorridas, buscando maneiras de manusear os problemas e mapeando soluções para a melhoria das comunicações.

COMUNICAÇÃO INTERNA
A organização tem como prioridade informar o funcionário
sobre a cultura organizacional tanto quanto seus procedimentos e
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regulamentos internos. A comunicação interna é a ferramenta essencial para o desenvolvimento da empresa. Conforme Brum (1998 p.
30), “a informação é o produto da comunicação interna, é a maior
estratégia de aproximação funcionário-empresa”.
A empresa que desenvolve os métodos de comunicação sempre
será um ponto diferencial no mercado de trabalho. Se há interferência
na comunicação interna, a comunicação externa deverá ser afetada,
pois o funcionário estaria diretamente ligado ao cliente e isso poderá
prejudicar sua relação de trabalho, devido à falta de informações, que
causaria insegurança ao transmiti-las ao público externo.
Para Brum (1998 p. 31), “a falta de canais e instrumentos oficiais
de comunicação interna determina o cenário adequado para que a
entropia da informação atue, provocando uma opinião interna negativa e contrária aos objetivos da empresa”.
Ao transmitir a mensagem, é necessário verificar se o sentido
correto foi compreendido, e isso pode definir o sucesso da organização, fazendo que todas as barreiras da comunicação sejam eliminadas
e chegue até o receptor o sentido correto da mensagem (BRUM, 1998).
A melhoria da comunicação interna é possível diante da definição de quais ferramentas podem ser utilizadas pela empresa, ou seja,
deve-se pensar na ferramenta que proporcione custo reduzido, que
a informação chegue mais fácil ao receptor, que todos compreendam o sentido do que foi passado e também que essa ferramenta
chegue a todos os graus de maturidade, com isso a empresa desenvolve um diferencial entre ela e a concorrência, aumentando então
sua lucratividade (ROBBINS, 2010).
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O tipo de pesquisa que o estudo se enquadra é exploratório e
descritivo, no sentido de explorar o tema e aplicá-lo na organização
em estudo. A pesquisa exploratória, segundo Collis e Hussey (2005),
permite levantar informações sobre uma questão ou um problema, e
tem como objetivo buscar padrões, ideias ou proposições que possam
ser testadas para a associação ou a causalidade.
A pesquisa descritiva expõe características de determinada população ou de um fenômeno específico. Pode também estabelecer
correlações entre variáveis e definir sua natureza. Quanto à pesquisa
descritiva, Collis e Hussey (2005) a definem como uma pesquisa que
descreve o comportamento dos fenômenos, usada para identificar e
obter informações sobre as características de um problema ou questão. Os autores McDaniel & Gates (2003 p. 33) argumentam que a
pesquisa descritiva “compreende as relações básicas da área do problema”; são estudos “conduzidos para responder às perguntas: quem,
o que, quando, como e onde”.
Num primeiro momento, ela foi utilizada para coletar dados na
pesquisa, os secundários. Para coletar esses dados, foi realizada pesquisa em livros, artigos científicos e banco de teses e dissertação. Num
segundo momento, foi utilizada para a coleta de dados, os primários,
onde foi aplicado um questionário contendo questões abertas e fechadas para verificar a comunicação interna existente entre os funcionários no local escolhido para o estudo, uma loja de vestuários do varejo.
Assim, a pesquisa se concentrou em um estudo de caso de uma
loja de vestuários do varejo, no qual participaram doze pessoas
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(funcionárias do cargo de secretária). Esse total corresponde à população da empresa pesquisada.
Em seguida, os dados foram analisados de forma qualitativa,
com características de quantitativa. Segundo Iemma (1992 p. 6), “a
análise qualitativa é utilizada para descrever qualidades e categorias”. A análise qualitativa servirá para desenvolver uma comparação entre os projetos desenvolvidos pelas organizações, segundo as
teorias disponíveis na área.

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS
Após a aplicação de questionário com 12 (doze) perguntas fechadas aos funcionários da empresa em estudo, o qual tinha o intuito de
verificar a comunicação interna, os dados foram tabulados e analisados gerando os seguintes resultados:
Diante da comunicação referente aos assuntos profissionais com superiores, 53% dos respondentes apontaram que têm facilidade, 42% indicaram que às vezes, e 5% afirmaram não ter facilidade de conversar assuntos
profissionais com os seus superiores.
Já quanto ao desenvolvimento das tarefas ao ingressar na empresa, 100% dos funcionários afirmam receber informações suficientes
para designar as funções. O questionamento sobre a comunicação
com a gerência, obteve que 97% dos entrevistados dizem conseguir e
3% não conseguem comunicar-se. Sobre a comunicação da gerência
aos funcionários, e se essa comunicação ocorre de forma clara e objetiva, foi observado que 48% dos respondentes afirmam que sim, 52%
consideram que não há clareza e objetividade nas informações.
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Quato ao feedback do superior sobre o trabalho desenvolvido
pelos funcionários, 40% dos funcionários disseram que ele existe e
60% afirmam que isso ocorre somente apeas algumas vezes. Já em
relação ao esclarecimento de dúvidas, observou-se que 50% responderam que ela sempe ocorrem e 50% afirmaram que esse esclarecimento ocorre apenas as vezes.
Com relação ao feedback sobre as tarefas realizadas por solicitação da gerência e/ou superiores do setor, foi verificado que 49% dos
respondentes afirmaram que ele ocorre e 51% disseram que isso ocorre as vezes. Em relação aos questionamento dos funcionários sobre os
meios de comunicação que a empresa utiliza para solicitações e demais
informações, botou-se que 97% dos entrevistados têm conhecimento, e
3% não conhecem os meios existentes. Entre os meios de comunicação
mais utilizados, os mais citados foram: quadro de avisos, com 60% das
indicações e reuniões, com 37%, o que mostra que a comunicação interna ocorre tanto de maneira formal, quanto informal.
Em relação às informações transmitidas, 49% afirmaram que são claras; 2% disseram que não, e 49% afirmaram que somente às vezes são claras e objetivas. Sobre a importância que a gerência vê em verificar se houve
compreensão da mensagem transmitida, observou-se que 46% optaram
pela resposta “sim”; 2% não têm o mesmo sentimento, e 52% compreendem somente às vezes. Por final, referente à qualidade da comunicação interna, 46% dos respondentes acreditam ser de boa qualidade; 52% consideram a comunicação interna existente regular, e apenas 2% acreditam que é
ruim.Sobre a melhoria da comunicação interna, e 54% disseram que seria
necessário ser melhorada, e 46% acreditam que não precisa de melhoria.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Verifica-se que a comunicação é de grande importância, inclusive parte dos colaboradores afirma essa importância. Porém, a empresa não se mostra muito preocupada em relação à comunicação.
A falta de clareza e objetividade no que se passa faz que as tarefas
designadas pela empresa deixem de ser cumpridas, devido às falhas
na comunicação. O fato de a empresa não se preocupar com as ferramentas de desenvolvimento das atividades, para os funcionários,
poderá gerar alta rotatividade na empresa em função da insatisfação com o ambiente de trabalho. Nota-se, que, às vezes, o direcionamento do foco, apenas para as vendas, faz que se esqueça da importância de comunicar-se de maneira correta, evitando assim o
carregamento da mensagem que acarreta em problemas diversos.
Diante dos resultados, pôde-se notar que a comunicação nem
sempre acontece de forma clara e objetiva, devido aos bloqueios e
barreiras presentes no processo de transmissão de informações o
que gera certo grau de insatisfação nos funcionários, comprometendo os relacionamentos interpessoais e a produtividade organizacional. Concluindo, há necessidade da implementação de canais
apropriados para que a informação veicule, de forma clara, transparente e facilitadora, os processos de desenvolvimento das atividades
laborais e das relações interpessoais.
A comunicação organizacional favorece o bom relacionamento entre os funcionários, é necessário que ela seja clara e transparente, para que possa estimular os colaboradores a alcançar os
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valores e visão da organização, buscando fortalecer a imagem da
empresa perante a sociedade e o seu público interno. Os gestores
devem priorizar as ações voltadas para a comunicação nas organizações, independente do porte ou segmento da mesma, pois todos
os colaboradores têm a necessidade de se comunicar, seja para obter ou dar informação.
Diante dos resultados observados, esta pesquisa propõe as seguintes melhorias:
a. A empresa deverá ter cuidado em esclarecer todas as dúvidas ao
funcionário de acordo com os vários graus de maturidade e as
emoções de cada um, até que o colaborador tenha filtrado a men84

sagem correta, pois há um fator chamado “pressão do tempo”, que
é levar um efeito a uma ação rápida, em resposta a um problema,
fazendo com que as informações sejam enviadas ou requeridas a
um curto espaço de tempo, podendo resultar em falhas.
b. Feedback sobre às tarefas desenvolvidas, com propósito de motivação dos funcionários.
c. Atualizar o mural, disponibilizando informação para dúvidas
ou esquecimentos.
d. Promover reuniões periódicas, fazendo que a comunicação entre a gerência e os funcionários seja aberta e facilitada, eliminando barreiras para uma comunicação eficaz.

Comunicação interna nos cargos de secretariado

Assim, o estudo foi de extrema importância para a organização
verificar os pontos falhos que se encontravam desconhecidos, e a partir dos resultados realizar melhorias e mudanças.
Com o interior da organização satisfeita, poderá atingir seus objetivos e aumentar a lucratividade, desenvolvendo seu potencial humano,
para que os funcionários compreendam os objetivos da organização e
caminhem com ela. A comunicação eficaz é essencial para o bem-estar
da organização; faz que o envolvimento das pessoas e o ambiente de
trabalho se tornem comprometedores, em que todos os envolvidos estejam dispostos a atingir as metas propostas pela empresa.
Por fim, sugere-se como estudos futuros reaplicar a pesquisa
para investigar se as sugestões de melhorias apresentadas foram aplicadas, e qual o nível de satisfação dos funcionários com elas, e quanto
estão favorecendo o processo da comunicação organizacional.
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Resumo: As potencialidades oferecidas pelas conexões em rede e sua
crescente presença em todos os países, proporcionam uma melhor
compreensão da multiculturalidade mundial. O conhecimento
sobre a pluralidade dos povos é fundamental para que seja possível
conviver com a interculturalidade constituída e fortificada a partir
do afrouxamento das fronteiras. Presentes nessa sociedade em
constante mutação, as organizações necessitam trazer para suas
práticas comunicacionais questões que envolvam a presença do
multiculturalismo e da interculturalidade em seus planejamentos de
comunicação. Cientes desse cenário, as autoras deste artigo propõem
um estudo teórico, baseado em pesquisadores que discorrem sobre
temas como a comunicação integrada [Kunsch (2003), Bueno
(2003) e Yanaze (2011)] e o multiculturalismo e a globalização [Hall
(2005), Wolton (2006) e Maffesoli (2014)]. Este estudo tem a intenção
de apresentar um panorama teórico apropriado para formar um
arcabouço capaz de auxiliar na compreensão desse complexo processo
social e organizacional.
Palavras-chave: comunicação organizacional; comunicação integrada;
multiculturalismo; interculturalidade

INTRODUÇÃO
As conexões características da atual sociedade, possibilitadas
pelos avanços tecnológicos, estão presentes em diferentes segmentos
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sociais, impulsionando debates e novas práticas na vida cotidiana. De
pesquisadores e estudiosos ao mais ordinário cidadão, todos são capazes de perceber as reconfigurações que as conexões em rede e a
mobilidade digital foram capazes de traçar. A diferenciação entre os
grupos está no grau de aprofundamento que essa percepção habita.
Alguns são impactados e levados pelas ondas digitais como conchas
que viajam de acordo com o fluxo do mar. Outros conseguem compreender os caminhos que percorrem, e tentam viajar de acordo com
suas próprias rotas, aproveitando o fluxo marítimo ao seu favor.
As organizações das mais diferentes áreas (empresas, governos, igrejas, ONGs, entre outras) fazem parte do grupo que procura,
a todo custo, compreender e se adaptar à essa realidade conectada,
buscando encontrar formas de melhorar seus posicionamentos estratégicos. Ao compreender o universo digital conectado e os seus
impactos sociais, cada organização tenta, ao seu modo, se (re)colocar
no contexto social de forma atualizada e adaptada para se relacionar
com seus interlocutores de maneira a atingir seus objetivos traçados.
Para o universo organizacional, as conexões digitais trouxeram
a consciência de que é necessário conhecer muito mais que o funcionamento das plataformas, sites e aplicativos. Tornou-se vital a análise
das idiossincrasias dos grupos com os quais se busca relacionamento.
No universo da internet, todos os atores possuem liberdade de atuação e consideram-se parte efetiva da grande teia de conteúdo, o que
favorece a potencialização dos universos da individualização e customização, em detrimento da massificação. Assim, a percepção da
pluralidade de gostos, hábitos, valores e ideais que formam o mundo

89

OS DESAFIOS DA COMUNICAÇÃO

90

ficou muito mais evidente, tornando mais populares os conceitos de
multiculturalidade e interculturalidade. O contato com culturas diferentes não é mais possibilitado apenas pelos deslocamentos físicos,
mas sim por navegações virtuais rápidas e intensas. A multiculturalidade passa agora a fazer parte da vida cotidiana de forma mais visível, e a necessidade de com ela lidar aponta para um novo momento
social, em que o intercâmbio cultural fomenta novas práticas sociais.
A partir dessa compreensão, este artigo tem como objetivo
refletir sobre a necessidade de questões sobre o multiculturalismo e a interculturalidade estarem presentes nos planejamentos de
comunicação integrada organizacional. A compreensão do outro,
seus desejos, costumes e maneiras de interpretação do mundo são
fundamentais para que os fluxos comunicacionais organizacionais transitem sem ruídos, atingindo os objetivos estratégicos que
determinam suas razões de ser. Essa compreensão sociológica da
constituição cultural dos indivíduos é capaz de contribuir para uma
melhor rotina da gestão e da comunicação organizacional em diferentes âmbitos, com diferentes públicos de interesse, o que torna
relevante esse tipo de análise.

MULTICULTURALISMO,
INTERCULTURALIDADE E COABTAÇÃO
A pluralidade cultural que constitui nosso planeta é bastante complexa e tem despertado cada vez mais estudos sobre formas
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positivas de coabitação. As questões relativas ao multiculturalismo
não são recentes e há várias décadas áreas como a sociologia e a antropologia se dedicam às investigações que buscam compreender as
particularidades de cada grupo, bem como a presença e convivência
de vários deles em um mesmo espaço.
A variedade de códigos e significados presentes em cada grupo cultural formam um ambiente bastante desafiador para aqueles que têm como missão manter a harmonia da convivência entre os indivíduos, bem como manter raízes, valores e símbolos de
cada faceta cultural que compõe o todo. Esse trabalho tornou-se
muito mais difícil com o afrouxamento das fronteiras e as facilidades proporcionadas pelos avanços tecnológicos em variados
campos, como os transportes e as comunicações. Os intercâmbios
culturais passaram a ser mais frequentes e intensos e os contatos interculturais passaram a caracterizar de maneira evidente a
constituição das sociedades.
O cada vez maior número de contatos interculturais que mantemos dá também lugar a novas formas de diversidade cultural e
práticas linguísticas, particularmente devido aos progressos da
tecnologia digital. Desse modo, contrariamente a procurar-se
preservar a identidade em todas as suas formas, deveria instar-se pela concepção de novas estratégias que levem em conta essas mudanças e permitam ao mesmo tempo que as populações
vulneráveis respondam mais eficazmente à mudança cultural.
(UNESCO, 2009, p. 6)
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Os processos relativos à globalização são propulsores de uma nova
ótica para análises sobre a pluralidade cultural da sociedade atual. A conexão de economias e sistemas políticos e o aumento do trânsito dos indivíduos ao redor do mundo não podem ser deixados de lado quando busca-se
compreender e analisar a multiculturalidade e a interculturalidade. Ferrari
(2015) avalia o impacto da globalização neste contexto reflexivo,
[…] com certeza ela aumentou os pontos de interação e de fricção entre as culturas, originando tensões, fraturas e reivindicações relativas
à identidade, que podem se converter em fontes potenciais de conflito.
É importante reforçar que a tecnologia foi um dos fatores impulsores
do processo de globalização, à medida que as pessoas passaram a ter
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maior acesso às informações e os relacionamentos entre as pessoas e
organizações também se alteraram. (FERRARI, 2015, p.47)

A globalização corroborou para a potencialização de algo inerente
aos processos culturais: a sua capacidade de mutação. As culturas não são,
e nunca foram, estáticas, mas sim mutantes, capazes de se alterar ao longo
dos tempos trazendo novos hábitos, valores e crenças para todos os grupos.
Mesmo em épocas anteriores a qualquer tipo de tecnologia que conhecemos hoje, os intercâmbios culturais aconteciam por meio, por exemplo, do
comércio internacional, que possibilitou a introdução de produtos típicos
de alguns povos na rotina de outros. A gastronomia é uma das áreas que
apresenta exemplos bastante elucidativos. Na época dos grandes descobrimentos e das colonizações, temperos, frutas e sementes foram transportados ao redor mundo, levando das colônias para as metrópoles iguarias
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até então desconhecidas que com o passar dos tempos foram totalmente
incorporadas aos paladares e receitas.
A conscientização da capacidade de renovação das culturas é fundamental para que não sejam estabelecidos e propagados pensamentos de
isolamento, e supremacia, na busca por manter a “purificação” cultural.
Esse tipo de comportamento, infelizmente, possui adeptos que fazem desse ideal uma grande bandeira, capaz de instaurar guerras e desestabilizar a
tentativa de convivência harmônica no mundo. Não é intenção deste artigo
discorrer sobre movimentos nacionalistas ou extremistas, tão evidenciados nos noticiários atuais, contudo, não é possível desprezar as suas existências e os impactos que causam. Esses movimentos atuam no sentido de
exacerbação de sua própria cultura e evidenciam a incompreensão para o
universo além de suas próprias fronteiras (sejam elas territoriais, religiosas
ou políticas). Como explicitado no Relatório da Unesco, “os estereótipos
culturais, servindo embora para marcar os limites entre os grupos, comportam em si o risco de que o diálogo possa limitar-se à diferença e que a
diferença possa gerar intolerância” (UNESCO, 2015, p.9).
Em contraponto a esse pensamento exclusivista, é interessante introduzir Hall (2005) quando ele avalia a construção das identidades no
contexto da pós-modernidade e comenta sobre a fragmentação que as
constituem. Para o autor, os indivíduos são influenciados por diferentes
aspectos e são capazes de incorporá-los na constituição de suas identidades. Isso impulsiona a consolidação de identidades culturais híbridas,
formadas tanto por aspectos locais, quanto globais.
O multiculturalismo e a fragmentação das identidades contribuem para a constituição do que Maffesoli (2014) chamou de tribos
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pós-modernas. Carregando um conceito diferente daquele apresentado
sobre os grupos extremistas que buscam se isolar do contato com outras
culturas, essas tribos proporcionam filiação e pertencimento ao indivíduo globalizado. Para o autor, a sociedade baseada em elementos que diferenciam os indivíduos (como as questões da modernidade referentes à
burguesia e à luta de classes) está perdendo espaço para os elementos que
agregam e unem aqueles que buscam referenciais parecidos. “Em resumo,
e dando a esses termos a sua acepção mais estrita, pode-se dizer que assistimos tendencialmente à substituição do social racionalizado por uma
socialidade com dominante empática.” (MAFFESOLI, 2014, p.19-20).
Neste ponto faz-se necessário o esclarecimento dos termos multiculturalismo e interculturalidade. O primeiro trata-se da identificação
de diferentes culturas coabitando o mesmo espaço, e abrange questões
políticas, econômicas, éticas etc. Já o interculturalismo tem a ver com o
estabelecimento de relações, com diálogo e interligação. Ao interpretar
o pensamento de Alsina (2008), Ferrari (2015) afirma que
É no mundo intercultural que se produz o diálogo verdadeiro fruto
da comunicação simétrica. O respeito, a diversidade e o reconhecimento do outro com as suas diferenças são aceitas levando a uma
convivência diversa e plural. Portanto, só uma mudança de cosmovisão, de paradigma fará com que o diálogo intercultural seja uma
realidade. (FERRARI, 2015, p.54)

A busca pelo diálogo, pela comunicação e pela compreensão discutidos por Wolton (2006) encaixa-se precisamente neste contexto
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intercultural. Para o autor, a valorização das culturas e da compreensão
do outro é o único caminho para ser estabelecida a coabitação pacífica
entre os povos. Segundo o Relatório Mundial da UNESCO (2009, p.10),
“o diálogo intercultural requer o empoderamento de todos os participantes por meio da capacitação e de projetos que divulguem a interação sem a perda da identidade pessoal ou coletiva”. É nesse cenário que
os processos comunicacionais tornam-se tão importantes.
A comunicação como um processo que envolve significados deve
ser colocada como um dos elementos centrais das discussões sobre a interculturalidade. Permitir que os indivíduos estabeleçam laços de empatia e se relacionem com base na passividade, na compreensão de suas
semelhanças e no reconhecimento de suas diferenças é uma das possibilidades oferecidas por processos comunicacionais eficientes e eficazes.
Nesse cenário dialógico e de valorização das idiossincrasias, todos
os atores sociais devem buscar uma atuação no sentido de participarem
ativa e positivamente desse movimento. Cidadãos, governos, ONGs e
empresas devem traçar suas estratégias comunicacionais com essas reflexões em mente, a fim de atingirem seus objetivos e contribuírem para
uma convivência social pacífica, algo tão urgente nos tempos atuais.

COMUNICAÇÃO INTEGRADA
NO CONTEXTO MULTI E INTERCULTURAL
O conceito de comunicação integrada surgiu no final da década
de 80, quando as corporações sentiram necessidade de desenvolver
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estratégias comunicacionais a fim de melhor relacionar-se com seus
públicos de interesse, devido as mudanças advindas da globalização,
como por exemplo, a fragmentação da mídia de massa, o novo papel
do consumidor e o surgimento de novas tecnologias. A comunicação integrada tem como base um sistema gerencial integrado e utiliza
como ferramenta o composto de comunicação de maneira holística.
Nos anos 90, o tema ganhou força e desde então diversos autores discutem sobre o conceito que passou a estar presente também no
composto de marketing e hoje é identificada nas corporações e agências como CIM - Comunicação Integrada de Marketing, que, segundo
Kotler e Keller, “é uma maneira de ver todo o processo de marketing
do ponto de vista do receptor da comunicação” (KOTLER, KELLER,
2006 p. 571). Se antes as organizações tratavam a comunicação como
uma atividade separada do marketing, hoje a filosofia do marketing
confirma que a integração entre as duas áreas é imprescindível. Schultz
(1993) define a comunicação integrada de marketing como:
Um conceito de planejamento de comunicação de marketing que reconhece o valor agregado de um plano abrangente que avalie os papéis estratégicos de uma série de disciplinas da comunicação - por
exemplo, propaganda geral, resposta direta, promoção de vendas e
relações públicas - e combine-as para oferecer clareza, consistência
e impacto máximo nas comunicações. (SCHULTZ, 1993, p.17)

Na literatura brasileira, Kunsch (1997) define a comunicação
integrada como:
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A junção da comunicação institucional, da comunicação mercadológica e da comunicação interna, que formam o composto da comunicação organizacional. Este deve formar um conjunto harmonioso,
apesar das diferenças e das especificidades de cada setor e dos respectivos sobre setores. A soma de todas as atividades redundará na
eficácia da comunicação nas organizações (KUNSCH, 1997, pg.116).

Enquanto a maioria dos autores declara que a comunicação integrada tem seu enfoque no mix mercadológico, Yanaze (2007) segue
no mesmo sentido proposto por Kunsch (1997) e postula que a comunicação integrada deve estar presente nas organizações de maneira
sistêmica nas esferas administrativas, mercadológicas ou institucionais, tanto em seu ambiente interno quanto externo.
Para Schimp (2009) a comunicação integrada pode ser compreendida como um processo de comunicação que abrange o planejamento, a criação, a integração e a implementação de diversas
formas de comunicação com o público. Para o autor a comunicação integrada deve considerar todos os pontos de contato entre
empresa e cliente, inclusive as pessoas que trabalham na empresa
e para a empresa (colaboradores e fornecedores). A comunicação
emitida por estes pontos de contato também deve ser integrada
e transmitida ao consumidor de maneira clara e concisa. Ferrell
e Hartline (2005) definem a comunicação integrada como o uso
estratégico e coordenado de elementos promocionais que visam
garantir o máximo de impacto persuasivo sobre os consumidores
atuais e potenciais, sendo que a chave para a eficácia é a coerência
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e a uniformidade da mensagem em todos os elementos do composto de promoção.
Por ter como base um sistema gerencial holístico, a comunicação
integrada de marketing exige análise, planejamento, coordenação e
avaliação e por isso é um grande desafio para as organizações. Kotler
(2000) aborda o conceito de comunicação integrada de marketing,
mostrando não apenas a importância do planejamento e coordenação das atividades comunicacionais, mas também a necessidade de
alinhamento das estratégias de comunicação com os públicos de interesse. Para que as ações de comunicação integrada tenham sucesso, é necessário que as organizações conheçam de maneira profunda
seus públicos de interesse, bem como os pontos de contato. Quando
se avalia que as organizações contemporâneas estão cada vez mais
expostas a pluralidade de culturas, a comunicação integrada torna-se
muito mais desafiadora, uma vez que os pontos de contato e os públicos de interesse são compostos por diferentes culturas e subculturas.
A comunicação é um completo sistema social e por isso cada
mensagem a ser transmitida, bem como o meio de transmissão,
deve respeitar a matriz cultural do público. É imprescindível que
as organizações identifiquem as barreiras culturais à comunicação,
que podem ser entendidas como o “conjunto de fatores, de ordem
simbólica ou concreta, que vão além das diferenças idiomáticas e
que podem dificultar a comunicação entre pessoas ou organizações de diferentes etnias, valores, países, povos, regiões ou culturas”
(Chibás Ortiz, 2005, p. 49), para que seja evitada a interferência na
recepção e significação da mensagem.
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Mesmo que se considere como premissa da comunicação integrada a transmissão de uma mensagem unificada para diversos públicos de
interesse por meio de pontos de contatos distintos, é preciso levar em
consideração as diferenças culturais entre os atores envolvidos no processo. Ferrari (2015) ratifica que “a chave da comunicação intercultural é
a interação com o diferente, com tudo aquilo que, de forma objetiva ou
subjetiva, se percebe como diferente, seja qual for o motivo da diferença:
raça, gênero, classe social, preferência sexual etc.” (FERRARI, 2015, p.58)
As barreiras à comunicação nas organizações interculturais envolvem problemas de interação verbal e não verbal entre os indivíduos
pertencentes a um grupo ou subgrupo, e tais problemas derivam, em
grande parte, de diferenças na percepção dos objetos e dos acontecimentos sociais dos membros deste grupo. Segundo Ramos (2001) a
cultura tende a produzir a percepção, que é um processo onde o indivíduo seleciona, avalia e organiza os estímulos do mundo exterior. Os
sistemas de crenças, valores e atitudes dos indivíduos exercem influência sobre as percepções, por isso, pessoas de culturas diferentes podem
produzir percepções e atribuir significados diferentes às mesmas realidades, o que pode ocasionar incompreensão da mensagem transmitida.
Ferrari (2015) empreende que o êxito do diálogo entre culturas
distintas não depende exclusivamente do conhecimento sobre o outro, mas sim na capacidade de ouvir, da flexibilidade cognitiva, da
empatia, da humildade e da hospitalidade.
Muitas são as organizações que consideram ter “marcas globais”,
porém, poucas são as que se fazem presentes de maneira global em todos
os sentidos. Nigel Hollis define uma empresa global como aquela que
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transcende suas origens culturais para desenvolver relacionamentos sólidos com os consumidores de diferentes países e culturas (HOLLIS apud
BELCH, 2014, pg.631). Wainberg (2012, p.97) postula que “quanto mais
distintos forem os repertórios culturais dos interlocutores, maior deverá
ser o esforço partilhado para produzir compreensão mútua”.
As organizações precisam desenvolver planos de comunicação
integrada que se propaguem bem e transcendam os mercados ou
adaptá-los para que se tornem mais sintonizados com os consumidores e as culturas locais, isso significa que as organizações devem
pensar globalmente mas agir localmente. Promover o plano de comunicação integrada sem se preocupar com as diferenças culturais
pode afastar os consumidores, indispor colaboradores e trazer danos
à imagem da organização. Para evitar esses problemas, é recomendado que as organizações globais tenham gerentes de comunicação
regionais com autonomia para desenvolver a adaptação do plano de
comunicação integrada, em conformidade com as características locais. Para Hollis, o segredo para o sucesso global de uma marca é
conectar-se com os consumidores em nível local e, ao mesmo tempo, aproveitar as vantagens oferecidas pela operação em escala global
(HOLLIS apud BELCH, 2014, pg.656).
Compreender as particularidades sociais é fundamental para o
sucesso dos processos comunicacionais integrados. Essa compreensão
deve ir muito além dos fatores evidenciados como ativos competitivos
das organizações com extremo enfoque mercadológico. É necessário
que ela se aprofunde em interpretações das simbologias e dos significados sociais, que absorva as variáveis culturais e tome ciência de que os
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seus interlocutores são seres complexos, não homogêneos, que vivem a
multi e a interculturalidade em todos os segmentos de suas vidas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os elementos constituintes da sociedade pós-moderna são muitos e diferentes pensadores (sociólogos, filósofos, antropólogos, entre
outros) dedicam seus estudos para compreender as dinâmicas desse
ambiente social altamente mutante. Dentre as muitas definições da
atual sociedade, este artigo refletiu a cerca das questões relativas ao
multiculturalismo e à interculturalidade, fazendo uma análise teórica
da comunicação integrada de organizações sob essa ótica.
Ao discorrer sobre a interculturalidade e a necessidade dialógica e interpretativa que ela demanda, tornou-se evidente que
a comunicação organizacional integrada precisa dedicar esforços
para uma profunda compreensão dos seus interlocutores e a sociedade em que estão inseridos. A compreensão superficial dos públicos (classificando-os em grupos homogêneos e engessados como
consumidores, fornecedores, colaboradores etc) não se apresenta
como adequada, e torna-se, neste cenário pós-moderno, uma ação
prejudicial para o posicionamento e gerenciamento estratégico das
organizações. Em uma sociedade tão complexa, com indivíduos
que compõem suas identidades por meio de variadas influências
culturais, uma organização não pode se prender às práticas que
funcionavam em décadas passadas.

101

OS DESAFIOS DA COMUNICAÇÃO

102

Se a velocidade e o hibridismo cultural caracterizam a vida social,
elas também devem estar presentes nos planejamentos de comunicação
das organizações. A reflexão aqui desenvolvida não sugere que elementos sólidos, formadores da identidade, imagem e reputação das organizações sejam trocados com a velocidade dos cliques pós-modernos. Ao
contrário, acredita-se que estes precisam ser mantidos, pois os indivíduos anseiam por referências. O que a análise deste artigo permite salientar é a necessidade de adequação à movimentação social e à mutabilidade das características, desejos e hábitos dos públicos de interesse.
Compreender as dinâmicas sociais nos planejamentos de comunicação integrada vai além daquilo que se apresenta como bom, ou
interessante, “para os negócios”. Deve envolver um completo e complexo estudo do cenário social, em que as organizações são elementos
vivos que influenciam e são influenciadas pela sociedade na qual está
inserida. E que, assim como todos aqueles que a constitui, as organizações devem se adaptar aos novos cenários, sem modificar suas
essências, mostrando-se abertas ao diálogo e compreendendo todas
as demandas da interculturalidade, que se apresenta como determinante para a manutenção positiva da atual sociedade.
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Resumen: El propósito del estudio fue determinar el nivel de conocimiento,
actitud y práctica de las redes sociales como herramienta académica
colaborativa en los docentes de la UPeU. La investigación fue de tipo
básica de enfoque cuantitativo, con diseño no experimental, transversal
de tipo descriptivo; el estudio utilizó una muestra por 100 docentes. Los
resultados estadísticos demostraron que el 53.0% de docentes evidenciaron
un nivel regular, en los conocimientos de las redes sociales. Por otro lado,
en la actitud, el 78.0% evidenciaron un nivel bueno, demostrando, que
los docentes tienen comportamientos éticos al utilizar las redes sociales.
Finalmente, el 28.0% un nivel malo en la práctica. El estudio concluyó
que los docentes tienen mejor actitud al utilizar las redes sociales como
herramienta académica colaborativa, sin embargo, en los conocimientos y
práctica los docentes están aún limitados en aprovechar al máximo dichas
herramientas durante el proceso de enseñanza- aprendizaje.
Palabras -claves: Conocimiento; Actitud y Práctica; Docentes en las
Redes Sociales.

INTRODUCCIÓN
Hoy en día, las universidades se enfrentan a aulas de nativos digitales que demandan un nuevo tipo de enseñanza. Los estudiantes
han crecido bajo la era digital de nuevas herramientas tecnológicas,
las cuales han dado el poder de compartir, crear, informar y comunicarse convirtiéndose en un elemento esencial en sus vidas.
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Dado este fenómeno social, el mundo educativo no puede permanecer
ajeno ante tales cambios como las nuevas formas de comunicación entre sí.
El sistema educativo trabaja fundamentalmente con información. Sin lugar
a dudas el potencial comunicador de las redes sociales está todavía por descubrir y debe ser estudiado más en profundidad se considera que:
“Las redes sociales fueron creadas con finalidades educativas que
viene acompañada con una riqueza acelerada. El Facebook, Twitter,
LinkedIn, han creado una nueva forma de comunicación basada en
redes de colaboración con el fin lograr el nivel de la clase interactivo
en clases con los estudiantes y docentes.” (HARO, 2012, p. 21).

La problemática antes referida, permitió a los investigadores determinar el nivel de conocimiento, actitud y práctica de las redes sociales como
herramienta académica colaborativa en los docentes de la Universidad Peruana Unión, para ello se tuvo en cuenta el planteamiento de Villanueva
(2011, p. 15), quien recomienda que los docentes deben conocer y saber utilizar los criterios metodológicos de acuerdo a las necesidades educativas de
los estudiantes, ya que ellos guías en el aprendizaje y el estudiante su protagonista para que así puedan compartir, cooperar, participar de manera
colectiva y tener acceso a contenidos (ALLES, 2006 p. 34).

REDES SOCIALES
Para Ros-Martín (2009, p. 40), explica que la teoría inicial del
desarrollo de plataformas para la creación de redes sociales en internet parte de los seis grados de separación. Esta teoría fue expuesta
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mediante percepción inicialmente en el año 1929 por el escritor Frigyes Karinthy dentro de un relato corto denominado (cadenas). Según
la teoría del escritor, el número de conocidos de una persona crece
exponencialmente siguiendo un número de enlaces de una cadena
que serían las relaciones humanas de este modo, sólo sería necesario
un pequeño número de enlaces para conectar cualquier persona con
el resto de la población humana.

LAS REDES SOCIALES EN EL CONTEXTO UNIVERSITARIO

108

De acuerdo con Garrigós (2010, p. 51), el estudiante es el centro
del proceso de enseñanza-aprendizaje en el Espacio Europeo de Educación Superior. Este cambio de paradigma está directamente relacionado con el cambio metodológico que debe potenciar la iniciativa y
el pensamiento crítico en los estudiantes. Este nuevo horizonte hace
que el uso de las redes sociales pueda ser considerado como un importante papel con el fin de potenciar la motivación y la participación
del estudiante en el proceso de aprendizaje, la interacción y la colaboración e intercambio de información.

CONOCIMIENTO EN LAS REDES SOCIALES
Los conocimientos de las redes sociales es una medida sobre
la cual el docente la utiliza como estrategia en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el objeto de fortalecer la metodología de
enseñanza y a su vez ayudar a alcanzar la competencia en el estudiante, por otra parte, el contar con un conocimiento sólido respecto al tema el docente puede discriminar y seleccionar a las redes
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sociales según el contexto en el cual se encuentran los estudiantes
afirma Espuny (2011):
“En la actualidad las redes sociales más utilizadas tenemos al Facebook, Twitter, LinkedIn y otros, está a su vez son genéricas y otras
especializadas en alguna temática, pero el elemento común que las
define, es sin lugar a duda, es el carro protagonismo del usuario. Es
una herramienta sencilla en el uso, con muchas aplicaciones, que
no requiere conocimiento avanzados en informática, lo que hace
que esté al alcance de todo el mundo” (p. 13).

ACTITUD EN LAS REDES SOCIALES
La actitud se ha definido tradicionalmente como una disposición a reaccionar favorable o desfavorable hacia un objeto situación o suceso. Las actitudes, conjuntamente con la personalidad,
la motivación, las expectativas de cada persona, la experiencia sociocultural o la ansiedad, se engloba dentro de las denominadas
variables afectivas de aprendizaje de (ALLES, 2006).
Por lo tanto, la actitud 2.0 en la docencia se destaca la necesidad de integrar una serie de principios y conceptos que nos pueden ser valiosos es decir una nueva mentalidad del docente como,
por ejemplo; la participación, democratización de la docencia, la
inteligencia colectiva, la experimentación, la cultura participativa,
la autogestión, la sabiduría colectiva, la colaboración, las redes de
confianza, la docencia permanente y mejora continua. Tal como lo
señala (MUÑOZ, CATALÁN, 2010).

109

OS DESAFIOS DA COMUNICAÇÃO

PRÁCTICA EN LAS REDES SOCIALES
En la conferencia que ofreció el docente español Julio Cabero en el evento de la VII Expedición Eduweb 2011, denominado (mirando las redes sociales desde una perspectiva educativa)
citado por Monasterio (2011), señala que debido al auge de las
redes sociales como herramienta de comunicación obliga a incluirlas dentro de la práctica educativa, lo cual implica por parte
de los docentes un cambio radical de estrategias y metodologías
que ofreció en Eduweb 2011.

PRINCIPALES DIMENSIONES DE LAS REDES SOCIALES
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Las variables conocimiento, actitud y práctica de las redes
sociales, mencionadas anteriormente presentan las mismas dimensiones estas son; uso, información, aplicación, colaboración,
estructura y privacidad.
INFORMACIÓN DE LAS REDES SOCIALES
Por defecto la información que subimos en las redes sociales
son las básicas como, por ejemplo; nombre, fecha de nacimiento, formación o empleo, estudios realizados. Estas informaciones agregadas son el caso de una red social personal. Asimismo, dentro las redes sociales existen los grupos en este caso de
asignatura o colaborativo y también prácticas educativas en entornos virtuales son esencialmente innovadoras y constituyen a
construir una sociedad más abierta en la que el conocimiento se
comparte y democrática.
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ESTRUCTURA DE LAS REDES SOCIALES
Así como la información que ayuda a facilitar a los docentes y
estudiantes, la estructura que plantean las redes sociales, ofrecen respuestas inmediatas a los usuarios, pero en este caso la información
que se ofrece puede resultarle útil también a otras personas en la misma situación. Esto se produce de una manera más cercana, así que
encontramos en el contexto personal del usuario.
APLICACIÓN DE LAS REDES SOCIALES
Distintas instituciones han iniciado sus experiencias en las redes
sociales, estas prácticas tienen la intención de captar la atención de
los estudiantes en su propio hábitat natural.
COLABORACIÓN DE LAS REDES SOCIALES
El concepto de colaboración incluye dos elementos intrínsecos:
uno enfocado a los procesos cognitivos y otro a los elementos comunicativos, abarcando los aspectos más sociales de esta comunicación.
Aunque, tradicionalmente, el objetivo de los grupos en el ámbito educativo se ha orientado al desarrollo de capacidades cognitivas.
PRIVACIDAD DE LAS REDES SOCIALES
Por otro lado, las redes sociales podemos manejarlas adecuadamente a través de una buena configuración de privacidad, existe un
día, en el cual se celebra el (día internacional de la internet segura). La
privacidad y sobre todo la internet genera que todos los 5 de febrero
de cada año se celebre el día internacional de la internet segura, este
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evento promueve en todo el mundo uso responsablemente y con seguridad las nuevas tecnologías

METODÓLOGIA
PARTICIPANTES
Para determinar a los participantes se consideró a todos los docentes a dedicación exclusiva de la Universidad peruana Unión las
cuales hacían un total de 235, posteriormente utilizando la técnica
del muestreo estratificado, los participantes fueron 100 docentes de
las cinco facultades.
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TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
La investigación fue básica de enfoque cuantitativo y diseño no
experimental transversal de tipo descriptivo.

INSTRUMENTOS
Para el estudio su utilizo un instrumento (cuestionario de conocimiento y actitudes) elaborado por el investigado el cual fue aprobado y validado por especialistas y este fue divido en cuatro partes del
siguiente modo: La primera parte contó con 15 preguntas correspondientes a los datos generales de cada docente.
La segunda parte contó con 23 preguntas para la primera variable conocimiento se consideraron cinco dimensiones que información,
estructura, aplicación, colaboración, privacidad, que fueron medidas la
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escala de valoración de correcto (si), incorrecto (no). La tercera parte contó con 23 preguntas para la segunda variable actitud se consideró cinco
dimensiones que información, estructura, aplicación, colaboración, privacidad, que fueron medidas bajo la escala de valoración: completamente
de acuerdo (A), de acuerdo (B), ni de acuerdo ni en desacuerdo (C), en desacuerdo (D), completamente desacuerdo (E). La cuarta parte contó con
26 preguntas para la variable práctica se consideró cinco dimensiones
que fueron información, estructura, aplicación, colaboración, privacidad
que fueron medidas bajo la escala de valoración: nunca (N), casi nunca
(C/N), a veces (A), casi siempre (C/S) y siempre (S).
Para el cuestionario de la variable Conocimiento se consideró la escala de valoración de correcto (si), incorrecto (no). Asimismo, para la variable
Actitud las dimensiones en estudio se consideraron las escalas de Likert en
función de la percepción del docente, y por última para la variable Práctica
todas las dimensiones en estudio utilizo la misma estrategia de la variable
actitud. Para la validación se utilizó el análisis de fiabilidad a través de Alfa
de Cronbach donde los resultados que se obtuvieron fueron de 0.795 para
la variable práctica, 0.777 para actitud y de 0.753 para conocimiento, concluyendo e esta manera que el instrumento es confiable.

ANÁLISIS DE DATOS
Para la realización de esta investigación se utilizó el análisis estadístico descriptivo comparativo de tablas y figuras, entre las variables: Conocimiento, actitud y práctica de las redes sociales como herramienta académica colaborativa en los docentes de la Universidad
Peruana Unión. Las dimensiones que se analizaron para la variable
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Conocimiento fueron: información, estructura, aplicación, colaboración y privacidad; las dimensiones utilizadas en Actitud fueron: información, estructura, aplicación, colaboración y privacidad. De la
misma manera para la variable Práctica las dimensiones utilizadas
son: información, estructura, aplicación, colaboración y privacidad.

RESULTADOS
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Los resultados mostrados en la tabla 1 se evidencia que el 53,0% de
los docentes de la UPeU presentan un nivel regular con respecto al nivel
de conocimiento de las redes sociales. Esto demuestra que los docentes
presentan un nivel regular sobre el conocimiento de las redes sociales, es
decir no es un conocimiento completo, es un conocimiento básico.
Tabla 1: Nivel del conocimiento los docentes de la UPeU
en cuanto a las redes sociales

NIVELES
Deficiente
Regular
Excelente
TOTAL

FRECUENCIA
45
53
2
100

%
45
53
2
100

En la siguiente figura 1 se observa que las dimensiones del nivel
conocimiento, comenzando con la dimensión información con un nivel regular con un porcentaje de 49,0%. En la dimensión estructura el
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nivel es deficiente con un 65,0%, En la siguiente dimensión, aplicación
el nivel es deficiente con un 89,0%. En la otra dimensión colaboración
el nivel es del mismo modo deficiente con un 74,0% y en la última diDeficiente
Regular
Excelente
mensión
la privacidad su nivel también es
deficiente
82,0%.
Información
39%
49%con un12%
Estructura
65%
25%
10%
Aplicación
89%
10%
1%
FiguraColaboración
1: Nivel de conocimiento de las redes sociales
herramienta
74% como
18%
8% académica
colaborativa
en
los
docentes
de
la
Universidad
Peruana
Unión.
Privacidad
82%
15%
3%
100%

89%

90%

82%
74%

80%
65%

70%
60%
50%
40%

49%
39%
25%

30%
20%

12%

10%
0%

10%

18%
10%

8%

1%
Información

Estructura
Deficiente

Aplicación
Regular

Colaboración
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15%
3%
Privacidad

Excelente

En la tabla 2 se puede observar en el nivel actitud un nivel
“bueno” con un 78,0% esto quiere decir que los docentes frente a
las redes sociales tienen un criterio para utilizar y por ende ante
esta necesidad. Y con un 22,0% un nivel regular estos resultados
reflejan que no se presencia un nivel malo por lo que los docentes
tienen a analizar más ante lo que se enfrentan es decir las nuevas
tecnologías. Estos resultados demuestran que las mayorías de los
docentes de la UPeU.
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Tabla 2: Nivel de actitud de los docentes de la UPeU
en cuanto a las redes sociales

NIVELES

FRECUENCIA
78
22
100

Bueno
Regular
TOTAL

%
78
22
100

En la tabla 2 se puede observar las dimensiones del nivel actitud,
iniciando con la dimensión información con un nivel bueno con un
porcentaje de 72,0%. En la dimensión estructura el nivel es bueno
Regular demuestran
Bueno
con un 57,0%,Malo
Estos resultados
que las mayorías de los
Información
20%
26%
72%
docentes
un buena.
Estructura de la UPeU presentan
2%
41%
57%
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Aplicación
2%
35%
63%
Colaboración
2%
35%
63%
Figura
2: Nivel de actitud de
las redes
sociales como
herramienta académica colaPrivacidad
7%
30%
63%

borativa en los docentes de la Universidad Peruana Unión.

80%

72%

70%

50%

41%

40%
30%
20%

63%

35%

63%

35%

30%

26%
20%

10%
0%

63%

57%

60%

Información

2%

2%

Estructura

Aplicación

Malo

Regular

2%
Colaboración
Bueno

7%
Privacidad
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En la siguiente tabla 3 se muestra que el 64,0% de los docentes de la UPeU presentan un nivel regular con respecto al nivel de
práctica de las redes sociales, mientras que sólo un 28,0% de ellos
tienen un nivel malo y por último con un 8,0% presentan un nivel
bueno con respecto al nivel de práctica en las redes sociales. Esto
refleja que sí utilizan las redes sociales de manera regular pero
solo 8 docentes la utilizan completamente y refuerzan la enseñanza y aprendizaje fuera del aula.
Tabla 3: Nivel de la práctica de los docentes de la UPeU
en cuanto a las redes sociales

NIVELES
Malo
Regular
Bueno
TOTAL

FRECUENCIA
28
64
8
100

%
28
64
8
100

En la figura 3 se puede observar las dimensiones del nivel de
práctica, iniciando con la dimensión información con un nivel regular con un porcentaje de 61,0%.
En la dimensión estructura el nivel es regular con un 48,0%,
En la siguiente dimensión aplicación, con un nivel regular con un
49,0%. En la dimensión colaboración el nivel es regular con un
56,0% y por último la dimensión privacidad resultado con nivel regular con un 48,0%. Los docentes de la UPeU presentan un nivel
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regular en la práctica de las redes sociales, es decir su práctica en
estas redes sociales son tradicionales y da como resultado que su
presencia en las
redes sociales
para enriquecer sus conocimienMalo
Regular sea
Bueno
Información
61%
25%
tos
para el mismo. 14%
Estructura
34%
48%
18%
Aplicación
40%
49%
11%
Figura
3:
Nivel
de
práctica
de
las
redes
sociales
Colaboración
39%
56%
5% como herramienta académica
colaborativa
en
los
docentes
de
la
Universidad
Peruana Unión.
Privacidad
33%
48%
19%

70%
60%

61%

39%

34%

30%

33%

25%
14%

19%

18%
11%

10%
0%

48%

40%

40%

20%

49%

48%

50%

118

56%

5%
Información

Estructura

Aplicación

Malo

Regular

Colaboración

Privacidad

Bueno

DISCUSIÓN
Luego de la exposición de los resultados obtenidos en la presente investigación, en seguida, se comparan estos resultados con los de
otras investigaciones con las cuales existe similitud ya sea por haber
trabajado con instrumentos con similares variables.
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Los resultados de esta investigación fueron heterogéneos comparados con lo de (HARO, 2012, p. 21), en su investigación. En primer lugar, en España fue favorable para los docentes la utilización
de las redes sociales fuera del aula con los estudiantes teniendo más
de 10.000 conectados en cada sesión colaborativa, sin embargo, en
la UPeU, los docentes utilizan las redes sociales para su uso personal con un 42,9%, del mismo modo las utilizan para entretenimiento
con un 19,0%. Esto da cuenta de que los docentes unionistas utilizan
inadecuadamente las redes sociales pudiendo utilizarlas para el aprovechamiento de la enseñanza.
Otro trabajo que se tuvo en cuenta por sus aportes y resultados
fue el de (MUÑOZ, CATALÁN, 2010), quien realizó una investigación “Actitud de los docentes frente al uso de las nuevas tecnologías
de la formación y comunicación. ¡Estas investigaciones gracias a las
iniciativas para la mejora y el aprovechamiento del uso de las redes
sociales en esta investigación, la UPeU está con un proyecto GO!
UPeU la cual les una red social vertical que ayudará al estudiante
fuera del aula por su actividad que será netamente académica, la cual
ayudará a que el docente sea el conductor y el guía del aprendizaje.
Otra propuesta sugerida es que, dentro de esta red social institucional,
se manejen grupos colaborativos tanto de estudiantes como de docentes a nivel de universidades adventistas en todo Sudamérica. Esto
generará que un estudiante ya sea en la materia de artículo científico,
monografía o tesis. Él cual tendrá la oportunidad de tener un grupo
de estudio online sobre su mismo tema con diferentes estudiantes y
con el asesoramiento u otros docentes.
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CONCLUSIÓN

120

Tras haber discutido los resultados y considerando los objetivos de la
investigación, se llegó a las siguientes conclusiones: Al aplicar el instrumento CAP de las redes sociales en los docentes, en la variable conocimiento
los docentes tuvieron un nivel regular con un 53. 0%, mientras que sólo un
2,0% tenían un nivel excelente. Esto demuestra que los docentes que tienen
un conocimiento básico y tradicional.
Para variable actitud, los docentes presentan un nivel de bueno con
un 78,0% esto quiere decir que los docentes frente a las redes sociales tienen un criterio adecuado para utilizarlas. Y sólo un 22,0% de los docentes
presentan un nivel regular, estos resultados reflejan que la mayoría de los
docentes de la UPeU presentan una buena actitud frente a las redes sociales
considerando que su información se encuentre en las redes sociales, pero
todavía se evidencia una cierta desconfianza dentro del ámbito tecnológico.
Finalmente, los resultados estadísticos para la variable práctica,
mostró un nivel regular con un 64.0% y sólo el 8,0% presenta un nivel
bueno en la práctica de los docentes en las redes sociales. Esto refleja
que sí utilizan las redes sociales de manera regular pero sólo 8 docentes
utilizan completamente y refuerzan la enseñanza y aprendizaje fuera
del aula, esto se da porque el motivo principal por el cual utilizan las
redes sociales es de manera personal. Estos resultados evidenciaron
que los docentes en el nivel de práctica de las redes sociales en la parte
académica, presentan un nivel regular, por lo tanto, ellos utilizan las
redes sociales, pero lo hacen para beneficio propio y no para reforzar y
generar conocimientos fuera del aula.
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Resumo: O objetivo geral desse trabalho é conhecer as principais
características da Geração Internet, jovens nascidos entre nos anos
80 e 90, analisando suas motivações e hábitos de consumo digital.
Para isso, foi realizado levantamento bibliográfico de Zygmunt
Bauman, Anthony Giddens, Eric Hobsbawn, Don Tapscoot entre
outros. Através das tecnologias digitais, a Geração Internet tornou-se
não somente consumidora, mas também produtora, influenciadora e
crítica de conteúdo, descentralizando o poder de influência e trazendo
para perto de si o controle. O pós-modernismo e outras correntes
filosóficas atuais tornaram a nossa sociedade superficial, líquida e
descentralizada, tornando o indivíduo digital exposto, podendo ser
idolatrado ou rejeitado de forma rápida. Essa velocidade e dinamismo
trouxe também novas doenças emocionais, criando uma nova
fronteira no tratamento de distúrbios psicológicos. Complicações
em áreas do relacionamento interpessoal e a superficialidade do
conhecimento além da falta de discernimento em aplica-lo na vida
real são alguns dos desafios que essa geração enfrenta.
Palavras-chave: geração, digital, consumo, internet.

INTRODUÇÃO
A Geração Internet é formada pelos filhos da geração Pós-Segunda
Guerra mundial também conhecidos como baby boomers e correspondem por 27% da população Americana e 16,4% da população Brasileira.
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De acordo com TAPSCOTT (2010), nos últimos vinte anos o
mundo passou por um processo de mudança acelerada devido a ascensão do computador, da internet e de outras tecnologias digitais e
isso afetou de forma significativa essa parcela da população na qual
denominamos “Geração Internet” ou “Geração Y”.
Enquanto as gerações anteriores eram tradicionalmente consumidoras dos meios de comunicação (TV, Rádio e Jornal), os jovens da Geração Internet não aceitam essa situação pois veem como um processo
unidirecional na qual a geração de conteúdo está nas mãos de poucos.
Através das novas tecnologias digitais (Sites, Blogs, Canais de Vídeo
etc), a Geração Internet tornou-se não somente consumidora, mas também produtora, influenciadora e crítica de conteúdo, descentralizando
o poder de influência e trazendo para perto de si o controle.
HOBSBAWN (1995) descreve esse cenário ao dizer que: “a juventude agora se torna um grupo social independente. Esse grupo é uma
massa concentrada de poder de compra. Isto porque cada nova geração
de adultos foi socializada numa cultura juvenil autoconsciente. ”
TAPSCOTT (2010) afirma que a Geração Internet cresceu dentro das novas tecnologias, utilizando meios de comunicação como a
internet para permitir aos seus usuários criar seu próprio conteúdo,
colaborar entre si e construir comunidades.

OBJETIVO GERAL E ESPECÍFICO
O objetivo geral desse trabalho é conhecer as principais características da geração internet, suas motivações, hábitos de consumo digital e
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assim verificar os benefícios e malefícios que essa geração enfrenta. Para alcançar o objetivo geral, os seguintes objetivos específicos serão levantados:
•

Traçar o perfil dessa geração do ponto de vista social;

•

Mostrar o impacto das novas tecnologias na sua vida diária;

•

Identificar quais são os fatores considerados fundamentais para
esses jovens na hora de consumir e produzir conteúdo digital

GERAÇÕES DE 1946 ATÉ O PRESENTE
126

a. Baby Boom (Janeiro de 1946 a Dezembro 1964)
Pessoas que nasceram em uma época de grande crescimento econômico.
A popularização da Televisão mudou a forma dessa geração ver o mundo.
b. Geração X (Janeiro de 1965 a Dezembro 1976)
Pessoas que nasceram em um período de grande recessão, enfrentando taxas de desemprego elevados e salários a níveis parecidos com os praticados
na Depressão da década de 30. Estão entre os mais instruídos da história.
c. Geração Internet ou Geração Y (Janeiro de 1977 a Dezembro 1997
Pessoas que nasceram no início do Computador Pessoal até a consolidação da Internet moderna. É a primeira geração imersa em bits.
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d. Geração Next ou Geração Z (Janeiro de 1998 até o presente)
Pessoas que nasceram no período em que os smartphones, tabletes, smartTVs e internet banda larga estava acessível para boa parte da população,
permitindo seus integrantes a lidar com multiplataformas simultâneas.

AS OITO CARACTERÍSTICAS DA GERAÇÃO INTERNET
TAPSCOTT (2010) cita em seu livro A Hora da Geração Digital,
oito características principais da Geração Internet:
1. Eles querem liberdade em tudo
2. Eles adoram customizar
3. Eles são investigadores
4. Eles procuram Integridade ao decidir onde comprar e onde trabalhar
5. Quer entretenimento e diversão no trabalho, na educação e na
vida social
6. Eles são a geração da colaboração e do relacionamento
7. Precisam de velocidade
8. São inovadores
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GERAÇÃO INTERNET E MUNDO GLOBALIZADO
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Zygmunt Bauman (1999: 67) define a ideia de globalização como o
“caráter indeterminado, indisciplinado e de autopropulsão dos assuntos
mundiais; a ausência de um centro, de um painel de controle, de uma
comissão diretora, de um gabinete administrativo […]”. Segundo o autor,
o mundo não é “mais uma totalidade e, sim, um campo de forças dispersas e díspares, que se reúnem em pontos difíceis de prever e ganham
impulso sem que ninguém saiba realmente como pará-las” (ibidem: 66).
A facilidade em que a internet atravessa barreiras territoriais torna
essa geração extremamente singular pois, proporciona um alcance global de conteúdo. Isso permite que toda uma geração cresça sem fronteiras culturais e sociais tão claras tornando os jovens do mundo inteiro
cada vez mais parecidos, assemelhando-se a uma comunidade global.
Anthony Giddens (1991: 69) também reforça esse pensamento ao
apresentar a globalização como a “intensificação das relações sociais
em escala mundial, que ligam localidades distantes a tal maneira que
acontecimentos locais são modelados por eventos ocorrendo a muitas
milhas de distância e vice-versa”.
No significado da palavra “globalização” está primeiramente implicada a ideia de “planetarização”, etimologicamente advinda do grego plakso, que significa nivelamento ou aplastamento das diferenças.
Historicamente, o referente desse signo aponta para o início da Era
Moderna, quando novos instrumentos técnicos possibilitaram as
“descobertas” e uma visão global da Terra, assim como a expansão
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do capital. Agora, indica a interconexão de economias parcelares
(nacionais e relevantes) por um novo modus operandi e com auxílio
de novíssimas tecnologias integradoras (Sodré in: Moraes, 2003: 23).

RELAÇÃO COM O MUNDO PÓS-MODERNO
Enquanto a era industrial se definia pela produção de bens materiais e pelo consumo de produtos padronizados impulsionados pela
produção em massa, a era pós-moderna é caracterizada pelo consumo de serviços nem sempre tangíveis, além de serem oferecidos de
forma personalizada.
As pessoas vivem em um mundo saturado de conteúdo, diversões e
serviços e por uma economia baseada no ter é mais importante do que ser.
Uma das principais características da era pós-moderna é o que
chamamos de niilismo, onde as crenças e os valores tradicionais são
infundados e que não há qualquer sentido ou utilidade na existência.
Os indivíduos dessa sociedade são sobrecarregados de informações a todo instante, onde precisam decidir de forma rápida aos estímulos apresentados. Essa resposta muitas vezes é superficial e impulsiva, matando aos poucos sua capacidade de reflexão e introspecção.
Santos (2006) oferece três pontos de vista sobre esses indivíduos:
consumista, hedonista e narcisista. O consumista se caracteriza por
um indivíduo que busca bens e serviços que possam facilitar o seu
dia-a-dia, sempre buscando algo novo. O hedonista busca satisfação
imediata, seu estilo de vida é buscar prazeres e rejeita valores morais.
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O narcisista valoriza o próprio eu, buscando um cuidado extremo
com a aparência e informação pessoal.
Isso ocorre devido ao crescimento do individualismo na sociedade pós-moderna, levando as pessoas a tornarem-se indiferentes aos
problemas apresentados pelo resto da sociedade.
Santos (2006) acredita que o ambiente pós-moderno é puro espetáculo, onde tudo é descartável, principalmente as pessoas. Não
existe verdadeiro ou falso, tudo é relativo, nós vivemos em uma representação da vida.
“As comunidades virtuais são feitas de pessoas e do que elas realmente
querem, daquilo que realmente lhes interessa, sem constrangimentos
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prévios ou póstumos (. . . ) As novas tecnologias dão a cada um de
nós um poder sem precedentes de construir o nosso próprio mundo
de referência, de encontrar as pessoas que realmente nos interessam,
estejam onde estiverem, de aprender e ensinar sobre aquilo que realmente queremos que faça parte da nossa vida.” (Soares,1999:75)

Santaella (2007:180) ao analisar os espaços líquidos da mobilidade, diz que a primeira palavra de ordem no ciberespaço é disponibilizar conteúdos, em configurações de linguagem que cada vez mais
vão encontrando a sua verdadeira natureza interativa hipermidiativa.
A segunda palavra de ordem é expor-se. “Para isso não há nada melhor do que criar um blog. As versões em que blogs se apresentam são
as mais variadas: fotoblogs, audioblogs, vlogs e ainda moblogs, estes
atualizados a partir de tecnologias móveis. ”

Consumo digital da geração internet

“Os computadores deram-nos poder sobre o ecrã e permitiram-nos
a personalização do tratamento da informação. Não é o mundo que
se está a tornar global, somos nós. (. . . ) À medida que os povos se
vão globalizando, enfatizarão também cada vez mais as suas identidades locais.” (Kerckhove,1997:123)

CONSUMO DIGITAL NO MUNDO
A empresa DOMO divulgou uma pesquisa chamada “Data Never
Sleeps 3.0” em que mostra um crescimento de 18,5% no número de usuários de internet no mundo entre 2013 e 2015 chegando ao total de 3.2 bilhões
de pessoas. A pesquisa também mostra a quantidade de conteúdo digital
que é gerado por minuto pelas principais redes sociais e outros aplicativos
ao redor do mundo. Segue abaixo alguns dos resultados interessantes:
1. FACEBOOK — 4.166.667 curtidas em posts
2. TWITTER — 347.222 tweets enviados
3. YOUTUBE — 300 horas de vídeos enviados
4. INSTAGRAM — 1.736.111 curtidas em fotos
5. APPLE — 51.000 aplicativos baixados
6. NETFLIX — 77.160 horas de vídeo assistidos

131

OS DESAFIOS DA COMUNICAÇÃO

7. SNAPCHAT — 284.722 compartilhamentos de snaps
8. SKYPE — 110.040 ligações realizadas

CONSUMO DIGITAL NO BRASIL
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Uma pesquisa divulgada pelo Dossiê Universo Jovem de 2008, realizada pela MTV com 8 milhões de jovens em 9 cidades brasileiras, aponta que o lançamento do Iphone e de outros smartphones revolucionou a
forma como os jovens consomem e interagem com o conteúdo digital.
Dados da Secretaria de Comunicação Social do governo Federal
Brasileiro (SECOM) demonstram que os jovens da Geração Internet
passam uma média de 4,16 horas diárias na internet dando um total
de 29,8 horas semanais.
Sites, blogs e redes sociais mais citados como fonte de informação

SITES MENCIONADOS
Facebook
Globo.com
G1
Uol

GERAÇÃO INTERNET (16 A 35 ANOS)
36,4%
6,8%
5,7%
3,5%

Yahoo
R7
Terra

2,9%
2,8%
1,6%

Além disso 48% dos jovens na faixa dos 16 a 35 acessam a internet através dos smartphones. O computador pessoal ainda lidera a
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preferência, 81,5% dos jovens na faixa dos 16 a 35 acessam a internet
por esse meio.
Essa pesquisa também aponta que 30% da população de 16 a
35 anos usam redes sociais (Facebook) como fonte de informação e
somente 18% acreditam que essas fontes não sejam seguras.

MOTIVAÇÕES EMOCIONAIS
A revista Harvard Business Review publicou na edição de setembro de 2015 uma pesquisa realizada pela empresa de tecnologia
de marketing chamada Unruly. Essa pesquisa analisou cerca de 430
bilhões de visualizações de vídeos e 100 mil dados de consumidores
individuais na qual revela os dois mais poderosos indutores para
que as pessoas compartilhem e consumam conteúdo digital, resposta psicológica e Social.

RESPOSTA PSICOLÓGICA
Quatro emoções positivas mais citadas que motivam as pessoas
a compartilharem:
1. AFETO 58%
2. FELICIDADE 56%
3. HILARIDADE 31%
4. SURPRESA 10%
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RESPOSTA SOCIAL
A Unruly identificou dez rações para o compartilhamento social:
1.

Formação de Opinião “Eu quero ver o que o meu amigo pensa”

2. Paixão Compartilhada “Permite que eu me conecte com meus amigos
sobre um interesse em comum”
3.

Socialização na vida real “Ajuda a me relacionar com meus amigos”

4. Utilidade Social “Isso poderia ser útil para os meus amigos”
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5. Admiração: Excelente Caçador “Quero ser o primeiro a mostrar para
os meus amigos”
6. Admiração Autoridade “Quero demonstrar meu conhecimento”
7. Espírito Contemporâneo “Trata-se de uma tendência ou evento atual”
8. Início de Contato “Quero começar um bate-papo online”
9. Autoexpressão “Revela alguma coisa sobre mim”
10. Bem Social “É por uma boa causa e quero ajudar”
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NOMOFOBIA, O MAL DO SECULO
A revista Time e a empresa Qualcomm realizaram uma pesquisa,
em diversos países, que mostrou que o uso do celular está cada vez mais
intenso. Dos cinco mil participantes, 79% disseram que se sentem mal
sem o telefone. No Brasil, 58% afirmaram que usam o celular a cada 30
minutos e 35% a cada dez minutos.
Esse tipo de sintoma se torna cada vez mais comum, para classificar os indivíduos que sofrem desse mal surgiu o termo nomofobia.
O termo surgiu na Inglaterra e designa o desconforto ou a angústia causada pela incapacidade de comunicação através de aparelhos
celulares ou computadores.
Pessoas com essa fobia não conseguem ficar sem seu aparelho celular e
sentem uma profunda ansiedade e angústia quando se veem sem aparelho.
Quando se pensa no impacto psicológico desse tipo de comportamento, seja na juventude ou vida adulta, é preciso considerar o enfrentamento de um quadro complexo, já que a nomofobia quase nunca aparece
sozinha. O indivíduo normalmente já vem de uma situação de ansiedade,
stress ou transtornos de humor ou personalidade.
Os dados mostram que no ranking da nomofobia, os jovens de 18 a
24 anos ocupam a primeira posição, com 77% deles sofrendo deste transtorno. Em segundo lugar estão as pessoas com idade entre 25 e 34 anos e
em terceiro, estão as pessoas com mais de 55 anos.
Para que a ausência desses aparelhos seja caracterizada como fobia,
deve trazer prejuízo significante à vida, como causar sensação de pânico
e impotência, atrapalhando a vida profissional e pessoal, existem casos
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que a pessoa fica tão dependente desses aparelhos, que ela passa a apresentar vários sinais ao ficar longe deles, como taquicardia, suores frios,
dor de cabeça e sensação de nudez.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Fica evidente que os avanços tecnológicos ocorridos nas últimas
décadas permitiram que a Geração Internet se desenvolvesse de forma rápida, tornando-os uma geração dinâmica e inovadora.
Mais do que nunca os jovens da Geração Internet estão conectados com o mundo inteiro, derrubando barreiras territoriais e culturais. Contudo, é importante salientar que essas tecnologias também
trouxeram uma nova forma de valor para as pessoas e os objetos. O
pós-modernismo e outras correntes filosóficas atuais tornaram a nossa sociedade superficial, líquida e descentralizada, tornando o indivíduo digital exposto, como um objeto de consumo, podendo ser idolatrado ou rejeitado de forma rápida.
Essa velocidade e dinamismo trouxe também novas doenças emocionais, criando uma nova fronteira no tratamento de distúrbios psicológicos. Complicações em áreas do relacionamento interpessoal e a
superficialidade do conhecimento além da falta de discernimento em
aplica-lo na vida real são alguns exemplos dos desafios que essa geração enfrenta. Fica evidente a necessidade da implementação de novos
métodos nas áreas educacional, profissional e social a fim de encorajar
as qualidades que essa geração possui e trabalhar com suas carências.
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Resumen: La comunicación desde tiempos históricos se ha convertido
en el eje fundamental de las relaciones humanas, es por ello que se
han generado estudios, análisis, teorías y paradigmas; que tratan de
comprender la compleja situación de la comunicación social, por un lado
a través de la influencia de los medios de comunicación en las masas y
por otro relacionándola al desarrollo de la persona y los grupos sociales.
Casteñeda (2005), plantea que en la actualidad la comunicación, no
cumple sólo una función de difusión sino que se inserta en el desarrollo
como medio y fin a la vez. Sin embargo, la realidad nos muestra una
comunciación social donde predomina en su orientación las teorías
conductistas y difusionistas, que no siempre son la mas efectivas para la
intervención de la comunicación. En consecuencia uno de los grandes
retos de la comunicación y de los comunicadores es plantear estrategias
que logren ser eficaces frente a diversas situaciones comunicativas. El
presente estudio, analiza la relación e importancia de los enfoques
teóricos en la intervención de la comunicación social para la adecuada
práctica comunicativa y eficacia del mensaje.
Palavras-clave:Teorías de la comunicación; Paradigmas; Estrategias;
Interlocutores; Comunicación Social

INTRODUCCIÓN
Desde hace más de cincuenta años se han formulado teorías y
paradigmas de la comunicación que han develado la necesidad de
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recuperar la naturaleza y el propósito de la comunicación social en
una aldea global, donde el avance de la ciencia y las tecnologías paradójicamente no ha logrado dar solución a los problemas más básicos
de la humanidad, se ha empoderado de las voluntades de un sistema
social que legitimiza el culto a banalidades de la llamada “Industria
cultural” avalada por los medios de comunicación, enfocados desde
modelos de la comunicación con un carácter difusionista, instrumentalista, y enfoques epistemológicos positivistas. Necesitamos concentrarnos en la manera en que la gente usan los mensajes y no como
los mensajes usan a la gente, estudios y práctica de la comunicación
orientados al cambio de sensibilidad.

DESARROLLO
Los modelos que han dado origen a la sistematización e intervención de la comunicación social aparece en 1920 con la teoría de la aguja
hipodérmica, a partir de estudios conductistas dominante en el contexto de la época, para analizar la influencia de la propaganda en la identidad y participación ciudadana durante la segunda guerra mundial, los
medios de comunicación se presentan como omnipresentes ante una
audiencia homogénea y manipulable. En 1948 en Estados Unidos de
América aparece la teoría de Shannon y Weaber, modelo matemático
de la comunicación, modelo lineal de transmisión que describe la comunicación entre seres humanos, máquinas o sistemas informáticos,
cómo se difunde el mensaje técnicamente, el semántico vinculado a
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como llega el mensaje a su destino y el pragmático donde se analiza
los efectos de la comunicación, la influencia y efectividad del mensaje.
En 1948 Harold Laswell, desarrolla el paradigma de Laswell, en la cuál
pretenden explicar el comportamiento de las masas como respuesta a
diversos estímulos, formulando las clásicas preguntas de su modelo:
¿Quién dice qué, en qué canal, a quién y con qué efecto?
Norbert Wiener sustenta la comunicación como un retorno circular que lo llamaría retroalimentación o feed back. Weaver y Shannon
aducen que la comunicación es todo un proceso a través del cual una
mente puede influir a otra. En la década de los 50’, cobra auge la teoría
crítica, por personajes de la Escuela de Frankfurt que centran su estudio en la comunicación de masas, quién la controla y quién ejerce poder
sobre ella, en el contexto de un hegemónico sistema capitalista. En 1966
Marshal McLuhan introduce el concepto de Aldea Global, desde una
visión tecnologicista describe la interconexión humana a escala global
generada por los medios electrónicos de comunicación.
Finales de la década de los 60’ se funda y se promueve los estudios de la Escuela Latinoamericana de comunicación, con una fuerte
crítica a la corriente norteamericana y acercamiento a la teoría crítica
de Frankfurt, se estudia la comunicación con un enfoque nacionalista de los países en vías de desarrollo y se denuncia las grandes concentraciones mediáticas y los desfases tecnológicos y las condiciones
de recepción de los productos que se importan. En la década de los 70’
se inician los primeros estudios de comunicación alternativa orientados a pensar en generar el uso de medios contra hegemónicos, tratan
de quitarle a los medios masivos esa capacidad de construir el sentido
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social de la información. En 1973 surge la teoría de la agenda Setting
que plantea la influencia de los medios sobre la opinión pública y la
determinación de lo que es de interés público y que importancia se les
merece dar, cómo y qué tenemos que pensar sobre un determinado
tema. En 1990 surgen los estudios de la recepción o audiencias, donde
el receptor no es el que recibe el mensaje de manera lineal y acondicionan su respuesta al estimulo de los medios, si no que, interpreta el
mensaje a partir de su bagaje cultural. En la actualidad se considera
al receptor un consumidor de mensajes y que puede hacer con ella lo
que quiere sin atender a los acondicionamientos de sus emisores.
En ese contexto surge el modelo llamado de la comunicación para
el desarrollo, formulado por Anyaegbunam chike; en este modelo de Comunicación para el Desarrollo, la designación tradicional de receptor y
fuente han sido cambiadas por tomador de decisión A y 1, llamados también Interlocutores. A es la primera letra del alfabeto mientras que es el
primer número arábigo. De esta forma ideal, no aparece un elemento dominador como ha sido el caso en los primeros modelos de comunicación.
El facilitador traduce las palabras, expresiones y acciones de un
tomador de decisión, para crear un mutuo entendimiento que lleva a
una toma de decisiones conjunta y exitosa.
Como se aprecia, son fundamentos teóricos clásicos de la comunicación social, que pocos se han tomado la agudeza de tomarlas como
modelos estratégicos de la comunicación para las distintas intervenciones en la comunicación social, comercial, institucional etc. Nuestro sentido común no está haciendo en muchas de las veces nuestra práctica
común en el campo comunicativo. Necesitamos concentrarnos en qué
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modelo teórico o paradigma es acorde a la situación que se desea resolver
o promover a través de la comunicación. Claros ejemplos a considerar
son varios de los conflictos sociales en Perú, el caso “Conga”, en cuál los
pobladores de la zona, ante los nefastos precedentes ambientales de la
minera Yanacocha, se negaban a la ejecución de ese proyecto aprobado y
promovido por el Estado, un herrado enfoque comunicativo generó una
mala comunicación entre las partes, y generó el caos en las negociaciones;
polarizó y enfrentó trágicamente al gobierno del Presidente Humala y los
pobladores de Cajamarca. Por otro lado, si tomamos como ejemplo el fracaso de grandes marcas como Kodak, Nestlé, la moradita de Inka Kola
etc, que más allá de determinaciones comerciales, dejaron de comunicar
como se debía y perdieron posicionamiento y valor de marca, tanto que
hoy no existen en el mercado. Otro ejemplo sería los abrumadores casos
de gestión de crisis corporativas mediáticas.
Ante este escenario, desde la academia surge el autoanálisis, y
conlleva a repensar en los modelos teóricos como referentes de las estrategias usadas en la comunicación. Así, nace el programa pre experimental “Medios de comunicación y calidad de vida”, que promueve la
Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UPeU, para el prente año
2017, cuya propuesta se basa en promover campañas hacia el cambio de
actitud y comprensión crítica de los medios de comunicación en estudiantes del nivel secundario, a través de dos tipos de intervención, justamente enfocado en dos modelos comunicativos, con el propósito de
evaluar las diferencias en el impacto logrado por cada una y determinar
la relación de los enfoques teóricos en las estrategias de intervención de
la comunicación, la cual se dará a conocer en su momento.
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CONCLUSIÓN
Es evidente que el pensamiento estratégico de la comunicación no
solo se centra en un proceso creativo para resolución de problemas sino
también en la observancia de modelos teóricos basados en realidades
aplicables a determinados contextos. En ese sentido, los modelos teóricos orientan el proceso estratégico e intervención de la comunicación
en sus diversos campos: social, institucional, comercial, político, gubernamental, empresarial.
El modelo de comunicación predominante en el quehacer comunicacional es un paradigma lineal que le da a la comunicación un efecto de
transmisión que implica una visión autocrática y unilateral de las relaciones humanas, es desde esta óptica que muchas de las interveciones han sido
tratadas, evidenciando que no son las más adecuadas para sus propósitos.
En ese sentido el aspecto epistemológico debe estar dado por técnicas no solo positivistas como tradicionalmente se ha ocupado sino también por un dimensión culitativa que expliquen el porqué de la acción
comunicativa, necesitamos concentrarnos en la manera en que la gente
usan los mensajes y no como los mensajes usan a la gente.
Mientras que en la teoría tradicional se pretende la inmediatez entre
el sujeto y el objeto, en las teorías contemporánea, se afirmará que todo
conocimiento está determinado por mediaciones.
Es desde la academia que se debe promover el repensar en los enfoques y paradigmas teóricos para un tratamiento mas eficiente y eficaz
de la comunicación estratégica, poner de manifiesto la raíz de la palabra
“comunicar” que es poner en “común” informaciones, ideas y propuestas,

145

OS DESAFIOS DA COMUNICAÇÃO

para una adecuada convivencia; logrando no solo personas y grupos comunicados, sino interlocutores comunicantes.
La comunicación que lleva un mensaje que transforme las vidas
de las personas no se hace a través de un proceso meramente técnico,
sino primordialmente espiritual, que finalmente está enmarcado en
nuestra filosofía adventista, a la que conocemos bíblicamente como
discipulado, a través del método de Cristo, para glorificar a Dios, que
es el propósito final de toda comunicación.
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Resumen: El objetivo de este artículo es establecer la importancia
que tiene la divulgación científica para que el mundo entero tenga
a la mano una clara, verídica y entendible información de lo que
en materia de ciencia y tecnología se realiza en cualquier parte del
planeta. De acuerdo al análisis que he podido hacer a lo largo de nueve
años de experiencia en el tema, me he percatado que hay muy pocos
científicos que están dispuestos a dedicar tiempo a la divulgación de
la ciencia, debido al poco reconocimiento académico que tiene. Ahí
es donde interviene el comunicador o divulgador científico, quién
será el responsable de coadyuvar en esa tarea, para lo cual debe contar
con una preparación específica en divulgación científica. México es el
país de lengua española que más en serio se ha tomado la divulgación
de la ciencia, no obstante aún falta mucho por hacer.
Palabras clave: divulgación científica; periodismo científico;
profesionalización.

INTRODUCCIÓN
Todos los seres humanos nacen siendo curiosos, las malas prácticas en el sistema educativo de muchos países latinoamericanos ha deteriorado esa curiosidad. Afortunadamente el deseo de conocer más,
que en muchos niños y jóvenes aún permanece en la etapa secundaria,
es el motor fundamental de la investigación; la ciencia ayuda a fomentar esa curiosidad nata del ser humano.

La importancia de la divulgación científica como herramienta de apoyo para los investigadores

Es necesario que los países en desarrollo pongan mayor interés en
apoyar la investigación científica con más recursos, para lograr resolver
problemas como el hambre, el calentamiento global, enfermedades nuevas,
etcétera y así lograr un mayor bienestar que se traducirá en una población
más productiva económicamente y con mejor calidad de vida. La comunicación de la ciencia es prioritaria para lograr lo antes mencionado.
En la actualidad la globalización de la comunicación ha generado que más personas en todo el mundo estén más informados sobre
cualquier tema, gracias al internet y a las redes sociales cualquier persona que tenga una computadora, un smartphone o una tableta podrá
conocer acontecimientos, descubrimientos e informaciones casi de
manera simultánea al momento de ocurrir.
Sin embargo, no toda la información vertida en dichos sitios
está completa y/o es verídica, pues en la mayoría de los casos no son
los propios protagonistas o autores los que publican la información,
aun así la gente que tiene acceso a todos los medios de comunicación
muestra una mayor credibilidad a los medios digitales que a la televisión, la prensa escrita o la radio.
Cuando de ciencia y la tecnología se trata, los índices se elevan,
pues la mayoría de la población con un nivel medio de educación, dan
por cierta la información que leen, sobre todo en las redes sociales.
Aunado a esto los comunicadores profesionales (comunicólogos,
periodistas, reporteros) de los más reconocidos medios de comunicación pueden caer en desinformar a la sociedad, debido a un desconocimiento del tema de ciencia o tecnología que esté abordando, es ahí
donde interviene la divulgación científica.
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El objetivo de este artículo es establecer la importancia que tiene
la divulgación científica para que el mundo entero tenga a la mano una
clara, verídica y entendible información de lo que en materia de ciencia,
tecnología e innovación se realiza en cualquier parte del planeta.
No obstante, hay una discusión entre científicos y comunicadores para establecer quién tiene la autoridad para dar a conocer lo que
los investigadores están haciendo o han descubierto.
Desde mi experiencia he llegado a la conclusión de que tanto
como científicos y comunicadores deben trabajar en equipo para llevar al resto de la población la información concreta, veraz y en un
vocabulario coloquial la ciencia que se esté desarrollando en nuestro
entorno, con el único objetivo de crear un pueblo educado y culto,
con lo cual podrá poseer una visión integral del mundo y de sus opciones para crearse sus propias opiniones.
¿Cómo lograrlo? La educación desde las aulas es prioritaria. Así
lo dijo Julieta Fierro, conocida divulgadora científica mexicana en su
texto La divulgación de la ciencia. Una visión personal:
“La divulgación de la ciencia debería ser parte de las opciones educativas prioritarias de un país que aspira al desarrollo. Disponer de una población con educación científica se logrará cuando se tenga un excedente
de información al respecto. Así como se puede aprender mejor un idioma
cuando se está en el país donde se habla, porque se escucha y se lee todos
los días de muchas maneras repetidas, para lograr una cultura científica es
necesario estar inmerso en un ambiente donde sea fácil acceder a ella.”
Tomando en cuenta estas palabras considero que se requiere que
la población tenga una educación desde la cual pueda desarrollar sus
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facultades y talentos, donde la divulgación científica juega un papel
preponderante al fomentar la autoeducación, ya que es muy atractivo,
tanto para niños y jóvenes, así como para adultos descubrir por sí mismos el mundo fascinante de la Naturaleza y dicho sea de paso, con ello
se darán cuenta de que no surgió de una explosión cósmica, sino de que
fue creado por un Ser Supremo que quiere compartirlo con nosotros.

¿QUÉ ES LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA?
Del latín divulgatio, divulgación es la acción y efecto de divulgar
(promover o publicar algo para ponerlo al alcance del público) a través de diversos medios.
Así entonces la divulgación científica es “traducir” en términos
comprensibles, mensajes complejos que fueron concebidos originalmente dentro de códigos especializados. Esto lo podemos ver en museos, películas, libros, exposiciones en ferias, etcétera.
México es el país de lengua española que más en serio se ha tomado la divulgación de la ciencia, no obstante aún falta mucho por hacer,
pues de acuerdo al divulgador Martín Bonfil Olivera “La labor de comunicar la ciencia al público requiere de varias habilidades específicas,
entre las que se hallan un conocimiento firme de los conocimientos
científicos y la capacidad de explicarlos con claridad, en forma breve y
sin tergiversarlos. Por ello para realizarla se requiere de personal capacitado en forma específica, proceso que normalmente requeriría algunos años de estudio, pero que en la práctica se ha llevado a través del
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aprendizaje directo, por prueba y error”, con esta premisa en mente es
que debemos considerar que la capacitación debe darse en un ámbito
profesional, es decir desde la educación superior debe darse la debida
importancia a la materia de periodismo científico, asignatura desde la
cual se puede enseñar a los estudiantes a desarrollar esas habilidades
específicas para el correcto manejo de la información que los científicos quieren dar a conocer a una sociedad y que ellos mismos no hacen,
ya sea por falta de tiempo, porque les genera muy poco reconocimiento
académico o porque no tienen la habilidad para hacerlo.
Pero entonces ¿a quién corresponde hacer la divulgación científica? Es un debate que se ha manifestado a lo largo de los años y en
diferentes congresos tanto nacionales como iberoamericanos, donde
la principal premisa por parte de los investigadores ha sido que el
científico al tener mayor conocimiento sobre el tema, debe darlo a conocer a la población, por su parte, el comunicador argumenta que él
conoce las herramientas y la manera en cómo llevar ese conocimiento
de forma clara y sencilla a la población interesada, aunque no necesariamente con un nivel de educación superior.
Sin llegar a un acuerdo sobre este asunto ambos gremios, investigadores y periodistas, siguen realizando la labor de divulgar los
nuevos descubrimientos, avances y resultados de las investigaciones
científicas que se desarrollan en los diferentes centros de investigación e instituciones de educación superior del mundo.
Desde mi perspectiva de periodista e incipiente divulgadora de
la ciencia me he dado cuenta de que un buen texto de divulgación
debe tener las siguientes características: ser claro y preciso, estar bien
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estructurado, presentar datos cuantificables, sorprender, sensibilizar,
tratar problemas reales, ser ameno, ofrecer retos al intelecto, mostrar
la creatividad del autor para elaborarlo, debe ser actual, divertido y en
ocasiones irreverente, interesante, innovador, ofrecer explicaciones y
que proporcione placer al entender lo que se trató en el texto.

¿PARA QUÉ SE QUIERE HACER DIVULGACIÓN CIENTÍFICA?
Ya se ha mencionado anteriormente que es necesario llevar información verídica y objetiva a la población que ahora está más conectada y se supondría que mejor informada, sin embargo, es difícil
obtener nuevo conocimiento con la rapidez con que fluyen las publicaciones en las redes sociales y en los medios digitales.
Así, para responder a la pregunta de este apartado retomo las palabras que plasmó Manuel Calvo Hernando, decano de los periodistas
científicos españoles, en su libro Arte y ciencia de divulgar el conocimiento, hablando de Jeremy Bernstein, quien escribió por varios años
textos de divulgación científica en la revista norteamericana The New
Yorker y quien da tres razones para esforzarse en hacer comprender la
ciencia a los no científicos: Muchas personas no versadas en ciencia tienen verdadera curiosidad sobre esta noble actividad humana. Vivimos
en un mundo complejo, peligroso y fascinante. La ciencia ha contribuido
a crear peligros y se espera que ayude a crear formas para abordarlos.
Pero la mayor parte de esos problemas no pueden ser, ni lo serán, tratados solamente por científicos. Necesitamos toda la ayuda disponible y
esta ayuda tiene que proceder de un público formado científicamente. La
segunda razón es la que Bernstein llama “embrollo tecnológico”. Cada
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uno de nosotros estamos rodeados de objetos y artefactos cuyo funcionamiento nos parece un misterio. El propio Bernstein hizo un día la lista
de objetos en su departamento que no entendía: televisor, reloj de alarma,
ajedrez electrónico y una curiosa pluma que dice la hora. La tercera razón
para enseñar ciencia a los no científicos es la que Bernstein llama “necesidad tecnológica”, es decir, la obligación frecuente de tomar decisiones
que tienen un componente tecnológico significativo, como, por ejemplo,
la energía y las armas nucleares. Es importante que la mayor cantidad de
gente tenga la base tecnológica suficiente para ser capaz de discernir los
aspectos puramente técnicos de esas decisiones.
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El papel del periodismo científico dentro de la divulgación es
de suma importancia para alcanzar los objetivos planteados por los
diversos autores mencionados en el presente artículo.
El periodismo científico es la rama del periodismo que selecciona, reorienta, adapta un conocimiento específico para que pueda
ser apropiado por la población y crea un contacto informativo entre
sociedad y ciencia, se realiza por profesionales de la comunicación,
es decir personas que se formaron en las carreras de comunicación,
periodismo o afines y publican sus notas en medios de información
formales. Ya que la ciencia también es noticia.
De acuerdo con Lara Kozenieski que en su ponencia “O papel
do radio na divulgação científica”, presentada en el 2° Congresso
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Brasileiro de Jornalismo Científico donde expresó: “El periodismo
científico es, entonces, el trabajo del periodista de divulgar a través de
los medios de comunicación de masas y en lenguaje accesible, informaciones científicas y tecnológicas. Lo que le distingue de la divulgación no es el tema, sino el vehículo utilizado”.
Sin embargo, como lo dijo Martín Bonfil en alguna ocasión “La
barrera impuesta por el lenguaje científico entre el experto y el público general hace que, si se quiere poner el conocimiento producido
por los científicos al alcance de este último, es necesario realizar
una labor específicamente orientada a lograr dicho fin”, considero
que esa labor puede realizarla quien tenga el interés, el talento, pero
sobre todo la formación, la preparación y la experiencia, para lograr
estas características es necesaria entonces la profesionalización del
divulgador científico, mediante materias como el periodismo científico, durante la licenciatura, en la que el alumno pueda identificar
la diferencia entre difusión y divulgación científica, asimismo con
un posgrado en divulgación científica o comunicación de la ciencia,
con reconocimiento de calidad, con el fin de que se vea, no sólo
como una obligación del científico para popularizar su trabajo, sino
que se pueda convertir en la manera de vivir de un periodista al que
le gusta, entiende, disfruta y transmite bien la investigación que esté
realizando el científico.
En México en los últimos años el periodismo científico ha tomado relevancia, no solo en las aulas de las universidades, sino en diferentes organizaciones y asociaciones civiles donde los comunicadores
quieren formar alianzas para incentivar a los jóvenes estudiantes de
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periodismo y para dar a conocer su trabajo, tal es el caso de la Red
Mexicana de Periodistas de Ciencia, cuya intención es crear espacios
para discutir, reflexionar y proponer estrategias con el fin de mejorar
la calidad y las condiciones de su trabajo.

LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA COMO
HERRAMIENTA DE APOYO
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Con todo lo plasmado arriba y compartiendo opiniones y experiencias con colegas periodistas y divulgadores de la ciencia en diferentes congresos, puedo decir que los periodistas científicos que realizan la labor de, no solo informar lo que hacen los investigadores, sino
que también llevan a cabo actividades de divulgación son un apoyo
para que la comunidad de ciencia de cualquier país pueda hacer llegar
el conocimiento a la población que no sabe nada de ciencia, de una
forma clara, sencilla, atractiva y hasta divertida.
Ya que los investigadores están saturados de trabajo y en muchas
ocasiones no ven importante la divulgación científica como una herramienta para popularizar su trabajo, es donde el periodista científico puede serle útil.
Y no solo dar a conocer los avances o resultados de los proyectos,
también es importante que la sociedad conozca quiénes son los que
hacen ciencia, por qué decidieron dedicarse a ella, si se puede vivir de
la ciencia y otros mitos que han hecho creer que la ciencia solo es para
personas consideradas como genios o que es aburrida.
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CONCLUSIONES
Existe una clara necesidad de diseñar un proyecto donde investigadores, educadores, comunicadores, medios de comunicación masivos y organizaciones y asociaciones de comunicación
pública de la ciencia y la tecnología confluyan con el objetivo de
reducir la distancia entre los creadores del conocimiento y la sociedad que quiere tener ese conocimiento.
Así desde esta trinchera en primer lugar se propone que científicos y comunicadores trabajen en equipo; los primeros apoyándose en la experiencia y las habilidades de los segundos para llevar
a la sociedad no conocedora de la ciencia, la información veraz y
los conocimientos que no se pueden adquirir en la escuela. Los
formatos y los medios pueden ser diversos, hay una gama muy amplia para realizar divulgación científica, no solo en México, sino
en el cualquier país, la creatividad es el límite.
La tarea de divulgar la ciencia puede hacerla cualquier persona
a la que le guste la ciencia y conozca de ella, a través de experimentos básicos en escuelas, museos interactivos, expociencias, ferias,
ciclos de cine, artículos en revistas de divulgación, sin embargo
considero que para dar a conocer los avances que en materia de
ciencia y tecnología se estén realizando en nuestro entorno un periodista sería el más indicado para hacerlo, pues conoce cuáles son
los elementos que una nota periodística debe llevar para hacerla
digerible y más atractiva al público en general. Y si ese periodista
tiene un posgrado en divulgación científica o en comunicación de
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la ciencia reforzaría sus habilidades para abordar los temas científicos aún con mayor facilidad.
De igual forma se propone con este trabajo que se ponga énfasis
en la profesionalización de los divulgadores, pues si bien científicos
y periodistas han hecho esta labor, hay personas que sin pertenecer
a alguno de estos gremios hacen comunicación de la ciencia, es por
ello que creo pertinente instar a las instituciones de educación superior a elaborar programas de posgrado específicamente en divulgación de la ciencia.
Si bien el científico tiene el conocimiento más profundo y puede tener la facilidad de hablar sobre su trabajo de manera coloquial,
el periodista podrá darle el enfoque que se requiere para hacer de la
ciencia una noticia de primera plana.
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Resumo: o presente artigo tem por objetivo investigar qual a relação da
sociedade com a cultura de mídia utilizando o cinema como um texto
da cultura. Após uma breve introdução das ideias da “Indústria Cultural”
o trabalho explora conceitos teóricos discutidos primordialmente nas
obras “A cultura de mídia” de Kellner (2001), e “A ideia de cultura” de
Eagleton (2011). A partir dessa investigação feita, se compreende que
a mídia garante aos produtos midiáticos uma reprodução de discursos
sociais arraigados nos contextos das sociedades de cada época. E portanto,
o cinema é um texto cultural que reflete os anseios e lutas sociais e que
todos os seu elementos técnicos, narrativos e de representação social e
ideológica devem ser considerados para sua compreensão mais coerente.
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Palavras-chave: sociedade; cultura de mídia; cinema; filmes; teorias
da comunicação.
Cultura é um dos termos mais complexos que existem por conta da evolução e adaptação desse conceito ao longo da história. E o
advento da tecnologia, principalmente de telecomunicações, influenciou a definição desse termo. Surge então uma espécie de tecnocultura, também conhecida como cultura de mídia. Os produtos dessa
cultura, que graças à reprodutibilidade possibilitada pela tecnologia,
são compartilhados facilmente e se disseminam com mais rapidez e
abrangência para um grande número de pessoas.
Por conta da sua função como portadores de mensagem, esses
produtos culturais podem ser chamados de textos da cultura, e a
influência que estes exercem sobre aqueles que entram em contato
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é notável. Nesse contexto a mídia seria uma plataforma onde esses
conflitos são retratados, criando uma identificação com o cotidiano
do espectador fazendo com que os produtos da indústria de entretenimento sejam usados como um documento que revela os valores e
ideias da sociedade em que emergem.
Tais conceitos geram debates sobre quem tem mais autonomia e qual
vetor prevalece: cultura midiática ou sociedade. Se levada a última instância, alguns argumentam que um filme, produto do cinema — o objeto contemplado pelo trabalho — é capaz de transmitir sua mensagem com tamanha eficácia ao ponto de tornar seus espectadores impotentes e passivos
receptores dos valores ali representados. Com o intuito de fomentar uma
reflexão mais profunda sobre esse assunto, este artigo tem por objetivo investigar a relação proposta por Kellner (2001) entre sociedade e a cultura de
mídia utilizando o cinema como um texto da cultura.
A metodologia a ser utilizada é a pesquisa bibliográfica, onde os
conceitos de cultura e cultura midiática serão trabalhados pela ótica
de autores como Eagleton (2011) e Kellner (2001). Após uma pequena
recapitulação de ideias prévias da relação entre sociedade e cultura
feitas por Horkheimer e Adorno (1977) a interpretação de Kellner em
seu livro “A Cultura de Mídia” (2001) tomará destaque. A discussão
passa a ser uma exploração do conceito de Cultura de Midia, sua relação com o espectador, a sociedade como uma “Arena de Lutas” e os
textos da cultura como uma representação da sociedade. Finalmente,
serão apresentados três códigos que auxiliam na compreensão e análise de filmes propostos e esclarecidos por Hagemeyer (2012), Aumont
(2012), McKee (2006) e autores já mencionados.
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Cultura é uma palavra usada de diversas maneiras. E de fato,
como veremos a seguir com a ajuda de Eagleton (2011) o seu significado parte de um conjunto de elementos que estão constantemente
mudando. O termo mídia, por sua vez, também é responsável por
suscitar interpretações e pontos de vista diferentes. Assim, a combinação desses termos nas expressões cultura midiática e cultura da
mídia, por exemplo, potencializa a confusão de sentido. Por isso, a
seguir será feita essa conceituação, a partir da perspectiva de Kellner
(2001). Há também o cuidado de traçar um breve panorama da origem desses estudos a fim de elucidar a teoria do segundo autor. Além
disso, será explicado o conceito de texto da cultura a fim de identificá-lo com o objeto da pesquisa.
Em seu livro A ideia de cultura, Terry Eagleton (2011) se propõe
a fazer um apanhado geral do significado desse conceito tido muitas
vezes como abstrato. Porém se hoje ele é subjetivo, nos seus primórdios ele era completamente prático, estando completamente associado com o cultivo, nas sociedades baseadas na agricultura. Essa é apenas uma das origens da palavra que, ainda segundo o autor, está entre
as três mais difíceis em significado de sua língua.
Ao se debruçar sobre este desafio, ele traça um panorama geral
dos possíveis significados da cultura ao longo da história. A primeira observação de Eagleton (2011) tem a ver com a acima já citada.
A transferência do significado da palavra de algo material, no sentido de atividade física, para uma entidade, uma atividade restrita ao
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pensamento. Devido a sua conceituação frequentemente ampla, é possível encontrar uma série de peculiaridades no seu emprego. “Cultura
é uma dessas raras ideias que tem sido tão essenciais para a esquerda
política quanto são vitais para a direita, o que torna sua história social
excepcionalmente confusa e ambivalente” (EAGLETON, 2001, p. 11).
Outro exemplo dessa ambivalência é a discrepância entre seu emprego inicial e o posterior nos tempos de êxodo rural. Antes ele era voltado à lavoura e cultivo da terra. Depois, na emigração para as cidades,
criou-se uma distinção popular entre os cosmopolitas e os habitantes
da zona rural. Curiosamente, aqui “cultos” não eram os que cultivavam
a terra, e sim os hábitos de etiqueta, artes e saber. “A palavra, assim, mapeia em seu desdobramento semântico a mudança histórica da própria
humanidade da existência rural para a urbana, da criação de porcos a
Picasso, do lavrar o solo à divisão do átomo” (EAGLETON, 2011, p. 10).
Uma das transformações históricas que trazem outras discussões à Cultura é o advento dos aparatos tecnológicos que digitalizou
as mídias. No cinema, por exemplo, a digitalização ocorreu por meio
de equipamento de filmagem, edição e processamento eletrônicos. O
tempo se encarregou de tornar tais aparelhos acessíveis, tanto pela
redução do seu custo quanto pela facilidade de manuseio. Com isso
se proliferaram as produções musicais, literárias e audiovisuais, que
crescem em rentabilidade para as produtoras, editoras e grandes estúdios. Assim, graças ao aprimoramento e redução de custo, a tecnologia alcança as pessoas no cotidiano possibilitando seu contato
com uma vasta parcela da população, que podem fazer seus vídeos
instantaneamente pelo próprio celular, por exemplo.
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Neste período, a cultura é por vezes chamada de popular e comporta os grandes filmes, as histórias em quadrinhos, os seriados de
televisão os hits das paradas do pop e etc. Ela está sempre veiculada
e vinculada aos meios de comunicação, essas mídias digitalizadas.
Na verdade, ela surge e é alavancada paralelamente com a tecnologia, sendo considerada como “um modo de tecnocultura que mescla
cultura e tecnologia em novas formas e configurações, produzindo
novos tipos de sociedade em que mídia e tecnologia se tornam princípios organizadores” (KELLNER, 2001, p. 10). A tecnologia facilitou a
produção desses conteúdos e possibilitou sua disseminação em escala
industrial para um grande público dando início a algo muitas vezes
atribuído de cultura de massa.
Para uma melhor compreensão dessa cultura amparada pela tecnologia, será apresentado a seguir uma breve introdução sobre a compreensão da cultura midiática e a sociedade em seus primórdios. E então
a discussão cresce com a pontuação do conceito de Cultura de Mídia

O DESPONTAR DA CULTURA MIDIÁTICA
Os primeiros estudos sobre os produtos da comunicação alavancada pelos meios de produção e tecnologias modernas foram feitos
pela escola de Frankfurt. Nela, esse processo de industrialização da
cultura foi chamado de Indústria Cultural, e teve como pesquisadores
mais proeminentes Horkheimer e Adorno (1977). Eles lançaram os primórdios da teoria crítica da mídia e sua comunicação. Kellner percebe
que muitas de suas proposições originais aparentam ser equivocadas e
não se aplicam para o estudo. Como por exemplo a existência de uma
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dicotomia entre a arte chamada ‘superior’, que perde a sua razão de
ser exclusiva e autônoma em função da facilidade de reprodução, e sua
associação com a “arte inferior”, de baixa qualidade. Resultando assim
em conteúdo, leia-se arte, de segunda categoria. A concepção de manipulação, através de um discurso ideológico dominante recebido de
maneira passiva pelas massas também é descartada.
Porém, a abordagem de Adorno (1977) é importante por ressaltar
a relevância de analisar a mídia e criticar os conteúdos que ela oferece,
e também é correta ao identificar os aspectos comerciais envolvidos e a
presença de ideologias em seus discursos, geralmente feitos pelo grupo
dominante. Assim, Kellner (2001) afirma a importância da Escola de
Frankfurt para criticar as ideologias presentes da indústria cultural. E
essa atitude crítica, foi seu elo com os Estudos Culturais Britânicos, que
partem da crítica política e social para analisar as forças e ideias de dominação e resistência, hegemonia e contra-hegemonia.
O autor aproveita essa ligação entre as teorias para justificar
e habilitar a crítica e análise de uma produção que antes era considerada inferior:
Os estudos culturais, portanto, assim como a teoria crítica da Escola de Frankfurt, desenvolvem modelos teóricos do relacionamento
entre a economia, o Estado, a sociedade, a cultura e a vida diária,
dependendo, pois das problemáticas da teoria social contemporânea. No entanto, também utilizam muito as teorias da cultura. O
ponto crucial é que subvertem a distinção entre a cultura superior
e inferior […] e, assim valorizam as formas culturais como cinema,
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O conceito antagônico entre hegemonia e contra-hegemonia
é importante para a compreensão da presente discussão por ser
raiz essencial da discussão proposta pelos Estudos Culturais. Ele
será abordado de maneira específica futuramente, na discussão das
relações entre mídia e sociedade. Porém ele é levado em conta até
mesmo nas terminologias escolhidas e defendidas por Kellner. Explicadas em seguida brevemente para fins didáticos e para o estabelecimento dos conceitos envolvendo cultura de mídia e os seus
produtos no decorrer da pesquisa.
Kellner (2001) ressalta, ao defender as terminologias usadas
em sua pesquisa, alguns perigos encontrados em expressões que
aparentam ser corretas nesse assunto. Porém devido a suas pressuposições ou pressupostos negativos da própria palavra, essas expressões oferecem sentido impreciso ao descrever a relação entre
sociedade e produções culturais. O termo “cultura de massa” é
descartado por trazer em “massa” um sentido homogêneo, que não
corresponde à realidade das inúmeras divergências e contradições
ideológicas de tais produtos. O termo “cultura popular” traz várias outras divergências, como a associação de “popular” sendo
fruto do povo, de maneira contra-hegemônica. Ou então ser uma
cultura destinada ao povo, afirmando uma sujeição passiva. Em
ambos casos, há uma carga ideológica perigosa.
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O autor propõe então a terminologia “cultura de mídia”, onde
“mídia” evidencia tanto o caráter de distribuição e produção: televisão,
rádio, cinema; quanto o caráter comunicacional da cultura. Ele afirma:
Essa expressão derruba barreiras artificiais entre os campos dos estudos de cultura, mídia e comunicações e chama a atenção para a
interconexão entre cultura e meios de comunicações na constituição da cultura da mídia desfazendo assim distinções reificadas entre
“cultura” e “comunicação” (KELLNER, 2001, p. 52).

Sendo assim o termo “cultura de mídia” será utilizado a partir de
agora para descrever o aglomerado de produções da cultura através
da mídia: televisão, obras literárias, filmes e rádio (sendo esse a maneira corrente de comunicação). Porém, não apenas isso. Ele também
é o local onde ocorre fenômeno social de apropriação desses produtos
midiáticos e incorporação por parte dos indivíduos que compõem a
sociedade. Portanto, cultura de mídia é “a forma dominante e o lugar
da cultura nas sociedades contemporâneas” (KELLNER, 2001, p. 54).

CULTURA DA MÍDIA: IDENTIDADES, CONFLITOS E SEUS PRODUTOS
Após o estabelecimento dos conceitos e seus significados, a discussão sobre o assunto pode ser expandida. Para a melhor compreensão das consequências e características da cultura de mídia, serão
abordados neste tópico sua composição e seus principais desdobramentos, ou seja, como a cultura de mídia funciona na e com a sociedade, quais são suas inter-relações e, portanto, sua composição. Essas
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explanações culminam no esclarecimento sobre a natureza de um
filme e sua utilidade e justificativa como objeto desta pesquisa.
É notável como a cultura de mídia se faz presente e tem grande parte
nos padrões e comportamentos sociais. Aquilo que é produzido pela cultura - os programas de rádio, séries de televisão, matérias impressas, músicas
e filmes (o objeto de estudo deste trabalho) - oferecem para seus consumidores modelos de comparação de conduta e de conceitos (KELLNER,
2001). Isso é indissociável do próprio cotidiano. Filas são feitas para eventos
como a Comic Com4, que lotam os corredores das exposições com visitantes, muitos fantasiados de acordo com um personagem da cultura. O
sucesso da antiga hamburgueria “Jedi’s”5 em São Paulo, também mostra a
influência no comportamento dos indivíduos da sociedade produzida pela
cultura de mídia, neste caso, dos filmes. Ao ponto de serem visitadas por
consumidores fantasiados como personagens da saga.
Esses exemplos ressaltam a relação intensiva e indissociável entre a cultura e a mídia, e sua participação no cotidiano social. Dorneles (2006; 2009) reconhece como, nesse caso, esta reforça aquela.
4 San Diego Comic-Con Internacional é uma convenção de entretenimento realizada anualmente em San Diego, Califórnia, Estados Unidos. É a maior convenção
desse tipo do mundo. A convenção inclui uma gama de cultura pop e entretenimento de diversos gêneros como: horror, animação, anime, mangá, brinquedos,
jogos de cartas colecionáveis, jogos de vídeo, webcomics e romances de fantasia.
Disponível em: <https://www.comic-con.org>. Acesso em: 13 de junho de 2017.
5 Uma hamburgueria aberta no ano de 2015 com a temática do universo Star Wars.
Toda a decoração e cardápio foram confeccionados com base na narrativa, elementos e personagens dos filmes da saga. Alterou seu nome para “Jeti’s” após um processo judicial de direitos autorais movido pela Disney. Disponível em: <http://glo.
bo/1INwS4G> Acesso em: 20 de maio, 2016. Sobre a mudança de nome: disponível
em: <http://glo.bo/1W6dZmE> Acesso em: 20 de maio, 2016.
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Assim elas moldam a tradição e padrões pois alimentam a semiosfera,
que vem a ser um local, um depósito dos significados que a cultura
gera. A matéria prima da semiosfera são, por exemplo, os textos da
cultura. “Tudo que é tecido, sintetizado, produzido pela mente e que
trata da condição humana, sendo capaz de comunicar uma mensagem, constitui-se num texto da cultura” (DORNELES, 2009, p. 22).
Kellner (2001) também chama o que a cultura produz de “textos da
cultura”, pois portam uma mensagem daquele que o escreveu ou produziu, refletindo seus conceitos e a sua forma de ver o mundo.
Aqui se abre um breve parêntesis para a discussão da natureza
desses textos. Afinal, o que pode ser considerado como um texto da
cultura, o que ou quais elementos estão aptos a carregar uma mensagem da cultura? Uma resposta bem elaborada a essa pergunta é ampla
e não cabe aqui, especialmente ao levar em conta a natureza plural do
conceito comportado por “cultura”, conforme descrito na introdução
pela ótica de Eagleton (2011). Dorneles (2009) pontua de maneira ampla que — apesar de possuírem linguagens diferentes - literatura, arte,
religião, cinema e textos midiáticos são fontes de textos da cultura.
Eagleton (2011, p. 36) por sua vez, alerta sobre a disposição oriunda
da falência das metanarrativas da civilização, de resumir a cultura
em um “punhado de obras artísticas”. Isso ao seu ver não é certo. Porém ele não descarta a arte. Pelo contrário, ele legitima o seu importante papel ao considerá-las como um indicador da situação social.
Sendo as artes “ordinárias” mais sensíveis à qualidade de vida do ser
humano. Isto reforça a argumentação e insistência de Kellner (2001)
em analisar produções midiáticas e especialmente filmes.
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Por isso, é seguro afirmar que o cinema é uma fonte de textos da
cultura. Sua relevância é grande principalmente por ser capaz de conciliar obras-primas com grande aceitação de público. Eagleton (2011)
lhe atribui estes méritos por ser capaz de borrar a distinção entre “alta
e baixa cultura”. Ainda que a indústria de filmes não seja a única fonte
de textos da cultura, a concordância entre estes autores no que se refere
à natureza dos textos da cultura como um objeto de estudo legítimo.
Fechado o parêntesis, retoma-se a discussão sobre a mensagem do
texto da cultura. Ora, Kellner (2001) ressalta que tanto o produtor quanto o consumidor desempenham um papel ativo na comunicação desses
produtos, desses textos. Isso significa que os indivíduos não são passivos
perante a mídia, diferente do que acreditava Adorno (1977). Isso reflete
uma característica da cultura levantada por Eagleton (2011). A tensão:
entre produzir e ser produzido, influenciar e ser influenciado. A compreensão de que a natureza é o que nós fazemos com ela, e ao mesmo
tempo somos fruto dela. Construir uma casa de madeira moldando a
natureza à sua vontade, e ter a estrutura derrubada pela ventania, algo
totalmente fora controle.
Esse caráter dual, exemplifica a relação entre a mídia e cultura.
Onde a mídia reflete a sociedade que tem por uma de suas referências:
a mídia. O contrário também é possível: uma mídia que questiona a
sociedade e por esta é questionada. “O termo [cultura] sugere uma
dialética entre o artificial e o natural, entre o que fazemos ao mundo
e o que o mundo nos faz” (EAGLETON, 2011, p. 11). A mídia, imersa
na cultura, reflete esse diálogo entre os consumidores e o conteúdo
produzido, entre o filme e seus telespectadores.
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Por isso, as respostas dos que leem os textos da cultura podem ser
variadas. Os indivíduos entram em contato com esses produtos podem
concordar com o que “leram” ou rejeitar o que está ali disposto. O conteúdo dos textos veiculados pelos meios de comunicação não é aceito automaticamente por quem os lê. Assim, é identificado o caráter ativo do
público no processo comunicacional. Pois, “o público pode resistir aos
significados e mensagens dominantes, criar sua própria leitura e seu próprio modo de apropriar-se da cultura de massa” (KELLNER, 2001, p. 11).
E isso diz respeito ao método de codificação e decodificação
desses textos, conforme fala Stuart Hall (2003). Ele afirma que todo
texto da cultura é codificado na sua produção. Cabe ao receptor decodificá-lo para compreender sua mensagem. Hall (2003) pontua que
existem 3 tipos de leituras, ou “posições de decodificação”. (1). Preferencial, “onde a leitura corresponde mais ou menos perfeitamente
com o modo de preferência do texto” (HALL, 2003, p. 349). Ou seja,
o leitor tira do texto o que foi construído intencionalmente no texto.
(2). Oposição, onde o leitor tira do texto exatamente o oposto do que
se pretendia no momento em que ele foi escrito. (3). Negociada, onde
o leitor pode ou não conversar com o sentido intencionado na construção do texto podendo vagar pelas outras duas posições.
A multiplicidade de maneiras de decodificar o texto reforça o
caráter aberto dos textos, e dá margem para múltiplas respostas. É
possível aceitar aquilo que a cultura oferece em seus textos, mas também é possível criar e reproduzir uma opinião contrária. Não é necessário concordar com a totalidade do texto. Muitas vezes os indivíduos
se apropriam de apenas um pedaço do texto ou até os modificam,
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substituindo um significado pretendido em sua confecção pelo seu
próprio. Por isso “a cultura, em seu sentido mais amplo, é uma forma
de atividade que implica alto grau de participação, na qual as pessoas
criam sociedades e identidades” (KELLNER, 2001, p. 11).
Esse grau de participação também se manifesta independentemente da posição de um indivíduo quanto ao discurso da cultura. Pois em
sua interação com outros indivíduos da sociedade, os produtos da mídia
servem como um referencial. Conforme percebido por Kellner (2001, p.
29): “em nossas interações sociais, as imagens produzidas para a massa
orientam nossa apresentação do eu na vida diária, nossa maneira de nos
relacionar com os outros e a criação de nossos valores e objetivos sociais”.
Os estudos culturais colaboram com os conceitos teóricos de
mídia pois identificam que a sociedade é feita de discursos dominantes. E que das discordâncias frente a esse discurso surgem os
impasses e divergências de opiniões no meio social. Aqui então é
retomada a discussão anteriormente citada sobre hegemonia. As
diferenças de pensamento fazem grupos hegemônicos e contra-hegemônicos lutarem pelo seu ponto de vista ou pela perpetuação da
sua memória, decidindo quais textos devem ser preservados ou esquecidos (DORNELES, 2009). Assim, a sociedade é como uma arena de batalha onde esses grupos estão constantemente se chocando
(EAGLETON, 2011; KELLNER, 2001).
Essa batalha de interesses é real e faz da mídia uma de suas arenas. Esse é o pressuposto para a análise da cultura de mídia de acordo
com Kellner (2001, p. 79), quando afirma que tais “lutas heterogêneas
se consumam nas telas e nos textos da cultura da mídia e constituem
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o terreno apropriado para um estudo crítico da cultura da mídia”.
As discussões presentes na sociedade são retratadas nos textos que a
cultura produz. A cultura de mídia é o palco dos debates de opiniões
do meio social na qual ela está inserida (KELLNER, 2001). Por isso,
os filmes não apenas retratam o social, mas também o questionam,
pois, as artes não apenas refletem a “vida refinada, mas também são
a medida dela. Se elas incorporam, também avaliam” (EAGLETON,
2011, p. 37). Com isso, é posta de lado uma análise unidimensional da
mídia, proposta nos primeiros estudos acerca da indústria cultural.
Para Kellner (2001) esses debates são mais nítidos nos textos feitos
com fins de entretenimento, pois eles são o melhor articulador dos sentimentos, pensamentos e ideias presentes e discutidas pela cultura de sua
época. Sua precisão é maior inclusive do que a do noticiário. O principal
objetivo desses produtos culturais - aqui os filmes — é a diversão, por
isso eles devem refletir a sociedade se quiserem obter sucesso comercial
(KELLNER, 2001). À medida que o lazer é mais valorizado pela sociedade, o consumo desses produtos midiáticos cresce. E com ele também
cresce a influência e importância dos textos da cultura na sociedade.
A relação entre produção de bens culturais de maneira massificada e a apropriação dos mesmos pela sociedade é um fenômeno complexo que impossibilita completa compreensão. Contudo, a
despeito dessa complexidade, Kellner (2001, p. 12) garante que eles
“reproduzem os discursos sociais encravados nos conflitos e nas lutas fundamentais da época”. É possível e necessário estudá-los pois
como produtos da cultura, eles têm o poder de “unir fato e valor,
sendo tanto uma prestação de contas do real como uma antecipação
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do desejável” (EAGLETON, 2011, p. 37). Assim além de representarem o perfil da sociedade, eles mostram suas vontades e ideais
almejados. Feitas as considerações acima, é notável que analisar um
filme é uma maneira válida e relevante de compreender a visão da
sociedade que o produziu sobre diversos assuntos, comportamentos,
valores e si mesma. Pois, por se tratar de um texto da cultura, ele
revela os sentimentos, pontos de vista e ideais de sua sociedade. A
eficácia dessa possibilidade não é nova e já foi já utilizada e defendida por vários autores, (DORNELES, 2006; 2009; HAGEMEYER,
2012) incluindo Kellner (2001) em seu livro Cultura de Mídia.
Assim, por se tratar de um produto cultural o filme é algo relevante de ser analisado. Porém é preciso encontrar um caminho para
alcançar as ideias e conceitos retratados na obra audiovisual. Esse
texto cultural possui algumas peculiaridades e sua própria linguagem (DORNELES, 2009). Para prosseguir a pesquisa, é preciso portar
uma metodologia que possibilite analisar os produtos cinematográficos com coerência. No tópico a seguir serão destacados os possíveis
caminhos rumo à interpretação correta de obras feitas para o cinema.

COMO INTERPRETAR O CINEMA
Um método adequado permitirá entender quais ideias estão
em choque nesse produto cultural. Por se tratar de uma obra ligada à cultura é necessário compreender que sua análise, como bem
notou Kellner (2001), transpõe os limites das disciplinas tradicionais - economia, história, sociologia, comunicação, literatura, filosofia — pois assim a cultura também é assim. Portanto, um estudo
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interdisciplinar é indispensável para ter uma visão mais precisa das
implicações e significados envolvidos.
Em seu livro sobre a validade de uma produção audiovisual como
forma de conhecimento científico, Hagemeyer (2012, p. 49) reconhece
que há uma pluralidade de elementos que contribuem para compreender
a mensagem de um filme. E propõe uma análise que enquadre tais elementos em três grandes categorias, ou “códigos”. [1] Os de cunho técnico
como “enquadramento, montagem, iluminação etc.”; [2] Os narrativos,
história e funções de personagens, conflitos, sequência de eventos e temporalidade; [3] Os de representação social e cunho ideológico.
O primeiro pode ser bem esclarecido por Jaques Aumont (2012).
Em seu livro, A estética do filme, ele traz alguns conceitos úteis na
hora de compreender as imagens em seu sentido mais técnico. Na
sua concepção de espaço fílmico, aquele projetada na tela, ele identifica que as imagens se apresentam de maneira plana e delimitadas
por um quadro. Em conjunto, essas duas características se propõem
a representar fielmente a realidade ou determinar onde deve repousar
a atenção do espectador e resumem tudo aquilo que vai dentro das
imagens capturadas que compõe esse espaço fílmico.
A montagem diz respeito à disposição das diferentes cenas gravadas ao longo do tempo do filme. Aumont (2012) afirma elas terem
3 funções. [1] A sintática, que soma duas imagens com sobreposição
(indicando por exemplo um sonho ou flashback) ou as de alternância,
indicando por exemplo simultaneidade. [2] A semântica denotativa,
que narra o filme com imagens parecidas em sequência, ou a conotativa, que relaciona elementos diferentes a fim de compará-los indicar
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causalidade ou paralelismo. [3] A rítmica, fruto da combinação de cenas com tempos heterogêneos.
Descritas as possibilidades do cinema em função da técnica, é possível perceber como o conteúdo das imagens, seus movimentos e suas
interpelações, além de representar a realidade, geram sentido propositais
que ampliam o significado dos fatos narrados. A seguir o texto se debruça sobre como enxergar as narrativas do ponto de vista da estória e os
elementos que a compõem e trazem significado. Esses aspectos serão baseados por Hagemayer (2012), e também por McKee (2006), que destrincha as partes de uma estória de cinema. Por último, os aspectos sociais
serão reforçados por Kellner (2012), que concorda que a interpretação da
obra deva partir de seu próprio contexto, por ser um produto do mesmo.
O segundo código é parte essencial do filme, a sua narrativa. Hagemeyer (2012, p. 46) destaca que, acima de tudo, “as imagens revelam seres
humanos, seus valores em disputa, comportamentos em mudança, sua
sociabilidade em cena, a manifestação de suas crenças, superstições, utopias”. Por isso, personagens são importantes na narrativa. Eles reagem e
são construídos a partir dos eventos que compõem a história. Esses eventos são colocados de maneira estratégica a fim de expressar um ponto de
vista construído com as mudanças de valores entre cada cena, entre suas
sequências e seus agrupamentos maiores: atos. (MCKEE, 2012).
Dessa forma os vários conflitos dos personagens e suas mudanças de valor são sobrepostos e crescem no decorrer do filme. Esse
princípio se repete em um formato escalável, como de camadas, onde
os conflitos menores servem de base para conflitos maiores que culminam em seu clímax, na mudança última. Para McKee (2012, p. 53)
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nisso se consiste a história: “uma série de atos construídos em função
do último clímax de ato ou clímax da estória, que carrega consigo
uma mudança absoluta é irreversível”. As estórias, de semelhante
modo os filmes, possuem três atos, e os conflitos se escalonam até
serem resolvidos — total ou parcialmente — no final do terceiro ato.
A jornada, fruto dos diversos choques de valores é uma forma de
olhar para a estória deve ser compreendida através de elementos comuns
entre os personagens e o contexto histórico de produção do filme. Este
é o terceiro ponto, e não será abordado profundamente nesta parte por
ter o mesmo princípio do conteúdo abordado majoritariamente acima: a
representação que o filme oferece do contexto histórico e social de qual
ele emerge (KELLNER, 2001). Sendo assim, o seu contexto é uma peça
chave para a análise e interpretação do conteúdo e mensagens do filme.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após investigar a relação da sociedade com a cultura de mídia
utilizando o cinema como um texto da cultura, por Kellner, percebemos que a cultura de mídia engloba tudo aquilo que a mídia produz
inclusive o objeto de pesquisa, em questão.
Como visto, tanto quem produz quanto o consumidor desempenham um papel ativo na relação com esses produtos culturais. Há
diferentes formas de decodificar esses textos, o indivíduo pode concordar com o que vê, não excluindo a análise crítica da produção, o
que culmina na teoria de Kellner que a sociedade é feita de discursos
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dominantes. Assim, a sociedade é comparada à uma arena de batalhas que faz da mídia um palco de debates e opiniões do meio social.
Consequentemente a cultura se apoia na sociedade, e sua relação é uma via de mão dupla, onde as pessoas moldam a cultura e a
cultura responde de volta para a sociedade. Assim a Cultura de Mídia
reproduz os discursos da sociedade, sendo uma plataforma em que
eles emergem em forma de textos da cultura. Portanto para Kellner, o
cinema — por ser um texto da cultura — é um reflexo da sociedade
ao mesmo tempo que exerce sua influência sobre seus espectadores.
Estes podem concordar ou não com aquilo que interpretarem do texto, seja essa interpretação preferencial, opositiva ou negociada, conforme comentado anteriormente.
Assim, um filme interpretado em sua maneira preferencial,
com o auxílio dos três códigos citados, é um passe para compreender melhor os valores da sociedade que o produziu. Isso possibilita
afirmar que para entender mais completamente a sociedade de cada
época, além de analisar história e política é imprescindível estudar
suas produções culturais.
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Resumo: Este artigo apresenta o estado da arte das pesquisas em
Comunicação construído pelos estudos de adventistas no Brasil e de
adventistas brasileiros no exterior. Parte-se de um panorama histórico
das tendências investigativas no continente latino-americano e das
origens da mídia brasileira, bem como das primeiras relações dos
adventistas do sétimo dia com o universo comunicacional. Em seguida,
revela-se um quadro do envolvimento e crescimento das pesquisas entre
os comunicadores, principalmente aqueles vinculados diretamente ao
Centro Universitário Adventista de São Paulo (Unasp-EC) — como
professores ou egressos dos cursos de Jornalismo e Publicidade e
Propaganda. Destacam-se, ainda, seis teses que resumem o pensamento
teórico comunicacional adventista brasileiro.
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Palavras-chave: Brasil; Comunicação; Cosmovisão; Estado da arte; Unasp
Resumen: Esta conferencia presenta el estado del arte de las
investigaciones en Comunicación construida por trabajos de
adventistas en Brasil y de adventistas brasileños en el exterior. El punto
de partida es un panorama histórico de las tendencias investigativas
en Latinoamérica y de los orígenes de los medios brasileños, así
como de las primeras relaciones de los adventistas del séptimo día
con el universo de la comunicación. En la secuencia, revelase un
cuadro de participación y crecimiento de las investigaciones entre
los comunicadores, principalmente aquellos ligados directamente al
Centro Universitario Adventista de São Paulo (Unasp-EC) - como
maestros o licenciados de los cursos de Periodismo y Publicidad.
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Destacase, aun, seis tesis que sintetizan el pensamiento teórico de la
comunicación adventista en Brasil.
Palabras clave: Brasil; Comunicación; Estado de la técnica; Unasp;
Visión del mundo
Abstract: This paper presents the state of the art research in
Communication built by Adventist studies in Brazil and Adventists
Brazilians abroad. It starts with a historical overview of the
investigative trends in the Latin American continent and the origins
of the Brazilian media, as well as the first relationship of Seventhday Adventists with the communicational universe. Furthermore,
is revealed a picture of the involvement and growth of research
between communicators, especially those linked directly to the
Adventist University Centre of São Paulo (Unasp-EC) - as teachers
or graduates of Journalism and Advertising courses. Noteworthy
are also six theses that summarize the Brazilian Adventist
communication theoretical thinking.
Keywords: Brazil; Communication; State of art; Unasp; Worldview

INTRODUÇÃO
Os estudos em Comunicação na América Latina se mostram notáveis, haja vista as diversas sociedades e associações de
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pesquisadores na área, que engloba o jornalismo, publicidade e
propaganda, relações públicas, cinema, editoração, audiovisual,
radialismo e multimeios. Steinberger (2005, p. 239) corrobora tal
visão ao justificar o interesse e o volume cada vez maior de pesquisas em Comunicação em decorrência das transformações históricas, políticas, culturais e econômicas ocorridas nas últimas
décadas no continente latino-americano. Outra interpretação do
impacto dessas mudanças sobre as práticas e os fazeres de todas
as áreas da Comunicação vem dos Mattelart (2009, pp. 118-9),
que percebem a América Latina como a “vanguarda nesse gênero
de estudos”, o “centro das controvérsias” entre as hegemonias do
Norte e do Sul.
Do meio desse caldeirão acadêmico emergiram no Brasil alguns pesquisadores adventistas do sétimo dia, cuja cosmovisão
une a capacidade de compreensão dos fatos sob uma óptica bíblico-cristã. Isso não significa que as pesquisas desenvolvidas revelem um viés dogmático religioso e igrejeiro, mas o modo pelo
qual os pesquisadores se conectam à realidade da Comunicação
exterioriza um padrão diferenciado dos demais pesquisadores.
Como se trata de um caso ímpar no contexto mundial adventista, este artigo tem o objetivo de apresentar parte do estado da arte das pesquisas desenvolvidas no Brasil e exterior por
adventistas brasileiros ou adventistas estrangeiros radicados no
Brasil. O objeto deste texto visa destacar as temáticas construídas por esses pesquisadores, cujo corpus de referência obteve nas
plataformas das dissertações e teses o nicho de análise.
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PANORAMA HISTÓRICO BRASILEIRO
O jornalismo iniciou tardiamente no Brasil. Apenas depois da chegada da família real portuguesa, em setembro de 1808, implantou-se o
jornal Gazeta do Rio de Janeiro, órgão oficial do império lusitano. Três
meses antes surgiu o Correio Braziliense, periódico publicado em Londres
por Hipólito da Costa, que contrabandeava edições para o Brasil contendo
ideias liberais favoráveis à independência. Esse atraso em relação às nações
limítrofes causou prejuízos ao país. “O aparecimento da imprensa em países de língua espanhola, antes mesmo que no Brasil, conferiu aos jornais
e revistas dos vizinhos hispânicos a aparente vanguarda nas lutas contra
as lideranças estabelecidas” (Holdorf, 2015, p. 4). As elites dominantes e
escravagistas brasileiras temiam que a imprensa medisse força com os governantes, tal qual já acontecia na América espanhola. A censura passou a
compor o cenário primitivo do incipiente jornalismo brasileiro.
A classe jornalística brasileira começou a se preocupar com a formação profissional apenas por ocasião do I Congresso Nacional de Jornalistas, em 1918, patrocinado pela Associação Brasileira de Imprensa
(ABI), sob a influência das tendências observadas nos Estados Unidos.
Não obstante as decisões de se abrir o primeiro curso superior de Jornalismo brasileiro, a situação caótica da política nacional adiou esse projeto
para 1935, na Universidade do Brasil, Rio de Janeiro, então capital federal.
O projeto pedagógico contemplava o modelo europeu de ensino prático
e humanista. Todavia, mais uma vez as agitações políticas protelaram a
abertura do curso, impedido pelo Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), órgão repressor da ditadura de Getúlio Vargas.
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Diante das pressões, o governo aprovou o Decreto-Lei 5.480 de 13
de maio de 1943, criando o primeiro curso de Jornalismo. Logicamente
que o DIP teve tempo suficiente para alterar a essência do projeto pedagógico planejado para a nova matriz curricular. Assim, o curso seria
ministrado pela Faculdade de Filosofia da Universidade do Brasil, com
a cooperação da ABI e dos sindicatos. O projeto permaneceu no papel.
Somente em 16 de maio de 1947, uma instituição particular, a
Faculdade Cásper Líbero, em São Paulo, seria a pioneira a iniciar as
atividades letivas do curso de Jornalismo, fato que causou oposição
dos proprietários de empresas jornalísticas e de profissionais nas redações. Inicialmente, o programa implantou o modelo norte-americano da Universidade Columbia, de Nova York, cujo mentor, o jornalista e empresário Joseph Pulitzer, havia desenvolvido e estimulado
a execução do projeto. Daí para frente surgiram dezenas de outros
cursos, com escolas apresentando deficiência em equipamentos para
a prática dos alunos. Uma percepção é certa: a história da imprensa
brasileira se mesclou à história do próprio país nos últimos dois séculos, enquanto que a publicidade e a propaganda aparecerão próximas
à política somente a partir dos anos 1990.
No cenário adventista, as relações com a mídia se iniciaram em
1942, quando o pastor Roberto Rodrigues de Azevedo produziu um
artigo para o jornal O Rio Grande, da cidade de mesmo nome no
Estado do Rio Grande do Sul. Não obstante a falta de uma formação
jornalística, Azevedo não dispensou a oportunidade de “cursar um
intensivo oferecido pela Cásper Líbero, na segunda metade da década
de 1950” (Holdorf, 2009, p. 12). Companheiro de Azevedo, o pastor
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Arthur de Souza Valle se tornou o primeiro adventista brasileiro graduado em Comunicação Social, habilitando-se em Jornalismo pela
Universidade Católica do Paraná, em 1966.
Alfredo Barbosa de Souza Filho, o primeiro adventista não-pastor a se graduar em Comunicação Social, habilitou-se em Relações
Públicas pela Universidade de São Paulo, cuja carreira e oportunidades o impulsionaram a vice-reitor da Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul. A inserção tardia da Igreja Adventista brasileira e seus
membros na Comunicação reflete muito da cultura nacional, resultado de anos na obscuridade e censura. O preconceito contra os comunicadores — fossem eles jornalistas, radialistas ou publicitários —,
tornou-se notório. Radialistas recebiam a nódoa de “boêmios”; adventistas não poderiam exercer o jornalismo, profissão considerada
incompatível com os preceitos cristãos (Holdorf, 2009, p. 41); havia
quem relacionava a atividade publicitária ao uso de substâncias tóxicas proibidas; a simples menção ao cinema se transformou em tabu,
deixando no limbo os graduados na sétima arte. Não poucos casos se
encaminhavam às comissões eclesiásticas das congregações, tendentes ao voto de censura ou simples advertência contra os que ousavam
seguir as carreiras comunicacionais.
Outros adventistas já atuavam junto à imprensa e agências publicitárias, mas não tinham a formação universitária. Justamente
alguém sem graduação específica em Comunicação conquistou o
primeiro título stricto-sensu. Trata-se do professor e pastor Roberto
César de Azevedo, filho do pioneiro Azevedo. Graduado em Ciências
Biológicas, aventurou-se a cursar o Mestrado em Relações Públicas e
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Propaganda na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de
São Paulo (USP), defendendo seu relatório de pesquisa em 1978, sob a
orientação dos professores Egon Schade e Sarah C. da Viá.
A dissertação “Voz da Profecia e conversão no Estado de São Paulo” buscava determinar o papel atuante do programa “A Voz da Profecia” na conversão dos radiouvintes em São Paulo. Utilizando o corpus
documental de relatórios, publicações e boletins da Igreja Adventista,
Roberto César de Azevedo respondeu o problema de pesquisa e comprovou a hipótese de que o rádio poderia receber mais atenção enquanto dispositivo mediático na propagação de ideias e valores religiosos. O
autor mostrou que o programa “A Voz da Profecia” auxiliou na conversão de 8% dos novos membros em São Paulo, o mesmo índice percebido nos Estados Unidos e o dobro do revelado nos demais Estados
brasileiros naquela década. Todavia, Roberto César de Azevedo não
conquistou adeptos, e o projeto de solicitação de autorização de abertura de um curso de Comunicação no Instituto Adventista de Ensino
(atual Centro Universitário Adventista de São Paulo - Unasp, Campus
São Paulo) sofreria sucessivos adiamentos durante mais duas décadas.
Finalmente autorizado em 1998, o curso de Comunicação Social,
com as Habilitações em Jornalismo e Publicidade e Propaganda, ofereceria abertura de turma em 2000, no Campus de Engenheiro Coelho,
município situado na Região Metropolitana de Campinas, a maior cidade brasileira do interior, um dos cinco mais destacados polos econômicos da América Latina. Ao final de 2013, implantou-se a Habilitação em
Rádio e Televisão (RTV), e o Jornalismo proclamou a independência de
Comunicação Social, transformando-se em bacharelado. Conquanto o
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investimento na prática profissional, na criação de mídias jornalísticas
e de uma agência publicitária, ambos os cursos estimularam a iniciação científica. Os primeiros resultados começaram a aparecer a partir
de 2008, e não pararam mais. Coincidentemente, outros adventistas
também optaram pela pesquisa em Comunicação nesse período, como
se a comunidade eclesiástica houvesse se libertado das amarras preconceituosas e descoberto um novo campo de atuação.

ESTADO DA ARTE
Para realizar o levantamento dos dados desta pesquisa, recorreu-se às listagens de membros junto à sede sul-americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia e às regionais (conhecidas como Uniões). Some-se
a isso a consulta às Assessorias de Comunicação e aos Departamentos
de Comunicação das sedes administrativas, entrevistando os responsáveis, não deixando de estimular a memória de pastores, professores e
membros com mais experiência e tempo de convivência junto à comunidade eclesiástica. Outro método buscou dialogar com docentes e lhes
perguntar se conheciam outros adventistas inseridos no universo da
pesquisa em Comunicação. Ademais, é comum o recebimento de currículos de candidatos à docência pelas Coordenações de Jornalismo e
Comunicação Social, no Unasp. Existe também um acompanhamento
dos egressos desde a primeira turma de graduandos, em 2003.
Ao contabilizar o número de adventistas envolvidos na pesquisa
em Comunicação no Brasil e de brasileiros no exterior, chega-se ao
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total de 82: 77 em atividade, 4 aposentados e 1 falecido em 2014, cuja
dissertação contribuiu para mudanças pontuais na matriz do Bacharelado em Jornalismo do Unasp. De acordo com Groger, havia uma
prevalência pedagógica do visual sobre o textual no conjunto de matérias da grade curricular (2012, pp. 11-3). Essa tendência no ensino
atrofiava a capacidade dos discentes dominarem plenamente o idioma — principal ferramenta de trabalho do jornalista —, desvalorizando a leitura e, por extensão, a própria qualidade da palavra escrita.
Dentre os que se encontram em atividade de pesquisa, 75 se graduaram em carreiras da área da Comunicação, 34 obtiveram o mestrado e 8 o doutorado em Comunicação — Comunicação Social; Comunicação e Semiótica; Meios e Processos Audiovisuais; Ciências da
Comunicação. Com 40,25%, o Unasp contribui com a maior parcela
de egressos pesquisadores. Os demais estudaram principalmente em
universidades públicas federais (15,58%), particulares não-confessionais (24,67%), católicas (5,19%), adventistas no exterior — fora do Brasil — (3,89%), confessionais protestantes (1,29%), confessional hebraica
(1,29%), públicas estaduais (2,59%), particulares pertencentes a empresários adventistas (3,89%) e não-confessionais estrangeiras (1,29%). Os
jornalistas dominam o quadro profissional (67,5%), seguidos por publicitários (20,7%), radialistas (6,4%), relações públicas (2,5%), marqueteiros (2,5%) e um cineasta (1,2%). Muitos têm dupla, tripla ou quádrupla
formação. Predominam os graduados em Jornalismo e Teologia (15,5%),
mas também há diplomados em Jornalismo e Rádio e TV; Jornalismo e
Publicidade; Rádio e TV e Letras; Publicidade e Propaganda e Teologia;
Rádio e TV e Teologia; Publicidade e Odontologia; Relações Públicas e
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Publicidade; Jornalismo e Letras; Jornalismo e Pedagogia; Jornalismo
e Autogestão do Conhecimento em Tecnologias da Educação; Comunicação Social e Teologia. Os de origem de áreas que não se incluem
junto ao universo da Comunicação, migraram da Matemática, Letras e
Desenho Industrial para os programas Stricto-Sensu em Comunicação.
A maior parte dos mestres se titulou na Universidade Metodista
de São Paulo (Umesp, 17,6%) e em universidades estrangeiras — Espanha, Estados Unidos, México e Reino Unido — (20,5%), concentrando
64,7% dos pesquisadores em instituições de ensino superior do Estado
de São Paulo. Dois doutores alcançaram a titulação-maior na USP; dois
na Umesp; um na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP); um na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS);
um na Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos); outro na
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); e cinco concluem seus
programas na USP (2), Unicamp (1) e no exterior (Pompeu Fabra, na
Espanha; e Anahuác, no México); 38,4% deles na cidade de São Paulo. A
despeito da concentração dos estudos ocorrer em São Paulo, a diversidade de escolas nas quais mestrandos e doutorandos se aperfeiçoaram
contribui para uma formação pluralista e fundamentada em teóricos
cuja particularização se demonstra substanciosa.
A própria origem dos doutores se revela variada, bem como
as graduações e mestrados pelos quais transitaram. Três pesquisadores do Rio Grande do Sul, dois do Paraná, um de Goiás, um de
Minas Gerais e um da Bolívia compõem o grupo octogonal. Formados em sete diferentes instituições de quatro Estados brasileiros,
eles participaram de programas de mestrado em seis instituições,
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três no Estado de São Paulo. A Região Sudeste concentra 63,6% dos
graduados e 77,1% dos titulados em Comunicação. Os motivos por
que São Paulo oferece tal leque de oportunidades de pesquisa se explicam em decorrência da presença do mais importante polo comunicacional do país, no qual se estabeleceram as principais revistas
semanárias, os jornais diários mais influentes, a maior parte das
agências de propaganda e as editoras de livros com maior tiragem
nacional, reflexos da estrutura do complexo industrial e financeiro
paulistano, coração do Brasil.
Três graduados em outras áreas se titularam mestres e um doutor
na área da Comunicação: 1978, 2001, 2003 e 2007. Por outro lado, 26
graduados em Comunicação se tornaram mestres em outras áreas de
concentração. Dez mestres em Comunicação optaram pelos doutorados em Administração; Sistemas de Informação; Educação; Engenharia da Produção; Estudos Linguísticos, Literários e Tradutológicos em
Francês; Teologia; Ciências da Religião e Ministério (área religiosa),
a maior parte titulada em 2015. Quanto aos graduados e titulados
em Comunicação, o panorama se demonstra do seguinte modo: 32
mestres e 7 doutores, 89,7% titulados entre 2008 e 2017, 25,6% apenas
em 2015. Estes resultados revelam o efeito-cascata produzido pelos
estudos desenvolvidos a partir dos principais bacharelados adventistas brasileiros, Jornalismo e Comunicação Social/Publicidade e
Propaganda, ambos no Unasp. Os discentes graduados nas primeiras
turmas, desde 2003, sentiram-se motivados e desafiados ao preparo
acadêmico, a fim de assumirem as responsabilidades do magistério
superior e da pesquisa em patamares mais elevados.
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RECORTE: SEIS TEORIAS
Este reduzido espaço não permite a verificação de todos os objetos pesquisados. Desse modo, delimitou-se a análise para seis teses
de graduados e titulados em Comunicação, cinco jornalistas e um
publicitário. Entende-se que as pesquisas doutorais apresentam mais
visibilidade no meio acadêmico e resultam de propostas inéditas no
campo teórico, mencionadas inclusive em outros trabalhos. Além
disso, exige-se mais da produção científica doutoral, seja em forma
de artigos completos, resumos expandidos, estudos de caso, apresentação em seminários, congressos, simpósios, fóruns ou encontros, capítulos de livro ou mesmo literatura especializada.
Os trabalhos de Henrianne Barbosa (2009), Vanderlei Dorneles
da Silva (2009), Martin Kuhn (2011), Ruben Dargã Holdorf (2013),
Luis Fernando Assunção (2013) e Tales Augusto Queiroz Tomaz
(2017) se projetam como partes do pensamento dos teóricos adventistas a respeito da comunicação. Essas pesquisas avançadas revelam
a pluralidade da cosmovisão comunicacional, percebendo as mudanças influenciadas pelas ações da mídia no desabrochar do século 21.
Uma década antes da maior crise político-econômica emergir no Brasil a partir de 2013, Barbosa3 propõe um conceito de comunicação pública
a partir da discussão do princípio legal da transparência administrativa na
perspectiva da Teoria da Comunicação. Com base em três subprincípios:
3 BARBOSA, Henrianne. Transparência pública e parlamento eletrônico: a reforma do Poder Judiciário no portal do Senado Federal — 2000-2004 (Tese de Doutorado em Comunicação Social) — Umesp, 2009.
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informação, motivação e participação/interatividade, o estudo analisou a
tramitação da reforma do Poder Judiciário no portal do Senado Federal.
Quanto à problemática, Barbosa inquiria estabelecer se havia
transparência na comunicação online do Senado brasileiro, o significado de uma comunicação transparente e se a visibilidade comunicacional equivalia à prática translúcida dos senadores diante dos eleitores. Barbosa afirma ser a interatividade entre o Senado e os cidadãos
uma promessa sem cumprimento efetivo, mesmo diante dos avanços
tecnológicos disponíveis em diferentes plataformas. Concluiu-se que
o encontro entre essa importante norma jurídica e a Teoria da Comunicação apresenta subsídios para a formulação de políticas de comunicação em instituições públicas, resultando em práticas comunicacionais mais transparentes. Na perspectiva acadêmica, tal intersecção
se mostrou adequada para estabelecer categorias analíticas para avaliação de portais estatais.
Fundamentado no conceito de técnica, exarado pelo filósofo alemão Martin Heidegger, ao longo de suas pesquisas Tomaz critica os
significados ainda vigentes de “tecnologia” e “comunicação”. Segundo
Tomaz, a velocidade tecnológica da cibercultura acelerou a essência
da técnica. Desse modo não se pode relacionar a tecnologia apenas
ao desenvolvimento e uso de equipamentos modernos que facilitariam as ações humanas, assim como a comunicação não corresponde
tão somente a um referente simbólico do real. Tomaz sustenta que a
sobrevida da comunicação mediática depende do compartilhamento.
Por outro lado, o sujeito imagina ser esse o derradeiro refúgio do
pensamento tecnológico, haja vista a recusa em admitir a iminência da
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morte. Vivendo a era da saturação tecnológica, representada pela cibercultura inserida em uma dromocracia — ou seja, na lógica do excesso e
da velocidade —, torna-se mais evidente para Tomaz que o sujeito não
detém mais o controle da técnica, posição que se revela cada vez mais
insustentável. Tal insustentabilidade valida a emergência da incomunicabilidade em plena era do compartilhamento comunicacional.
Já em sua tese, ao propor outra possibilidade à interpretação cibernética sob a perspectiva da fenomenologia de Heidegger, Tomaz4
busca entender as relações estabelecidas entre humanos e máquinas.
O autor critica o nivelamento entre humanos e não-humanos, chamado por ele de “Outro comunicativo”.
Sob o ponto de vista das campanhas publicitárias, Kuhn5 percebe a velocidade presente no cotidiano dos anúncios programados
para as redes televisivas, mas descolada da tecnologia. Trata-se de um
fenômeno mais amplo que a tecnologia em si, cultura que se instala
com apenas um valor: a capacidade de ser veloz.
Ao empregar os conceitos de Trivinho a respeito da dromocracia
— o domínio da rapidez, da velocidade —, Kuhn entende o viver sempre
acelerado como uma tentativa de preenchimento de um vazio. Essa busca se manifesta pelo consumo contumaz, desenfreado, frequentemente estimulado pelas narrativas publicitárias, tais como: “Corra para as
TOMAZ, Tales A. Q. Máquina como Outro comunicativo: crítica da concepção cibernética à luz da fenomenologia de Heidegger (Tese de Doutorado em
Meios e Processos Audiovisuais) — USP, 2017.
5 KUHN, Martin. Império do imediato: a urgência como argumento de vendas
na comunicação mercadológica (Tese de Doutorado em Comunicação Social)
— Umesp, 2011.

4

195

OS DESAFIOS DA COMUNICAÇÃO

196

lojas”; “É só amanhã”; “Últimos dias”; “O que você está esperando”; “Venha correndo”; “Vai acabar”; “Não perca essa oportunidade”. As empresas anunciantes, em parceria com as agências publicitárias, detectaram
a importância da velocidade e utilizam esse expediente a fim de que os
públicos se convençam a adquirir os produtos e serviços oferecidos.
Se antes os anunciantes chamavam a atenção para a qualidade dos
produtos e serviços e, em uma segunda fase, passaram a apostar no significado do produto para o consumidor, hoje as campanhas se pautam pela urgência. Afinal, se os públicos não atenderem imediatamente aos reclames,
correm o risco de perder a oportunidade da vida. Para isso, segundo Kuhn,
o tempo assume a condição de fator decisivo da compra. No “império do
imediato” — expressão cunhada por Kuhn —, o “agora” se posiciona acima do “depois”, e o “tempo” determina o poder decisório do indivíduo.
No jornalismo, o modo pelo qual se moldam as narrativas noticiosas ou os textos mais densos das reportagens é conhecido como “fazer
jornalístico” (CHAPARRO, 1994, p. 22). Assunção6 se refere à rotina processual e técnica que envolve o trabalho diário executado em uma redação. A fim de não continuarem engessados aos padrões impostos pelas
mídias jornalísticas, Assunção lembra que, em determinados momentos,
alguns jornalistas subverteram tanto as técnicas quanto as rotinas.
Com o objetivo de mapear e desvendar as alternativas utilizadas
ao texto jornalístico, Assunção emprega as lentes das teorias do jornalismo, da semiótica peirceana e da crítica genética. A esse modo de
6 ASSUNÇÃO, Luis F. Jornalismo de bordas: a transgressão no processo produtivo
e criativo do jornalista João Antônio (Tese de Doutorado em Ciências da Comunicação) — Unisinos, 2013.
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caminhar pelas margens sociais e teóricas das técnicas jornalísticas,
Assunção chama de “jornalismo de bordas”, expressão inédita na literatura acadêmica. O jornalismo de bordas se propõe a não apenas
transpor as regras estabelecidas dos fazeres jornalísticos, mas a transformar em pautas as classes menos privilegiadas, marginais, denominadas também como “bordas” ou “franjas” da sociedade.
O jornalismo de bordas é um conceito posicionado na fronteira entre o regrado e o desregrado, conduzido nas margens sociais. A
transgressão ocorre nas técnicas textuais, aproximando o autor do
modelo literário, e na seleção de fontes obscuras, desconhecidas e ignoradas pelas classes dominantes.
Silva7 estrutura sua pesquisa nos conceitos “memória textual” e
“código-texto”, da semiótica da cultura de Lotman. De acordo com Silva,
identifica-se o sistema da cultura norte-americana nas narrativas míticas
fundacionais. Com isso, é possível compreender a disseminação do mito
da “nova ordem” nos roteiros cinematográficos. Os Estados Unidos sempre deixaram claro nos discursos políticos, religiosos e culturais a sua visão
e missão no planeta como nação messiânica. Tais engajamentos, presentes nas narrativas, não resultam “de uma convicção momentânea, mas de
uma convocação presente no DNA americano” (SILVA, 2007, p. 77).
As narrativas mitológicas emergiram antes mesmo da conquista da América pelos europeus, cujos modelos se apropriaram da figura apocalíptica de um paraíso e buscaram dar sentido à cadeia
7 SILVA, Vanderlei D. Configurações do mito da “nova ordem” na cultura norte-americana em textos midiáticos de diferentes épocas (Tese de Doutorado em
Ciências da Comunicação) — USP, 2009.
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discursiva. A esperança em uma “nova terra”, ou “novo Israel”, forja
os mitos de uma “nação escolhida” para resgatar os princípios judaico-cristãos e instituir uma nova ordem global. Tal qual um corpo
vivo e ativo, o sistema cultural norte-americano constrói a linguagem
mitológico-religiosa por meio do cinema e referenda o messianismo,
resultante de uma produção histórica ou ficcional. Silva percebe o
avanço planetário das forças políticas, econômicas, militares e culturais dos Estados Unidos em consequência da ideologia histórica que
os estabelece como autoridade hegemônica supranacional.
Os estudos de mídia e democracia, de Holdorf,8 propiciaram a
sedimentação da teoria da engenharia do discurso (ou da notícia).
Esta tese demonstra que a mídia brasileira enuncia palavras de ordem, convocando seus públicos para aprovar uns e reprovar outros.
Holdorf analisa a construção das figuras dos líderes políticos sul-americanos e o modo pelo qual os dispositivos mediáticos projetam e
idealizam o Outro-presidente e seu estilo de governar.
Ao definir as relações entre imprensa e política nas narrativas
jornalísticas, as mídias assumem o papel partidário de direita e sustentam uma democracia empobrecida. Isso ocorre em decorrência
da vacância político-partidária de tendências ideológicas à direita e
oportuniza espaço à mídia opositora das esquerdas, conectada umbilicalmente às classes dominantes, ao empresariado industrial e ao
8

HOLDORF, Ruben D. A mídia e o Outro: estuda da construção das figuras dos
presidentes de Argentina, Chile e Venezuela em Veja, Carta Capital, Folha de
S.Paulo e O Estado de S. Paulo (Tese de Doutorado em Comunicação e Semiótica)
— PUC-SP, 2013.
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catolicismo. Demarca-se, assim, uma linha fronteiriça, separando o
Brasil dos demais países da América do Sul nos espaços topológico-políticos do Mesmo e do Outro. A despeito dos problemas apresentados pelo país, a mídia concede ao Brasil status superior aos demais
vizinhos do subcontinente. A relação de desprezo pelo Outro se mostra como marca cultural advinda desde os tempos coloniais.
Verificando esse panorama, Holdorf afirma que a democracia
brasileira se encontra sob risco em face dos erros cometidos pela mídia e de sua homologação pelos poderes públicos e instituições privadas. Os fazeres jornalísticos “corroem a democracia e provocam
ondas sísmicas que sacodem os seus próprios alicerces” (HOLDORF,
2015, p. 155). As novas propostas de democracia defendidas pela mídia encarnam características cujos atributos a encaminham ao autoritarismo e ao desrespeito pelas liberdades coletivas e individuais.
Todas as pesquisas contêm conceitos e palavras-chave se entrelaçando entre os fragmentos de percepção de cada autor, fatores indicativos e de alerta para o universo das carreiras jornalística e publicitária
sinalizarem situações condutoras nada positivas da sociedade. Opacidade, incomunicabilidade, consumismo, subversão, imperialismo e autoritarismo caracterizam um planeta em convulsão, cuja marca negativa solidifica cada vez mais o controle das potestades comunicacionais
sobre as mentes dos públicos. Barbosa evidencia o desprezo das classes
políticas pela massa cidadã; Tomaz adverte para os sintomas da falta de
comunicação mesmo diante dos avanços tecnológicos e alerta para a
homogeneização entre humanos e máquinas; Kuhn escancara o caráter
consumista de uma sociedade sem tempo para si própria; Assunção
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mostra outro modo de encarar o imperceptível; Silva expõe as intenções do império norte-americano diante das narrativas cinematográficas e dos mitos repassados ao longo dos séculos por meio de uma
cadeia discursiva; e Holdorf alerta que a falta de compromisso da mídia
brasileira com os princípios básicos do jornalismo representa um risco
potencial à continuidade da democracia no país.

FENÔMENO 2008-16
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O fenômeno de titulações em Comunicação ocorrido entre 2008 e
2017 reforça não apenas as graduações em três instituições adventistas
brasileiras (Unasp, Iasp e Fadminas), mas estimula e exige da Reitoria
do Unasp a necessidade de planejar a solicitação de abertura de um
centro de pesquisa e de um programa de mestrado, seja ele na grande
área comunicacional ou interdisciplinar — desde que coerente.
Os Bacharelados em Jornalismo e Comunicação Social/Publicidade e Propaganda, do Unasp-EC, apresentam desde 2000 um portifólio de ensino prático envolvendo uma agência de notícias (Agência
Brasileira de Jornalismo - ABJ), uma emissora de rádio (Rádio Unasp
FM 91.3), uma editora (Unaspress), uma produtora de programas
e videodocumentários (Academídia) e uma agência de publicidade
e propaganda (Zoom). Os embates entre teóricos e pragmáticos se
transformaram nos primeiros dilemas enfrentados pelos cursos em
seus primórdios. Todavia, com o investimento na titulação dos professores, os preconceitos e estereótipos que um grupo tinha do outro
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desapareceram ao longo dos anos. Não se abandonou a orientação
prática, mas se valorizou a pesquisa científica.
Três grupos de pesquisa integram cinquenta alunos. Tales Tomaz
coordena os Grupos de Pesquisas em Tecnologias Digitais, focando-se na “Implicação da crítica heideggeriana à técnica”, e de Estudos em
Cibercultura e Comunicação (Geccom); Allan Novaes9 coordena o GP
Excelsior, analisando as “Implicações dos estudos em religião e cultura
da mídia”. Tomaz coordena também o Encontro Anual de Iniciação
Científica em Comunicação (Enaicom), evento exclusivo dos alunos do
quarto semestre de Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Rádio e
TV. Em 2015, noventa alunos apresentaram papers de dez páginas às
bancas docentes durante uma semana. Treze professores se disponibilizaram a orientar esses alunos de Iniciação Científica.
Desde 2009 — primeiramente o Colegiado de Comunicação Social, depois o de Jornalismo —, debate-se com os docentes o projeto de
um mestrado. Em 2014, a Reitoria apresentou uma proposta de Mestrado em Comunicação e Educação, rejeitada pelos docentes de Jornalismo e Publicidade, haja vista a inexistência de pesquisadores com
vínculos interdisciplinares na área da Educação. Outro ponto levantado contrário à sugestão alertou para a não-aceitação da Associação
Nacional de Programas de Pós-Graduação em Comunicação (Compós) desse modelo de programa stricto-sensu. Ao serem questionados
9 Mestre em Comunicação Social pela Umesp, Allan Novaes defendeu a tese de doutorado em Ciências da Religião, “O problema adventismo-televisão: Uma análise
do pensamento adventista sobre a TV a partir da tipologia de H. Richard Niebuhr
em Cristo e a Cultura” (PUC-SP, 2016).
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quanto aos rumos de suas pesquisas e áreas de preferência, nenhum
professor se disponibilizaria a mudar de área para iniciar novas pesquisas em Educação ou mesmo Educomunicação. Diante desse impasse, a Reitoria optou por excluir a área da Comunicação.
Mesmo diante dessa medida unilateral, ampliaram-se os grupos de pesquisa e os eventos nacionais, patrocinados pela Umesp, no
Unasp-EC. Em 22 de outubro de 2013, já havia ocorrido no Unasp a
III Conferência Brasileira de Estudos em Comunicação e Mercado
(eCom); mas em 18 de agosto de 2016, os cursos de Jornalismo, Comunicação Social e Teologia aceitaram promover a XI Conferência
Brasileira de Comunicação Eclesial (EclesioCom). Os currículos da
Plataforma Lattes demonstram que os docentes da Comunicação se
encontram preparados para atuar e compartilhar experiências práticas e téoricas nas instituições adventistas de ensino superior no Brasil
e em qualquer lugar do mundo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O papel da academia visa à formação profissional de jornalistas e publicitários para o mercado secular, a fim de que, pelo exemplo de vida e
capacidade intelectual, cumpra-se a missão proposta pelas instituições adventistas de ensino superior. Atuar junto às mídias adventistas, tais como
emissoras de rádio e televisão ou editoras, e assessorias de comunicação,
deve ser compreendido como consequência da necessidade da Igreja e não
como um espaço a ser preenchido em virtude de práticas nepotistas.
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Exemplo semelhante se aplica à academia. Para que precisamos
de pesquisadores analisando o comportamento das inúmeras facetas
da Comunicação? De que modo a crítica se encaixa nas perspectivas
e expectativas da administração eclesiástica? Como já contemplado e
exposto anteriormente, os pesquisadores ampliam o entendimento e
a visão de mundo das potestades comunicacionais ao mesmo tempo
em que propõem soluções e acendem sinais de alerta para o mau uso
das ferramentas comunicacionais e das mídias jornalísticas.
Se as instituições de ensino pretendem apenas encorajar a graduação, então o sentido do investimento na titulação de mestres e
doutores se diluirá. Não se pode ignorar o caldeirão nutritivo de temáticas esquadrinhadas, construídas e desconstruídas nos últimos
dez anos pelos comunicadores adventistas no Brasil.
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Resumen: El presente ensayo narrativo, tiene como objetivo profundizar
en los aportes de la psicología positiva y la producción creativa, a fin
de visualizar acciones concretas en los procesos de comunicación,
enfocadas a generar ambientes de bienestar y felicidad laboral. Durante
el análisis de la temática se retoman conceptos de autores cuyos aportes
fueron significativos en estas líneas, tales como Martin Seligman y
Mihály Csikszentmihalyi en psicología positiva, y en creatividad, Mauro
Rodríguez Estrada, Teresa M. Amabile, entre otros. Como resultado de
la revisión bibliográfica se proponen acciones de comunicación creativas,
que pueden ser aplicadas de una manera intencional y sistemática con la
participación de todos los actores organizacionales, pero en especial del
liderazgo vinculado a la administración institucional.
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Palabras-clave: Comunicación; creatividad; bienestar; felicidad.

INTRODUCCIÓN
Esta investigación, tiene como propósito responder las siguientes
preguntas ¿Qué acciones concretas puede llevar a cabo una organización para promover el bienestar y la felicidad laboral? ¿Son felices las
personas en el trabajo? ¿Compete a las organizaciones el interesarse
por el bienestar y felicidad de sus miembros? ¿Impactará la felicidad y
bienestar en la productividad?
Existen múltiples factores que intervienen en el bienestar y felicidad del individuo. Una organización por sí misma no puede llevar
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la responsabilidad de hacer felices a sus miembros. Sin embargo, cabe
la posibilidad de colocar este aspecto en la mesa administrativa y generar proyectos enfocados a incrementar la felicidad y el bienestar en
el ámbito del trabajo.
A continuación, resulta necesario dedicar un breve apartado a definir
los conceptos felicidad, bienestar y el enfoque del proceso de comunicación.
¿Qué es la felicidad? Para el fundador la Psicología Positiva, Dr.
Martín Seligman (2003), “la felicidad deriva de la identificación y el
cultivo de las fortalezas más importantes de la persona y de su uso
cotidiano en el trabajo, el amor, el ocio y la educación de los hijos”
(p.3). Seligman reconoce que se han empleado más palabras al definir
la felicidad que para cualquier otro tema de filosofía.
La auténtica felicidad no sólo es posible, sino que además puede cultivarse utilizando recursos que como seres humanos poseemos.
Uno de los aportes más significativos de la Psicología Positiva es el
enfocarse en las fortalezas que nos facilitan aprender a ser alegres,
generosos, solidarios, serenos y optimistas (p.1).
El bienestar visto desde esta misma perspectiva psicológica, se
comprende también desde la virtudes y fortalezas personales, ya que
cuando es así, la vida queda inundada de autenticidad (p. 7).
Martín Seligman (2015) propone que el bienestar consiste en
cinco elementos:
1.

Emociones positivas: experimentar alegría y contentamiento. Parte
de este estado es heredado genéticamente y por otro lado es una
decisión personal, dado que también se puede aprender a ser feliz.
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2. Participación absorbente: estado en que una persona se encuentra gustosamente embebida por una tarea al involucrarse
de modo compenetrado.
3. Buenas relaciones: necesidad de mantener buenas relaciones
con quienes nos rodean; actualmente se cuentan con nuevas
técnicas para tal fin.
4. Propósito: se refiere a la necesidad de servir y pertenecer a algo
que sea de carácter superior, o mayor al ser humano.
5. Logros: en relación al dominio individual de algo en particular.
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En la actualidad estos elementos pueden medirse y es posible
intervenirlos para lograr un estado de bienestar.
Por otra parte, al abordar la creatividad se tienen en cuenta los
aportes del Dr. Mauro Rodríguez Estrada, quien es considerado un pionero en Latinoamérica en lo que respecta al tema de la creatividad, dado
que ha contado con una larga trayectoria como docente y autor de numerosas publicaciones en Europa y en México; siendo además el creador y fundador de la Alianza Mexicana de la Creatividad (AMCREA).
Según define Rodríguez (2011) en su libro póstumo, la creatividad es “la capacidad de producir cosas nuevas” (p. 22). De esta definición se desprende que el término cosas se toma en su sentido más
amplio, e incluye prácticamente todo: un método, una relación, una
actitud, un estilo, una idea, en otras palabras, considerando así a las
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creaciones, no sólo por su contenido o fondo sino también por la sola
forma. En el presente trabajo se profundizará una metodología creativa para mejorar la experiencia laboral.
Para finalizar esta sección de abordaje de los términos principales,
se desea destacar que los procesos de comunicación creativa propuestos por esta investigación están enmarcados desde la perspectiva de la
comunicación estratégica. Dichos procesos generan sentido y mediante ellos, es posible reforzar o hacer innovaciones en la cultura laboral.

RELACIÓN TRABAJO
CREATIVO — FELICIDAD Y BIENESTAR
Este estudio apunta al entramado conceptual de la realización
del ser humano a través de la creación de nuevas cosas y su relación
con la felicidad y el bienestar.
La reconocida escritora Elena White (1957), describe las razones
por las que el hombre recibió como comisión el trabajar al momento
de ser ser creado, “El Señor creó a Adán y a Eva y los colocó en el
jardín de Edén para cultivarlo y para guardarlo para el Señor. Se les
dio esta ocupación para su felicidad, de lo contrario el Señor no les
hubiera asignado su trabajo” (cap. 58).
En cuanto a la creatividad en las organizaciones, la Dra. Teresa
Amabile (1998) ha dedicado su vida al estudio de cómo desarrollar ambientes creativos en el seno de las mismas. Considerando que en términos
específicos, las prácticas gerenciales que afectan la creatividad son seis:
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1. El reto: consiste en asignar funciones adecuadas a los miembros
de una organización. Una tarea engañosamente simple, ya que
constituye un esfuerzo conseguir información de cada una de
las personas para poder asignar una función correcta.
2. Libertad: la clave de la creatividad en las organizaciones consiste en conceder a los miembros autonomía de medios durante el
proceso de trabajo. Es decir, las personas serán más creativas si
se les permite libertad para decidir cómo cumplirán su metas.
3. Recursos: entre los recursos que más afectan al desarrollo de
la creatividad se identifican el tiempo y dinero. La decisión de
210

cuánto dinero y tiempo invertir en un proyecto, requiere un juicio complejo para la administración, debido a que esta decisión
puede asfixiar o fomentar la creatividad.
4. Características de los grupos de trabajo: es necesario diseñar equipos de trabajo poniendo atención en tres características esenciales,
a saber, que los miembros compartan entusiasmo, que se apoyen en
momentos difíciles o contratiempos, y que cada miembro reconozca
los conocimientos y perspectivas únicos de los demás integrantes.
5. Estímulo de los superiores: los gerentes de empresas que valoran
la creatividad reconocen amplia y generosamente el trabajo creativo realizado por los equipos o individuos, muchas veces, antes
de que se conozca el resultado definitivo del proyecto terminado.
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6. Apoyo organizacional: este tipo de apoyo compete a los dirigentes de las organizaciones, quienes deben promover los sistemas
y procedimientos apropiados para dejar en claro que los esfuerzos creativos son una prioridad esencial.

En cuanto a la administración del tiempo Amabile, Hadley y
Kramer (2002) y Berzbach (2013), enfatizan la necesidad de erradicar
la creencia acerca de que las ideas creativas surgen cuando el tiempo
apremia. La presión del tiempo puede llevar a las personas a trabajar
más, pero en general, a pensar menos creativamente, según demuestran las investigaciones que realizaron.
El más destacado investigador interesado por la búsqueda del
secreto de una vida feliz es Mihaly Csikszentmihalyi (2004), quien
realiza el acercamiento desde la Psicología Positiva, y relata que comenzó buscando respuestas en filosofía, religión y finalmente llegó
a la psicología, interesado en descifrar qué experimentaban músicos,
artistas y científicos al realizar su trabajo sabiendo que tal vez no recibirían una retribución financiera. Tras investigaciones basadas en
entrevistas, describió el estado de éxtasis, el cual permite a la persona
involucrarse completamente en lo que está haciendo, lo que denominó, estado de flujo.
Con base en entrevistas realizadas a 8.000 personas de diferentes áreas de trabajo y culturas, Csikszentmihalyi (2004) describe el
estado de flujo experimentado en el siguiente orden: un enfoque intenso, sensación de éxtasis, claridad sobre lo que se debe hacer, sensación de que es posible hacerlo a pesar de las dificultades, sensación de
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que el tiempo desaparece, olvido de uno mismo, sentimiento que la
actividad efectuada se convierte en algo valioso en sí mismo.
Haciendo esta revisión del trabajo creativo y la descripción del
estado de flujo de Csikszentmihalyi, nace una relación natural entre creatividad - felicidad. Lo que lleva al siguiente interrogante ¿Se
asocia el fluir con la felicidad?

DESARROLLO DE CULTURA
ORGANIZACIONAL EN TORNO A FACTORES
ASOCIADOS AL BIENESTAR Y LA FELICIDAD
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Una investigación realizada en la empresa internacional de diseño y
consultoría IDEO, enfatiza la importancia de desarrollar una cultura colaborativa, dado que una cultura de ayuda mutua entre colegas, más allá del
reparto de una serie de tareas, mejora la calidad y ejecución de las ideas. Las
organizaciones pueden fomentar o reducir la posibilidad de que sus miembros se ayuden entre sí, de allí la importancia de alentar de modo activo el
apoyo mutuo (AMABILE, FISHER y PILLERMER, 2014, p.55).
Para lograr una cultura de colaboración IDEO desarrolló cuatro
estrategias (p.56):
1. Una prioridad para los líderes: ellos deben estar convencidos
sobre la importancia de desarrollar esta cultura, además de
involucrarse brindado ayuda y buscando activamente que los
miembros se ayuden entre sí.
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2. Reconocer que cada evento de ayuda tiene dos caras, el que
brinda la ayuda y el que la recibe. Existen miedos y preconceptos que pueden inhibir el hecho de brindar o recibir ayuda, es
por eso que la organización debe encargarse de fomentar no
sólo la acción de dar ayuda, sino también cultura de recibirla.
3. Refuerzo de las normas con procesos y roles formales: cada
miembro de la organización tiene asignados ayudantes, los
cuales son seleccionados porque tienen experiencia en un campo dado o simplemente porque gozan de una reputación de ser
buenos ayudadores.
4. Voluntad administrativa al flexibilizar los horarios laborales: la
organización paga el costo por el tiempo extra que requieren sus
miembros para ayudarse mutuamente. Esta decisión demanda
una inversión que puede resultar costosa, pero incrementa significativamente la calidad producto.

Elena White (1979) comenta de la importancia de educar la mente y el corazón para realizar actos de bondad que se puedan evidenciar en un interés sin egoísmo por cada compañero de trabajo (p. 358).
Según Steven Pinker, psicólogo reconocido de Harvard, las emociones son adaptaciones que funcionan en armonía con el intelecto y
son vitales para el funcionamiento total de la mente (1997). De allí la
importancia de prestar atención a la gestación de un ambiente positivo para desarrollar sanas emociones en el trabajo.
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Los actos de bondad en los entornos laborales son incuestionablemente los más eficaces a la hora de producir felicidad, según
comenta Seligman:
“Los estudiantes de una de mis clases se preguntaban si la felicidad procede del ejercicio de la amabilidad más fácilmente que del hecho de divertirse. Tras una acalorada discusión, cada uno de nosotros asumió una
labor para la siguiente clase: llevar a cabo una actividad placentera y otra
filantrópica y escribir sobre ambas” .Los resultados fueron sorprendentes.
Los resultados de la actividad «placentera» —salir con los amigos, ver una
película o comer un montón de helado de chocolate— palidecían en comparación con los efectos de una buena acción (SELIGMAN, 2003, p. 6).
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Otro de los factores importantes para generar ambientes positivos es el agradecimiento. Lea Water (2016) desarrolla una investigación en relación a la gratitud en el trabajo. Muchas veces la gratitud en
los ambientes laborales es vista como innecesaria, pero los estudios
científicos han demostrado el gran impacto que provoca.
Water estudia la gratitud como la capacidad de notar y apreciar
en el entorno, las cosas buenas de la vida. La práctica de la gratitud
tiene efectos psicológicos como impulsar la resiliencia, fomentar el
optimismo, disminuir el resentimiento y la sensación de amargura, y
reducir los pensamientos depresivos.
Algunos beneficios físicos del agradecimiento son: dormir mejor,
fortaleza del sistema inmunológico, mejor afrontamiento del dolor y
reducción de la sintomatología somática.
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La gratitud es una emoción, pero también es una práctica, un
hábito, un comportamiento que se puede aprender al cultivarlo.
Un estudio de Cangemi, Guttschalk y George (1986) que involucró a 35.000 personas consistió en preguntar a los administradores de
empresas ¿Qué es lo que sus empleados desean? Ellos coincidieron en
responder que sus empleados deseaban un mejor salario. La sorpresa
fue cuando hicieron la misma pregunta a los empleados y ellos respondieron que deseaban aprecio por un trabajo bien hecho, sentirse
involucrados en los planes generales y que sus jefes sintieran empatía
por sus problemas cotidianos (citado por WATER, 2016).
Este estudio deja en claro la importancia del reconocimiento
puesto en evidencia por medio de la gratitud, siendo de fundamental
valor, dado que muchos líderes sienten que si dan las gracias serán
percibidos como débiles.
Walter (2012) encabezó una investigación en instituciones educativas que procuraba generar un clima de agradecimiento. La intervención tenía tres momentos; la primera etapa constaba de dos
semanas en las que el director de la institución llevaba un diario de
agradecimiento personal. La segunda etapa constaba de cuatro semanas de acción y reflexión en el círculo laboral, donde escribía una
carta manifestando su gratitud a miembros de su equipo de trabajo. Y
finalmente en la tercera y última etapa de la investigación, el director
elaboraba una narrativa sobre la experiencia vivida.
Los administradores dieron testimonio de haber sentido que la
experiencia amplió su perspectiva y fortaleció los vínculos dentro de
su círculo laboral.
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Según Water, los líderes de las empresas deberían proponerse
crear una cultura estratégica de gratitud a través de la creación de
episodios y espacios para expresarla, tratando en principio de ejercitar la percepción del entorno y luego de promover la práctica de la
gratitud a través de la reuniones, notas de agradecimiento individual
y el boletín de agradecimientos semanal.
Luego de la descripción de dos ejemplos de intervenciones culturales en las organizaciones relacionadas a la felicidad y bienestar,
una de gratitud y otra de colaboración, resulta pertinente compartir
el modelo Make Happy Work que utiliza la consultora Delivering Happiness para aumentar la felicidad laboral, el cual se fundamenta en
cinco elementos que trabajan en las organizaciones (VIDAL y LINATI, 2014, p. 613-614):
•

La cultura, compuesta de valores y comportamientos, tiene que
representar los valores personales de todos los trabajadores. Las
personas deben vivir los valores organizacionales como propios,
puesto que éstos no solo definen a la compañía como tal, sino a
cada persona individualmente. Por lo tanto, dichos valores deben
reflejarse en los comportamientos, y ser el marco en el que se toman las decisiones. Cuando esto es así, se actúa acorde a los mismos, se ponen en práctica y no se quedan en meras pretensiones.

•

Sensación de control: A nivel empresarial implica ofrecer flexibilidad y autonomía a los trabajadores, para que puedan ser ellos mismos en sus puestos de trabajo quienes tomen sus propias decisiones.
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A nivel personal la sensación de autocontrol implica ser capaz de
controlar los pensamientos, de superar los miedos, gestionar las
emociones, las creencias limitantes, y que no sea al revés. Supone
contar con autodominio en una visión asertiva de la vida en general.
•

Sensación de progreso: toda persona debe sentir que progresa,
avanza y “crece” en su puesto de trabajo, y para ello la empresa
debe celebrar los éxitos de los trabajadores, ofrecer formación
constante, evaluaciones, feedback y planes de carrera.

•

Conectividad: un factor importante de la felicidad son las relaciones humanas, lo que implica cuidar las redes de apoyo, tener
buenos amigos en el trabajo, mejorar las relaciones entre jefes y
subordinados, ser agradecido y reconocer los logros ajenos.

•

Propósito superior: las empresas deben tener un propósito que
mueva a las personas a aportar algo positivo al mundo, hacer que
el mundo sea un lugar mejor; entretanto que los trabajadores deben estar alineados con ese propósito, de forma que su trabajo
tenga significado y cree valor para los demás. De modo que el trabajo como tal y la empresa en específico, deben servir de vehículo
para que cada persona desarrolle su “propósito de vida”.

En su libro Buen Negocio, Csikszentmihalyi (2004) entrevista a gerentes nominados por sus pares por ser exitosos, éticos y socialmente responsables. Estas personas describieron el éxito en términos de ayudar a
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otros al mismo tiempo que son felices trabajando en ello. Este trabajo de
investigación revela el vínculo entre la felicidad y la ayuda mutua.
El estado de flujo, asociado con la felicidad, se produce cuando
cada persona está haciendo lo que realmente quiere y sabe hacer. Cada
persona fluye en su propio canal, en el cual hay un equilibrio entre el
desafío y la habilidad que requiere la tarea. Por consiguiente, llegar a un
estado de flujo, es un proceso diferente y único en cada persona.
No estamos hechos, nos vamos haciendo, en palabras de Ortega
y Gasset (1983) “La vida es un gerundio y no un participio: un faciendum y no un factum. La vida es quehacer”. Esta visión coincide con la
idea de que creamos nuestra realidad.
Los estudios han corroborado que la realidad no produce transformación significativa sin el apoyo de la lente con la que se mira el
mundo, quien es la verdadera autora a la hora de modificar la realidad; por ello, si cambiamos la lente, no solo cambia el grado de felicidad, sino también los resultados que obtenemos (ACHOR, 2011).
La mayor parte de las personas piensan que si trabajan más duro,
tendrán más éxito y que si logran tener más éxito, entonces serán felices.
El problema es que cuando se alcanza una meta, siempre habrá otra a la
vista, esperando ser alcanzada, para entonces lograr finalmente la felicidad y así sucesivamente. Pretendiendo así, empujar la felicidad más allá
del horizonte cognitivo, en este sentido, Shawn Achor (2011) hace hincapié en que se debe invertir la fórmula de la felicidad y el éxito: siendo
felices primero, para lograr como consecuencia, alcanzar más éxito.
Nuestro cerebro trabaja diferente, si se elevan los niveles de positivismo, se podrá sentir lo que llamamos una ventaja de felicidad. Un
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cerebro positivo trabaja mejor que cuando está neutro, negativo o estresado. Se incrementa la creatividad, la inteligencia y los niveles de energía.
Un cerebro positivo, es 31 % más productivo que uno neutro, negativo
o estresado. Además, la dopamina que genera el cerebro tiene dos funciones; incrementar la felicidad y activar los centros de aprendizaje que
permiten la adaptación al mundo, de manera diferente (ACHOR, 2011).
La ciencia ha demostrado que al cerebro se lo puede entrenar para
generar un estado de positividad: en lapsos de 2 minutos, durante 21
días es posible readaptar al cerebro, alcanzando un estado de optimismo y mayor éxito. Así lo revela una investigación realizada por Achor
(2011), la cual evidenció al cabo de los 21 días de escribir tres motivos de
gratitud diariamente antes de dormir, que el cerebro comenzó a tener
la capacidad de encontrar lo positivo en su experiencia del diario vivir.

PROCESOS DE COMUNICACIÓN CREATIVA
Queda claro que es posible aprender a tener más bienestar y ser
más felices, aplicado ciertas pautas tanto a nivel individual como organizacional, siempre y cuando los líderes deseen ese cambio y estén
abiertos a recorrer ese camino como institución.
Para afrontar este desafío, desde la comunicación, es necesario aplicar los aportes de la comunicación estratégica en función de un cambio
organizacional buscando que los miembros asimilen e internalicen nuevos valores organizacionales enfocados al bienestar y la felicidad.
La formula o pasos a seguir, comprenden las siguientes etapas:
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1. Diagnóstico: Las intervenciones organizacionales se realizan a
través de un diagnóstico en términos de bienestar y felicidad.
Este diagnóstico resultará ser una radiografía del estado actual
de la organización, una vez presentado, la alta administración
debe asumir los resultados, entonces estará en el punto de partida para favorecer y viabilizar el siguiente paso.
2. Plan de acción institucional: El proceso comienza con el sueño
y el trazado de metas institucionales que sean medibles y cuantificables, enfocadas al bienestar y felicidad. El sólo hecho de
realizar este plan de acción, requiere esfuerzo institucional, implica que la alta administración mantenga reuniones en función
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del desarrollo del plan, conservando el tema en la atmósfera
administrativa. El plan de acción debe ser holístico buscando
involucrar activamente a la totalidad de la organización y como
todo proceso organizacional, requiere una profunda convicción
de los líderes, quienes luego de dimensionar las implicaciones
y contingencias, visualizarán el plan en términos de tiempo, recursos humanos y renglones del presupuesto.
3. Plan de comunicación estratégica: Desde aquí inicia el proceso de comunicación creativa, en función de cada meta institucional relacionada con la felicidad y bienestar, cumpliendo un
rol fundamental al lograr el involucramiento individual de los
miembros de la organización, en el logro de las metas. Tiene la
función del ADN, en la metáfora biológica propuesta por Joan
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Costa (2011), quien asocia el rol de DirCom con el ADN, enfatizando en la valiosa función de conectar y llevar información a
todas las áreas de la organización.

El desarrollo de este plan en etapas, aterriza las acciones en términos de comunicación, respondiendo a las preguntas: ¿Qué proceso
se llevará a cabo para alcanzar cada meta? ¿Cómo vamos a diseñar
comunicacionalmente una nueva experiencia de bienestar y felicidad
para los miembros de la organización?
Las respuestas a estas preguntas son tan únicas como organizaciones hay, considerando todas las formas de comunicación posibles
que existen y echando mano de los conocimientos que enriquecen
a la comprensión del ser humano, desde la psicología, antropología,
sociología y toda ciencia que aporte al desarrollo de una experiencia
laboral de bienestar y felicidad. “No habrá profesionalismo en la comunicación organizacional si no está acompañada de una reflexión
profunda sobre el plan de comunicación” (LIBEART, 2008, p. 19).
La comunicación es transversal a la vida, interdisciplinar, pluridisciplinar, multidisciplinar y transdisciplinar. Las propuestas de acciones
alineadas con las metas institucionales pueden aterrizar en espacios de
tiempo, en reuniones para considerar y dar seguimiento ciertos tópicos,
políticas de comunicación digital interna y externa, propuestas de comunicación visual, implicaciones en la arquitectura, desarrollo urbano al
interior de la organización, propuesta de paisajismo, rediseño de oficinas
o creación de nuevos espacios, atendiendo los principios éticos de la sostenibilidad implícitos en la metodología del ecodiseño, entre otros.
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4. Evaluación: Según se determine, cada acción se diseña a medida
para la organización en específico, teniendo en consideración
el saber si las metas trazadas fueros adecuadas y si es necesario hacer algún ajuste para conseguir el objetivo deseado. La
evaluación debe realizarse en términos del bienestar y felicidad
internas de los miembros que componen la organización, pero
también es recomendable evaluar el impacto que han tenido las
acciones en la producción o servicio que se brinda.

A MODO DE CONCLUSIÓN
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Partiendo de la premisa de que sólo se puede ofrecer lo que se
tiene, las organizaciones pueden brindar un servicio de alta calidad,
si primero se enfocan en generar internamente ambientes positivos.
Los autores mencionados en el ensayo, que enfocaron sus investigaciones en creatividad y felicidad, coinciden en la propuesta de
acciones organizacionales, muchas veces similares. Visualizando formas de intervención derivadas de una fuerte relación conceptual, que
logran resultados exitosos en calidad de producción y en satisfacción
laboral al interior de las organizaciones.
El ser humano enfrenta desafíos que atentan contra la felicidad
y bienestar en diferentes ámbitos de la vida; su vida de pareja, familia,
trabajo, el panorama socioeconómico del país en que habita, además
del impacto que pueda recibir de lo que acontece en las macroestructuras ambientales y psico-socio-económicas.
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Si bien las organizaciones no pueden ser responsables de la felicidad y bienestar general de los miembros que componen los equipos de
trabajo, pueden hacer esfuerzos intencionados y sistemáticos buscando
ofrecer condiciones apropiadas para incrementar la felicidad y bienestar dentro de su ámbito, lo cual resultará en una experiencia positiva,
mejor comunicación de los miembros de la organización y una mejor
calidad en los resultados.
En otras palabras, el camino señalado proporcionará beneficios
favoreciendo un mejoramiento del producto o servicio, intrínseco a la
visión y misión tanto personal como empresarial o institucional. E incidirá durante el proceso de resignificación valorativa de la cosmovisión,
en quienes se sumen a la implementación y participación de estrategias
comunicacionales como la propuesta, enfocadas en promover el bienestar y la felicidad laboral.
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Resumo: A Escola Sabatina corresponde a um dos momentos
do culto sabático da Igreja Adventista do Sétimo Dia, cuja
finalidade é a recapitulação do estudo diário da Lição da Escola
Sabatina. Dessa forma, esta pesquisa visa explorar o conceito de
gamificação aplicado dentro da classe da escola sabatina d20. O
objetivo dessa classe é utilizar-se da linguagem da gamificação
para aproximar jovens universitários familiarizados com a
cultura pop à recapitulação semanal da Lição da Escola Sabatina.
Sendo assim, utilizaremos a pesquisa bibliográfica junto a um
estudo de caso. Conforme (YIN, 2001) o estudo de caso permite
uma invetigação para se preservar as características holísticas
e significativas dos eventos da vida real. Entendemos que os
elementos decorrentes dos processos de gamificação contribuem
para o melhor aproveitamento do aprendizado e assimilações
pedagógicas (ALVES, 2015), e portanto, objetivamos apresentar
como a aplicação da gamificação pode ser utilizada também
dentro do contexto religioso.
Palavras-chave: gamificação; religião; adventistas; escola sabatina.

INTRODUÇÃO
A Escola Sabatina compreende um momento separado nas
reuniões sabáticas realizadas nos templos da Igreja Adventista do
Sétimo dia (IASD). Ao longo de seus mais de 160 anos, as classes

A gamificação aplicada na Escola Sabatina: um estudo de caso da classe d20

da Escola Sabatina objetivam discorrer sobre o conteúdo bíblico
abordado semanalmente em um pequeno livro de estudos intitulado “Lição da Escola Sabatina”. Ellen G. White, uma das fundadoras
da denominação afirma que as escolas sabatinas são verdadeiras
sociedades bíblicas, cujo objetivo é ensinar as Sagradas Escrituras
(WHITE, 2004). As primeiras lições foram criadas por Tiago White
no verão de 1852, para educar e manter jovens e crianças familiarizados com os princípios da Igreja Adventista. Posteriormente, ela
foi oficializada tornando-se um dos departamentos da denominação, que organiza temas centrais de cunho bíblico-cristão de forma
trimestral, cujo conteúdo oferece uma reflexão ética-moral para todos os dias da semana. As lições também são devidamente adaptadas e divididas em categorias, como Rol do Berço para bebês de 0
à 3 anos, Jardim de Infância de 4 à 6 anos, Primários de 7 à 9 anos,
Juvenis de 10 à 12 anos, Adolescentes de 13 à 16 anos, Jovens de 17 à
30 anos e Adultos para as idades subsequentes.
Cada templo correspondente a Igreja Adventista é responsável por organizar as referidas classes da Escola Sabatina, incluindo
classes que contenham mais de uma turma dependendo do número de membros. A classe d20 corresponde a uma classe de Jovens
da Igreja Adventista do Centro Universitário Adventista de São
Paulo, campus Engenheiro Coelho (UNASP-EC), que foi originalmente fundada e organizada pelo professor Allan Novaes, mestre
em Comunicação e doutor em Ciência da Religião, em parceria
com o professor Felipe Carmo, especialista em Teologia Bíblica e
mestrando em Língua e Literatura Judaica.
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A intitulação “d204” se refere ao dado de 20 lados dos jogos de
RPG, que geralmente é lançado quando o personagem precisa realizar uma ação que possua uma chance considerável de falhar. A proposta diferenciada da d20 é estudar o cerne do conteúdo da lição da
Escola Sabatina a partir da perspectiva do storytelling junto a análise
literária dos textos e narrativas bíblicos, que servirão de filtro para
percepções a respeito dos filmes, séries, livros, quadrinhos, jogos e
memes que normalmente os jovens participantes da classe consomem
e algumas vezes até produzem. O objetivo da d20 é trazer para o diálogo cristão um pouco da cultura pop, dentro de um contexto da qual
o jovem se identifica, o formato de um jogo. Os participantes são classificados em determinada categoria de personalidade, montam times,
ganham pontos e até sobem de nível para ganhar prêmios.
A vista disso, o presente trabalho pretende realizar um estudo de caso a partir da classe da Escola Sabatina d20, destacando os
pontos relacionados ao formato de gamificação que a classe propõe.
Para tanto, quatro pessoas foram entrevistadas, os dois fundadores
e dois membros participantes da classe. Pretende-se compreender
de que forma a aplicabilidade da gamificação pode contribuir para
atrair jovens a se engajarem de forma assídua no estudo da Bíblia
através de uma classe da Escola Sabatina. Dentro desses parâmetros,
pretende-se entender se a utilização da gamificação como ferramenta de aprendizado também se aplica eficazmente no contexto religioso. Para cumprir com esses objetivos, por meio de uma pesquisa
4 Mais informações disponíveis em <https://d20classe.wordpress.com/sobre/> Acesso em 19 de julho de 2017.
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bibliográfica junto ao estudo de caso, pretendemos apresentar o conceito de gamificação como fonte de aprendizado eficaz para ser aplicado ao contexto religioso.

GAMIFICAÇÃO COMO FERRAMENTA DE APRENDIZADO
Antes de discorrer precisamente sobre gamificação é preciso entender um pouco sobre o game e os elementos correspondentes ao jogo.
Existem diversas teorias relacionadas a origem dos jogos, algumas delas defendem a ideia de que eles são mais antigos do que a própria cultura. Diversos autores (FARDO, 2013; MARTINS, et al, 2014; BORGES,
et al, 2013) têm estudado na última década a respeito da aplicabilidade
dos jogos ou dos elementos correspondentes ao sistema de um jogo em
outras áreas da vida social além do entretenimento. Algumas dessas
aplicações se referem a área da educação pedagógica, treinamentos
corporativos e controle de cuidados físicos e alimentícios para o corpo humano. Esse gradual aumento de interesse quanto a utilização do
processo de gamificação, se deve ao potencial desse método para influenciar, engajar e motivar pessoas (BORGES, et al, 2013).
Parte dos fatores relacionados ao aproveitamento dos elementos dos jogos se deve as características emocionais que o game
proporciona, tais como:
•

O fato de ser livre, ser uma atividade voluntária contendo assim
um certo sentido de liberdade.
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•

O game não é a vida real, ao contrário, ele é um momento de
evasão da vida real. Guarda em si um certo “fazer de conta” e
basta observamos as crianças para termos a clara noção de que
sabem exatamente quando é real e quando é “faz de conta”.

•

Distingue-se da vida comum pelo lugar e duração que ocupa,
ou seja, acontece em um intervalo de tempo e espaço delimitados, possui um caminho e sentido próprios.

•

O game cria ordem. Reina dentro do game uma ordem específica que foi estabelecida por ele. Podemos dizer que o game introduz à confusão da vida uma perfeição temporária e limitada.
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(ALVES, 2015, pág. 19)

Os games tem a capacidade de proporcionarem experiências
profundamente imersivas tanto quanto o cinema e a literatura (MARTINS, et, al, 2014). Independentemente dessa sensação imersiva, qualquer jogador está perfeitamente ciente da linha divisória entre o jogo
e a realidade. “Este mundo circunscrito é o que o filósofo Johan Huizinga chama de círculo mágico […], um espaço delimitado que cria
uma barreira entre a atividade do game e a realidade” (ALVES, 2015,
p.19). A partir disso, podemos avançar para o conceito de definição.
A gamificação é um conceito emergente que se forma em decorrência
ao aumento de consumo dos games e de suas potencialidades como
fator de motivação para se realizar alguma ação, resolver problemas e
gerar aprendizado em diversas áreas da vida humana (FARDO, 2013).
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É interessante notar que entrar “em jogo” ou simplesmente jogar é
um processo voluntário que exige do participante jogador inserir-se
dentro dos limites das regras de cada jogo. As regras são fundamentais para sustentar toda e qualquer plataforma de um jogo, pois são
elas que determinam como o jogo irá funcionar, isso significa que
através das regras pode haver uma certa limitação quanto as formas
de se atingir o objetivo, proporcionando outras alternativas estratégicas para resolver determinado problema até que o resultado seja
alcançado (ALVES, 2015). Esse recurso de regras, de se estabelecer
objetivos que devem ser atingidos por meio de desafios é o que mantém o jogador interessado em superar os obstáculos para ganhar o
jogo, o mesmo conceito subjetivo inserido no mercado de trabalho ou
de alunos dentro do contexto da escola e afins.

CONCEITO DE GAMIFICAÇÃO
É emergente no Brasil o conceito de gamificação, que inclusive
ganhou essa grafia de forma “aportuguesada”. O termo original é “do
inglês, Gamification — refere-se ao conjunto de técnicas que incorpora elementos de jogos em contextos cotidianos” (SEIXAS, 2014, p.3).
Foi no ano de 2003 que surgiu esse formato conceitual que conhecemos hoje. A atribuição foi feita pelo inglês Nick Pelling, um programador de computadores nascido na década de 60. Entretanto, foi no
ano de 2010 que o conceito de gamificação ganhou força entre as massas e em 2011 que amadureceu ao ponto de surgirem novas pesquisas.

235

OS DESAFIOS DA COMUNICAÇÃO

236

Para o pesquisador Fardo (2013) gamificação consiste em utilizar-se de alguns elementos dos jogos, tais como mecânica, estratégia e pensamentos, fora do game em si. Seria utilizar tais elementos
aplicados em outro contexto com o propósito de motivar indivíduos
à alguma ação específica ou contribuir para soluções de problemas.
Fazer uso dos elementos relacionados aos games significa construir uma espécie de sistema no qual os participantes se empenharão para superar desafios delimitados por determinadas regras, nesse
sistema, todos podem interagir e visualizar de forma instantânea o
alcance dos resultados. É nisso que consiste a gamificação, organizar
atividades conforme os critérios de um jogo, tais como as regras, o
desafio e a competição, “o desejo maior é tentar engajar as pessoas em
um mesmo objetivo, através de uma competição saudável que gere
mais e mais motivação” (MARTINS, et al, 2013, p.3).

ELEMENTOS DOS GAMES
São os elementos do game utilizados de determinada forma ou
em determinado conjunto que resultam no processo de gamificação
como uma solução de aprendizado. É como se os elementos todos
estivessem dentro de uma caixa de ferramentas e dependendo do que
você pretende construir então faz o uso da ferramenta correta.
Essa concepção de game, da qual a gamificação deriva, implica em concebê-lo como um sistema, composto por elementos interconectados

A gamificação aplicada na Escola Sabatina: um estudo de caso da classe d20

que, ao agregarem-se em um todo, resulta em um fenômeno que é
maior do que a soma de suas partes. Dessa forma, podemos utilizar
desde um número reduzido de elementos, até uma quantia maior, fazendo com que o produto final possa produzir uma experiência próxima a de um game completo. (FARDO, 2013, pág. 3).

Quando se trata desses elementos podemos pensar de forma limitada e considerar apenas detalhes comuns como passagem de níveis, acumulação de pontos, barra de progressos, recursos coletados,
desafios a serem alcançados e etc. Mas pensar em cada um deles de
forma isolada sem que haja uma interatividade entre as partes não
caracteriza o modo correto de se aplicar o processo de gamificação. É
preciso considerar um sistema mais amplo onde todas as partes formem um conjunto e por definição se tornem um jogo, com processo
de início, percurso e chegada. Kevin Werbach produziu um modelo para definir esses elementos, ele afirma que não existe elemento
correto ou melhor do que outro, o que existe são finalidades para as
quais determinado elemento será melhor aproveitado para se alcançar certo objetivo (ALVES, 2015). Em seu modelo tridimensional a
experiência que o processo gamificado proporciona é dividido em:
dinâmica, mecânica e componentes.
A dinâmica está no topo desse processo e é composta por elementos que atribuem coerência e padrões regulares à experiência, tais como:
•

Constrições: restringe o alcance do objetivo do jogo dando outras opções para o jogador definir sua estratégia;
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•

Emoções: em questão da alegria de se alcançar o objetivo ou o
medo de sofrer uma derrota, estar motivado ou ser recompensado por realizar alguma coisa;

•

Narrativa/Storytelling: uma história conectada, coesa e que tenha sentido dentro daquele universo;
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•

Progressão: quanto por cento do jogo concluído;

•

Relacionamento: pessoas interagindo, colegas de time ou adversários.

Em seguida, a mecânica dos games aparece como segundo tópico desse processo e é composta por elementos que promovem a
ação dando certo movimento as coisas adiante, tais como:
•

Desafios: objetivos propostos;

•

Sorte: recompensas ou possibilidades aleatórias;

•

Cooperação e competição: atividade em grupo ou de superação da equipe adversária;

•

Feedback: permite ao jogador visualizar o seu progresso;

•

Aquisição de recursos: devem ser adquiridos ao longo de jogo
para passar de fase;
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•

Recompensas: benefícios conquistados ao longo do jogo;

•

Transações: compra, venda e troca;

•

Turnos: proposta alternada, uma jogada por vez, como o UNO
por exemplo;

•

Estados de vitória: placar de pontuação.

Por fim, o último tópico do processo são os componentes do
jogo, que representam de forma substantiva a dinâmica e a mecânica
do game, alguns deles são:
•

Realizações: recompensa ao cumprir um desafio;

•

Avatares: representação visual e personalizada do jogador;

•

Desbloqueio de conteúdo: novas ampliações do jogo após concluir alguma fase;

•

Níveis: graus diferentes de dificuldade;

•

Pontos: pontuação acumulado ao longo do jogo;

•

Gráfico social: permite fazer novas amizades ao formar equipes
para jogar;
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•

Bens virtuais: itens que podem ser comprados com moedas
virtuais ou reais.

Esses três fatores sustentam o processo de gamificação, “cada mecânica está ligada a uma ou mais dinâmicas, e cada componente está ligado
a uma ou mais mecânicas ou dinâmicas” (MARTINS, et al, 2013, p. 5).

O ESTUDO DE CASO — A CLASSE D20
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Segundo (ANDRÉ, 1984), o estudo de caso não corresponde a um
conjunto metodológico padrão, ou seja, não possuí um método único e
específico de pesquisa, mas sim uma forma particular de estudo. Nessa
forma de pesquisa, geralmente encontramos alguns fatores que podem
ser utilizados dependendo do propósito, tais como a observação ativa
do pesquisador, a utilização de entrevistas, fotografias, gravações, documentos, anotações de campo e etc. A escolha de alguns desses fatores
varia de acordo com a pesquisa e objeto de estudo.
A posição tomada na Conferência de Cambridge (Adelman et.
Al., 1976), foi que o estudo de caso é um termo amplo, incluindo
“uma família de métodos de pesquisa cuja decisão comum é o
enfoque numa instância” (p. 2). Partindo dessa mesma definição, Nisbett e Watt (1978) sugerem que o estudo de caso seja
entendido como “uma investigação sistemática de uma instância específica” (p. 5). Essa instância, segundo eles, pode ser um
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evento, uma pessoa, um grupo, uma escola, uma instituição, um
programa etc. (ANDRÉ, 1984, pag. 51).

Conforme (YIN, 2001, p. 20), “um estudo de caso não precisa
conter uma interpretação completa ou acurada; em vez disso, seu
propósito é estabelecer uma estrutura de discussão e debate entre os
estudantes”. Na resenha livre do Doutor em educação, Alberto Gomes, encontramos duas fontes de dados dos estudos de caso, são elas:
•

Documentais: a pesquisa documental deve constar do plano de
coleta de dados. O material coletado e analisado é utilizado para
corroborar evidências de outras fontes e/ou acrescentar informações. É preciso considerar que nem sempre os documentos
retratam a realidade. Por isso, é importantíssimo tentar extrair
das situações as razões pelas quais os documentos foram criados.
Os documentos podem fornecer “pistas” sobre outros elementos.

•

Entrevistas: as entrevistas constituem a principal fonte de
evidência de um Estudo de Caso. Trata-se de relato verbal
sujeito a problemas de viés, recuperação de informações e/
ou de articulação imprecisa. Sempre que possível, recomenda-se o uso do gravador de áudio. Há três tipos de entrevistas: aberta — para extrair fatos; opiniões, “insights”; focada
— perguntas previamente formuladas. Servem para corroborar o que o investigador pensa a respeito de determinada
situação. A terceira maneira de condução de uma entrevista
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é a estruturada — perguntas pré-formuladas, com respostas
fechadas. (GOMES, 2008, pag. 6).

Diante desses apontamentos seguiremos com o estudo de caso
a partir da classe da Escola Sabatina d20. Dentre as fontes de dados,
tanto as documentais quantos as entrevistas foram utilizadas junto a
exposição de documentos em forma de fotos e arquivos digitais utilizados pela classe para se comunicar com os alunos participantes.

“ESCOLHA SUA CLASSE” — D20
242

Conforme já citado anteriormente, a d20, assim como qualquer outra Escola Sabatina, preza pelo ensinamento bíblico-cristão. Entretanto, um dos idealizadores da classe, o professor Allan
Novaes, afirma em entrevista, constatar que várias pessoas do grupo das novas gerações têm demonstrado pouco interesse por abordagens tradicionais de ensino dentro do contexto escola sabatina.
Portanto, a d20 surge com o objetivo de fornecer métodos de ensino e aprendizagem de forma contemporânea e atrativa para esse
público jovem. A ideia é não só despertar nos jovens um interesse
pelo estudo da Bíblia, mas também aprofundar o conhecimento
bíblico que esses mesmos jovens já possuem. O professor Felipe
Carmo também afirma em entrevista que um dos maiores motivos para a criação da d20, era proporcionar uma sala que estudasse a Bíblia através de uma linguagem acessível para consumidores
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da cultura pop. Os entrevistados afirmam que o público alvo da
d20 são jovens universitários que tem interesse por cultura pop
e todos os produtos desse universo do entretenimento, tais como
séries, games, quadrinhos, filmes e etc.
Quanto ao funcionamento da classe, o professor Felipe Carmo
esclarece que o aluno, ao entrar pela primeira vez na sala, faz um teste
de dons, caso queira participar das reuniões. A partir do seu teste ele
ganha uma “ficha” (semelhante às que temos em jogos de RPG), em
que é descrita a sua função no grupo.
No teste de dons o participante responde uma série de perguntas
que revela algumas características chaves que fazem parte da personalidade do indivíduo. As três primeiras características (que possuíram maior pontuação no teste de dons) correspondem aos principais
talentos da pessoa, veja algumas delas a seguir:
•

Ensino: Dom para conceder instrução espiritual às pessoas de
modo que o evangelho seja compreendido, promovendo crescimento espiritual;

•

Conhecimento: Dom concedido pelo Espírito capacitando o
crente a reter conhecimento. Geralmente está (ou deveria estar)
associado ao dom de ensino;

•

Missionário: É o dom para compartilhar o Evangelho de maneira eficaz noutro país, adaptando-se com facilidade a diferentes culturas. Está associado ao dom de línguas;
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•

Línguas: Capacitação especial para comunicar verbalmente o
Evangelho em um idioma estrangeiro, a fim de fazer avançar a
obra do evangelho;

•

Pastoral: Dom para ministrar, tanto direta como indiretamente,
a todas as necessidades das pessoas que necessitem ser pastoreadas. Está ligado com o dom de exortação, da palavra, da sabedoria, da misericórdia e da liderança (entre outros);

•

Evangelismo: O dom do Espírito para compartilhar o Evangelho e ver os descrentes se encontrarem com Jesus, unindo-se
como membros responsáveis à igreja;
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•

Apostolado: O dom do Espírito Santo para pioneiro, líder, que
inicia igrejas ou as desenvolve, indo para lugares onde outros
não iriam.

A partir das três principais características definidas como dons
fundamentais de cada membro participante da classe d20, então ele
recebe uma função e passa a pertencer ao grupo que possui a mesma
classificação. São elas:
•

PASTOR (liderança, administração, sabedoria, discernimento, exortação, pastoral, socorro e misericórdia, cura): O pastor é aquele que
cuida da ovelha. Ele visita, ajuda nos problemas, aconselha e exorta.
Tudo isso em um âmbito pessoal e sentimental relacionando suas
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vidas com Deus e seus caminhos de amor. Dentro de uma congregação podemos ter um pastor-presidente. No entanto, cada líder
que cuida de um determinado grupo e recebe um chamado divino
para ser responsável por ele, para cuidar de seus membros com um
amor sobrenatural, também é um pastor.
•

MESTRE (conhecimento, ensino, línguas, sabedoria): Com certeza, a função do mestre é a de mais fácil compreensão dentre as
cinco. O mestre conhece profundamente as Escrituras e tem o
dom de Deus para ensiná-las de maneira perfeita e clara. Muitas
vezes o mestre poderá explicar uma mensagem de um profeta,
com base nas Escrituras, esclarecendo a profecia à luz da Palavra.

•

EVANGELISTA (missionário, línguas, discernimento, liberalidade, fé, evangelismo): Muitas vezes esse ministério é relacionado
com aquele que evangeliza. Porém, não é somente isso. Todos
têm que evangelizar, e é claro que o evangelista evangeliza. No
entanto, ele o faz com um amor sobrenatural pelas almas perdidas e conforme vai crescendo nesse amor e em fé, Deus começa
a usá-lo como canal de milagres.

•

PROFETA (fé, profecia, cura, liderança, discernimento, exortação, sabedoria): O ministério profético está sendo restaurado na
igreja do Senhor. O profeta é aquele que anda com Deus e traz
a direção ao “povo”. Ele aponta, não conduz. O profeta consola,
encoraja e exorta, não representando a sua pessoa, mas a Deus.
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•

APÓSTOLO (missionário, liderança, liberalidade, administração, fé, evangelismo, apostolado): O apóstolo é aquele que traz
os fundamentos para a igreja. Ele ajusta a “falsa doutrina” com
a verdade que há em Cristo. O apóstolo sempre olha para a base.
Ele se preocupa com que a casa fique firme e não caia. Ele ajusta
todas as mensagens a esses fundamentos básicos.
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Em entrevista, o professor Felipe Carmo esclarece que o participante poderá aumentar o seu nível de pontuação dependendo de sua
frequência na classe e no estudo diário da lição. Um dos membros da
equipe de organização, Jônathas Sant’Ana, conta que a contagem dos
pontos varia de acordo com o requisito cumprido, presença na classe por exemplo, vale 5 pontos bem como participar das dinâmicas,
enquanto estudar a lição diariamente e compartilhar o que o aluno
produziu na dinâmica vale 10 pontos. Para passar de nível e ganhar
um prêmio o aluno precisa atingir 100 pontos.
Figura 01: Quadro “Conselhos do He-man”. Fonte: acervo documental da d20.
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Jônathas Sant’Ana ainda esclarece em entrevista que o cronograma da classe era dividido por blocos. Iniciava-se com uma oração e o
momento de louvor e em seguida o quadro “Conselhos do He-man”).
Dentro desse quadro alguns anúncios eram pronunciados e a classe
era apresentada para os visitantes.
Figura 02: Quadro do “momento Tony Stark”.
Fonte: acervo documental da d20.
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Por conseguinte, ocorria o “momento Tony Stark”. Um quadro
próprio para o recolhimento das ofertas e as vezes da exposição da
carta missionária. (A carta missionária corresponde a um relatório
quanto ao destino das ofertas ao redor do mundo. Sua existência é
propriamente de responsabilidade do departamento da Escola Sabatina da IASD mundial).
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Figura 03: Exemplo de um dos temas da Lição, abordada no dia 28/10/2016.
Fonte: acervo documental da d20.
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Finalizando esse primeiro bloco segue-se aproximadamente 45
minutos de estudo da Lição da Escola Sabatina, cuja exposição possui
conexão e interação com elementos linguísticos da cultura pop.
Figura 04: Dinâmica realizada na sala d20.
Fonte: acervo documental da d20.
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Por fim, o bloco da dinâmica, que a cada sábado trazia uma proposta diferente, desde fazer desenhos e obras de arte até escrever poemas com mensagens cristãs adaptadas a cultura moderna. Às vezes a
dinâmica trazia o quadro “Senta que lá vem História”, onde normalmente alguém contava um testemunho.

FEEDBACK DOS PARTICIPANTES
Audrey Oliveira, estudante do curso de Tradutor e Interprete no
UNASP-EC, afirma em entrevista que sempre gostou da relação feita
entre elementos da cultura pop e o estudo da Lição. Ela considerava
o fato da linguagem não formal como fator positivo para uma boa
compreensão dos assuntos abordados. Em resposta a pergunta sobre
se sentir impulsionada a estudar a Lição da Escola Sabatina (LES), ela
afirma categoricamente que sim, “passei a ver a Bíblia e a Lição como
algo mais agradável e divertido de ler. Eu mesma começava a fazer
minhas ligações com o mundo pop enquanto lia”.
Jônathas Sant’Ana, estudante do curso de Teologia no UNASP-EC,
lembra que foi classificado como “Pastor”. Ele afirma em entrevista que
gostava excepcionalmente de duas coisas, a forma como a Lição era exposta (devido as possibilidades de aprendizado e conexões com elemento
da cultura pop), e das dinâmicas (por ver o que os alunos produziam de
criativo). Quanto a pergunta sobre se sentir impulsionado a estudar a
LES, ele também afirma que sim. Jônathas acredita que a linguagem nerd
e a gamificação provocava nas pessoas o interesse em estudar a lição.
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Podemos visualizarmos de forma mais conclusiva o processo de
gamificação da d20 no quadro a seguir, que aplica o conceito de Kevin Werbach quanto ao seu modelo tridimensional da experiência do
processo gamificado:
Quadro 01: Elementos de gamificação na d20 aplicados ao conceito de Werbach

DIVISÃO
TRIDIMENSIONAL DE
KEVIN
WERBACH

ALGUNS
ELEMENTOS

ELEMENTOS
USADOS NA D20

PROPOSTAS
DA D20

Dinâmica

Constrições;
Emoções; Narrativa;
Progressão;
Relacionamento.

Emoções;
Progressão;
Relacionamento.

Formar equipes e
ganhar pontos para
passar de nível

Mecânica

Desafios; Sorte;
Cooperação e
competição;
Feedback; Aquisição
de recursos;
Recompensas;
Transações; Turnos;
Estados de Vitória.

Desafios;
Cooperação e
competição;
Feedback;
Recompensas.

Componentes do Jogo

Realizações; Avatares; Níveis; Pontos;
Gráfico Social; Bens
virtuais.

Realizações; Níveis;
Pontos; Gráfico
Social.
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Formar equipes
para superar os
desafios propostos
através das
dinâmicas.
Alcançar 100
pontos para ganhar
uma recompensa e
passar de nível
Ganhar pontos
comparecendo na
classe, estudando
a Lição e
participando das
dinâmicas.

Fonte: Adaptado do conceito de Werbach abordado por Alves (2015).
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Através do quadro acima, percebemos que os conceitos relacionados aos componentes correspondentes ao processo de gamificação
foram adotados pela classe da Escola Sabatina d20. Conforme vimos
anteriormente, a utilização do conjunto de técnicas que contém elementos de games aplicadas em outros contextos, tais como recurso de
aprendizagem, correspondem ao processo de gamificação. A classe
d20 incorporou vários desses elementos (emoções; progressão; relacionamento; desafio; cooperação e competição; feedback; recompensas; realizações; níveis; pontos e gráfico social), todos esses reconhecidos como componentes dos games.
A última pergunta feita aos entrevistados procura explorar o que a
d20 significou para cada um deles. Para o professor Allan Novaes, a d20
foi um experimento profundamente interessante, em suas palavras: “A
d20 me ensinou a encarar a teologia como uma ciência que pode dialogar
com outros saberes e outras esferas da cultura. Me mostrou que é possível
haver diálogo entre teologia e cultura pop. Também me ensinou a desenvolver mais estratégias para comunicar conteúdo religioso para a mente
jovem. Também acredito que foi bastante útil e interessante aos alunos que
entraram em contato com o estudo do texto sagrado através de abordagens
não convencionais. Os momentos de dinâmicas, e a forma não convencional de abordar a Bíblia em diálogo com elementos da cultura pop, foi uma
forma de tornar a literatura bíblica mais atraente e coerente”5.
Para o professor Felipe Carmo, a classe d20 também significou uma boa experiência quanto a “contextualização da mensagem
5

Palavras adaptadas do professor Allan Novaes em entrevista aberta para este
estudo de caso.
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bíblica para as novas gerações”. Enquanto para a participante Audrey
Oliveira significou um crescimento em seu entendimento da Palavra.
Ainda sobre o que a classe d20 significou para os participantes,
Jônatas Sant’Ana, explica com suas palavras: “para mim, a classe alcançou seus objetivos […]. A linguagem nerd era um máximo, porque
ganhava as pessoas, mas eu via que eles não estavam lá só por isso, estavam lá para estudar o texto sagrado também. Tem gente que acha que
se você usa a linguagem do mundo para chamar as pessoas, elas não vão
se interessar pela Bíblia, mas a d20 provou que esse não é o problema.”6.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A d20, embora tenha se utilizado do processo de gamificação
aplicado ao aprendizado bíblico, devemos reconhecer que nesse caso
específico, não é apenas por esse fato que o objetivo de atrair os jovens é alcançado, mas a ideia de se participar de uma classe que se
relaciona com elementos da cultura pop (das quais os games fazem
parte). Entretanto, é importante notar que grande parte do engajamento dos jovens quanto a participação ativa na classe se deve a essa
proposta claramente inserida no contexto de gamificação.
O objetivo da d20 consistia em adequar-se a linguagem da
cultura pop para atrair jovens universitários para o estudo da
Bíblia através de uma classe da Escola Sabatina. Por esse motivo
6 Palavras adaptadas do estudante de teologia Jônatas Sant’Ana em entrevista aberta
para este estudo de caso.
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utilizou-se do processo de gamificação, tanto como fonte de aprendizado, quanto por saber que a linguagem dos games também correspondem a um dos segmentos da cultura pop. Os resultados foram
positivos, pois a d20 alcançou seus objetivos ao conquistar mais de
30 membros registrados e ver respostas otimistas quanto ao estudo
da Lição, tais como a da participante Audrey Oliveira e Jônathas
Sant’Ana citadas anteriormente.
Através das características correspondentes ao estudo de caso,
percebe-se que utilizar a gamificação como ferramenta de aprendizagem no contexto religioso não só se mostrou eficaz como também
abriu o leque de possibilidades quanto ao diálogo a ser desenvolvido
com os jovens. Uma vez que o objetivo de se estudar a Bíblia através
da LES ter sido atingido, revela que como departamento oficial da
IASD, a Escola Sabatina também alcança seu objetivo central, ensinar e instruir no conhecimento da Palavra de Deus. Portanto, concluímos que a gamificação como ferramenta de aprendizado também
pode ser aplicado eficazmente dentro do contexto religioso.
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Resumo: O presente artigo tem como finalidade apresentar os
elementos que formam a identidade de uma pessoa e demonstrar
como a memória individual sofre uma influência da memória
coletiva do grupo que o indivíduo faz parte. Abordamos o
vínculo sobre identidade e memória e como eles são vividos na
era midiática, onde a velocidade e a superficialidade predominam
em detrimentos à profundidade e em substituição à comunidade.
Tendo como estudo de caso, analisar cinco programas “Anjos
da Esperança” da TV Novo Tempo. Tivemos a preocupação de
entender como se dá o processo da construção identitária de
memória coletiva, sendo pensada a partir da noção de transmissão
religiosa. Esta mudança não pode ser algo repentina e superficial,
por que caso isso aconteça cairá no erro da era midiática: a
fragmentação dos laços comunitários. Por este motivo a pesquisa
buscou, analisar a identidade cultural da IASD passada através do
programa Anjos da Esperança.
Palavras-chave: Adventismo; Memória Religiosa; Memória
Coletiva; Mídia.
O termo memória pode ser definido como um conjunto de
lembranças ou elementos que um indivíduo possui sobre algo que
ocorreu a ele em algum momento, formando-o conscientemente ou
não. Para Nascimento (2014, p.15) todas as atitudes sociais e culturais que temos em nossa sociedade são influências de um processo
de memorização que o indivíduo obtém a partir dos grupos sociais a
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que pertence. “Afinal, o ordenamento que damos ao mundo nunca é
puramente individual” (NASCIMENTO, 2014, p. 8).
Já para Follis (2017, p.29) “quando falamos de memória, discutimos
o hábito humano de colecionar fatos construídos de maneira social”.
A formação da memória é algo que tem sido estudado em
campos como a filosofia e a sociologia. Entre os estudiosos destas
áreas está o teórico Maurice Halbwachs, ele foi um dos grandes
estudiosos da escola durkheimiana, que tinha uma visão de que
os eventos sociais possuem seus próprios significado e podem ser
tratados como objetos concretos. Anteriormente a Halbwachs não
havia um consenso em como ocorria a formação da memória individual e acreditava-se que a memória coletiva exercia pouca influência ao indivíduo. Por Maurice fazer parte de uma escola onde
a força institucional era forte, ele acreditava na força articuladora
da memória, principalmente quando se trata de uma adesão afetiva a um grupo, dando origem ao termo “comunidade afetiva” ou “
memória afetiva”.
A partir desta discussão sobre a formação da memória coletiva,
é possível compreender que dela emana a identidade de uma pessoa.
Esta relação já era defendida por Halbwachs (2006) e neste trabalho,
iremos associar esta discussão com os estudos recentes de Martino
(2016) sobre a formação da identidade religiosa para elucidar de maneira mais comunicacional. E como é apresentado por Martino (2016,
p. 140) “identidades são dinâmicas, estão em constante processo de
construção, são sujeitas a mudanças” e ainda acrescenta que “a identidade é um fluxo composto por muitos elementos, cada um deles
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com sua importância” podendo ser composta por elementos como:
família, politica, religião etc.
Ao considerarmos que, ainda hoje, a religião se faz um importante elemento na formação de uma cultura identitária de um indivíduo, grupo ou sociedade, concordaremos com Martino (2016), p. 137)
que diz que ela se relaciona com os problemas, conflitos e questões
que são intrínsecos a nossa realidade social e cultural. Ao se ter uma
religião, a pessoa também faz parte de uma comunidade ou grupo e
é reconhecida por ela como um membro. Passando assim a ser um
elemento importante na identificação das relações sociais e, por consequência, faz parte da formação individual de alguém.
Martino (2016, p. 161) lembra que, com o avanço das tecnologias e dos meios de comunicação, é possível afirmar que atualmente
a ideia de comunidade também pode ser atrelada a televisão e os programas que são transmitidos por ela. Também podendo ser afirmado
por Follis (2017, p.64) que diz que ao falarmos de memória coletiva
e como ocorre sua influência no indivíduo, é aceitável hoje que é na
mídia que buscamos as principais orientações sobre o que fazer.
Por este motivo, ao pensarmos que a formação da memória individual é decorrente da memória coletiva e que na modernidade recente o conceito de comunidade está intimamente relacionado aos
meios de comunicação, este trabalho tem como finalidade relacionar
a identidade cultural de uma comunidade religiosa a partir de sua
apresentação na mídia televisiva. E tendo como objetivo principal
identificar a construção de memória coletiva da Igreja Adventista
do Sétimo Dia (IASD), cremos termos, por excelência, encontrado
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substratos analíticos no programa Anjos da Esperança veiculado na
TV aberta Novo Tempo, mantida pela IASD. E para tal análise foram
separados de forma não probabilística no site YouTube cinco testemunhais de períodos diferentes e com abordagens diferenciadas.
Este trabalho também será guiado pela problemática desenvolvida que irá buscar entender qual a memória coletiva da IASD é
possível obter a partir dos testemunhais apresentados no programa
Anjos da Esperança.
E sendo assim, através desta análise pretendemos compreender
que com a sociedade moderna vivendo cada vez mais crises ocorrem
mudanças nas formas identitárias (FOLLIS, 20017 p. 28) e sendo a
memória coletiva uma identidade cultural e levando em conta a ideia
de comunidade atrelada à televisão e aos programas que são transmitidos por ela, é possível afirmar que a cultura identitária do adventismo transita pelas mudanças tecnológicas da sociedade atual. E que
os testemunhas analisados mostram-se triunfantes e indicam que a
religião consegue, ainda hoje, se colocar como agente revolvedora social, dando identidade e alento para os seus membros.

O CONCEITO DE MEMÓRIA COLETIVA
Datas comemorativas, nomes, endereços, entre outros fatores são
situações importantes na formação da memória. Estes momentos ajudam na forma como o indivíduo adquiri conhecimento da sociedade
em que está inserido. “A memória histórica ou coletiva, repete-se, e é
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fundamental para o sentimento nacional, para a consciência de classe,
étnica ou das minorias, sendo constitutiva das lutas contra a opressão
ou a dominação” (LOVISOLO, 1989, p.16). Pollak (1989, p. 3) também
concorda ao afirmar que a formação da memória pode ser feita com
“monumentos, patrimônios arquitetônicos, paisagens, datas, tradições folclóricas, músicas e comidas”.
E para Halbwachs (2006, p. 72) “esses fatos ocupam um lugar na
memória da nação — mas eu mesmo não os assisti. Quando evoco,
sou obrigado a me remeter inteiramente à memória dos outros”.
Este processo de construção da memória ocorre também através
do senso de pertencimento a um grupo ou comunidade, este senso de
pertencer a algo faz parte da afetividade desenvolvida dentro do grupo. Este sentimento é classificado por Haldwachs (2006) como sendo
uma “comunidade afetiva” ou “memória afetiva”. Tais “estruturas da
memória afetiva são construídas tanto pela coletividade como pelo
sujeito que se apodera delas para formular sua participação nos grupos sociais, sempre dentro de uma relação com à história passada”
(FOLLIS, 2017, p. 31). Mas algo que deve ser destacado é que “o grupo
trabalha em conjunto com o indivíduo, mas não deve ser confundido
com ele, tendo vida própria” (FOLLIS, 2017, p. 32).
Ao fazer parte de um grupo o indivíduo passa a adquirir as lembranças daquele grupo ou comunidade, e como confirma Halbwachs
(2006, p. 30) “as lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas por outros, ainda que trate de eventos em que somente nós
estivemos envolvidos e objetos que somente nós vimos. Isso acontece
porque jamais estamos sós”. Mesmo que o indivíduo tenha a sensação
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de que somente ele fez parte do evento, visto tais objetos ou acontecimentos, suas lembranças ainda são coletivas.
E como pode ser destacado por Nascimento (2014, p. 9):
“ A memória é sempre um processo coletivo, uma vez que, por mais
singular que seja o que codifiquei, armazenei e evoquei, esse processo
só é possível porque sou socialmente construído, porque lanço mão
dos consensos culturais. Aquilo que a sociedade ressalta, eu, como
indivíduo e motivado pela sociedade, irei ressaltar. Aquilo que a sociedade ignora, eu, provavelmente, como indivíduo, irei ignorar”.

Sendo possível assim dizer que mesmo que não queiramos saber
ainda assim iremos saber, mas por fazermos parte de uma sociedade que está em constante mudança e surgindo novos conhecimentos
acabamos por adquirir algum tipo de memória. E como Halbwachs
(2006, p. 69) salienta “cada memória individual é um ponto de vista
sobre a memória coletiva, que este ponto de vista muda segundo o
lugar que ali ocupo e que esse mesmo lugar muda segundo as relações
que mantenho com outros ambientes”. Dessa forma, é possível entender que toda a memória coletiva acaba por ter uma forte influência de
outras memórias individuais.
Por isto, podemos entender que a memória coletiva é formada
pelas construções das memórias de grupos sociais e que suas memórias é que acabam por determinar o que deve ser ou não lembrado pelas pessoas. E como Halbwachs (2006, p. 72) pode acrescentar
“ o funcionamento da memória individual não é possível sem esses
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Uma das definições do Dicionário Aurélio Online (2016) sobre
identidade é: “Circunstância de um indivíduo ser aquele que diz ser
ou aquele que outrem presume que ele seja”. Para Martino (2010) a
definição de identidade vai um pouco além disso, ele define que identidade, “é ao mesmo tempo reflexiva, e autorreflexiva: as pessoas se
definem em relação a si mesmas, mas também em relação aos outros,
aos grupos com quem convive, as situações políticas, sociais e econômicas nas quais vive” (MARTINO, 2010, p. 30).
A identidade de uma pessoa basicamente é construída através
do meio em que ela está inserida, dos grupos que ela faz parte e por
consequência através da memória que foi passada a ela nestes meios.
Martino (2010) também salienta que os problemas de identidade
ao longo do cotidiano não são extremamente claro, o que deve ser
feito é torna-los evidentes e mostrar um caminho para a construção
da identidade, suas variações e modalidade que são responsáveis por
definir as relações identitárias. Outro fator que Martino (2016, p.140)
destaca quando se fala sobre a construção da identidade é que “ela é
composta por muitos elementos, cada um deles com sua importância”.
Follis (2017, p.116) também argumenta que se partimos do conceito de que “a identidade na contemporaneidade” está cada vez “ mais
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fluída, existindo diversas opções de escolhas de cada indivíduo, é de se
esperar que também exista uma crise quanto a tal decisão identitária”.
Sendo assim, é possível entender que a identidade está em constante
mudança, aquilo que a pessoa acredita hoje, pode ser que daqui a alguns anos esteja completamente diferente em seu pensamento.
E ao se falar em crise Martino, ressalta que:
“A primeira vista, no cotidiano, essa questão talvez não pareça ter
muita importância: todo mundo de alguma maneira, sabe quem é.
No entanto em momentos de crise, quando a pessoa se vê diante de
situações inesperadas, geralmente começam os questionamentos a
respeito de que se é, do que se faz, de qual é seu futuro — e como
entender o passado” (MARTINO, 2016, p. 139).

A partir disso podemos entender como pode ocorrer a mudança na forma de pensar e agir das pessoas. Follis (2017, p. 30) ainda
acrescenta que “é possível argumentar que a fragmentação vivida na
modernidade recente geraria uma crise crucial na existência do processo de transmissão […]” mas é possível optar por uma “transmissão
em completa unidade com as demandas e necessidades dos grupos e
indivíduos, o que pode ser acusada de crise é, na verdade, apenas o
agir corrente da modernidade recente, a qual não gera suas próprias
crises como cria suas próprias formas de respostas”.
Podemos assim, entender, que crises são normais à a sociedade humana, sendo assim, não é de se estranhar encontra-la no momento de uma conversão religiosa. Embora este processo não deva
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ser resumido em apenas como uma questão de crise. O interessante
é como essa abordagem é cada vez mais frequente e, cada vez mais
abordada nos programas religiosos televisivos. Este tipo de processo pode ser encontrado em programas religiosos que demonstram
o processo de mudança (crise) quando se é apresentado uma pessoa
que possui uma vida “normal” com problemas comuns e que, em determinado momento, atingem seu ponto alto de preocupação e sem
saber o que deve ser feito, a pessoa vai ou é levada a igreja e o evangelho é apresentado a ela que percebe ser um pecador, mas a partir daí
entende que há esperança de mudança na sua forma de agir.
Sendo a partir disso possível entender que o processo de conversão pode ocorrer através de uma crise. E mesmo entre dúvidas
e diferenças ao longo deste processo “a questão de identidade fica
clara: quando a pessoa estabelece um vínculo com uma religião, a
pessoa deixa de ser quem era e ganha uma nova identidade” passando assim a não ser mais somente ela a pensar daquele jeito mas
passa “a fazer parte de um grupo religioso, como vinculado a esta
ou aquela religião” (MARTINO, 2016, p. 140).
Com a midiatização da religião a ligação com às experiencias religiosas também em termos de identidade se tornaram cada vez mais
visível no ambiente midiático (MARTINO, 2016). Por estar fazendo
parte da formação identitária das pessoas a relação entre mídia e religião se tornou um fator de estudo nos Estudos Culturais e como
Martino (2016, p. 145) comenta “ entre mídia e religião se articulam
diretamente com os processos culturais […] Aparecem novas formas
da experiencia religiosa e, por consequência de identidade vinculada
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a uma denominação” e ainda acrescenta que “uma instituição religiosa em processo de midiatização não vai deixar de usar as referências
culturais — e, principalmente midiáticas — disponíveis ao seu redor”.

A IDENTIDADE CULTURA DA
IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA E A MÍDIA
Para a formação de uma religião é primordial ter algo que se
diferencie das outras religiões, e que seja portara da verdade acreditando que as outras religiões não conhecem ou não sabem o que realmente é “verdadeiro”. Ao passo que isso aconteça, já está ocorrendo
uma separação de grupos. Os que conhecem a verdade e serão salvos
e os que não conhecem e irão se perder.
Este tipo de situação é o que acaba por determinar a identidade de indivíduos que fazem parte de um grupo. Grupo este que
irá definir “quem somos nós”. “Dessa maneira, não pertencer a
determinado grupo também é importante, pois quem não somos
determinará em grande parte as fronteiras daquilo que nos identificam” (FOLLIS, 2017, p. 121).
Para se entender como ocorre a construção da identidade adventista brasileira, é preciso relembrar e compreender alguns dos
fatores que constroem e formam a identidade de uma pessoa, pois
como pode ser afirmado por Martino (2010, p. 36) “seres humano
são entidades complexas que nem sempre podem ser definidas por
um único aspecto, ao contrário, sua complexidade reside também em
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seus paradoxos e contradições”. E algo que deve ser ressaltado que
parte de quem somos depende de como enxergamos o outro.
Follis (2017, p. 120) salienta que “ao se buscar a construção identitária do adventista brasileiro, é preciso entender o próprio processo
de identidade para além da ideia de um mero papel social interpretado pelo indivíduo. O processo de autoconstrução e individualização
é sempre a partir da relação do grupo com o indivíduo”.
Por isto, ao analisarmos a forma como o adventismo brasileiro se
relaciona com os processos comunicacionais, os materiais de divulgação que produzem e as técnicas de evangelização é possível compreender de que forma a denominação está se inserindo no contexto cultural
moderno. De acordo com Novaes e Carmo (2015, p. 1) “a Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD) sempre conferiu primazia à publicação de
material impresso para a promulgação do evangelho”. E podendo ainda ser confirmado por Follis (2017), a denominação adota esta forma
por acreditar no intelecto mais relevante do que as razões emocionais
quanto a pregação do evangelho. Os adventistas acreditam que a forma
letrada motiva mais a inteligência e mantem a mente mais focada e
aberta. Este pensamento faz parte da forma como os pioneiros da religião enxergavam a forma correta de se evangelizar.
Mas, com o passar do tempo e o surgimento de novos meios de
comunicação de massa que poderiam ajudar na forma de evangelização, a IASD adotou um novo meio de pregar o evangelho de forma
otimista e mesmo com certas resistências, e o surgimento de alguns
conflitos e obstáculos filosóficos, ela começou a utilizar o rádio (NOVAES, 2016). Sua utilização causou certas críticas como “exposição
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do eu” ou até mesmo que ele seria um meio “muito impessoal para
comunicar verdades espirituais” Bendroth (1996, p. 76 e 78 apud NOVAES, 2016, p. 32). Mas em 1935, a sede mundial da igreja decidiu
apoiar e tornar seu programa no rádio patrocinado pela igreja. Vale
ressaltar que todo este movimento aconteceu nos Estados Unidos.
Land (2009a, p. 97 apud NOVAES, 2016, p.33) acrescenta que:
“o maior desenvolvimento e crescimento do evangelismo adventista
entre a primeira e a segunda guerra mundiais se deu com o uso do
rádio. Nesse período, vale mencionar que The voice of prophecy era o
programa adventista mais bem-sucedido e longevo, e que era liderado pelo pastor Richards, indo ao ar em 1937” (LAND, 2009e, p. 313).

Mas se com o passar do tempo o rádio que passou a ser aceito
o mesmo não aconteceu com a televisão, “nascida em 1930, a televisão teria de esperar até o final da Segunda Guerra mundial para
começar a ter um grau de organização e difusão semelhante ao rádio”
(HAGEMEYER, 2012 p. 88). Mesmo alguns acreditando que o uso da
televisão como meio de evangelização não era correto, alguns pastores evangélicos defendiam que a utilização da televisão seria tão boa
quanto foi com o rádio. E como destaca Novaes (2015, p. 34):
“A lógica evangélica basicamente se repetiu no contexto adventista
do sétimo dia. Os evangelistas adventistas, atentos às novas tecnologias de comunicação, insistiram no potencial evangelístico da
mídia a despeito das suspeitas dos líderes da igreja (FENN, 1960, p.
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3). A grande diferença foi que, “ao contrário de sua resposta inicial
ao rádio”, conta Land (1998, p. 156), “os adventistas enxergaram
rapidamente as vantagens do meio televisivo com a chegada dos
aparelhos de TV domésticos”.
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É partir disso que a IASD passa a investir uma maior atenção
nos formatos dos programas, na forma como apresentaria as verdades
que possui. Seus programas que antes era somente veiculado nos Estados Unidos passam a ser transmitidos nas Filipinas em 1955, na
Austrália onde tornou-se o primeiro programa religiosos do país, na
Nigéria em 1960 e no Brasil em 1962 com o programa Fé para Hoje
— com apresentação do pastor Alcides Campolongo (NOVAES, 2015).
Vale ressaltar que os programas evangélicos da IASD passaram
por algum momento de desconfiança, mas ao serem mostrados dados
estáticos a sede da igreja sul-americana estimou-se que “cerca de um
terço dos adventistas no Brasil primeiramente se relacionou com a
igreja através de A voz da profecia e a primeira temporada de Está
Escrito no Chile que gerou cerca de dois mil conversos (SCHWARZ e
GREENLEAF, 2009, p. 575; apud NOVAES 2015).
Com todo este avanço e aceitação da televisão na utilização da
pregação do evangelho pela IASD, a igreja passou a ter centenas de
canais ao redor do mundo, incluindo o Rede Novo Tempo no Brasil,
que é uma entidade em fins lucrativos, que tem como objetivo único
e exclusivo levar o evangelho de Cristo às pessoas. Em sua grade não
é apresentado nenhum tipo de propaganda comercial, apenas educativas, por este motivo não recebe recursos de terceiros.
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Por não ter comerciais patrocinados, a emissora desenvolveu o projeto Anjos da Esperança, que são pessoas e entidades que através de doações, colaboram com o avanço da Rede Novo Tempo de Comunicação
na pregação do evangelho e busca por levar esperança e salvação à todos
e a partir destas doações a Igreja Adventista do Sétimo Dia, juntamente
com seu canal passa a estar presente em centenas de lares em todo Brasil
e apresentar o evangelho de forma moderna e bem feita para as pessoas.

OS TESTEMUNHAIS DO PROGRAMA
ANJOS DA ESPERANÇA
Como afirma Hagemeyer (2012, p. 44), a realização deste tipo
de análise torna preciso coletar uma série de testemunhais, comparar,
classificar e organizar. Este levantamento deve ser coerente e estar
de acordo com a problemática estabelecida, com o referencial teórico
que será utilizado e, assim, proporcionará as conclusões adequadas.
Os testemunhais que foram utilizados para análise do programa
Anjos da Esperança foram separados de forma não probabilística no
site YouTube onde estão disponíveis. Ao todo serão analisados cinco
programas, cada um de períodos diferentes e com temas diferenciados.
Em um destes vídeos é apresentada a história de João Paulo4, que
por orientação médica para perder peso começou a praticar esporte. Se
tornou lutador de MMA e estava em busca de fama e reconhecimento
4

Vídeo disponível no link: Vídeo disponível no seguinte link: https://www.youtube.
com/watch?v=ZTK7BIV6iYk. Acesso em 24/04/2017.
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em sua carreira, ganhou muitas lutas, algumas por nocaute. Ao participar da seletiva de um reality show para lutadores de MMA, dos 5.300
lutadores que se inscreveram, ficou entre os 16 melhores. Em um treino
de preparo para uma luta para entrar definitivamente na casa do reality sofreu um acidente e rompeu o ligamento do joelho, decidiu lutar
mesmo assim, a luta foi uma das melhores da noite, mas perdeu. Voltou
para casa e precisou fazer uma cirurgia e ficar de repouso. Nesta rotina
do repouso procurando algum programa para assistir, encontrou a TV
Novo Tempo, assistiu um problema, e no dia seguinte também. Passou
a ter interesse pelos assuntos e começou a sentir sua vida ser transformada, seus valores mudaram, seus sonhos se transformaram e passou
a entender que o melhor reconhecimento vem de Deus.
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Imagens: Youtube

Outro vídeo que foi analisado é da Claudia Antoniette5, que estava passando por um momento de muita tristeza beirando a depressão
e sem forças para orar em seu coração só pediu para que Deus a ajudasse. Ao chegar no trabalho, com um computador em sua frente se
lembrou de uma frase “Tua Graça é melhor do que a vida” e colocou-a
5

Vídeo disponível no link: https://www.youtube.com/watch?v=8y7sXhtNtg4.
Acesso em: 24/04/2017.
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na internet e viu um vídeo com um rapaz, com um violão sentado em
um banquinho, clicou e era uma música “Os meu lábios Te Louvam” —
Salmo 163 - do cantar Daniel Lüdtke e a partir de então buscou saber
mais sobre quem era este cantor, e encontrou o programa Perfil Musical da TV Novo Tempo produtos da gravadora Novo Tempo, mandou
um e-mail para o cantor, que à respondeu e explicou tudo, inclusive o
que era o sábado. Ela entendeu, procurou a IASD mais próxima de sua
casa e encontrou e passou a frequentá-la e se batizou.

imagens: Youtube

O terceiro vídeo foi do Francisco Almeida6, ele lia a Bíblia, mas
não conseguia entende-la. Frequentou outras denominações mais nenhuma tinha algum sentido para ele. Até que ele pediu par Deus que
mostrasse o caminho a ser seguido, foram 5 anos pedindo. Quando
um dia ele estava assistindo televisão e em busca de um canal encontrou a TV Novo Tempo, o programa encontrado por ele foi o Bíblia
Fácil que falava sobre as 2.300 tardes e manhãs, a estátua de Nabucodonosor, algo que chamou sua atenção, pois era o queria entender. Ele
acrescenta que depois de ter compreendido algumas verdades, deixou
6

Vídeo disponível no seguinte link: https://www.youtube.com/watch?v=DOnq4712_g. Acesso em: 24/04/2017.
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seus dois empregos e passou a viver completamente depende dos planos de Deus para ele.

Imagens: Youtube
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Um outro testemunhal que chamou a atenção no processo de escolha, foi o do David Pereira7. Ele cresceu e passou parte da sua adolescência na igreja, mas aos 15 anos ele começou a frequentar festas e
chegou a falsificar uma carteira de identidade para ter acesso a lugares
para maiores de idade. Foi quando um amigo o convidou para praticar
roubo de veículos e assalto a mão armada. Neste processo foi a um centro de umbanda para fechar o corpo para ter mais proteção. Semanas
depois teve um sonho de que seria preso em uma festa. Ao chegar a
festa foi preso por trafego internacional de drogas. Na prisão conheceu
a IASD, falou que quando saísse ia frequentar a igreja. Mas não foi isso
que aconteceu. Ao obter a liberdade condicional voltou a cometer crimes. E quando o perguntavam quando ia voltar para a igreja, ele falava
que era o filho prodigo. Foi quando em um certo dia, estava assistindo
televisão e dormiu e em sonho ouviu uma voz para colocar na TV Novo
Tempo, ao acordar não ligou para a voz e continuou a assistir TV. Ao
7

Vídeo disponível no seguinte link: https://www.youtube.com/watch?v=dsrqk1W6UOo. Acesso em 24/04/2017.
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mudar de canal parou na NT e estava sendo apresentada a história do
filho prodigo no Lições da Bíblia. Neste momento percebeu que estava
no caminho errado. Conversou com Deus e disse que queria ser um
pastor e falar de Seu amor. Prestou vestibular para Teologia no IAENE
(Faculdade Adventista da Bahia) e passou.

Imagens: Youtube

Marcelo Falcão8 fala que sua vida sexual começou muito cedo, a
masturbação também. Foi praticamente sua vida toda nesta situação.

Ao longo da vida chegou a ter mais 300 títulos de filmes pornográficos dentro de casa, no seu computador, celular e tablet era algo normal. Em determinados momento que não conseguia se concentrar ou
até mesmo dormir assistia filmes para tentar melhorar. A traição era
algo normal para ele, quando queria uma mulher ia atrás. Quando em
8

Vídeo disponível no seguinte link: https://www.youtube.com/watch?v=AuiAakUvLME. Acesso em 24/04/2017.
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um determinado dia estava saindo de casa e seu porteiro falou que tinha
uma encomenda para ele, ao ver o DVD não entendeu, era o DVD “A
última esperança” com o Pr. Luís Gonçalves. Ao entrar no carro percebeu que não tinha nada para ouvir nem assistir, já que tinha mandando
lavar o carro dias antes. No transito assistiu o DVD todo e se encantou
como foram explicados assunto que antes para ele era um mistério como
o apocalipse. Desde este momento a pornografia saiu do seu carro, seu
celular e tudo mais. Passou a querer saber mais, mas não sabia de onde
era o DVD, até que um certo dia ao assistir televisão, encontrou a TV
Novo Tempo no programa Arena do Futuro apresentado pelo Pr. Luís
Gonçalves, ficou impressionado mais uma vez e resolveu entregar sua
vida a Deus e abandonar todo o erro. Confessou seus erros para sua esposa, tirou suas senhas dos aparelhos eletrônicos e entregou para ela.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao final deste trabalho é possível entender que a Igreja Adventista do Sétimo Dia possui uma forte influência de seus pioneiros na sua
forma de pensar com relação aos meios comunicação. Mas, mesmo
assim, ela busca colocar dentro dos meios atuais utilizados por ela
seus primeiros métodos de evangelização.
E algo que deve ser destacado é que faz parte da identidade da
IASD a valorização do impresso e a certeza que este método é crucial
para que as pessoas possam entender forma mais clara a esperança
que o evangelho pode lhe trazer. E através dos vídeos foi possível ver
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que no momento em que a pessoa entra em contato com a emissora
e lhe disponibilizado estudos bíblico e revistas. Tais métodos fazem
parte do modo como a igreja acredita ser o principal para conhecimento do evangelho, como foi apresentado anteriormente a IASD
preza pelo desenvolvimento intelectual e a razão no momento de
apresentar a verdade que ela prega.
Ao longo do trabalho é claro que a igreja passou por um longo
período para entender que a pregação do evangelho pode ser feito
de diferentes formas e utilizando seus meios primários como o meio
impresso que é faz parte de sua cultura identitária. Também foi perceptível a forma como a igreja preza por não deixar seu conteúdo
evangélico se envolver outros tipos de arrecadações.
Com este trabalho foi possível entender que a identidade da
IASD está em conformidade com o que ela prega, pois ao mostrar
para as pessoas a verdade através da televisão e utilizar seus métodos iniciais como o impresso ela demonstra uma preocupação com
a mudança no tempo do telespectador e não uma mudança veloz e
baseada na emoção.
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Resumo: O presente artigo parte das definições apresentadas por
estudiosos sobre representação social e estereótipo influenciados pelo
racismo para entender como as discussões acadêmicas a respeito da
figura do negro nas histórias em quadrinhos se dão e como essas figuras
reproduzem esses conceitos racistas. A partir dessa fundamentação
teórica, o artigo busca fazer uma análise quantitativa e qualitativa
das representações do negro na revista Nosso Amiguinho, da Casa
Publicadora Brasileira, e entender como a publicação reproduz ou
questiona os estereótipos e representações racistas. Para isso foram
analisados números que foram publicados entre julho de 1954 e
novembro de 1978 em comparação com números pontuais publicados
entre janeiro de 2014 e julho de 2017.
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Palavras-chave: religião; mídia; quadrinhos; negros; representação.

INTRODUÇÃO
A Revista Nosso Amiguinho circula mensalmente pelo país desde que sua primeira edição oficial foi lançada pela Casa Publicadora
Brasileira em julho de 1953, após duas brochuras de oito páginas-teste
em dezembro de 1952. Desde então, a revista se tornou a maior publicação pedagógica infantil produzida por uma instituição pertencente
à Igreja Adventista do Sétimo Dia e uma das maiores do país.
Sendo voltada para o público infanto-juvenil, a Revista Nosso
Amiguinho (que será referida a partir daqui como NA), segundo a
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descrição no site da Casa Publicadora Brasileira, “apresenta bons
valores, por meio de histórias, experiências, receitas saudáveis, brincadeiras, curiosidades e atividades que ajudarão as crianças a se desenvolver social e intelectualmente”. Este artigo tem como objetivo
observar a maneira com que a revista, como instrumento de educação de uma instituição religiosa, se aproxima ou se distancia da
representação do negro na sociedade como um todo.
Como desde os seus primórdios a NA utiliza-se amplamente de
ilustrações para textos corridos e histórias em quadrinhos, essa análise se restringe à representação gráfica dos personagens negros e como
essa representação está contextualizada na revista. Foram analisadas
as edições dos anos iniciais da a partir de julho de 1954 até novembro de 1978, exceto pelas edições de janeiro, fevereiro, março, maio e
setembro de 1977, que não constavam no acervo analisado. Esse período contempla cerca de 24 anos e termina quando os personagens
fixos da NA, e mesmo algumas das seções que perduram até hoje, já
estavam estabelecidos. Para a comparação com as discussões atuais,
foram analisadas edições pontuais publicadas no período de janeiro
de 2014 a julho de 2017.
Para a fundamentação teórica, primeiro são apresentadas definições de representação social, estereótipo e como estas se relacionam
com questões raciais e as histórias em quadrinhos. Foram utilizados
trabalhos acadêmicos que contemplam o tema da representação do
negro na mídia gráfica brasileira e como essa representação reflete ou
não pressupostos racistas. O principal trabalho de referência é a tese
de doutorado do Prof. Dr. Nobuyoshi Chinen, O papel do negro e o
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negro no papel: representação e representatividade dos afrodescendentes nos quadrinhos brasileiros.
Com base nessa temática, este artigo busca fazer uma análise
quantitativa — a frequência das aparições de personagens negros — e
qualitativa — se essas aparições carregam algum tipo de viés racial —
dessa representação na NA. O interesse do autor é destacar a importância dessa discussão e perceber como a mídia institucional adventista do sétimo dia pode reproduzir ou confrontar as representações
sociais que carregam pressupostos racistas.

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS,
ESTEREÓTIPOS E ESTIGMAS
282

A discussão a respeito de representação precisa primeiro estabelecer o significado do termo.
Woodward, citado por Sammara Cristina Sousa Raposo (2012,
p.47), define da seguinte forma:
A representação inclui as práticas de significação e os sistemas simbólicos por meio dos quais os significados são produzidos, posicionando-nos como sujeito. É por meio dos significados produzidos pelas representações que damos sentido à nossa experiência e aquilo que somos.

Uma definição mais simples vem também de Romildo Sérgio Lopes (2012), com base em Denise Jodelet, a partir da quem ele
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estabelece que “a grosso modo […] representações sociais são a redução de eventos complexos ou desconhecidos ao senso comum para
que possam ser acomodados em nosso repertório e compartilhados
comunicativamente” (p.3). Em seu A identidade cultural da pós-modernidade, Stuart Hall (2005) discute a formação de identidade de
uma nação e destaca que “as identidades nacionais não são coisas com
as quais nós nascemos, mas são formadas e transformadas no interior
da representação” (p.48) e que só sabemos o que significa ser de certa
nacionalidade devido à forma como ela vem a ser “representada —
como um conjunto de significados — pela cultura nacional” (p.49).
De acordo com ele, “esses sentidos estão contidos nas estórias que são
contadas sobre a nação, memórias que conectam seu presente com
seu passado e imagens que dela são construídas” (p. 51). Ele ainda
destaca alguns elementos que contam a narrativa nacional, que é fornecida nas “histórias e nas literaturas nacionais, na mídia e na cultura
popular” e como “nos vemos, no olho de nossa mente, como compartilhando essa narrativa” (p. 52). Por fim, nessa discussão, ele coloca
que “as identidades nacionais não subordinam todas as outras formas
de diferença e não estão livres de jogo de poder, de divisões e contradições internas, de lealdades e de diferenças sobrepostas” (p.65).
Ana Célia da Silva (2011), em sua análise a respeito da representação do negro nos livros didáticos, destaca a importância da
representação social diante do “grande volume de teorias e fenômenos transmitidos na sociedade” que não poderia ser analisado e
corroborado apenas pela “experiência individual”. Com base no psicólogo social Serge Moscovici, ela argumenta que “os significados
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transmitidos através do conhecimento e realidades diretas são limitados em relação aos conhecimentos e realidades transmitidos
através da educação, meios de comunicação e instituições”. Apesar
disso, ela segue a mesma lógica de Hall ao destacar que “a representação de uma realidade ou objeto não corresponde à sua percepção
real” (p. 28) e, sua função inicial de tornar o estranho familiar pode
acabar se transformando e se apresentando de uma forma que, ao
invés de aproximar, afasta e exclui, como ela observou na representação do negro nos livros didáticos (SILVA, 2011, p. 29).
Essa mesma dinâmica de argumentação é observada no trabalho de Nobuyoshi Chinen (2013) em sua análise sobre os estereótipos
no humor gráfico. Ele destaca que
284

numa forma de expressão que é ao mesmo tempo um meio de comunicação em massa, como os quadrinhos, a intenção é fazer com
que o leitor rapidamente identifique o personagem retratado, sem
precisar de maiores explicações. Na necessidade de apresentar um
negro, um oriental, um judeu, somente por meio de traços, modos e
sotaques, a simplificação e estilização acabam sendo uma exigência
da limitação das técnicas de reprodução gráfica. Mas essa generalização, muitas vezes, esbarra no arriscado limite que é tornar-se
ofensivo. (CHINEN, 2013, p. 76)

Bruno Mazzara (apud CHINEN, 2013, p.76) define estereótipo
como “um conjunto coerente e bastante rígido de crenças negativas que um certo grupo compartilha em relação a outro grupo ou
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categoria social”, e também para definir o limite entre o exagero necessário e o que se torna estereótipo.
O que marca a diferença é o grau de intensidade de ambos os processos: na ausência de outra informação, um certo grau de generalização permite formular previsões; um grau excessivo impede de
captar as matizações individuais ou talvez a absoluta falta de correspondência entre o indivíduo real e o que é traçado pelo estereótipo;
é necessário um mínimo de coerência e estabilidade para que o estereótipo seja útil na interpretação dos outros. (MAZZARA, 1999
apud CHINEN, 2013, p. 76)

Em consonância com o conceito apresentado anteriormente sobre representação social, Chinen ainda discorre sobre como as pessoas ditas “normais” criam expectativas em relação às outras pessoas,
criando uma série de atributos que caracterizariam essas pessoas e
“quando essa imagem que constitui a identidade social virtual não
corresponde à identidade social real, cria-se o estigma”. De acordo
com ele, ao entrar no processo de construir a própria identidade, o indivíduo dispõe desse referencial, que, por ser o “modelo dominante e
consensual, passa a ser o ideal buscado, mesmo que não corresponda
à sua realidade” e esse pode ser um grave problema quando estamos
tratando de crianças e adolescentes, pois a elaboração da personalidade destes “pode entrar em choque com os padrões de cor, credo ou
valores de seu grupo” (p. 77). Por essa razão que, para Silva (2011), “a
representação humanizada nos livros didáticos é muito importante
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para a criança negra na construção de sua autoestima e identidade
étnico-racial” (p. 137).

O NEGRO NAS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS
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A análise de Valdecir de Lima Santos (2014) da imagem do negro
nas histórias em quadrinhos, destaca a escassez de personagens significativos e como as dinâmicas das representações sociais estereotipadas
nessa arte ajudaram a construir uma cultura e dizer que ela é universal quando, na verdade, “as bases que a solidificam utilizaram apenas,
para sua composição, uma percepção de mundo eurocêntrica, excluindo negros e outros grupos étnicos da sua representação” (p. 24).
Figura 1 — Cartaz de show de menestrel
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Por sua vez, Chinen (2013) destaca em sua análise qualitativa da representação da imagem do negro, que as representações
da etnia nos primórdios do humor gráfico foram baseadas nas
figuras dos menestréis, que era o “papel de bufão, do comediante
tolo e desengonçado interpretado por negros” que, como retratado em diversas pinturas do século XIX, proviam entretenimento
e diversão para os brancos, fosse como músicos, dançarinos ou
cantores e sempre como criados. Essa figura ficaria tão popular
que “artistas brancos passaram a se apresentar às plateias com o
rosto pintado de preto e uma área branca ao redor da boca para
exagerar o contorno dos lábios” (p.47). Essa representação exagerada e cômica do negro “marginal” (ver Figura 1) foi a imagem
que se tornou “popular nos Estados Unidos” (p.47) e passou a ser
veiculada na mídia impressa (p. 48), perpetuando e popularizando a imagem ridicularizada do negro com a cabeça representada
por uma elipse simples, “olhos esbugalhados e lábios exageradamente grossos, como faziam os menestréis com sua maquiagem”
(p.49). Chinen analisa a iconografia do negro no Brasil antes do
surgimento dos quadrinhos e observa como as imagens ora eram
realistas, ora exageravam nos traços que diferenciavam os negros
dos brancos (p. 64). Para ele, é importante destacar a origem dos
quadrinhos como sendo a caricatura e o humor gráfico satírico.
Ele utiliza Freud para argumentar que “rir do outro é […] a maneira civilizada de agredi-lo, uma vez que a sociedade e seus códigos morais impedem o indivíduo de se manifestar como bem
entender” (CHINEN, 2013, p.78).
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Figura 2 — Letreiro e mascote da revista Gibi nos anos 1970
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Assim, não seria surpreendente constatar a veia racista nas charges que envolviam negros na época de escravidão, embora Chinen (2013)
observe que os caricaturistas/chargistas com inclinações abolicionistas
eram mais sutis na representação do negro (p. 95-96). Dentre estes se encontrava Benedito, o criado do famoso personagem Nhô-Quim de Angelo Agostini, criado em 1869, que possuía cunho caricato. Apesar disso,
Chinen destaca que não há nos traços de Benedito “algo muito exagerado
ou que se aproxime do estereótipo de representação dos negros que viria
a se impor como padrão nos anos seguintes nos quadrinhos nacionais”
(p.118). Benedito é considerado, por muitos, o primeiro personagem negro fixo a figurar nos quadrinhos brasileiros, embora alguns discutam se
as charges de Agostini sejam realmente histórias em quadrinho (p.117).
Saltando para os quadrinhos cômicos como os conhecemos, Chinen
(2013, p. 121) salta para 16 de outubro de 1907, quando o personagem negro Giby estreou nas páginas da revista O Tico-Tico (que, anteriormente, já
trouxera uma história explicando a Lei Áurea para as crianças, pelas mãos
do próprio Agostini). Giby era o criado da família do personagem principal
da história. Embora já duas crianças negras já houvessem aparecido nas
páginas de O Tico-Tico, filhas da cozinheira do personagem principal, Giby
foi quem se popularizou e já carregava os traços exagerados herdados nos
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Estados Unidos pela figura caricaturizada do menestrel. Chinen observa
também o fato curioso de que “o termo ‘gibi’, que se tornou sinônimo de
revista em quadrinhos no Brasil, no sentido original significa menino ou
moleque negro” (p. 103) e foi o nome dado a um personagem mascote da
revista Gibi, que circulou entre 1939 e 1954, depois num período curto nos
anos 1970 e veiculava histórias em quadrinhos que, ironicamente, nem
sempre incluíam seu personagem título (p.104). O termo também era “a
denominação comum a meninos que vendiam jornais nas ruas ou faziam
a função de entregar recados” (CHINEN, 2010, p. 68).
Chinen fala sobre as teorias pseudocientíficas racistas que compararam os negros a macacos como influência para que alguns casos
extremos também aproximassem o negro do animalesco (p. 61). Na
conclusão do seu trabalho, ele destaca que, por décadas seguidas, a
representação gráfica do negro esteve atrelada ao estereótipo dos menestréis e que, embora “não haja uma relação direta entra os desenhos
feitos por brasileiros e os americanos, características comuns […] permitem constatar que essa influência é recorrente em ambos” (CHINEN,
2013, p. 263). Ele também sublinha o fato de que a presença do negro
nos quadrinhos brasileiros é historicamente escassa “e são ainda mais
escassas histórias nas quais eles são os protagonistas, ou nas quais não
desempenham um papel subalterno” (p. 263), como escravos, empregados e personagens submissos.
O otimismo do autor é perceptível quando ele diz que “em tempos mais recentes vem se consolidando uma nova tendência que denota uma valorização dos personagens, mais compatível com o papel
que os afrodescendentes vêm adquirindo” (p. 264).

289

OS DESAFIOS DA COMUNICAÇÃO

O NEGRO NA REVISTA NOSSO AMIGUINHO

290

Tendo em vista os aspectos sobre representação e estereótipos destacados, a análise das aparições de negros na NA se deu tanto para
perceber a quantidade das representações, quanto da forma como essas
representações ocorrem no período entre julho de 1954 e novembro de
1978, buscando também um comparativo que venha a contemplar mudanças em tempos recentes, compreendendo o período entre janeiro
de 2014 e julho de 2017. A análise contabiliza tanto negros de pele preta
quanto negros de pele parda, com outras características físicas como
cabelos crespos ou traços arredondados ou não.
A NA é conhecida por sua turma de personagens fixos que incluem o
Noguinho, a Luísa, o Sabino, o Quico, o Cazuza (o único negro do grupo) e,
mais recentemente, a Gi (anteriormente apresentada como Gina). Embora
o Noguinho tenha aparecido primeiro em duas edições de 1970 (outubro
e dezembro), acompanhado nas duas vezes de alguns amigos (um deles
negro), a turma foi apresentada oficialmente em sua primeira formação em
1972, incluindo o Cazuza. Tendo isso em vista, a análise é dividida em três
partes: o período antes do Cazuza (1954-1972), o período antigo pós-Cazuza (1972-1978) e o período Cazuza nos anos 2010 (2014-2017).

ANTES DO CAZUZA (1954-1972)
A primeira aparição documentada de personagens negros ocorre
logo na edição de julho de 1954 numa história em quadrinhos em cinco
partes, divididas em cinco edições (julho a novembro), que contavam a
história verídica de um médico missionário branco que, em missão na
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África (a história não diz que país é, nem o nome do missionário), enfrenta com a aldeia que está atendendo a ameaça de um búfalo selvagem. Os
desenhos são de cunho realista, embora exagerem um pouco nos traços.
Figura 3: Quadrinho da história “O Búfalo Selvagem”, publicado
na NA em agosto de 1954, p. 16
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Após essa edição e até o surgimento do Cazuza, apresentado com a
turma do Nosso Amiguinho, num período de cerca de 16 anos de edições
mensais da revista, foram contabilizadas apenas 19 aparições de personagens não brancos, sendo três destes de etnia não definida como negra
(todas elas em uma seção chamada “Tipos Brasileiros” que ilustrava um
gaúcho vaqueiro, um jangadeiro com feições indígenas e um caiçara). A
maioria dessas aparições foram em histórias em quadrinhos onde o personagem não poderia ser outra coisa, senão negro, como em quadrinhos
ou narrativas sobre histórias reais (como em O búfalo selvagem e O pequeno “bem”, 1965); em ilustrações pouco significativas de atividades; 3
vezes em capas - outubro de 1958, ilustrado como um menino que leva
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uma bolsa com a NA (é difícil identificar se ele está apenas indo para a
escola como as outras crianças, ou se o seu boné e roupa amarela e verde
indicam que ele, na verdade, está entregando as revistas), e em outubro
de 1967 e agosto de 1971 em fotos; 2 vezes como amigo coadjuvante do
Noguinho; 1 vez foi uma mulher negra retratada como a empregada da
casa numa família branca (nessas duas últimas ocorrências, os traços
correspondiam ao estereótipo exagerado dos menestréis); 2 vezes numa
mesma publicidade da editora, dentre outras.
Figura 4: Capa da edição de out. de 1958, publicidade nas edições de 1965/66,
ilustrações nas edições de 1967 e 1970 (da esq. p/ a dir., de cima p/ baixo)
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DEPOIS DO CAZUZA (1972-1978)
A edição de julho de 1972 foi a edição de aniversário de 20 anos e
apresentou pela primeira vez, na capa e na contracapa a turma do Nosso
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Amiguinho, com o Noguinho, a Luísa, o Cazuza (escrito Casusa nessa
edição específica), o Quico e o cachorro Azeitona. A ilustração do Cazuza não está retratada nos moldes estereotipados dos menestréis, mas ele
é o único com os lábios desenhados e sua descrição na contracapa é, no
mínimo, curiosa. Enquanto a Luísa é descrita como “senhorita, elegante
e caprichosa” e Noguinho como “guapo e inteligente”, Quico surge com
o estereótipo do caipira, “atrapalhado” e da “zoada” e Cazuza é descrito
como: “legal, sempre pronto para ajudar, nunca diz não, basta ordenar” —
uma descrição claramente subalterna em relação aos outros personagens
que, de certa forma, representam, cada um, algum tipo de estereótipo
que este artigo não contempla, mas que mereceria mais estudos.
Figura 5: Capa e contracapa da edição de julho de 1972, com
a primeira aparição e descrição da turma.
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Em edições seguintes, a turma passou a aparecer em quase
todas as capas, mas demorou a aparecer junta novamente na parte interna da revista. As poucas aparições do Cazuza se davam
em ilustrações de atividades simples ou como amigo do Noguinho em histórias protagonizadas por este.
Além do Cazuza, os negros continuaram aparecendo pouco e apenas em situações semelhantes às descritas antes do seu
surgimento. Na seção chamada “Enciclopédia” que sempre trazia informações sobre fatos e personagens históricos, a primeira
vez a aparecer um personagem identificado como negro foi na
mesma edição de apresentação da turma em julho de 1972, que
falava sobre o escultor Aleijadinho, que acabou sendo o primeiro
negro da história a ganhar uma capa temática sobre ele em Novembro de 1975.
Em algumas edições especiais, como uma que trazia como
tema de capa “Crianças ao redor do mundo” ou a matéria especial sobre o dia da independência em Setembro do mesmo ano,
apareciam diversas crianças representando as principais etnias.
Nas edições de abril e maio de 1973, o Cazuza não apareceu e o
Quico apareceu com a mesma constituição física do Cazuza ilustrando duas atividades.
Vale destacar que, em algumas edições, como em agosto de
1972 e maio de 1973 e algumas poucas edições posteriores, as
histórias bíblicas em quadrinhos da NA ilustraram personagens
negros coadjuvantes, como egípcios e os amigos de Daniel (1973),
o que era raro naquele tempo. Diversas edições do mês de Maio
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traziam textos falando sobre a abolição da escravatura, alguns
deles trazendo ilustrações de escravos negros.
A primeira capa que teve o Cazuza como protagonista, ele estava representando o Brasil (conotação que ele carrega desde que
foi criado em suas roupas verdes e amarelas), em outubro de 1973.
Em março de 1976, Cazuza aparece em uma situação que merece
nota: ele ilustra uma matéria da seção de História do Brasil sobre
Castro Alves, conhecido como “o poeta dos escravos”, tirando o
chapéu em sinal de respeito.
Em outubro de 1976, Cazuza ganhou sua primeira história como
protagonista, intitulada “Cazuza e o Piano”. Mas foi apenas em julho
de 1977 que o personagem passou a aparecer em todas as edições,
quando se tornou a ilustração oficial da seção “Vamos tocar violão”. A
essa altura, ele já aparecia em praticamente todas as capas, junto com
o resto da turma.
Em outubro do mesmo ano ele ganhou sua própria seção, chamada “O Clube do Cazuza”, que é a seção de cartas, desenhos e fotos
dos leitores recebidas via correspondência. Esse era o clube do Cazuza, pois ele ilustrava a seção como carteiro, carregando uma bolsa
com as cartas e entregando-as com a mão (ver Figura 6).
Essa seção existe até hoje com o mesmo nome, embora o
Cazuza não ilustre mais como carteiro, mas aparece fazendo as
“adivinhas” que se tornaram características da seção a partir dos
anos 90. Em junho de 1978, ele ganhou tirinhas próprias, com
seu nome, que saíram em todas as edições até o início dos anos
1980. A essa altura, a turminha já possuía suas próprias histórias
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em quadrinhos também, e Cazuza aparecia como coadjuvante
em algumas delas.
Figura 6: Cazuza como carteiro em sua seção
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Numa contagem geral das edições analisadas num período
de aproximadamente 24 anos e 276 números que iam de 16 a 40
páginas ilustradas, foram contadas cerca de 206 aparições de personagens negros, contando com inúmeros figurantes em histórias que se passavam na África ou num contexto de escravidão,
personagens que poderiam ser considerados mestiços ou terem
sido coloridos apenas pelas inúmeras falhas de impressão que a
revista possuía em seus primórdios, e, salvo raras exceções, como
desenhos realistas de personagens históricos, na maioria das vezes estavam desenhados com traços exagerados característicos da
imagem estereotipada criada pelos comediantes que se pintavam
de negros — sobretudo quando se tratava de ilustrações de personagens africanos estilizados.
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Figura 7: Ilustrações de africanos estilizados na revista

A criação do Cazuza marcou o aumento da frequência com
que personagens negros apareciam por edição, mas ele sempre
foi o único personagem da turma desenhado com lábios brancos,
salvo algumas poucas edições anteriores à padronização dos traços das ilustrações.
Figura 8: Algumas das versões do Cazuza nos anos 1970
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Para fazer um comparativo dos anos iniciais, a análise dos
anos atuais foi feita entre 2014 (cuja edição de janeiro é comemorativa de sessenta anos da revista) e 2017 nos números disponíveis, dando ênfase aos meses de maio e novembro, que carregam
em si, datas envolvendo as discussões raciais. Em 13 edições analisadas dentro do recorte, foram contadas 63 aparições de negros
incluindo o Cazuza, que sempre aparece mais de uma vez em
todas as edições.
Vale destacar que, atualmente, as aparições de negros além
do Cazuza não são apenas mais recorrentes, mas também são
livres de estereótipos, havendo inclusive aparições que valorizem
o negro fora das posições subalternas — como duas vezes em que
aparecem um médico e uma médica negros, respectivamente nas
edições de novembro de 2016 e março de 2017. A edição de outubro de 2016 traz, inclusive, no “Jornal do Clubinho”, uma nota
sobre um livro chamado Daddy’s Little Princess que é sobre uma
princesa negra e foi escrito por um pai para a sua filha que achava que não poderiam existir princesas negras. Algo interessante
a ser observado é o fato de que, nos quadrinhos com histórias
bíblicas, em contraste com as edições dos anos 1950-70, pouquíssimos personagens são ilustrados como brancos, e a maioria é
parda com feições orientais, ou negra.
Duas matérias do mês da consciência negra (novembro) se destacam: a história em quadrinhos de Sueli Ferreira de Oliveira, intitulada “A Cor da Pele” (2014), que mostra a turminha colorindo e
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questionando as questões de cor de pele e também a seção de atividades “Pinte o Sete” (2015), que foi temática do dia da consciência negra,
que além do Cazuza e trouxe várias atividades relacionadas à cultura
afro-brasileira e personalidades históricas negras.
Embora o Cazuza continue sendo o único personagem da turma a manter traços característicos, como os lábios grossos e o nariz
achatado, manter as roupas com cores da bandeira do Brasil e ainda ser relacionado ao estereótipo do negro entertainer (aparecendo
sempre relacionado à música, esportes e situações engraçadas), a
imagem do personagem está menos exagerada e dos outros negros
da revista, melhor, mais diversificada e menos estereotipada — além
de muito mais frequente.
Figura 9: Especiais do dia da consciência negra (nov/2014 e 2015),
representações do Cazuza relacionadas à música e humor (maio e nov/2015)
e dois exemplos de outras personagens negras.
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As minúcias e escopo total da análise feita não puderam ser amplamente explorados neste artigo, embora ainda o possam em futuros
trabalhos. Comparando os dados de pesquisa a respeito de representatividade do negro em histórias em quadrinhos do Dr. Nobuyoshi
Chinen e a bibliográfica pesquisada, ao mesmo tempo em que a NA
aparentemente se absteve de caricaturizações intencionais e demonstrou mesmo algum avanço em seu tempo (como ao retratar egípcios
como negros em algumas de suas histórias em quadrinhos), a publicação também refletiu muito da cultura do seu tempo ao representar
os negros em suas ilustrações. A escassez dos primeiros anos e a forma estereotipada com que estes são representados, mesmo ao final
dos anos 1970, é sintomática. Embora o autor não acredite que esses
traços racistas nas páginas da NA sejam intencionais — observa-se
inclusive uma tentativa de conscientização contra o racismo em suas
seções históricas — é inevitável a percepção de que a revista reproduziu esses traços presentes na cultura popular da época, tanto na
representação gráfica, como na representatividade dos locais onde o
negro era colocado (em posições subalternas ou cômicas).
A forma com que o personagem Cazuza foi apresentado e desenhado por todos esses anos — inclusive nos anos recentes — também merece atenção e discussão cuidadosa em suas relações com
a representação estereotipada do negro. Nas edições mais recentes,
fica claro que a NA tem acompanhado as discussões sociais envolvendo racismo, mas ainda há o que se rever na constituição dos
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personagens fixos (tema que pode ser estendido a toda a formação
da turma em outros trabalhos).
Tendo em vista a importância das representações sociais para
as crianças e para a sociedade corroborada pela pesquisa, a reflexão
proposta aqui inclui a revisão da maneira como as discussões sociais podem afetar os meios de comunicação da igreja e ampliar a
janela de diálogo das instituições adventistas com a sociedade à qual
acreditam que devem anunciar a salvação, baseadas em sua crença
fundamental nº 13 da missão do remanescente (Nisto Cremos, 2013,
p. 204), além de dialogar com a declaração oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia que “deplora todas as formas de racismo” (Declaração sobre racismo, 27 jun., 1985).
Baseando-se nessas demandas sociais e institucionais é que o
autor propõe atenção às discussões que contemplam a maneira como
a cultura adventista do sétimo dia no Brasil tem se relacionado com
essas representações sociais, assim poderá dialogar de forma mais
efetiva com a sociedade na qual está inserida.
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Resumo: O liberalismo em suas diferentes categorias, segundo
Bobbio (1998) foi gestado na Europa, a partir do XVI e essas ideias
permearam os Estados Unidos. A Igreja Adventista do Sétimo Dia
(IASD) que surgiu no século XIX, recebeu influências do ideário liberal
e inserida nesse contexto norte-americano defendeu a separação do
Estado e Igreja, a liberdade religiosa e de imprensa, o direito de reunir
e cultuar e a livre iniciativa e empresa. A IASD chegou em São Paulo
em 1893, quando catolicismo ainda era influente e dominante. As
notícias sobre a IASD nos jornais de São Paulo indicam afinidades
e convergências na defesa da liberdade e pluralidade religiosa, de
manter instituições educacionais, de saúde e outros empreendimentos
religioso, de buscar o progresso e a realização material e espiritual
dos indivíduos. Trataremos da sinergia entre imprensa liberal, na
concepção de Capelato (1989) e as ações da IASD em São Paulo.
Palavras-chave: adventismo; imprensa; liberalismo; protestantismo.

INTRODUÇÃO
A Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD) é uma denominação
cristã protestante que se constituiu formalmente em 1863, nos Estados Unidos, a partir do movimento do despertamento religioso liderado por William Miller entre 1831-1844.
O movimento millerita legou aos adventistas observadores do
sábado um forte apreço ao prelo na propagação de ideias religiosas.
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Essa tradição remonta aos séculos XV e XVI na Europa, com Martinho Lutero, que fez ampla utilização da imprensa na divulgação de
sua mensagem evangélica. O reformador alemão ganhou projeção no
cenário cristão ocidental com apoio da tecnologia desenvolvida por
um conterrâneo seu, de Mainz, João Gutenberg (c.1398-1468) considerado inventor dos tipos móveis.
O prelo ajudou a disseminar com grande velocidade as afirmações críticas sobre o valor das indulgências. Nesse contexto o ideário
liberal ainda não existia, mas suas sementes foram lançadas com uma
tecnologia capaz de romper com sistemas políticos centralizadores,
monolíticos e intolerantes, vinculados ao catolicismo romano, na figura do papado, uma poderosa instituição religiosa milenar e dominadora na cristandade que cresceu nos tempos medievais e começou
a perder sua hegemonia no início da modernidade.

PRELO, REFORMA PROTESTANTE
E AS IDEIAS LIBERAIS NA EUROPA E EUA
A modernidade se mescla com uma mentalidade de crescente afirmação do indivíduo contra o poder absoluto político dos monarcas, em
oposição às tradições de corporações de ofícios, dos interesses da realeza, do clero e dos nobres, arraigados na posse de terras e de privilégios.
Jean François Gilmont afirmou: “A Reforma, filha de Gutenberg!” e citou François Lambert de Avignon (c. 1486-1530) que
escreveu em Estrasburgo:
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“A respeito da ars chalchographica [impressão], quero acrescentar
aqui que é principalmente por esse motivo que Deus inspirou, há
alguns anos, a descoberta dessa invenção para que ela sirva na difusão da verdade ao nosso século”. Lutero escreveu que a “imprensa é
o último dom de Deus e o maior. Efetivamente, por meio dela Deus
quer dar a conhecer a causa da verdadeira religião a toda a terra até
os confins do mundo” (CHARTIER, 1999, p. 47.)
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A transição do mundo feudal para modernidade gerou atritos,
conflitos e interrogações. Esses tempos foram caracterizados pelo
o início do capitalismo comercial e busca incessante pelo lucro, gerando repercussões no campo das ideias políticas e econômicas a
medida que passou a ser o interesse da nascente burguesia que se
viu cada vez mais no protagonismo e no papel de valorização de
uma nova percepção do mundo, do homem, de Deus nas artes e no
humanismo. A sociedade teocêntrica cedeu espaço para a razão que
aos poucos avançou nos domínios da fé. Nas ciências as fronteiras
do conhecimento e da informação se expandiram e estruturou-se o
método científico questionador de mitos, de afirmações religiosas
tidas como verdade. A reconfiguração das fronteiras geográficas na
Europa expandiu esse ideário para além da Inglaterra, França e alcançou as colônias europeias das Américas.
O liberalismo ou as diferentes categorias de liberalismo econômico, político, ideológico, segundo Norberto Bobbio (1998) um
ideário complexo em suas múltiplas manifestações se constituiu na
Europa, entre os séculos XVI e XIX e permeou as ideias e debates
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políticos, econômicos e religiosos das treze colônias norte-americanas, por ocasião das lutas de emancipação e moldaram os Estados
Unidos ao longo dos séculos subsequentes.

ADVENTISMO, IMPRENSA E O
IDEÁRIO LIBERAL NOS ESTADOS UNIDOS
Os fundadores do adventismo, Joseph Bates e o casal Ellen e James S. White viveram num ambiente de ampla circulação de ideais
reformistas veiculados pela imprensa secular e religiosa. Foram impactados pela literatura millerita e utilizaram esses mesmo meios de
comunicação para ampliarem a divulgação da crença do iminente
advento de Cristo (GREENLEAF, 2009). Mesmo decepcionados com
o não cumprimento de suas expectativas, continuaram a publicar livros, revistas e jornais sobre suas reinterpretações proféticas.
A oficialização da IASD em plena Guerra de Secessão, forçou-a
a buscar alternativas para sua sobrevivência institucional. O respeito
às autoridades constituídas pelo jogo político, pela democracia liberal
que se assenta nos valores do sistema republicano de governo no respeito às autoridades constituídas está presente nos textos produzidos
pelos pioneiros. Nesse sentido, de acordo com Ellen G. White:
Alguns de nossos irmãos têm escrito e dito muitas coisas que são interpretadas como contrárias ao Governo e à lei. Erro é expor-nos dessa
maneira a um mal-entendido geral. Não é procedimento sábio o criticar
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continuamente os atos dos governantes. A nós não nos compete atacar
indivíduos nem instituições. Devemos exercer grande cuidado para
não sermos tomados por oponentes das autoridades civis. Certo é que a
nossa luta é intensiva, mas as nossas armas devem ser as contidas num
simples “Assim diz o Senhor”. Nossa ocupação consiste em preparar um
povo para estar de pé no grande dia de Deus. Não devemos desviar-nos
para procedimentos que provoquem polêmica, ou suscitem oposição
nos que não são da nossa fé. Não devemos agir de maneira tal que nos
assinale como supostos adeptos da traição. Devemos descartar dos
nossos escritos e palestras toda expressão que, tomada isoladamente,
poderia ser mal interpretada e tida por contrária à lei e à ordem. Tudo
deve ser cuidadosamente pesado para não passarmos por fomentado310

res de deslealdade a nossa pátria e às suas leis. Não é exigido de nós
que desafiemos as autoridades. Tempo virá em que, por defendermos
a verdade bíblica, seremos considerados traidores; mas não apressemos
esse momento por meio de procedimento imprudente que desperte
animosidade e luta (WHITE, 1985, p. 45).

Uma característica intrínseca da IASD é a sua crença na necessidade de juntar o corpo de fieis em torno de um conjunto de valores e verdades, na liberdade de culto e reunião e na livre pregação de suas crenças.
Por seu acentuado senso de missão, a IASD sente-se comissionada por Deus para evangelizar o mundo, a despeito das barreiras
culturais, geográficas e políticas. Umas das características dos movimentos religiosas que surgiram nos Estados Unidos no século XIX
é o uso maciço de impressos na propagação de suas crenças. E isso é
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marcante em muitas ações, práticas e discursos da IASD no que se
refere a produção de livros, panfletos e revistas em grandes tiragens,
numa periodicidade semanal e mensal que demonstra a avidez dos
leitores por essas publicações regulares.

A CHEGADA DO ADVENTISMO
NO BRASIL NO FINAL DO SÉCULO XIX.
O adventismo atingiu a América do Sul inicialmente através
da literatura produzida pela IASD nos Estados Unidos em inglês e
alemão a partir de um periódico iniciado em 1879, chamado de Die
Stimmer der Warheit.
Pacotes de literatura começaram a ser remetidas de Southampton, Inglaterra em 1880 para os portos da América do Sul. Os relatórios de William Ings produzidos na década de 1880 mencionam os
portos do Rio de Janeiro, Maceió, Pernambuco e Bahia como receptores de publicações denominacionais (INGS, 1880, p. 205).
Correspondência de interessados na literatura recém-distribuída no Brasil começaram a chegar aos escritórios da editora Review
and Herald em Battle Creek entre 1885 e 1888. A mensagem do advento de Cristo e da guarda sábado teve impacto nas imediações do
porto Itajaí, chegando ao povoado de Gaspar Alto, nas imediações
de Blumenau, SC. A partir das datas acima mencionadas, percebe-se
que a IASD adentrou ao Brasil por ocasião da transição do Império
para a República no final do século XIX.
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Numa embarcação, em agosto de 1892 chegou ao Rio de Janeiro, L. C. Chadwick, primeiro missionário adventista do Board Foreign
Missionary, para colher dados sobre as possibilidades missionárias do
Brasil. Seu relatório apresentado resultou no envio de missionário teuto
americanos com Albert B. Stauffer que desembarcou em março de 1893
em Santos, para iniciar a colportagem no interior paulista que consistia
na disseminação da literatura religiosa através da colportagem (NEUFELD, 1996, p.229). Em 1894 o pastor William H. Thurston estabeleceu um depósito de livros no Rio de Janeiro e Guilherme Stein Junior
em 1899 dirigiu o primeiro culto em português na Capital Federal. Em
1900 começou a ser impresso o Arauto da Verdade, periódico adventista em português (VIEIRA, 1995, p. 162, 165).
As perspectivas de crescimento do adventismo foram animadoras por conta do enfraquecimento da igreja oficial, com transição da
monarquia para a República que separou Estado e Igreja em 1890 e
depôs D. Pedro II, representante máximo do Estado Brasileiro e da
Igreja Católica no Brasil. De fato, os tempos que se seguiram foram de
avanço dos maçons e liberais com apoio de uma imprensa a promover
essas ideias que abriram espaço para a chegada de diversos grupos
protestantes (VIEIRA, 1980).
João do Rio, um jornalista carioca, registrou no Gazeta de Notícias
a presença da IASD no Rio de Janeiro em 1904. (BARRETO, 1951). O
adventismo teve maior penetração nas regiões sudeste e sul onde floresciam colônias alemãs. Um dos centros iniciais da IASD foi Taquari, RS,
onde um jornal, O Taquariense registrou o estabelecimento da Escola
Preparatória Missionária, entre 1903 e 1909 (GREENLEAF, 2011, p. 57).
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A igreja Católica Apostólica Romana, no início do século XX
no Brasil, percebida como antiliberal pelas elites republicanas ditas
progressistas, se notabilizou por atos intolerância religiosa contra
grupos protestantes recém-chegados à Província de São Paulo, em
meados do século XIX. Notadamente luteranos, anglicanos, metodistas, presbiterianos e batistas se estabeleceram em Piracicaba,
Campinas, Rio Claro e na capital. Avançaram com suas missões
seguindo os trilhos da estrada de ferro que transportaram estrangeiros, muitos com crenças percebidas pela cúria romana como
concorrentes (WERNET, 1987; HILSDORF, 1977).
Os primeiros missionários da IASD chegaram ao estado de São
Paulo pouco depois do debate acirrado contra as Bíblias falsificadas
e as seitas protestantes noticiado nos jornais paulistas e do resto do
Brasil, na segunda metade do século XIX.

INTOLERÂNCIA RELIGIOSA E A IASD NOS
JORNAIS DE SÃO PAULO DA CAPITAL E DO INTERIOR
A progressiva digitalização de jornais da capital e do interior de
São Paulo permitiu a sistematização de palavras como adventista, sabatista num escopo mais amplo de compreensão do desenvolvimento
da IASD no estado e no restante do país.
Percebe-se por parte da imprensa liberal paulistana uma velada
simpatia pelo protestantismo e temas que representassem antagonismo ao poder religioso dominante no Brasil desde os tempos coloniais.
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Com crescente frequência, jornais da capital paulistana, nos anos
1920, informaram reuniões da IASD em pavilhões e templos. O nome
dos palestrantes e o assunto a ser tratado eram anunciados. Mas isso
também acontecia com outros grupos acatólicos, transparecendo
para os leitores o direito de todos os grupos religiosos constituídos
de terem o direito de se reunirem e expressarem suas ideias com liberdade e igualdade nos meios de comunicação da época. E foi o que
aconteceu com uma nota que saiu no Correio Paulistano no dia 27
de abril de 1927, em Mogi-Guaçu, noticiando que “O sr. Jeronymo
Garcia ministro adventista, continua realizando conferencias de propaganda religiosa no pavilhão armado à rua João Theodoro” (1927, p.
8). Em outra ocasião, no primeiro templo da IASD na cidade de São
Paulo, inaugurado em 1929, o jornal A GAZETA publicou:
As conferencias públicas que se realizam no novo Templo Adventista,
a rua Taguá, 16 (Liberdade), continuarão durante a semana. O programma desta semana é o seguinte: Amanhã ás 19,30, “ Relação da Lei
de Deus para com o Evangelho de Jesus Christo”; “Christo aboliu uma
lei: que lei?”, Terça-feira, á noite “Uma lembrança feita por Deus e offerecida ao homem: quereis acceital-a?”, Quarta-feira, á noite, “Os Judeus quardam o sabbado. Quando, porque e como surgiu o domingo
como dia de descanço?”, Quinta-feira, á noite, “ Confusão Religiosa”.
Domingo, dia 16 de junho, á noite, “ A Restauração do Culto Divino”.
Para essas conferencias sacras nas Sagradas Letras Historia e Sciencia,
foram distribuidos numerosos convites. Muitos dos assumptos serão
illustrados por quadros luminosos (A Gazeta, 1929, p. 4).
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Em 1926 dois jornais da cidade de São João da Boa Vista, SP, deploraram a forte intolerância católica quando os pastores Luiz Braun
e Domingos Peixoto da Silva começaram a pregar, as hostilidades foram noticiadas com forte crítica da imprensa local.
João Christiano Lühmann, redator chefe do jornal O Município,
em sua edição dominical, lembrou o direito constitucional do Estado
liberal em sua obrigação de garantir os princípios constitucionais e
defender a liberdade de religiosa:
Occorrencias existem que não devem ser divulgadas, a não se que a
sua vulgarisação traga o intento deliberado de assignalar um penoso
retrocésso no campo das conquistas liberaes […] Entre ellas estãos
as que attentam contra o livre arbitrio, as que pretendem cercear a
liberdade de pensamento […] Nessa emergência, o silêncio presta um
serviço relevante á tradição de cultura e urbanidade de um povo que
se dá a conhecer como paradigma de hospitaleiro e respeitador dos
princípios fundamentaes que protegem direitos alheios […] Princípios expressos no texto da “Carta Magna” (LÜHMANN, 1926, p, 3).

Francisco Paschoal, editor do jornal Cidade de São João comentou
a barbárie dos intolerantes e o papel da imprensa em denunciar atos de
cerceamento da liberdade de expressão, de pensamento e reunião:
Occorrencias que desabonam grandemente os seus fóros de cidade
civilizada, que desabonam a população local, tida e havida como hospitaleira, como respeitora das leis patrias! Há, porém noticias que não
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se deve divulgar. E a das ocorrencias desagradaveis da noite do dia 6
é uma dellas […] Não seremos nós quem irá levar lá fóra o descredito contra São João fazendo esboroar-se a illusão que todos tem pela
nossa cidade, pela vez primeira sacudida violentamente por factos
aviltantes […] que somente demonstram intolerancia e desrespeito
á Carta Magna. Com estas linhas nada mais fazemos que patentear a
nossa magua pelas tristes ocorrencias e cumprir com o nosso dever
profissional, de jornalistas (PASCHOAL, 1926, p.2).
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Na capital paulista, o jornal Folha da Manhã veemente denunciou
a forte oposição católicos insuflados por clérigos intolerantes com o
afluxo às conferências da IASD conduzidas pelo missionário adventista
teuto-americano pastor Albert E. Hagen, num salão na rua Maria Tereza, no Largo do Arouche, região central de São Paulo. O evento ocorrido, no dia 20 de outubro de 1925, serviu de exemplo, de esclarecimento
por parte do editor do jornal sobre práticas consideradas retrógradas
para uma cidade que aspirava a civilização nos trópicos:
O facto, ante-hontem occorido no largo do Arouche, demonstra a
existência, em S. Paulo, de um espirito de intolerancia incompatível
com os nossos dias. Não podendo ver com bons olhos o progresso de uma seita religiosa, exaltados sectários de outra recorreram
a um meio violento, procurando convencer pela força os que, congregados pacificamente, commetiam ao ver delles, o crime de não
commungar o mesmo credo. Tendo a constituição da República
consignado entre os dogmas que assignalam seu elevado espirito de
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liberalismo, a liberdade de pensamento, não tendo estatuido uma
religiao official, natural é que, a par da religião que grande percentagem dos brasileiros professa - a catholica, surgissem outras com
maior ou menor número de adeptos (Folha da Manhã, 1925, p. 20).

Na percepção de Maria Helena Capelato (1988) que analisou o
discurso liberal do jornal Estado de São Paulo nos anos 1920-1945,
os periódicos paulistas se prestam a campanha de promover o ideário liberal em oposição aos valores políticos da Primeira República,
exemplo de práticas incompatíveis com a modernidade apregoada
por arautos do progresso, como acreditavam. Muitos jornais faziam a
pluralidade religiosa provocando reações da Igreja que fora durante o
Império, oficial e hegemônica.
O articulista da Folha da Manhã argumentou a importância da
liberdade constitucional de pensamento, de livre reunião e associação:
Pódem todas as religiões coexistir, respeitando-se reciprocamente,
attenta a finalidade de todas ellas, que é uma só. E mais é de pretender isto num paiz que não possue religião official e onde a liberdade
de pensamento é assegurada por uma disposição constitucional das
que mais ennobrecem o espirito liberal de seu povo. Organizem sua
propaganda, procurem grangear adeptos, façam-se queridas pelas
boas obras as religiões, mas não recorram á violencia como meio de
convencer. Não é este o meio adequado ao fim proposto nem se coaduna mais com o nosso século. É lamental, sob todos os pontos de
vista, que numa capital policiada e que se tem em conta de civilizada
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como São Paulo, que se desenrolassem os deploraveis factos de que
foram theatro no largo do Arouche (IDEM).

O jornal A Gazeta que noticiou os fatos em duas edições, foi
pressionado a atenuar a crítica da matéria anterior ao receber na redação do cônego para dar uma versão diferente:
Lamentavel incidente verificou-se ha dias, no largo do Arouche,
entre catholicos e adventistas. […] Tendo vindo ha dias para esta
capital, procendente dos Estados Unidos, um grupo de adventistas, installou-se elle numa tenda no Largo do Arouche, afim de
ahi prégar as suas doutrinas. Para melhor chamar a attenção dos
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transeuntes, uma banda de musica tocava á porta do improvisado
templo, armado á feição dos nossos circos de cavallinhos. Na noite
do incidente, diversos moços catholicos, em sua maioria estudantes de escolas superiores, foram ao templo, a fim de ouvir a palavra
do pastor. Á certa altura, um dos rapazes aparteou o prégador adventista. Outros o imitaram, mas tudo debaixo de ordem. Assim,
sem haver propriamente um incidente, os rapazes sahiram para a
rua e ahi levantaram um viva ao Brasil e outro á Egreja Catholica.
Foi quanto bastou - disse-nos o conego da Consolação-para que o
commandante da força policital estacionada, mandasse os soldados desembainhar as longas espadas, ordenando o espancamento
daquelles moços. Ouviram-se logo gritos de dôr e de protestos. Foi
preso um dos moços, aliás pertencente a distincta família paulista
(A Gazeta, 1925, p.3).
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Na Revista Mensal, da IASD, sob o título “Notas de Progresso”,
saiu uma informação positiva sobre esse mesmo evento destacando a
propaganda que este rumoroso caso na capital acabou por gerar:
O PASTOR A. E. Hagen está realisando uma serie de reuniões em
tenda na cidade de S. Paulo, no que é coadjuvado pelo irmão Mathias de Alencar. Até agora a assistência tem sido excellente, enchendo-se a tenda de ouvintes attentos quase todas as noites. Tem-se manifestado alguma hostilidade da parte de nossos adversários; mas
isso parece antes haver contribuído par a accrescentar o interesse
nas reuniões (Revista Mensal, 1925, p.6)

Nos dois eventos citados ocorridos na capital e no interior paulista, é
possível notar que o legislativo e executivo não tiveram expressão e foi o
aparato policial responsável por fazer cumprir a Constituição e proteger a
IASD das investidas da igreja tradicional e ainda dominante. Na Primeira
República, com a recente separação Estado Igreja, o delegado, as forças policiais e a imprensa foram os reais defensores da liberdade religiosa.

MISSÃO ADVENTISTA ENTRE OS ÍNDIOS KARAJÁ:
ALFABETIZAÇÃO, SAÚDE E CIVILIZAÇÃO.
Outro fato que chamou atenção da imprensa foi a obra dos
missionários adventistas que partiram da capital rumo ao sertão de
Goiás, para evangelizar os Karajá, na Ilha do Bananal.
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Havia uma curiosidade dos paulistanos sobre os povos ditos
primitivos ainda povoando o interior do Brasil. O discurso liberal
cobrava a integração desses povos ditos não civilizados. A missão da
IASD no Centro Oeste foi descrita como uma obra humanitária em
prol de tribos a mercê da violência dos novos tempos. Em 1927 o missionário norte-americano da IASD professor e pastor Alvin Nathan
Allen e sua família iniciou o trabalho entre o Karajá, após lecionar no
Colégio Adventista (CA), em Santo Amaro, SP, durante o ano de 1926.
É importante destacar que Santo Amaro, no imaginário paulistano, remetia à antiga vila onde viveram bandeirantes como Borba
Gato, Paes Leme que na percepção da época, ampliaram as fronteiras
do Brasil e enriqueceram São Paulo e materializaram os paulistanos
com espírito empreendedor. Na década de 1920 e principalmente nos
anos 1930, a imprensa paulista publicou reportagens de aventureiros
e viajantes paulistas que descreveram o que testemunharam sobre os
resultados da Missão Adventista do Araguaia.
A imprensa liberal viveu uma fase nacionalista em que destacou os heróis bandeirantes glorificados pela sua livre iniciativa,
pelo enfrentamento do risco e por promoverem o progresso e a
civilização. Os estudantes, professores e funcionários do CA que
decidiram apoiar Allen e dar continuidade ao perseverante trabalho de evangelização, de cuidados de saúde e de alfabetização
dos índios foram descritos pelos jornais como bandeirantes modernos. A IASD foi percebida como uma instituição civilizadora,
humanitária que promovia o progresso sem violentar os povos
bárbaros e selvagens:
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“[…] uma legião de abnegados e heroicos batalhadores cujo espirito de
sacrificio em pról da humanidade toca as raias do inacreditável. Referimos ao trabalho dos Adventistas, novos bandeirantes da alma, cuja
obra notavel não póde passar despercebida ao chronista da época. O
contraste que surge, então, entre a acção dos antigos bandeirantes e estes tenazes garimpeiros espirituaes, é simplesmente chocante: hontem
perseguia-se o indio com o fito unido de escravizal-o: hoje vae-se ao
encontro do bugre para lhe offerecer a civilização. Os adventistas, por
exemplo fundaram varias escolas na região do Araguaya, reclamadas
pelos carajás. Polis os cherentes do Tocantins, avisados disso, vieram de
suas regiões situadas a 200 kilometro de distância, afim de pedir também para as suas tribos o que os brancos haviam dado aos seus irmãos
de raça. […] O sacrificio e a abnegação que esses educadores têm a despender representam sem dúvida, um verdadeiro heroismo, mórmente
nessa época de materialismo local e rasteiro. É uma batalha silencionsa
e gigantesca de grandioso alcance social, bem differente dessas outras,
ruidosas e balofas, de grandioso alcance social, que alguns gorkis de
balcao (grifo nosso) emprehendem, através de seus livros encharcados
de calão e de mentiras. […] Juvencio Decol, Antonio Gomes, Antonio
Pereira e outros são os modernos Paes Lemes que, desprezando todos
os confortos e todas as bellezas da metropole, mergulharam nos desertos e nas florestas, desafiando doenças e perigos para minorar os soffrimentos e as necessidades de outrem. (SYLVEYRA, 1935, p. 31)

Existe uma crítica dos liberais e nacionalistas aos socialistas
que empunhavam a defesa dos oprimidos pelo sistema capitalista. O
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articulista que empreendeu em 1935 sua viagem pelo Araguaia aproveitou para criticar os “gorkis de balcão”, referindo-se a ideologia comunista oriunda da Rússia como o mal a ser denunciado e combatido,
por suas mentiras e falsidade, pelo discurso a favor do pobre e uma ação
que se caracterizava pela violência e verdadeira barbárie. Para Sylveyra
a IASD e seus missionários representaram o cumprimento do ideário
liberal civilizador, humanitário e acolhedor. Uma denominação que
promovia a saúde dos ditos primitivos, o desenvolvimento dos bugres
através de escolas, da alfabetização e os preparava para sobreviverem
ao mundo capitalista que inevitavelmente chegaria nos grotões do país.
Essa também era a visão do positivista Cândido Mariano da Silva Rondon, que em missão no Centro Oeste, no dia 8 de novembro de
1929, inspecionou a Missão Indígena do Araguaia e tomou interesse
especial pela escola, o sertanista questionou a cultura alimentar e material dos Karajá, acreditando que:
[…] os habitos e costumes do indígena devem ser transformados,
e que as suas moradias pitorescas de folhas de palmeira devem ser
substituidas por construcções de caracter mais permanente. Lamenta o general que o indio viva de ovos de tartaruga e melancia,
alimento pouco desejavel, já que o indio deve desenvolver-se physica e moralmente para que tome seu logar na feliz tarefa de viver
industriosamente (Alano, 1930, p.10).

A Folha da Noite publicou anúncio sobre a recolta de donativos
da IASD, destacando a generosidade e o apoio dos paulistanos aos
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projetos assistenciais, educacionais e de saúde que são enaltecidos. A
filantropia é uma prática inspirada nos grandes doadores capitalistas
dos Estados Unidos, que se percebem na obrigação de proporcionalmente aos seus recursos, contribuem para causas humanitária. É nesse enfoque que a IASD se coloca como depositária da confiança, da
liberalidade e da prosperidade paulista para atender os necessitados:
“Os Adventistas do Sétimo Dia se dedicam exclusivamente a minorar o
sofrimento dos infelizes não recorrem senão ao seu trabalho para manter a sua instituição humanitária mas confia naqueles que não estão
imbuídos de sentimentos insinceros para ajudá-los na grandiosa obra
de melhora das condições sociais do mundo e familiar o bom viver a
todos os seres. […] Visto a organização philantropica Adventista sustentar pesados encargos que não redundem em beneficio próprio, mas
sim somente para alliviar a humanidade que soffre, quer na catechese
de índios selvagens, ou na manutenção de leprosários na África, e ainda
na direcção de hospitais na Índia, Ásia, Africa do Sul, e noutros lugares,
recorrem os adventistas aos seus numerosos amigos cooperadores em
todas as nações. Os cidadãos brasileiros, e em particular os da Paulicéia,
Têm contribuído generosamente para auxiliar a manutenção dos empreendimentos neste paiz.” (Folha da Noite, 1934, p.1 )

Essa matéria foi baseada num texto oferecido pela IASD numa
visita à redação da Folha da Noite, a para esclarecer o editor sobre a
IASD, sobre a campanha da recolta de donativos: que coincidiu com
a publicada da Constituição de 1934:
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[…] procurei fazer uma publicidade num periódico da imprensa
paulista “A Folha da Noite.” Escrevi um artigo em fundo da Obra
filantrópica adventista, e da participação da nossa escola no Capão
Redondo fora de Santo Amaro. […] Levei este material ao diário,
e palestrei com o editor. Ele prometeu a sua publicação em tempo
oportuno. Mas a mais extraordinária situação prevaleceu uma semana depois. A Assembleia Constituinte do país aprovou a nova
Constituição Brasileira, em virtude da política do Presidente Getúlio Vargas. O diário, tendo publicado a texto completo, teve tantas
vendas dessa notícia, que saiu em quatro edições no mesmo dia -e por um milagre Divino, o artigo da Obra adventista publicou-se
em todas. Eu estava na cidade tratando dos negócios da escola. Nos
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bondes viam-se passageiros lendo as notícias do dia com avidez no
periódico contendo o nosso artigo. Vários dias depois, veio um telegrama de Sorocaba que um obreiro adventista, enquanto receitava ofertas para as missões, fora levado preso pela polícia, por estar
engajado em atividades contrárias às ordens da igreja da Paróquia
local. O Pastor E. V. Moore, presidente da Missão Paulista, levou
consigo esse periódico, com vários documentos de sua identidade, e
viajou a Sorocaba. Aí entendeu-se com o Delegado da Policia, mostrando-lhe o diário em questão. “Eu já vi esse assunto’’, replico o
oficial, mas sem aspereza. “Esse senhor, que está na Vossa cadeia,
é um obreiro Adventista do Sétimo Dia nosso, e ele anda a fazer
trabalhos filantrópicos. É do tipo que esse artigo descreve. “Ah! Se é
assim, eu largo esse senhor em seguida, mil desculpas, mas foi um
mal-entendido.” (RENTFRO, 1997, p.42)
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Nota-se o papel da imprensa e do seu uso como meio de
informar a população sobre a IASD e esclarecer campanhas alvo
dos ataques dos opositores. A liberdade de imprensa foi uma
condição indispensável de modernização do Estado e os jornalistas acreditavam nessa missão para eles civilizatória contra a
intolerância e o atraso que atingia os novos atores políticos, econômicos, religiosos em busca de seu espaço de ação nos tempos
da república.

EMPREENDIMENTO PRIVADO,
EDUCAÇÃO E PROGRESSO NO COLÉGIO ADVENTISTA
Nos jornais da capital apareceram frequentes matérias sobre o
Colégio Adventista (CA) estabelecido à 8 km, em 1915, no município
de Santo Amaro e nas imediações da capital. As novas tecnologias
aplicadas ao campo, envolvendo agricultura e pecuária, a educação
mista de moços e moças, apregoada como o direto das mulheres à
educação, a valorização do trabalho manual, num país que atribuiu
essa função até recentemente aos escravos.
Essas conquistas começaram a ser noticiadas como contribuição da presença protestante norte-americana ainda no século XIX e
a IASD se incluiu nesse legado. O CA foi retratado nos jornais como
promotor do progresso e da civilização. Havia no discurso jornalístico a constatação de um país ainda engatinhando na sua produtividade e na técnica do melhoramento do rebanho leiteiro.
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O CA foi a primeira instituição a importar touro selecionado
da fazenda Carnation, especializada em gado leiteiro Holstein-friesian na América do Norte e a trazer para São Paulo uma nova forma
de alimentar o gado durante a seca de inverno, através de estoque
de forragem em silos em formato de torres verticais circulares. O
discurso longe de ser apenas dos jornais, foi promovido pela própria IASD como se pode ver num artigo que saiu no Almanach do
Município de Santo Amaro, SP que completava seu centenário em
1932. O tesoureiro do CAB, Charles A. Rentfro assim se referiu a
educação promovida na instituição:
Talvez cause admiracao a muitos, nao haver empregados no colegio.
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Assim, pois, alunos de ambos os sexos fazem todos os servicos de que
haja mister numa instituicao como esta. As alunas fazem todos os
trabalhos domesticos, chegando a sair dali, “verdadeiramente donas
de casa”, como se exprimiu um ilustre visitante a pouco tempo. Os
mocos por sua vez fazem todos os demais trabalhos, referentes a maquinas agricolas, eletricidade, carpintaria, marcenaria, trabalhos de
construçao e agricultura. E no departamento de agricultura que o colegio emprega os seus maiores esforcos. Saber cultivar a terra é saber
beneficiar o pais. A lavoura no colegio, como outras coisas, comecou
pequena, desenvolvendo-se aos poucos. Contam-se na fazenda 1.500
arvores frutiferas de várias qualidades. Ha 50.000 pes de abacaxi, e
1.000 bananeiras, alem de uma horta que fornece verdura para a cozinha do colegio. As plantacoes sao diversas havendo varios alqueires de mandioca, milho, amendoim, cara e cana. O apiario possui 50
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colmeias de abelhas. Nao descuraram do ensino manual os diretores
desta instituicao fazendo incrementar o departamento agricola com
instalacoes modernas, gado Holstein-friesian de puro sangue importado da America do Norte, e silos destinados a armazenagem de forragem de milho durante o inverno. Em principios de 1927 completava-se a construcao de um predio para a carpintaria, com o acrescimo
de maquinas modernas apropriadas a esse trabalho. Aprendem os
alunos as artes manuais com trabalho e projetos reais. As mesas, as
escrivaninhas, cadeiras, carrocerias de caminhoes, madeiramento de
casas, armarios, balcoes, enfim, muitos outros servicos, sao todos feitos nesse departamento por alunos, sob a direçao de um carpinteiro e
marceneiro habil (RENTFRO, 1932, p. 123).

Destacou-se a industriosidade, ressaltou-se a autonomia individual de não depender e a igualdade de oportunidades, sugeriu-se a liberdade de escolher o ramo mais adequado e interessante, a iniciativa
do empreendimento humano.
Em 1928 a instituição estreou conquistando seu primeiro prêmio, de uma sucessão de troféus que viriam nos próximos anos:
Uma medalha de ouro, offerecida pela Federação Paulista de Creadores de Bovinos, como prêmio de animação para o proprietário
da vacca classificada em 2º lugar, com maior número de pontos nas
duas competições, não podendo o prêmio ser conferido ao detentor
de anteriores: esse prêmio coube ao Collegio Adventista pela vacca
Nº 147»W.S. Saggio de Kel, que alcançou 102,58 pontos.
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Os resultados da fazenda do CA entusiasmaram leitores interessados nesse ramo. Para a IASD, a questão de criar gado leiteiro
tinha que ver com seu regime alimentar, como forma de compensar o não consumo de carne. A publicidade do CA também foi
um fator de valorização das terras circunvizinhas. A especulação
imobiliária é perceptível em anúncio de propriedades à venda nas
proximidades da instituição:
TERRENOS PARA GRANJA E CHACARA Lindíssimos lotes aprovados pela Prefeitura c/luz elétrica e ótima água, próxima ao Colégio
Adventista, entre as estradas de Santo Amaro, Riviera e Itapecerica,
20 minutos de automóvel, partindo do Largo da Sé. Na área que
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estou vendendo já tem escola, armazém e passa na frente açogueiro,
padeiro etc […] Passa também, de hora em hora ónibus do Colégio
Adventista e Itapecerica. Grande Oportunidade dede 1$000 o metro quadrado. Fora da estrada, terrenos inferiores, estão vendendo a
8$000, o ms.2. Vendo junto a estas terras um ótimo sítio, contendo
linda e bem organizada granja, casa, concheira, chiqueiro e demais
benfeitorias. 150:000$000 (GARCIA, 1941, p. 8).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como Capelato (1988, p.29) percebeu, a imprensa paulista tinha consciência do atraso do país e manifestou esse desagrado
em seus editoriais. Não poupou comparações com as nações ditas
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desenvolvidas. Usou tinta e papel para sugerir estratégias para alcançar o progresso material.
A IASD foi percebida pela imprensa paulista como um dos muitos agentes de transformação da realidade brasileira para melhor. Embora minoritários nos anos 1920-1940, os adventistas contrastados
com as forças do atraso, da barbárie que na percepção dos grandes
jornais, colocavam em risco o projeto de civilizatório da nação, tinha
uma compreensão da liberdade como motor da vontade individual
de superar os entraves e as barreiras da superstição, da ignorância, da
doença, da baixa produtividade das almas acomodadas.
Sem explicitar a influência liberal da origem norte-americanas de suas instituições, particularmente, as editoras, escolas
e hospitais, a IASD por obra de sua missão de salvação espiritual
conseguiu na prática revelar sua crença redentora e transformadora na aspiração na fé do indivíduo, a força motora do cristianismo
e também do liberalismo.
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Resumo: O presente artigo visa compreender a presença de negros nos
spots televisivos veiculados na Rede Novo Tempo de Comunicação
Nessa publicação, o assunto será estudado a partir do conceito
de Identidade apresentado pelos teóricos Stuart Hall e Tomaz
Tadeu da Silva. A amostra é composta por uma seleção de vídeos
disponibilizados no canal do YouTube da emissora e foram avaliados
com base na Análise de Discurso Francesa. Para operacionalizar
o estudo foram utilizados como pontos fundamentais para toda
a discussão: a presença do racismo na história brasileira e o atual
panorama da participação negra na publicidade no Brasil. Com o
suporte dessa base teórica, conclui-se que a TV Novo Tempo deve
considerar às questões relacionadas à representatividade cruciais
para cumprir de forma louvável o seu papel como emissora cristã.
Palavras-chave: TV Novo Tempo; negros; identidade; publicidade;
representatividade.

INTRODUÇÃO
A Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD) surgiu no ano de
1863 e desde o começo tinha um objetivo bem claro: propagar o
evangelho e principalmente que Jesus um dia voltará para buscar
seus filhos. Baseado nessa motivação, os adventistas começaram
um plano de intensificar a propagação da mensagem bíblica a todo
mundo. Para isso, uma intensa evangelização por meio de livros,
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folhetos, revistas, rádio e televisão foi programada pelos administradores da instituição.
Atualmente, a IASD possui um canal de rádio e televisão chamados Novo Tempo. A emissora radiofônica estreou no dia 12 de
agosto de 1989 e seu pioneiro foi o pastor Roberto Mendes Rabello,
que já havia fundado o programa “A Voz da Profecia”, em 1943. Antes
do início da TV Novo Tempo , a IASD exibia programas em redes de
televisão abertas. Hoje, o canal de TV está há 21 anos de forma oficial
e institucionalizada no Brasil. Hoje, a rede Novo Tempo de Comunicação está presente em grande parte do território nacional. A TV tem
canais em todos os estados e o seu sinal aberto cobre 19 capitais e 520
cidades. Ainda de acordo com informações da própria emissora, sua
potencial audiência são de 180 milhões de pessoas.
O relatório da Novo Tempo, disponível no seu site, informa que
23,60% dos seus telespectadores são das classes A e B, 50,21% da classe C
e 26,19% das classes D e E. Segundo o último senso do IBGE, as classes
C, D e E, são majoritariamente negras, assim como a população brasileira (53%). Então, será que os spots da Tv Novo Tempo representam essa
grande parcela da audiência e também da população brasileira?
Antes de responder diretamente essa questão, é preciso entender
porque a participação negra na mídia é muito inferior a branca. Desde a chegada do primeiro navio negreiro no litoral brasileiro, negros
lutam a cada dia contra o racismo no país. E é ele o grande responsável por todo um sistema desigual, que até hoje prejudica a identidade
afrobrasileira e garante uma dominação de uma elite branca na comunicação do país.
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Este artigo tem como objetivo analisar a representatividade negra
na publicidade da Novo Tempo. As peças escolhidas estão disponibilizadas no canal do Youtube da emissora. Para melhor compreensão
do tema, buscou-se estudos de Stuart Hall e Tomas sobre Identidade,
conceito que estará presente durante todo o trabalho. Logo após, um
rápido panorama da presença de negros na publicidade brasileira e
por fim, esta publicação analisará alguns spots veiculados no canal.

BASE TEÓRICA
IDENTIDADE EM FOCO: COMO O
PASSADO REFLETE NO POVO NEGRO HOJE?
336

Stuart Hall foi um teórico jamaicano que se destacou no campo dos Estudos Culturais. Nascido no ano de 1932, vivia na Inglaterra desde 1951. Formado em Oxford, foi diretor do Centro de Estudos Culturais da Universidade de BirminghamO brasileiro Tomaz
Tadeu da Silva é PhD pela Universidade de Stanford e professor da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é o tradutor de muitos escritos de Hall.
Hall, no livro Identidade em Questão, apresenta três conceitos de
Identidade e cada um desses se aplica a um sujeito. O primeiro é o sujeito iluminista, o segundo é o sociológico e o terceiro é o pós-moderno.
Identidade, para o iluminista, era algo inalterado e individual, o processo identitário dele era contínuo e sem alterações. Já, a identidade do
sujeito sociológico, é construída através da relação entre ele e o meio
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em que vive. A identidade liga o indivíduo ao contexto que o cerca. O
sujeito pós-moderno não detém uma identidade fixa. A modernidade
causou uma volatilidade que causou uma ruptura com o passado, mas
essa identidade continua sendo definida pela cultura. Nos concentraremos nesse penúltimo, uma vez que argumentaremos que o racismo foi
o processo desestabilizador da identidade negra no Brasil.
A identidade do povo afrodescendente está estritamente ligada
ao processo histórico de construção do Brasil. Para Hall,
É precisamente porque as identidades são construídas dentro e não fora
do discurso que nós precisamos compreendê-las como produzidas em
locais históricos e institucionais específicos, no interior de formações e
práticas discursivas específicas, por estratégias e iniciativas específicas.
Além disso, elas emergem no interior do jogo de modalidades específicas de poder e são, assim, mais o produto da marcação da diferença
e da exclusão do que o signo de uma unidade idêntica, naturalmente
constituída, de uma “identidade” em seu significado tradicional - isto é,
uma mesmidade que tudo inclui, uma identidade sem costuras, inteiriça, sem diferenciação interna (HALL, 2000, p. 109).

A partir desse pressuposto, pode se entender que a identidade
é uma construção histórica, linguística e cultural e que são “pontos
de apego temporário as posições-de-sujeito que as práticas discursivas constroem para nós.” (HALL, 1995). E os discursos dessas esferas
são produzidos por quem está no poder. Durante toda a história do
país foi o homem branco que esteve no comando de maior parte das
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instâncias sociais. Logo, seus conceitos sobre quem era o povo negro
imperaram sobre a identidade do povo preto.
A soberania do branco sobre o negro criou um mito fundador
ao longo do período histórico nacional. Silva ainda destaca que eles,
geralmente, são os responsáveis por fixar as identidades nacionais. De
forma bem resumida, o autor explica que um “mito fundador remete
a um momento crucial do passado em que algum gesto […] heroico
[…] inaugurou as bases da identidade nacional”. Apoiado por uma
elite racista, o homem branco se tornou o herói nacional e o negro,
o vilão. Ele simbolizava pureza e quanto mais branca fosse a nação,
mais desenvolvida seria.
A teoria do embranquecimento social, que movimentou a produção
científica do Brasil no século XXI e XX, não começou nos anos 1800,
mas sim desde o período colonial. O negro era escravo e por isso, sua inferioridade era vista como verdade absoluta para o colonizador. Mesmo
com a abolição da escravatura, o negro continuou sendo estigmatizado.
O estudo das raças era comum durante o século XXI e contribuiu para
disseminar o racismo na academia. Os teóricos que defendiam a miscigenação como forma de branquear o país, para assim melhorá-lo, sustentavam, ademais, a ideia de que negros eram inferiores.
Para estudiosos do século XIX e XX , como Silvio Romero, Nina
Rodrigues, Oliveira Viana e Arthur Ramos, o branco era belo e puro.
Então, o pensamento vigente era lógico: quanto mais branca fosse a
nação, mais desenvolvida ela seria. Por isso, as políticas migratórias
de europeus foram incentivadas pelo governo da época. Um triste
paradoxo com a situação dos negros, que mesmo alforriados, não
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tinham oportunidades iguais de terra e moradia. Todos esses fomentadores do embranquecimento social estavam baseados, segundo eles,
em pesquisas científicas. Porém, de acordo com Silva (2000), antes
dessas supostas interpretações biológicas, já existia a participação de
ideias culturais silenciosas. O professor brasileiro nos leva a refletir
que se a cultura hegemônica do colonizador europeu não estivesse
presente de forma intrínseca no pensamento científico, jamais teríamos conhecimento das ideias racistas que circularam durante os anos
que o embranquecimento social foi aceito pela academia.
É necessário falar dessa teoria porque sua repercussão gera problemas até hoje para a formação identitária dos afrodescendentes brasileiros. A identidade branca foi normalizada, o que para Silva, é o
ápice da dominação do grupo que está no poder (SILVA, p. 83). Quando a identidade branca foi decretada como normal, não só pela elite
acadêmica, como financeira e política do país, ela, automaticamente,
se tornou natural. Ou seja, se tornou a única identidade que é avaliada de forma positiva e que se tornou o parâmetro para outros grupos.
Então, é por esse víeis de pensamento que é possível compreender
que o racismo foi o processo desestabilizador da identidade negra no
Brasil. Silva entende que
O processo de produção da identidade oscila entre dois movimentos: de um lado, estão aqueles processos que tendem a fixar
e a estabilizar a identidade; de outro, os processos que tendem a
subvertê-la e a desestabilizá-la. É um processo semelhante ao que
ocorre com os mecanismos discursivos e linguísticos nos quais
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se sustenta a produção da identidade. Tal como a linguagem, a
tendência da identidade é para a fixação. Entretanto, tal coma
ocorre com a linguagem, a identidade está sempre escapando. A
fixação é uma tendência e, ao mesmo tempo, uma impossibilidade. (SILVA, 2000, p. 84)
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Negros, durante séculos, foram expostos a ideias racistas que destruíram sua identidade e autoestima. Sua estética corporal foi traduzida como feia, principalmente, seus cabelos, narizes e beiços. Por não
serem tratados como cidadãos quando Lei Áurea foi instaurada, serem
tratados como consumidores é algo que até hoje não é valorizado de
maneira enfática pelo mercado. Esses fatores causaram a desvalorização da presença negra em produtos midiáticos, já que a mídia reproduz
o que dominador dissemina. O racismo não só afastou os negros da
mídia, como prejudicou suas chances de ascender socialmente.
Atualmente, a representatividade negra, em decorrência da luta da
militância, aumentou na mídia. Há, de forma perceptível, mais pessoas
negras participando de propagandas, sendo atores em filmes, séries e
novelas e apresentando programas. Mesmo assim, ainda há muito que
galgar para que brancos e negros tenham as mesmas oportunidades.

IDENTIDADE, PERFORMATIVIDADE E ANÁLISE DO DISCURSO.
Entende-se que o sujeito sociológico e sua identidade são afetados por todo o contexto cultural e social que está por detrás deles.
Logo, a Análise do Discurso Francesa é necessária nesse artigo para
confirmar essa assertiva porque esse campo de estudo defende que os
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discursos não são e nem estão desprendidos (ORLANDI, 2005, p.14).
Pelo contrário, a linguagem se revela pela ideologia e todos os sujeitos
possuem uma. A língua, portanto, só faz sentido quando compreendida pela ideologia. De acordo com Orlandi,
A primeira coisa a se observar na Análise do Discurso é que ela não
trabalha com a língua enquanto um sistema abstrato, mas com a
língua do mundo, com maneiras de significar, com homens falando,
considerando a produção de sentidos enquanto parte de suas vidas,
seja enquanto sujeitos seja enquanto membros de uma determinada
forma de sociedade (ORLANDI, 2005: 15).

Interpretar os pontos citados acima é crucial para trazer uma breve expositiva sobre performatividade. Ela guia a identidade pela ideia
de representação e movimentação (BUTLHER, 1999). De maneira mais
clara, a performatividade não apenas fala sobre algo, mas, sim faz com
que ele aconteça através da repetição (SILVA, 2005, 93). O exemplo que
melhor cabe nesse tema é que durante anos negros foram submetidos a
falas e práticas racistas e isso provocou que a identidade negra fosse, ao
longo dos anos, associada a fatos negativos. Tanto a performatividade
como a escola francesa da Análise do Discurso concordam que há uma
carga cultural e social por detrás da linguagem.
Derrida (1991) conceitua a repetição da língua como citacionalidade, que para o filósofo franco-magrebino, é deslocar a fala de uma
delimitada conjuntura e depois inseri-la em outro quadro. Quando
uma pessoa preta sofre preconceito, o indivíduo que o faz não pratica
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isso por somente não gostar da vítima, mas sim, por recortar e colar
(DERRIDA, 1991) os discursos que existiam antes dele cometer esse
ato. Assim acontece na mídia e em seus produtos. A falta de representatividade negra é resultado da performatividade negativa que o
racismo obteve sobre a identidade dos afrodescendentes. Porém, esse
peso histórico está sendo contraposto por muitos negros que hoje
ocupam espaços na sociedade brasileira. Recentemente, mulheres
pretas de todo o país se uniram nas redes sociais para assumirem seus
cabelos crespos e levantar novas questões sobre a estética negra. Além
dessas mulheres, diariamente, jovens lutam dentro das universidades,
mercado de trabalho e outros lugares para evidenciar que o racismo
só atrasa o desenvolvimento da nação e que identidades podem ser
modificadas quando o conhecimento chega a muitos.
Para que o artigo tenha mais sentido, alguns conceitos da análise
do discurso precisam ser citados, ainda que de forma breve. Quando
entende-se que o discurso é um feito, um fenômeno de comunicação, é
óbvio levantar as questões: esse feito é outorgado por quem? Ele é destinado a quem? Por isso precisamos entender essas definições: enunciado
e enunciação, enunciador e destinatário. Enunciação é o método usado
para construir um enunciado, a medida que o enunciado é o resultado
da enunciação. Enunciador é o indivíduo produzido pelo enunciado,
destinatário se refere a quem ele foi remetido (VÉRON, 2004). As peças
aqui analisadas não são compostas somente por palavras, mas também
por imagens. A análise do discurso pode ser ampliada porque entenderemos os sentidos por trás dos vídeos e que eles fazem parte de todo um
sistema que concorda com o que os discursos racistas pregavam.
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Além desses quatro postulados acima, a compreensão do termo ethos e cenas de enunciação precisa fazer parte dessa publicação.
Ethos se caracteriza como a confirmação que o enunciador confia no
que tem enunciado. “A qualidade do ethos remete, com efeito, à imagem desse ‘fiador’ que, por meio de sua fala, confere a si próprio uma
identidade compatível com o mundo que ele deverá construir em seu
enunciado.” (MAINGUENEAU, 2005, p.99). Já cenas de enunciação
são descritas, pelo mesmo autor, como as ferramentas para entender
qual o posicionamento pelo emissor do discurso.
Diante dos argumentos manifestados, é palpável usar a análise
do discurso para guiar as observações sobre os spots publicitários da
TV Novo Tempo. Essa se concentrará em responder porquê não há
tanta representatividade negra nas peças e como podemos interpretar
a presença de negros nessas propagandas.

REPRESENTATIVIDADE NEGRA
NA PUBLICIDADE TELEVISIVA
BREVE PANORAMA DA PRESENÇA
DE NEGROS NA PUBLICIDADE BRASILEIRA
A televisão chegou ao Brasil em 1950. Assis Chateaubriand, um
empresário paraibano, dono dos Diários Associados, foi o responsável pela transmissão do primeiro sinal televisivo em 03 de abril do
mesmo ano. As propagandas da televisão seguiam o modelo padrão
da elite e os negros não marcavam presença nas peças. O negro não

343

OS DESAFIOS DA COMUNICAÇÃO

344

era representado na publicidade brasileira por não ser visto como
consumidor. O fardo desfavorável à identidade negra perpetuou por
séculos no país e atingiu a visibilidade do povo afrodescendente na
televisão. Nas novelas, negros começaram com personagens secundários e que reproduziam o racismo diário que sofriam. Seus papéis
eram subalternos e sem muito destaque.
A desigualdade racial, mais uma vez, esteve presente na construção de um meio de comunicação no Brasil. Ela foi reforçada por todo
quadro de estereótipos danosos e contribuiu para a desvalorização do
negro também como cidadão. Mesmo 30 anos depois, na década de 80, o
quadro representativo ainda não havia mudado. No começo dos anos 80,
especificamente em 1982, Carlos A. Hasenbalg, publicou no livro Lugar
Negro que os negros só apareciam em 3% das propagandas de TV.
Já em 1986, um debate entre publicitários paulistas e representante negros num Seminário do Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio
Comunitário revelou informações preocupantes. As justificativas, segundo os entrevistados, para não colocarem negros em sua propaganda eram as seguintes: a família de classe média brasileira deveria ser
o padrão na publicidade televisiva e os negros não se encaixam nesse
formato, negros não eram vistos como compradores, os clientes não
queriam que negros aparecessem em suas propagandas e tudo que era
veiculado por eles era apenas um espelho de uma sociedade racista.
Os pesquisadores Subervi-Velaz e Oliveira analisaram 1500 propagandas de TV (as repetições estavam inclusas), durante 59 horas de programação do horário nobre das maiores emissoras da época dos estados do
Rio de Janeiro e Minas Gerais, no ano de 1991. Os resultados foram esses:
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Os negros só apareciam em 39 comerciais (excluindo as repetições).
[…] Em 9 destes comerciais, os negros apareciam em papéis com
fala. Mesmo que negros e índios pudessem ter papéis com fala, eram
geralmente retratados em papéis secundários. Em 4 comerciais, eles
representavam papéis proeminentes (em 1 deles, celebrando os 100
anos da Abolição da escravatura, e nos outros 3, anunciando produtos da indústria do disco). Estes papéis positivos só existiram, portanto em publicidades do governo e da indústria do entretenimento.
(OLIVEIRA e SUBERVI-VELEZ citados por Araújo, 2000, p. 67)

A primeira família negra estrou um comercial da televisão em
1997. O senhor Natalino Coelho e sua prole eram parte de uma propaganda da Lacta. Era o começo de poucas mudanças, porém significativas, já que os fatos acima são um triste relato de como o povo preto
foi excluído por anos da publicidade brasileira. Para Araújo,
O que constatamos aqui é que a própria mídia televisiva propende a ser
mais um veículo de reforço simbólico da política de invisibilidade da
desigualdade e da descriminação racial, o principal meio de comunicação na imposição de um modelo cultural e estético euroamericano e
de continuidade da política do branqueamento. (ARAÚJO, 2000, p. 68)

Para melhorar a representatividade afro-brasileira no cenário
midiático, a militância negra começou agir porque, mesmo o Código Brasileiro de Telecomunicações coibindo o racismo na televisão,
não havia representatividade e protagonismo de verdade. Em 2002, o
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projeto de Lei 4370/ 98 foi aprovado pela Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias. O plano propunha que houvesse a participação de 25% de negros em programas de televisão e peças
de teatro, 40% de pretos em propagandas televisivas. Infelizmente, o
que poderia ser uma lei para dar a voz as minorias, não passou nas
esferas políticas restantes e foi arquivado.
Uma pesquisa feita por professores e alunos da Universidade
de São Paulo, que foi publicada em 2005 e gerou o livro “O Negro
nos Espaços Publicitários Brasileiros: Perspectivas Contemporâneas
em Diálogos”, identificou que entre 1985 e 2005 a representatividade
negra aumentou de 3% para 13%. Uma diminuição nos estereótipos
também foi notada pelos pesquisadores da Escola de Comunicação
da USP. A agência de propaganda Heds investigou 2800 anúncios publicitários em canais fechados e abertos de TV, ao longo de 7 dias em
julho de 2015. O remate do estudo pode ser considerado mais uma
vez um reflexo de anos de racismo: 99% dos protagonistas homens
dos comerciais eram brancos e 1% negro ou pardo. Já a presença feminina negra como principal nas veiculações era de 7%, enquanto
a branca, 93%. Esses dados poderiam ser mais drásticos, todavia, a
luta do ativismo racial está dando mais destaque aos negros na mídia.
Ainda há muito o que avançar.

ANÁLISE DA REPRESENTATIVIDADE NEGRA NOS
SPOTS PUBLICITÁRIOS VEICULADOS NA TV NOVO TEMPO
Foram analisados 116 spots da TV Novo tempo, disponibilizados
no canal do Youtube da emissora. As peças são similares, pois focam no
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crescimento espiritual, mental e físico da sua audiência de seus espectadores. Sempre estão em conformidade com a Bíblia e as atividades da
Igreja Adventista do Sétimo Dia. Destas, 21 são vídeos onde não existem personagens humanos, apenas elementos da natureza, símbolos e
imagens animadas, ou não é possível identificar a cor do personagem.
Em outros 60, não há presença de personagens negros. Em todas as
peças analisadas, Jesus é representado por atores brancos.
Em 35 produtos onde há negros, 30 possuem a participação de
negros e a maioria aparece em posição de isolamento. Sempre há poucos ou apenas um negro, no meio de muitos brancos. Apenas uma
peça tratou unicamente sobre racismo. E apenas em quatro propagandas há negros como protagonistas ou maioria dos personagens,
e somente em uma dessas é possível perceber um equilíbrio, onde a
presença de brancos e negros é marcante de forma proporcional.
Desses 35 spots com participação negra, apenas 13 mulheres
aparecem. Alguns dos personagens representados por elas são de vítimas de abuso e carregam expressão de sofrimento e dor. As demais
representações são majoritariamente masculinas, e estes em papeis
como presidiário, marceneiro, pintor e também com poder aquisitivo.
Apenas 10 crianças negras aparecem e quatro são meninas.
Antes de algumas peças específicas serem exploradas, é imprescindível que uma relação entre a imagem não-verbal e o discurso seja aqui apresentada, mesmo que de forma concisa. A análise do discurso é um método que ajuda o seu leitor a entender o
que está por detrás da imagem. Essa leitura é feita com o auxílio
cultural, social e linguístico que todo telespectador tem. O não
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verbal é sustentado pelo verbal. As imagens são uma extensão da
língua e de suas propriedades.
O spot “Educação Financeira” é um exemplo positivo na grade da emissora. É protagonizado por uma família negra que ensina ao telespectador que poupar dinheiro é importante no atual
momento financeiro do Brasil. A peça faz referência ao programa
Saldo Extra, que trata de assuntos monetários. A cena de enunciação que essa propaganda entrega ao destinatário é que a Novo
Tempo reconhece a família negra como participante da classe
média brasileira, interpretação que difere da maioria. Ao colocar
afrodescendentes como moradores de uma casa com um padrão
de vida de classe média, com carros na garagem, a performatividade negativa sobre a população preta é quebrada, a normatização
da identidade branca não assume seu lugar e é iniciada um cenário
de diversidade e representatividade.
Infelizmente, as crianças negras ainda não são representadas de
modo ideal. No spot “Dicionário”, crianças são questionadas sobre o
significado de várias palavras. Nenhum protagonista é negro. Considerando que é na infância que as perguntas sobre representatividade
e identidade começam a ser levantadas, a Novo Tempo, constrói um
discurso de exclusão ao não encaixar crianças pretas em seus veículos.
O vídeo está composto por crianças e eles são questionadas sobre os
conceitos de várias palavras que os adultos e até elas usam no cotidiano. Todas respondem com muita autenticidade, leveza e pureza,
adjetivos que são comumente associados a infância. Porém, essa peça
não foi um total acerto, pois exclui as crianças negras.
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As crianças dessa propaganda respondem o que para elas seriam
amor, céu, Deus, dinheiro, amizade, guerra e preconceito. Especificamente, quando são questionadas sobre preconceito, há um silêncio e seus rostos se tornam confusos, expressando que não sabiam o
significado ou não queriam falar. Essa ação implícita não diz que as
crianças não sabem o significado de preconceito. O comportamento
delas demonstra que sabem o significado, todavia, se ausentam dele
por ser algo negativo para eles. Então, compreende-se aqui a aplicação
da ideia de Ducrot (1972) sobre o implícito. Para o francês, o “ implícito […] é saber como é que se pode dizer algo sem contudo aceitar
a responsabilidade de o ter dito, o que significa beneficiar simultaneamente da eficácia da palavra e da inocência do silêncio.”. Ou seja,
as crianças conseguiram ser eficazes quando a quietude delas juntamente com suas expressões faciais confirmou o peso ruim da palavra.
Não há presença infantil negra no objeto, mas existem perguntas
que conduzem ao entendimento de que todos são aceitos e que Deus prepara um céu para seus filhos de todas as raças. Essa peça é contraditória,
pois prega uma mensagem de amor, mas sem representatividade total e
reforça só o que já é visível sobre a presença infantil negra em produtos
midiáticos: os afro-brasileiros mirins ainda têm muito que lutar para serem representados da mesma maneira que as crianças brancas.
O público infantil é muito influenciado pelos meios de comunicação. Apesar do avanço das redes sociais, a televisão ainda se constitui como uma fonte muito expressiva de informação para os juvenis.
É de extrema importância que exista representação para eles, porque
imagens étnicas causam impacto em crianças, sejam negras ou não.
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Quando as crianças negras não veem personagens afrodescendentes,
sua aceitação e identidades são afetados, já as brancas são influenciadas a como agir e aceitar quem é diferente delas (SEITER, 1990).
Ao trazer a análise do discurso para compreensão desses dados, temos a seguinte conclusão: não há uma representatividade negra expressiva nas propagandas TV Novo Tempo porque ela segue o padrão da mídia
corriqueira. O que é um caminho totalmente inverso ao ethos da Novo
Tempo, já que ela prega em todos os seus programas ser uma alternativa
a uma mídia que enxerga todos como consumidores e não como humanos. A publicidade da Novo Tempo não concorda totalmente com o seu
discurso porque não representa de maneira igual negros e brancos.
Devemos destacar que há sim a existência de afrodescentes na
propaganda da Novo Tempo. Contudo, segue o mesmo formato de outras peças: o negro isolado. O autor Dennis de Oliveira chama esse isolamento ou minoria negra de ‘Estratégia da Minoração” (OLIVEIRA,
2005). A representatividade negra nunca acontece de uma maneira que
seja igual ao senso, ela chega ao telespectador como uma participação
pura e simples. Representar é algo que vai além de colocar negros em
peças pontuais, mas, sim, dar papéis de protagonismo a eles.
A TV Novo Tempo não faz propagandas como as outras emissoras. Ela se destaca por passar mensagens baseadas na Bíblia e tem o
intuito de levar esperança e conforto a pessoas que precisam de solução para os seus problemas. Então, se ela cumpre de forma exemplar
a sua função de pregar o evangelho de Cristo, deveria dar um passo
maior e começar a prestar atenção em questões ligadas essencialmente a vida dos seus telespectadores.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante essa publicação, foi exposto como a identidade negra
foi desestabilizada pelo racismo. Quando há um pedido para maior
representatividade negra nos spots publicitários da Novo Tempo, não
é só para que a emissora siga a influência que os discursos midiáticos
estão produzindo sobre a diversidade. É para que ela realmente siga
o que Jesus ensinou. Apesar da existência de autores marxistas na
construção teórica desse artigo, é de suma relevância levantar a afirmativa que a identidade do cristão é pautada por uma visão bíblica de
que todos que aceitam Jesus como Salvador são filhos dEle. Logo, é
entendido que esse Pai ama seus filhos e não faz acepção de pessoas.
É muito importante para negros se verem representados. Esse fato
se torna ainda mais decisivo quando olhamos a Novo Tempo como
um canal cristão e que tem muito mais a alcançar quando percebe que
representatividade é algo sério. O canal já possui apresentadores negros
de destaque em sua programação e esse fato é fundamental para a valorização da identidade negra. O processo de inclusão deve ser feito de
maneira verdadeira. Por isso, a emissora deve valorizar a diversidade de
raças, sotaques e graduações acadêmicas em seu processo construtivo.
Incluir negros significa imputar papeis de representatividade a negros nas propagandas, assim como já é feito em programas do canal apresentados por afro-brasileiros. Uma opção
necessária é uma pesquisa de opinião para entender como a audiência enxerga a visibilidade negra no canal e usá-la para mudar o ethos e cenas de enunciação que produz. Outras soluções
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são incluir as famílias dos apresentadores negros nos comerciais
sobre o sábado e a apresentação da ferramenta “Encontre uma
Igreja”. Campanhas que valorizem as crianças e mulheres negras
necessitam estar em destaque na programação.
Por fim, entende-se que representar negros vai muito além de o
fazer para cumprir uma tarefa. É entender que Deus criou todas as
raças e quer que Seus filhos não sejam julgados por raça ou condição financeira. A TV Novo Tempo pode ser um meio fundamental
para a divulgação de um novo lar para aqueles que almejam uma
terra sem preconceito e discriminação.
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Resumo: A relação da comunicação com a religião é antiga, e ao longo da
historia percebemos as mudanças de paradigmas dessa relação aplicadas
também as obras audiovisuais que tratam de temas bíblicos, haja vista
que tem ganhado espaço considerável no cenário brasileiro da indústria
cinematográfica e recebido atenção das organizações religiosas, portanto
o objetivo deste artigo é apresentar uma analise das obras audiovisuais
que tratam de temas bíblicos e religião, observando a influência da
linguagem das obras cinematográficas e o papel preponderante exercido
na comunidade cristã. Considerando as alterações no posicionamento
das organizações religiosas frente a essa nova realidade da sociedade
atual. E a percepção do processo que ocasionaram essas mudanças
merecem atenção para entendermos com profundidade esse fenômeno.
Por meio de leituras reflexivas de autores que trabalham a temática da
relação entre comunicação, religião e a sociedade foi fundamentado os
pensamentos apresentados neste trabalho.
Palavras-chave: Cinema; Religião; Media; Influência da mídia;
Cultura midiática.

INTRODUÇÃO
Este artigo tem por objetivo apresentar uma análise da influência das obras cinematográficas que tratam de temas bíblicos e religião
e então mostrar os efeitos na sociedade e mais especificamente no
campo religioso. Por meio da reflexão de textos de diferentes autores
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relacionados a área da comunicação social aplicada a ciências humanas. Fundamentado na leitura dos textos desses autores propõe-se
desenvolver uma linha de raciocínio proporcionando uma reflexão
sobre as possíveis mudanças e adaptações das historias contidas no
livro sagrado do cristianismo através de obras audiovisuais como fator preponderante na percepção e interpretação dos relatos bíblicos
na sociedade contemporânea.
Vários são os estudos que tratam do fenômeno da historicamente o cristianismo tem adotado atitudes diferentes de como lidar
com a indústria cultural, os media, exemplo do cinema, que é um
produto dessa indústria. Sendo assim, a pesquisa procurar relacionar como a sociedade tem se moldado aos padrões da mídia e como
isso influencia em sua percepção dos aspectos religiosos. Comentar
o papel da midiatização do campo religioso implica examinar algumas definições, como os conceitos de cultura midiática e as mudanças da sociedade moderna.
A religião ocupa um lugar de protagonismo na nossa sociedade,
uma vez que ela tem um poder de interferir de maneira direta e indireta, todas as esferas humanas. E o cinema através de seus filmes consiste em um manancial de elementos para o imaginário, e é justamente através do imaginário de muitas compreensões de textos bíblicos
tornam-se compreensível mais facilmente e consequentemente a religião se apropria desses elementos para exemplificar principalmente
o subjetivo, as descrições complexas e limitam as explicações verbais
e escritas da compreensão de textos da Bíblia. Devido a esse fenômeno de conflitos entre os campos do cinema e da religião, torna-se
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pertinente o estudo e a compreensão das tendências da indústria cinematográfica e como essas mudanças podem afetar a sociedade na
dimensão religiosa.
Entretanto, ao falar constantemente dos efeitos do cinema (indústria cinematográfica) nos diversos âmbitos da nossa sociedade,
relacionado a religião ainda é pouco explorado pelas pesquisas e discussões dado que, essa temática detém abrangentes possibilidade de
interpretações que geram novos significados e percepções. O Assunto
da comunicação é muito abrangente, portanto neste artigo vou me
concentrar nas obras audiovisuais, mais especificamente nas peças
cinematográficas relacionadas ao gênero religioso.
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MIDIATÍZAÇÃO E SUAS
MUDANÇAS NA SOCIEDADE
A definição do conceito de pós-modernidade está conectado ao
fato da sociedade em que estamos inseridos ser uma sociedade de
comunicação generalizada, do mass media e da cultura midiática.
Assim sendo este período tem se tornado crucial ser moderno, acompanhar a modernidade da era. E acompanhar o mundo de mudanças
continuas em que o novo e o original é exaltado.
Encontramos vários autores que definem bem o pós-modernismo, dentre eles destaco Zygmunt Bauman, sociólogo polonês,
autor do livro Vida Líquida (2007). Segundo seus críticos, Bauman,
se emprega-se em entender a condição humana onde prevalecem o
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desapego, a vanguarda constante do eterno recomeço e a versatilidade em meio à incerteza.
Com Base nesse originou-se o que Bauman denominou de sociedade Liquido-moderna. “Liquido-moderna é uma sociedade em que
as condições sob as quais agem seus membros mudam num tempo
mais curto do que aquele necessário para a consolidação, em hábitos
e rotinas, da forma de agir. “ (Bauman, 2007, p.7).
Está citação de Bauman afirma que este conceito apresentado
permite a aplicação para área da comunicação e religião, já que o seu
significado pressupõe uma sociedade de adaptação continua.
Sobre a edificação dessa linha de pensamento, podemos encontrar o argumento de Vattimo, reforçando a função da cultura midiática na sociedade atual, já que o autor declara que essas mudanças é
uma consequência do aumento do acesso a informação.
A intensificação dos fenómenos comunicativos, o aumento da circulação das informações até à simultaneidade da reportagem televisiva em directo ou em aldeia global, não seja apenas um especto
entre outros de modernização, mas seja de algum modo o centro e o
próprio sentido desse processo. (VATTIMO, 1989, p. 22).

A partir da origem dos meios de comunicação, seja ela oral ou
impresso, progredindo para o radio e até a complexidade da transmissão de informações pela TV, permitindo ver e ouvir ao mesmo tempo, permitiu a sociedade a construção de uma outra cultura diferente
das experiências vividas até então. Os diversos meios de comunicação
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conceberam um no estilo de vida, e este por sua vez influenciou um
olhar diferenciado da realidade. Desenvolveu-se o pensamento de
que o mundo se tornar aquilo que é comunicado, a informação que é
comunicada exerce um fator preponderante, sendo essa comunicação
de maneira objetiva ou por meio das diferentes filosofias.
O termo Cultura midiática ou cultura do mercado, está ligado
ao repasse de informação, informação essa produzida e distribuída
em diferentes meios, sobretudo com intenção do consumo da mesma.
Porém este consumo vai muito além do simples fato de suprir o gosto
do consumidor da produção da Industria cinematográfica ou de sua
aceitação a novos parâmetros comportamentais, a cultura midiática
cria, e até mesmo recria, uma cosmovisão, reinventando o posicionamento da pessoa na realidade social onde está inserida.
É um consenso claro que a dimensão do poder influenciador que
a mídia exerce na sociedade é grandioso, e as áreas que permeiam
essa influencia são bem abrangentes. Embora esse trabalho aborde as
relações entre as áreas sociais e o mundo midiático nos deteremos em
mostrar esses efeitos percebidos no âmbito religioso, pois a religião
está inserida na sociedade, logo é parte nessas mudanças impactadas
pelo cultura da veneração aos elementos visuais para construção de
entendimento, como exemplo disso temos as instituições religiosas,
que podemos denominar de igrejas, que se apropriam desse linguagem
audiovisual e também tem os seus conceitos alterados sutilmente pela
interferência dessa Cultura midiática.
Hoje esse impacto destaca-se pelo crescimento continuo dos
processos midiatização das instituições religiosas que atualmente
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têm ocorrido e ocasiona em ações do uso da linguagem a indústria
cultural que se assimila ao do mercado midiático que anteriormente
por vezes foi demonizado.
Sendo assim, destacamos mudanças significativas no comportamento dos consumidores de conteúdo audiovisual religioso, é claramente
perceptível a formação de um novo perfil de uma religião que apresenta
características de comunicação e entretenimento, que nas suas praticas
estão na contramão da religião tradicional, considerada pela cultura midiática como obsoleta para a realidade da sociedade atual. Já a religião
que se aproxima mais dos modelos midiáticos e que fazem uso das linguagens da indústria cultural com o proposito de comunicar de maneira
mais eficiente com a sua comunidade, é aceita e considerada uma religião
relevante e atualizada que está alinhada com os conceitos socioculturais
de sua época. No entanto nessa atualização, ou até mesmo podemos chamar de modernização da religião é possível afirma que a verdade pode
deixar de ser absoluta, ocasionando conflito de pensamentos. Os valores
defendidos podem se tornar inconstantes e até mesmo incoerentes, como
consequência de imposições da cultura do momento. Crenças defendidas e praticas anteriormente condenadas podem está podem conviver
juntas e tornando confuso a definição clara dos seus valores.

IRREFLEXÃO E VELOCIDADE
De acordo com Bauman, a sociedade foi afetada pelo vírus
do “lupen-proletariado espiritual” vivem o presente e pelo presente.
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Vivem para sobreviver e para obter satisfação, o prazer. O entretenimento é uma das primícias da indústria Cultural, onde a durabilidade de um avento é instantânea. Os Filmes, as séries e vídeos online
têm os seus tempos de duração definidos com o proposito de estimular a absorção de conteúdo dando ritmo dinâmico para a sua transmissão da mensagem. Esse dinamismo por vezes frenético da cultura
midiática não se restringe apenas a comunicação, o dinamismo está
presente em outras áreas da vida. Esses constantes movimentos por
vezes podem ocasionar mudanças não propositais nos princípios, justificando-se no argumento da adaptação a velocidade das mudanças
sofridas na sociedade e a necessidade de atualização.
O mesmo olhar, sobre fluidez e movimento, é apresentado em
outro trecho por Horkheimer e Adorno. “Nada deve permanecer
como era, tudo deve continuamente fluir, estar em movimento. Pois
só o triunfo universal do ritmo de produção e reprodução mecânica
garante que nada mude, que nada surja que não possa ser enquadrado. “ (Horkheimer e Adorno, 2000, p.182)
Neste ponto, podemos traçar uma linha paralela com a obra A
sociedade transparente (1992). Somando as características citadas anteriormente, ao discurso objetivo e direto da ciência, encontramos a
anulação do discurso do que Vattimo denomina “mitos”, na citação a
seguir. “Por mitos entende-se o pensamento não analítico, narrativo,
fantasioso e envolvido nas emoções e não tem, globalmente, têm menores ou nenhuma objetividade.“ (Vattimo,1992, p. 36)
Exposto isso, percebemos um agravante que preocupa as organizações religiosas cristãs. A compreensão das narrativas bíblicas,
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primariamente através da leitura dos textos sagrados é substituída por
outas linguagens a exemplo do cinema, estudado neste trabalho, que
por sua vez não segue fielmente os fatos das historias relatadas na Bíblia,
confundindo e gerando novos significados a esses relatos bíblicos, relativizando a religião atual e afetando diretamente a base das suas crenças.
Trata-se da desconfiança difundida na cultura científico-tecnológica ocidental, considerada como modo de vida que viola e destrói
a autentica relação do homem com si próprio e com a natureza, e
que esta inelutavelmente ligada, também, ao sistema de exploração
capitalista e às suas tendências imperialista. (Vattimo, 1992, p. 38).

Alinhado com a afirmação acima podemos ainda perceber na
declaração de Horkheimer e Adorno, a confirmação de que a racionalidade técnica é repressiva. “A racionalidade técnica hoje é a racionalidade do próprio domínio, é o caráter repressivo da sociedade que
se auto-aliena” (Horkheimer e Adorno, 2000, p.170) por conseguinte,
cultura midiática, denominada uma ciência humana no início, recepciona esse discurso por duas formas.
A primeira é a racionalidade técnica da mensagem, a linguagem
é um fator preponderante e a segunda é a velocidade da informação.
Essa velocidade está diretamente ligada a superficialidade do pensamento da sociedade atual, onde não se cria raízes no conhecimento,
onde sabe-se de tudo, mas não se aprofunda em nada. O consumidor
ou telespectador da linguagem cinematográfica não pode perder tempo, tem que estar ligado e no mesmo ritmo da sua linguagem.
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Os próprios produtos desde os mais típicos, o filme sonoro, paralisam aquelas faculdades pela sua própria constituição objetiva. Eles
são feitos de modo que a sua apreensão adequada, por um lado, rapidez de perceção, capacidade de observação e competência específica, e por outro é feita de modo a vetar de fato, a atividade mental
do espectador, se ele não quiser perder os fatos que rapidamente se
desenrolam à sua frente. (Horkheimer e Adorno, 2000, p.182).
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Posto os pensamentos e termos segundo seus autores, unimos
os pontos capazes de evidenciar a clara anulação das características
mais sólidas que temos da religião tradicional. A sociedade científico tecnológica abordada por Vattimo, reunida aos conceitos da
velocidade da informação de Horkheimer e Adornos, apontam para
o lado oposto a uma narrativa mística, como já conceituado anteriormente, derrubando assim a conduta analítica reflexiva característicos aos assuntos teológicos.

RELIGIÃO E INDUSTRIA CULTURAL
Ao falarmos em religião não podemos esquecer que a comunicação está intimamente ligada, por isso faz importante estudarmos a relação entre a indústria cultural e a religião, o uso dos meios de comunicação pela religião é fator integrante na evangelização. Através dos
tempos podemos perceber que a cada movimento de evangelização se
apropria dos meios de sua época, desde a escrita nas publicações até
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hoje, e com o cinema não foi diferente. A religião se apropria da linguagem cinematográfica também para levar avante a sua mensagem,
ou seja, comunicar. É perceptível notar que esses processos não foram
repentinos, pelo contrario, demandaram tempo de adaptação e foram
permeando a sociedade e consequentemente a religião, no inicio a relação do meio da época sempre é marcado pelo conflito, uma pequena
concordam e a maioria sempre se opõe e demora-se a aceitar novas
ideias a se tratar do uso de novos meios de comunicação pela igreja.
Podemos ainda dizer que:
A ênfase cognitiva e lógica da experiência religiosa e da antropologia
adventista [que] podem [facilitar] a demonização da média televisiva
caso ela seja encarada como um meio que interrompe ou prejudica o
funcionamento normal da mente humana, considerado o canal pelo
qual Deus se comunica com a humanidade (Novaes, 2016, p.111).

O comportamento das instituições religiosas no Brasil foi mudando de acordo com o tempo, a introdução de novas tecnologias de
comunicação vai abrindo espaço e tirando um pouco do preconceito
das mais antigas, porém o novo sempre é visto com olhar de desconfiança. Características semelhantes foi identificada no uso da linguagem cinematográfica (cinema) pelas religiões no Brasil e igualmente o
processo de recepção aceitação é segue um fluxo parecido que consiste na demonização ou endeusamento do meio de comunicação.
As organizações religiosas têm se empenhado em estudar e
entender como lidar com a cultura, pois os produtos da indústria

365

OS DESAFIOS DA COMUNICAÇÃO

366

cultural estão presentes na sociedade e nas suas congregações. Através de eventos e encontros das principais denominações cristãs no
Brasil, é possível perceber que os lideres religiosos atuais já admitem
a necessidade de buscar estratégias de relacionamento intencional da
cultura no meio religioso, e a principal preocupação e motivos de discursão é a resposta de como manter um relacionamento saudável com
a cultura sem afetar os princípios bíblicos da denominação. Na maioria das vezes acaba sendo encarada como ultrapassado pela sociedade
atual se basear em princípios bíblicos, mas não podemos deixar de
lembrar que a mesma indústria cultural também se baseia na Bíblia
para produzir os filmes de historias bíblicas com o foco no entretenimento e lucro financeiro.
É justamente por medo de interferirem em suas cresças que
muitos líderes religiosos acabam desenvolvendo preconceito em
relação a produtos culturais tais como produções cinematográficas,
mesmo sem saber como lidar com as novas possibilidades, uma nova
tecnologia ou um novo produto cultural é recepcionado com com
desconfiança até que com o tempo ele possa ser um aliado no objetivo
de passar a mensagem (pregar o evangelho) do movimento religioso.
Mas a realidade atual do uso dos meios de comunicação tradicionais
já abriu um caminho para a atualização de novas linguagens assim
como a linguagem audiovisual do cinema.
Sendo assim, percebemos que com o tempo e a aprovação de
alguns lideres religiosos a respeito de uma nova forma de linguagem de comunicação permite a validação e o que antes era considerado prejudicial para a vida espiritual do membro passa a ser
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exaltado como uma ferramenta sagrada de conhecimento das escrituras. Essa mudança na forma de encarar na maioria das vezes
é lenta de depende de vários fatores sociais e a repercussão é um
termômetro guia para decisões.
Considerado por muitos pastores evangelistas como igual ou
maior do que o do rádio, o potencial missionário da televisão, resultou no inicio do processo de “sacralização” da mídia segundo
(Novaes, 2016, p.34). Consequentemente, os resultados numéricos
de interessados e batizados recorrente do uso desses meios de comunicação foi um fator preponderante para a mudança de visão
dos lideres das denominações religiosas a respeito do uso da cultura midiática na religião.
Historicamente a relação entre os meios de comunicação e a religião é conflituosa, boa parte desse legado se deve a desaprovação do
lideres e não incentive ao uso ou acesso. Hoje podemos perceber um
fenômeno bem diferente, onde as organizações religiosas têm dado
atenção e investido em produções audiovisuais como meio estratégico de difundir suas crenças de maneira mais abrangente, considerando-se a representação de relatos bíblicos através de peças fílmicas que
se tornou eficiente do ponto de vista da facilidade de compreensão e
disseminação em massa do conhecimento bíblico.
É muito importante ressaltar também que as histórias bíblicas
são uma ótima fonte de enredos de filmes e que o mercado do
entretenimento tem interesse no publico cristão que tem aumentado
o seu consumo de produtos da indústria cultural personalizados para
esse publico especifico.
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As mudanças de comportamento resultantes da indústria cultural afetam o comportamento das pessoas, consequentemente a sociedade e não podemos separar a religião que também para influências
no comportamento religiosos dos fieis e isso merece entendimento
para observar que não podemos ter olhares diferentes ou separa a religião da cultura pois ambos estão dentro da sociedade. Resta apenas
analisar se as mudanças de comportamento em todos os âmbitos são
positivas ou negativas e para quem é denominado positivo ou negativo já que podemos ter opiniões diferentes sobre o mesmo assunto
dependendo do ponto de vista analisado.
A cultura é um tema que interessa não só as lideranças eclesiásticas, mas também os próprios fiéis dos movimentos religiosos, que
por vezes ficam em dúvida de que posicionamento tomar frente as
novas tendências de comportamento ditadas pela cultura da sociedade a qual a sua comunidade religiosa está inserida. É motivo de preocupação para esses lideres saber qual a recepção das igrejas as novas
influências e a recepção das orientações da igreja a respeito do comportamento com a cultura, muitas vezes considerada extremista. O
debate sobre o a relação entre a cultura e Bíblia acaba tomando mais
relevância nos dias atuais e obriga as organizações religiosas pensarem em soluções para lidarem com o fluxo dinâmico de mudanças
constantes, onde uma opinião pode se tornar obsoleta muito rapidamente. Porém nesse âmbito existe uma necessidade latente de manter
os valores da religião, o desafio de lidar com esse conflito social onde
o pluralismo e o relativismo estão presentes e dificultam a defesa de
uma linha conservadora de princípios bíblicos.
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O USO DO CINEMA PELAS
ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS
Ao analisarmos o cenário religiosa nacional e até mesmo estendermos um olhar através dos países sul-americanos, encontramos as
manifestações culturais fortemente inseridas no estilo de vida cristão.
Os mesmos elementos sociais passam a ser associados e significados
de acordo com a vivência específica de cada grupo e a forma de interação deles com a sociedade. As principais manifestações da contemporaneidade são a cultura de consumo e a cultura da mídia.
Segundo essa ótica, o uso de recursos midiáticos, por parte de organizações religiosas, é uma eficaz e importante ferramenta. Na atualidade eles auxiliam na compreensão do texto Sagrado, revelando que
esse relacionamento é bem diferente de como as organizações religiosas
e seus fieis encaravam a cultura da mídia nas décadas passadas, considerado muitas vezes como algo demoníaco. Um dos benefícios que as
obras audiovisuais trazem é a melhor absorção dos detalhes e melhor
fixação, sendo possível assimilar com mais facilidade textos mais complexos e de difícil entendimento através apenas da leitura. A indicação,
seja por líderes religiosos ou influentes, tem intensificado o interesse
nas produções audiovisuais com cunho religioso no Brasil.
Nesta lista podemos citar alguns exemplos de grande alcance
e comoção nacional, como a serie “Os dez mandamentos” da rede
Record, que posteriormente se tornou um filme. Vários são os seguimentos audiovisuais de cunho religioso que tem ganhado interesse do publico brasileiro, uma vez que a população é composta de
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consumidores favorável a produção de gênero religioso. Esse consumo da indústria cultural pode ser compreendido quando analisados
os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que
divulgou no último senso de 2010, que 86,8% da população brasileira
é composta de Cristãos.
O estudo da presença acentuada de denominações religiosas nos
meios de comunicação também tem ganhado maior espaço no meio
acadêmico, a quantidade de trabalhos relacionados a mídia televisiva é expressivo, por isso parte das minhas pesquisas e comparações
partem dessa área. Neste trabalho proponho o foco na linguagem do
cinema com a religião que é um tema pouco explorado, mas que justificado o estudo pelo crescente de produções e investimentos no mercado gospel e consequentemente nas produções de filmes religiosos.

IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA E O CINEMA
Para entendermos melhor a relação da Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD) e o uso da linguagem cinematográfica precisamos
voltar um pouco no tempo e recordarmos os processos e uso dos
meios de comunicação anteriores, pois nos ajudarão a analisar:
Por muitas décadas, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, além de suas
editoras, se envolveu com produções midiáticas. Ela foi pioneira no
Brasil e nos Estados Unidos no uso do rádio e/ou TV para finalidades missionárias, e especialmente a partir do boom televangelístico
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dos anos 70 e 80, a denominação criou uma rede de emissoras e
centros de mídia em vários países (FONSECA, 2008).

A IASD é considerada pioneira e inovadora no uso dos meios de
comunicação para pregação da sua mensagem. Na origem do movimento milerita, que posteriormente deu origem a Igreja Adventista
do Sétimo Dia. Por volta do ano 1840 a imprensa era considerada
uma inovação tecnológica da comunicação que permitia comunicar
em massa sem limites geográficos, e a impressão e publicação de conteúdo religiosos que difundiam as crenças defendidas pelo movimento deu inicio a essa trajetória do uso dos meios de comunicação a
serviço do evangelho. Foi no ano de 1943 que começou o primeiro
programa radiofônico da denominação no Brasil com o nome A Voz
da Profecia (FONSECA, 2008). Também em outros países sul-americanos e nos Estados Unidos temos registros de iniciativas parecidas
da IASD. O uso da mídia impressa é uma marca forte da igreja adventista que mantém editoras próprias em vários países do mundo, e no
Brasil a Casa Publicadora Brasileira é a editora oficial da IASD e reafirma essa tradição do uso expressivo das publicações e fortalecimento da comunicação através de periódicos como a Revista Adventista.
A Posição da IASD de usar os meios de comunicação baseados
nos princípios bibicos e nos conselhos publicados pela autora Ellen G.
White, com o objetivo de divulgar a mensagem adventista:
Deus dotou os homens de talentos e capacidade inventiva, a fim de
que seja efetuada a Sua grande obra em nosso mundo. As invenções da
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mente humana parecem proceder da humanidade, mas Deus está atrás
de tudo isso. Ele fez com que fossem inventados os rápidos meios de comunicação para o grande dia de Sua preparação. (White, 1996, p.409).
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Em muitas denominações religiosas está presente o uso dos
meios de comunicação, seja ele impressa, rádio, TV ou até mesmo o
cinema, percebemos que atualmente a televisão é o meio mais comum
buscado pelas organizações religiosas para estabelecer a presença, e
como consequência poderíamos dizer que as produções audiovisuais
vêm ganhando espaço e investimentos também nas denominações e
não diferente na IASD. O uso linguagem audiovisual pelas organizações religiosas é considerado pioneiro. A IASD também tem utilizado
desta linguagem esse pioneirismo não só na linguagem audiovisual
mas também nos meios de comunicação utilizados anteriormente é
motivo de contradição de opiniões no passado e hoje também:
as ilustrações […] não eram consideradas fruto da criatividade e imaginação, mas uma conversão fiel da descrição textual da Bíblia. Em outras palavras, as primeiras produções visuais adventistas deveriam ser
encaradas como uma espécie de “texto-imagem”(Novaes, 2016, p.100).

As organizações religiosas consideravam u uso de imagens ou
ilustrações como forma de idolatria, considerado um pecado, porém
os adventistas, mesmo seguindo a preceito de não adorar imagens,
entende que o uso de ilustrações e até mesmo a linguagem audiovisual para exemplificar e tornar compreensível conceitos subjetivos
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que dependem da criatividade do leitor para poder entender os relatos bíblicos, passa a usar como fonte de referencial dos ensinamentos bíblicos, defendem o uso desses meios de comunicação um meio
correto para compreender a Bíblia, ficando claro a posição da organização de que os meios de comunicação são preponderantes para
a divulgação de sua mensagem (pregar o evangelho). Além do que,
para Igreja Adventista do Sétimo Dia na América do Sul o uso da TV,
radio e internet, já está comprovada a eficiência e os resultados da
pregação por meio da Rede Novo Tempo de Comunicação, instituição oficial de comunicação da IASD.
De acordo com essa posição oficial da igreja adventista (IASD),
de que o uso de filmes pela denominação é para fins de cumprimento
da missão de evangelizar o mundo, ou seja evangelismo em massa,
pois o meio permite comunicar com elevado numero de pessoas ao
mesmo tempo. A sede da IASD na América do Sul lançou recentemente (outubro/2016) um documento fundamentando a sua posição
institucional a respeito do uso da linguagem cinematográfica pela
organização, esclarecendo quais são as justificativas e a opinião da
mesma a respeito dos pontos negativos e positivos dessa relação entre
a igreja e o cinema.
A sede sul-americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia, situada em Brasília-DF, publicou em seu portal online oficial no
dia 21 de outubro de 2016 um documento explicando a posição da
igreja em relação uso da linguagem cinematográfica para o cumprimento da missão de pregar o evangelho. (IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA, 2016)
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Os Adventistas se baseiam na Bíblia e além dos princípios bíblicos, também em alguns textos da escritora norte americana Ellen G.
White para se posicionar em relação a cultura e especificamente ao
cinema. De acordo com a posição da igreja o equilíbrio no uso nas
novas tecnologias de comunicação é um norte, entende-se que esses
conselhos considerados divinos do uso correto das linguagens de comunicação é vital para manter a união do movimento religioso mesmo com as mudanças constantes na cultura e nas gerações diferentes.
O presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Pastor Ted Wilson, definiu a posição da igreja mundial:
A liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia está empenhada em
374

usar e desenvolver métodos criativos de evangelismo que sejam fiéis
aos princípios bíblicos e adventistas do sétimo dia para alcançar
segmentos da população que nunca serão impactados pelo evangelismo tradicional. (WILSON 2014)

Dessa forma, a IASD considera o uso da linguagem audiovisual eficaz para comunicar a sua mensagem para grandes públicos e alcançar
novos segmentos que de maneira diferente não teriam o mesmo sucesso.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste artigo o objetivo principal foi a analise da relação da religião e o cinema, por meio do uso da linguagem cinematográfica,
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como referencia foi pesquisado a posição da igreja Adventista do Sétimo Dia sobre o uso e produção de peças fílmicas.
Podemos concluir então, que, esta presença da indústria cultura tem ocasionado mudanças estruturais na sociedade, sendo assim
é possível notar essas adaptações nas instituições sociais, principalmente na religião, como referencia foi pesquisado as mudanças de
postura na Igreja Adventista do Sétimo Dia ao utilizar os meios de
comunicação ao longo do tempo.
Percebe-se ainda a formação de uma indústria cultural voltada ao mercado cristão, incentivado principalmente pelo expressivo numero de fieis das varias denominações do cristianismo no
Brasil e do crescimento consumo dos produtos culturais por esse
publico. Ou seja, a cultura se adaptou aos gostos desse publico
alvo religioso e por outro lado as organizações religiosas igualmente sentiram a necessidade de adaptar-se a essa nova realidade
social e comprovar sua existência por meio do uso dessas novas
linguagens de comunicação.
A formação de uma nova indústria cultural e a recepção da
religião apresenta-se não apenas como um fenômeno social, mas
também religioso, marcada por uma sociedade que tem seu comportamento inf luenciado pela cultura em que está inserida. Ao
pesquisar percebe-se que esse não é um processo novo, mas que
segue um sequencia histórica de movimentos anteriores de uso
de outros meios de comunicação que na época eram considerados inovadores. O que foi apresentado pelos autores citados neste
trabalho comprova uma linha crítica as alterações recorrentes

375

OS DESAFIOS DA COMUNICAÇÃO

376

que ocorrem na sociedade e na religião nos dias atuais considerada pós-moderna.
Atualmente, além da referência da leitura da Bíblia, um novo
referencial está formado para compreensão dos relatos bíblicos, são
as peças fílmicas de conteúdo religioso, mais especificamente as que
narram esses relatos com uma roupagem cinematográfica e não necessariamente sendo fieis aos detalhes do texto original, mas utilizando de sua própria linguagem do mercado do cinema para modificar,
alterar, adaptar essa historias e até mesmo dando novos significados
a quem consome esses produtos culturais.
Uma vez percebida e analisada essa realidade, passamos a ter, e
assumir a mesma visão crítica, sem permitir, que nos tornemos apenas consumidores dos produtos da indústria cultural, mas que o pensamento crítico dos seus efeitos tanto positivos quanto negativos na
religião, sejam percebidos e que desperte uma atitude de reflexão do
uso de filmes pelas próprias organização religiosa
Este artigo não se propõe em esgotar a discussão do tema mais
sim, incentivar novos questionamentos para novas discussões e análises, uma vez que a temática é tão abrangente e possibilita distintas
frentes de pesquisas diferente dessa.
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Resumo: O sociólogo Zygmunt Bauman cunha a “modernidade
líquida” — período histórico atual (popularmente chamado de
pós-modernidade), e expõe em seus escritos a volatilidade de
indivíduos “líquidos”, que não firmam relações superficiais e
descartáveis entre pessoas, tecnologias e atos. Na modernidade
líquida, personalidades e valores não são feitos para durar. Dessa
maneira, o conceito de identidade é modificado, afinal, todos os
espaços podem ser influenciados pela liquidez de pensamentos. A
esfera religiosa não sai ilesa: como constatado por George R. Knight
(2010), diversas mudanças foram feitas em crenças fundamentais
da Igreja Adventista do Sétimo Dia desde sua fundação. No
entanto, Knight (1995) ressalta que tradições são, com frequência,
misturadas às crenças. Este artigo tem como objetivo analisar
a influência da modernidade líquida no comportamento da
membresia adventista, sendo contextualizado pela 22ª crença
fundamental da IASD (“Conduta cristã”) aplicada às postagens do
blog “Bonita Adventista” de março à maio de 2016.
Palavras-chave: adventismo; conduta cristã; George R. Knight;
modernidade líquida; Zygmunt Bauman.

IDENTIDADE LÍQUIDA
A pós-modernidade é objeto de análise em diversos campos
de estudo. Para Lyotard (1989), esse período é marcado pela falta de
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confiança em sistemas e metanarrativas. O conceito é a partir da popularização da internet. Modernidade líquida foi o termo cunhado
por Zygmunt Bauman (2001) para descrever a época, já que as características instáveis dos líquidos — mobilidade, leveza, fluidez —
seriam suas grandes marcas. Uma nova metanarrativa é formada a
partir da própria desconfiança destas.
A distribuição de informações e de poder começa a deixar o
modelo vertical de lado, e adota a horizontalidade (CASTELLS,
1999). Aparentemente, o indivíduo da modernidade líquida tem
mais possibilidades para criar vínculos e receber conhecimento.
Mesmo assim, vivenciamos um colapso presente nas relações sociais, conhecimento em profundidade e identidade individual e/
ou de grupo.
Os fluidos, por assim dizer, não fixam o espaço nem prendem o tempo […] não se atêm muito a qualquer forma e estão constantemente
prontos (e propensos) a mudá-la; assim, para eles, o que conta é o
tempo, mais do que o espaço que lhes toca ocupar; espaço que, afinal, preenchem apenas “por um momento”. Em certo sentido, os
sólidos suprimem o tempo; para os líquidos, ao contrário, o tempo
é o que importa. (BAUMAN, 2001, p.8, grifo nosso)

Na modernidade líquida, o conceito de identidade é especialmente instável pelas características sociais fluídas. O “pertencer”
e o “ser” se tornam flexíveis e negociáveis (BAUMAN, 2004). O
indivíduo não deve colocar restrições à sua liberdade de escolha.
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“O eixo da estratégia de vida pós-moderna não é fazer a identidade deter-se — mas evitar que se fixe” (BAUMAN, 1998, p.114). A
liquidez afeta atitudes como o apego à coesão e regras, fidelidade
aos precedentes e a lógica da continuidade. As opções que se mostram vantajosas são aquelas que não exigem compromissos e são
de curta duração.
Nesse contexto, a própria essência do ser humano é remoldada.
Há poucos pontos firmes da vida, se é que há algum […]. Lutamos
veementemente pela segurança que apenas um relacionamento com
compromisso […] pode oferecer — e no entanto tememos a vitória
não menos que a derrota (BAUMAN, 2004, p. 74-75, grifo nosso).
Seguindo essa dinâmica, a identidade permanece pela mudança e
dura pela distinção (BAUMAN, 2012).

TRADIÇÃO E CRENÇA NO ADVENTISMO
Durante a década de 1840, ainda no período moderno, surge o milerismo. Em 1863, após decepções com o movimento e
revisões das doutrinas pregadas, alguns remanescentes mileritas organizaram a Igreja Adventista do Sétimo Dia, conhecida
também como IASD (KNIGHT, 2015). Na época, cerca de 3500
membros localizados nos Estados Unidos faziam parte da igreja.
Hoje a IASD está presente em 216 países e possui mais de 18 milhões de membros (GENERAL CONFERENCE OF SEVENTH-DAY ADVENTISTS, 2015).
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Em seu início, o Adventismo do Sétimo Dia foi impulsionado pela convicção de sua missão profética em integração com as
três mensagens angélicas descritas em Apocalipse 14. Esta singularidade definia a “identidade” adventista. Tal compreensão
favoreceu o crescimento da igreja no período moderno. No entanto, Knight (2015) acredita que essa dinâmica pode estar em
risco no século 21.
É difícil para os setores mais antigos da igreja preservar a identidade adventista. Afinal, não é fácil manter as pessoas empolgadas com o segundo advento após 170 anos. Ao envelhecer, a
denominação enfrenta todos os problemas que afligiram movimentos religiosos anteriores na história do cristianismo. Ao longo do tempo, o mundo presenciou vibrantes movimentos religiosos reformadores que se tornaram engessados e perderam sua
vitalidade com o passar dos anos […]. Tanto a aculturação com a
sociedade quanto a segregação em um gueto sectário soam como
o toque da morte para o vibrante Adventismo do Sétimo Dia.
(KNIGHT, 2015, p. 316, grifo nosso)

No ano de sua fundação, a Igreja Adventista do Sétimo Dia
era composta por maioria jovem-adulta. A membresia do século
21 sofre uma mudança drástica de perfil: a Divisão Norte-Americana — subgrupo organizacional da IASD que compreende os
territórios do Canadá e dos Estados Unidos — estima que a idade
média de seus membros é de 58 anos. Essa “igreja envelhecida” é
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observada com apreensão, já que a IASD carece de métodos eficazes para engajar jovens adultos inseridos no contexto pós-moderno em sua missão (KNIGHT, 2010).
O envelhecimento da denominação e de sua membresia vem
acompanhado de tradições tidas como valores e padrões de comportamento por adventistas de outras épocas. Knight (1995) lembra
que os fundadores da IASD eram fruto de seu tempo e espaço, trazendo uma grande bagagem cultural que influenciou seus costumes
e até a construção de crenças.
Os adventistas do sétimo dia quase sempre formaram padrões
de acordo com situações práticas e pontuais e não possuíam um
procedimento sistemático para a definição de valores. Tais fatores
fizeram com que um sistema de tradição cultural adventista entrasse em vigor. “Tradições denominacionais criam vida própria. Elas
podem não ser saudáveis, bíblicas, ou auxílios válidos, mas elas devem ser periodicamente evaluadas rigorisamente e honestamente
à luz da Escritura. Essa verdade era central aos ensinos de Jesus”
(KNIGHT, 1995, p.116-117, tradução livre).
A tradição traz aspectos positivos, como a continuidade com
o passado. Contudo, há o perigo de transformar práticas frívolas
em regras. A Igreja Adventista do Sétimo Dia condena tradições
como autoridades religiosas (KNIGHT, 1995) e, por isso, não adota
credos. Contudo, 28 crenças fundamentais estão em vigor. Elas são
passíveis de alterações, pois, desde seu início, a denominação crê
no princípio da verdade presente — ou seja, Deus pode revelar novas “verdades” ou destrinchá-las de maneira progressiva (KNIGHT,

De tradição à crença: influências da modernidade líquida na identidade adventista

2010). Esse sistema foi estabelecido tendo em vista o favorecimento
de princípios, não de tradições.
No entanto, Knight (1995) aponta que as tradições costumam
ofuscar as crenças fundamentais. Para exemplificar, cita a padronização do comprimento mínimo de saias para meninas que vivem em internatos da IASD e a relatividade quanto ao uso de uma
pedra ornamental: se utilizada como broche ou acoplada a um relógio, não faz apologia à vaidade. No entanto, se pendurada em
volta do pescoço por uma corda, “é um tipo de pecado” (KNIGHT,
1995, p. 118-119, tradução livre).
Esse comportamento é descrito como irônico e tido como
“tradição estúpida” por Knight (1995, p. 119, tradução livre). Ao
tentar remediar a situação sem uma mudança de perspectiva, a
IASD causa a erosão de seus valores.
A crítica estabelecida por Knight (1995) se refere ao ensino
da abstinência ao invés da responsabilidade em áreas diversificadas da vida, tais como consumo de produtos culturais e princípios de modéstia cristã.
Também pode ser observado que os casos citados por Knight
acima são facilmente aplicáveis à realidade feminina: um de maneira explícita (código de vestimenta para meninas em internatos), e, outro, de maneira convencionada socialmente, já que colares são acessórios majoritariamente femininos no imaginário
popular. Isso leva à confusão e desânimo da membresia jovem,
que deseja compreender e viver a singularidade do adventismo
(KNIGHT, 2010).
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BONITA ADVENTISTA
O blog Bonita Adventista foi fundado pela jornalista Emanuelle
Sales em 2012, a partir do Instagram homônimo. No primeiro post,
Ellen G. White — uma das fundadoras da Igreja Adventista do Sétimo Dia e profetisa reconhecida pela denominação — é citada:
Os cristãos não devem se dar ao trabalho de se tornar objeto de estranheza por se vestirem diferentemente do mundo (…). Se o mundo introduzir uma moda de vestuário modesta, conveniente e saudável, que esteja
de acordo com a Bíblia, não mudará nossa relação com Deus ou com o
mundo se adotarmos essa moda de vestuário (WHITE, 2008, p. 476).
386

Homepage do Bonita Adventista no dia 25 de maio de 2016

As postagens do blog refletem a postura mais conservadora e tradicional da IASD no Brasil: uso de saias, de preferência ao menos na altura
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do joelho, por mulheres em cultos, a abstinência de joias e maquiagem
discreta. No entanto, o Bonita Adventista não trata esses assuntos como
pautas meramente religiosas: no post “Vestimenta na Igreja”, do dia 26 de
maio de 2016, Emanuelle Sales discorre: “[…] saiba que você é bem-vindo
à igreja com qualquer vestimenta. […] Porém, assim como planejamos o
que vestir numa festa, apresentação de TCC, ocasião política, num encontro romântico e no trabalho, vale também ter uma atenção especial
quanto às cerimônias religiosas”. Para reforçar o argumento citado, ela
expõe princípios bíblicos como a simplicidade e a modéstia.
A citação acima representa o teor das 21 postagens analisadas no
Bonita Adventista. Todas elas são focadas na modéstia cristã — mesmo
as que trazem dicas de tratamentos de beleza, por exemplo. Ainda assim, assuntos polêmicos entre a comunidade adventista são abordados:
uso de esmaltes, as tendências da moda e procedimentos estéticos.

Header do post “Vestimenta na Igreja”
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Outro assunto recorrente na análise dos posts do blog Bonita Adventista foram menções à cultura pop, sejam essas representadas pela moda geek e estilo/comportamento de celebridades. Até mesmo a cultura da mídia e o comportamento online é
analisado através do post “Do lar e livre”, publicado no dia 25 de
abril de 2016.
O título faz apologia ao perfil da revista Veja sobre a primeira-dama Marcela Temer, intitulada “Bela, recatada e do lar”.
Emanuele Sales, autora do post, esclarece:
Antes de ler este post, saiba que acredito sim ter havido um tom
machista na capa da revista Veja, como se a mulher ideal de388

vesse ter determinado estereótipo. Porém vale dizer que quem
declarou Marcela Temer como “recatada e do lar” não foi o jornalista, mas sim a irmã dela em entrevista. Talvez tenha sido de
mau gosto a revista ter escolhido esta citação como manchete.
É importante saber que nada acontece por acaso quando se trata
de política e comunicação. A matéria certamente foi planejada
para atrair um público bem específico. Mas fiquei incomodada
com os tipos de manifestações à favor da igualdade e dos direitos da mulher. Vi muita gente fazendo isso menosprezando a
função da mulher do lar, diminuindo seu valor. Achei extremamente contraditório defender a liberdade feminina de tal modo
(SALES, 2016, online).
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Um dos posts analisados no corpus dessa pesquisa foi “Relacionamento Blindado”, de 13 de maio de 2016. Nele, Sales discorre sobre o livro “Casamento Blindado”, de Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa “The Love School” na
Rede Record.
Ambos são ligados à Igreja Universal do Reino de Deus, e
Cristiane é filha de seu fundador, o bispo Edir Macedo. Emanuele afirma que, na época, o livro já havia vendido mais de
dois milhões de exemplares.
Após uma breve apresentação do material analisado, ela
tece comentários sobre pontos-chaves do best-seller, que servem como aconselhamento à mulheres em relacionamentos
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amorosos. No entanto, Pinto (2015), pesquisadora que analisou
a fundo a violência simbólica no programa “The Love School”,
acredita que os conselhos de Cristiane e Renato, reproduzidos
por Sales, têm problemas graves quando o assunto é a representação da mulher:
A representação da mulher em alguns desses quadros e no
programa como um todo, revela uma imagem que tende da
futilidade — da mulher que está apenas preocupada em esculpir seu corpo ou cuidar da aparência dele como sendo isso
a sua própria essência, à mulher totalmente responsável pelo
sucesso do casamento — no melhor estilo Amélia, preocupa390

da exclusivamente com os afazeres domésticos e com o bem
estar de sua família em detrimento de si mesma. Ou seja, recai sobre a mulher a responsabilidade pelo resultado da relação. Além disso, a imagem feminina projetada no imaginário
do telespectador vem carregada de simbolismo e revela uma
cruel estratégia de manipulação, destacando a existência de
uma hierarquia entre os seres numa clara intenção de “ensinar”
sobre valores e lugares sociais que serão reproduzidas nas práticas diárias de homens e mulheres dentro dos relacionamentos (PINTO, 2015, p. 3-4).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As situações descritas por Knight demonstram que, na maioria das alas do adventismo, a visão moderna ainda impera, tornando a aceitação de um indivíduo “líquido” e de seus costumes uma
tarefa difícil para os membros e a administração da igreja.
Zacharias (2015) ressalta que os deslocamentos da religião
rumo ao misticismo — uma fuga de valores absolutos — e do indivíduo rumo ao transcendentalismo — ou seja, reconhecimento
do eu como ser divino — são listados como fatores de impacto epistemológico causados pela pós-modernidade. Bruinsma
(2009) lembra que os indivíduos inseridos nesse contexto tem
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dificuldade em aceitar verdades absolutas e estão interessados
em espiritualidade — não em religião.
Na IASD, isso tem sido refletido em resultados “nada menos
que dramáticos” (BRUINSMA, 2009, p.19, tradução livre). No entanto, algumas congregações locais tem obtido sucesso ao mudar
suas abordagens e costumes, tendo em vista que “mudança não
necessariamente conflita com as convicções fundamentais e que
a mensagem do evangelho deveria ser entregue de tal maneira a
ter desempenho eficaz à pessoa do século 21” (BRUINSMA, 2009,
p.21, tradução livre).
Ao expor métodos de evangelismo utilizados para alcançar
novas gerações, Davy (2015, p.389-390) demonstra quatro pilares
para a apresentação da mensagem bíblica a esse público: sensibilidade social, relevância cultural, adaptação ao indivíduo e poder
espiritual. O Bonita Adventista trata, com frequência, de questões relacionadas à comportamento feminino e moda, além de
dicas espirituais. Tais atributos demonstram a preocupação do
portal com três dos pilares citados — sensibilidade social, relevância cultural e poder espiritual. No entanto, a adaptação não é
tida como prioridade.
Há grande diversidade no público que buscamos alcançar pelo
evangelismo hoje em dia. Os indivíduos são únicos, bem como
nossa conversa com eles. A abordagem por meio do diálogo requer um recurso evangelístico adaptável ao indivíduo e à situação […]. Uma abordagem evangelística eficaz abrirá espaço para
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toda essa diversidade. A abordagem por meio do diálogo pode
fazer isso. (DAVY, 2015, p. 397)

O blog Bonita Adventista é eficaz ao comunicar um padrão
de vestimenta que está em conformidade com a crença fundamental “Conduta Cristã” da denominação. No entanto, os conteúdos carecem de uma abordagem mais próxima ao leitor nativo da internet — o pós-moderno. Nas imagens postadas como
referências de estilo, as mulheres são majoritariamente brancas,
magras, e vestem saias na altura ou abaixo do joelho.
Tal uniformidade não é aceita facilmente por indivíduos líquidos, que não desejam ficar presos à identidades (BAUMAN,
2004). Pautas como uso de calças na igreja por mulheres ou a
relatividade do comprimento das saias dependendo do corpo
da mulher não foram debatidas pelas autoras do blog no corpus
pesquisado. Como blog voltado a mulheres adventistas, o Bonita
Adventista cumpre o papel de difusor da crença e da tradição. No
entanto, se objetivos evangelísticos, como maior alcance aos indivíduos líquidos, forem pretendidos, há de se priorizar a adaptação ao diálogo proporcionado pela Web.
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Resumo: Este trabalho tem como questão de pesquisa verificar
as similaridades entre a gamificação e atividades do clube de
Desbravadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O objetivo
foi avaliar os componentes, mecânicas, dinâmicas e intenção de
gamificação aplicados no clube de Desbravadores. Foi realizada uma
análise de conteúdo baseada nos conceitos da hierarquia dos elementos
do jogo de Werbach e Hunter (2012) e Reiners e Wood (2014). Os
dados secundários foram obtidos em sites da Igreja Adventista do
Sétimo Dia. As conclusões são que os desafios com os jovens no século
XXI requerem manter as mecânicas já utilizadas, pois estas refletem
as tendências em gamificação. O engajamento no clube é fruto de
um fenômeno que começou a ser entendido na atualidade, porém
utilizado há muito tempo pelo clube de desbravadores. Isto torna
o clube atual e relevante. Podendo ser ainda mais aprimorado por
meio dos conceitos contemporâneos de gamificação.
Palavras-chave: Gamificação; Desbravadores; Dinâmica; Mecânica.

INTRODUÇÃO
Para que se entenda o que a gamificação representa perante a
análise proposta neste trabalho, é necessário possuir uma compreensão da essência do jogo e da gamificação. Com este objetivo, foram
abordados o conceito e a essência da gamificação em conexão com o
conceito e a essência do jogo. Entre as principais definições de jogo,
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podemos citar esta: “um sistema em que os jogadores se envolvem
em um conflito artificial, definido por regras e que termina com um
resultado quantificável” (SALEN; ZIMMERMAN, 2004, p. 80). Esta
abordagem sugere os seguintes elementos para a composição do jogo:
sistema, jogadores, conflito, regras e resultado quantificável. Sendo
estes os fatores que formam o jogo, destaca-se o elemento central, que
é o conflito. Ele nada mais é do que a disputa de poder, o que gera sentimentos de competição e de cooperação entre indivíduos.
Quando olhamos para a história humana, percebemos que competições e disputas são tão antigas quanto o surgimento das culturas, o que faz com que Huizinga (2000) descreva o jogo como algo
interior da natureza humana e presente em tudo o que acontece no
mundo. Este autor faz uma análise sobre a ocorrência do verbo ludere
(“jogar” no idioma latim) no seguinte trecho da Bíblia: “Levantem-se os moços e batam-se diante de nós” (BÍBLIA, 2 Samuel, 2:14). O
verbo ludere pode ser notado na Vulgata Latina: “ludant coram nobis”
(“joguem perante nós”), representando a ideia do verbo hebraico sahaq (rir/jogar), presente no original. A tal modalidade de jogo que foi
proposta pelo personagem bíblico Abner se resumia em um combate
físico entre doze moços da parte de Saul e doze moços da parte de
Davi. É notado neste exemplo uma forte relação entre a disputa e o
jogo. Diante desta e de outras análises, Huizinga (2000) afirma que os
conceitos de competição e de jogo são os mesmos.
Podemos dizer que o homem está jogando o tempo todo, pois, assim como Garcia, Schiff e Tor (2013) perceberam, as competições são
onipresentes na vida, sendo notadas desde as angustiantes disputas por
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emprego ou até na simples comparação do número de amigos no Facebook. As pessoas também se comparam consigo mesmas a cada instante, e isto leva a vontade da superação, o que mostra que a disputa nem
sempre é contra outros indivíduos. Faz parte da natureza humana ir
atrás de competições e desejar os desafios que elas podem proporcionar.
Isto mostra o potencial de satisfação que o jogo pode trazer.
Desta forma, este trabalho tem como questão de pesquisa verificar quais são as similaridades entre a gamificação e atividades realizadas no clube de Desbravadores da Igreja Adventista do Sétimo
Dia. Assim, como objetivo central serão avaliados os componentes,
mecânicas, dinâmicas e intenção de gamificação aplicados no clube
de Desbravadores.
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REFERENCIAL TEÓRICO: CONCEITOS
O Clube de Desbravadores é um movimento mundial, organizado
e dirigido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD). Na sua origem,
em 1907, os clubes eram chamados de Sociedades dos Missionários Voluntários, onde jovens se reuniam para realizar atividades relacionadas
a ajudar pessoas e em falar do evangelho. Foi em 1950 que a Associação
Geral da IASD oficializou este movimento em nível mundial, colocando o nome de Clube de Desbravadores (HANCOCK, 2004).
São membros do Clube de Desbravadores meninos e meninas
na faixa etária entre 10 e 15 anos, não importando a classe social, cor
ou religião. O Clube de Desbravadores está presente em mais de 160
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países, com 90.000 sedes e mais de dois milhões de participantes. Eles
se reúnem geralmente uma vez por semana, e participam de atividades como acampamentos, caminhadas, artes manuais e ordem unida
(IASD, 2017). O foco da liderança do clube é trazer ensinos aos desbravadores através da natureza, da sociabilidade, de estudos gerais e
da Bíblia. A partir destes ensinos, os desbravadores experimentam
desenvolvimento físico, mental e espiritual (ZUKOWSKI, 2013).
Como observa Navarro (2013), ainda não existe um conceito definitivo e exato para a gamificação, porém, é entendido através de um
consenso entre as definições trazidas pelos teóricos que a “gamificação é a utilização de elementos de design de jogo em um contexto fora
dos jogos” (DETERDING et al., 2011, p. 2). Isto quer dizer que, através do uso destes elementos, atividades que seriam executadas sem
muitos estímulos são desenvolvidas com muito mais engajamento e
proporcionam uma vivência maior do usuário (aquele que participa e
é influenciado pelo sistema gamificado).
Kapp (2012) vai além desta definição ao propor que o objetivo
final da gamificação é fazer com que se obtenha aprendizado e que
o participante desenvolva características de resultado positivo quanto ao comportamento. Visto que os jogos demonstram participações
mais intensas do que a maioria das atividades do dia-a-dia, foi se percebendo que as características deste modelo podem ser úteis para a
evolução dos métodos pedagógicos, como demostram alguns autores
(HEW et al., 2016; HERBERT et al., 2014).
Assim como visto neste trabalho, o jogo é uma maneira de
medir e aprimorar as próprias habilidades através de competições.
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A proposta dos jogos em geral é fazer com que o indivíduo se sinta
desafiado a se superar para atingir alvos de uma forma que exista
entretenimento. A gamificação faz com que, durante este processo, o indivíduo desenvolva atividades úteis e/ou cresça em conhecimento e habilidades.

ESTRUTURA DA GAMIFICAÇÃO
A gamificação segue padrões que a caracterizam como sistema.
Werbach e Hunter (2012) sugerem um método para o estudo referente
a gamificação de acordo com um modelo dividido em três aspectos:
Dinâmica, Mecânica e Componentes. Essa análise pode ser representada através de um gráfico (ver figura 1).
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DINÂMICA
É o apecto do todo do sistema
gamificado que você deve considerar
e gerenciar
MECÂNICA
É o processo básico que impulsiona a ação e gera o
engajamento do jogador.
COMPONENTES
São as instâncias específicas de mecânica e dinâmica

Figura 1 — Hierarquia dos elementos do jogo (WERBACH; HUNTER, 2012)

Para fazer com que a gamificação funcione, é preciso que
a mecânica e os componentes sejam muito bem planejados,
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projetados para que a dinâmica cumpra o seu propósito. É possível desmembrar este sistema em subdivisões menores dentro
de cada um destes aspectos. Reiners e Wood (2014) demostram
as subdivisões existentes nessas três partes que formam a gamificação. Além destas, eles sugerem uma quarta parte, que é a
intenção (ver figura 2). Os tópicos que se seguem são baseados no
estudo destes autores.
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Figura 2 — Elementos chave (REINERS; WOOD, 2014)

COMPONENTES
Os componentes usados por quem desenvolve o sistema gamificado devem ser escolhidos de acordo com a proposta, as intenções e o grupo alvo. É necessário um uso inteligente destes
recursos para que o usuário seja motivado a avançar em relação
ao seu nível atual (Ver quadro 1).
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Quadro 1: Componentes da gamificação

COMPONENTES
PONTOS
EMBLEMAS

TABELAS DE
CLASSIFICAÇÃO
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MISSÕES

COMPETIÇÕES/DESAFIOS

BENS VIRTUAIS
COMPARTILHAR

NÍVEIS

DESCRIÇÃO
Medem e providenciam uma contagem do sucesso.
Representam as conquistas pré-definidas e podem complementar
tabelas de classificação como uma ferramenta para medir o
sucesso. Os emblemas motivam o usuário a alcançar metas
pessoais sem concorrência direta.
Mostram a progressão dos usuários, comparando o sucesso
entre os oponentes.
Onde um usuário se move através de um desafio para um
objetivo definido, com a intenção de ser recompensado. As
missões são definidas por objetivos que devem ser precisos,
compreensíveis e concisos.
Entre dois ou mais usuários que se esforçam para um
superar o outro.
Recursos que são percebidos como valiosos, muitas vezes como
eles conferem uma vantagem a um usuário, ou servem para
distinguir o usuário de alguma maneira, proporcionando um senso
de individualidade.
Permite que os usuários desfrutem os benefícios do altruísmo
e do ato de doar.
Proporcionam novos desafios aos usuários à medida que
progridem. Aumentos graduais na dificuldade significam que os
usuários nunca estão sobrecarregados.
Fonte: Reiners e Wood (2014)
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MECÂNICA
A mecânica representa os conceitos que definem as ações potenciais e
os estados do usuário. Mostra as diretrizes que definem como o jogo progride e quais são os possíveis comportamentos do usuário de acordo com
o evento que participa. A mecânica é algo mais abstrato em comparação
com os componentes, pois mostra como os usuários interagem com a estrutura. Ela pode ser dividida pelos aspectos adiante (Ver quadro 2).
Quadro 2: Mecânica da gamificação

MECÂNICA
CONQUISTAS
DESAFIOS
COOPERAÇÃO
FEEDBACK

DESCRIÇÃO
Objetivos do usuário.
São descritos por uma lista de tarefas que requerem
esforço para serem cumpridas.
Cooperação entre usuários para atingir um objetivo que
não é possível sozinho.
Reconhecimento de como o usuário está indo e demarcação
do inicio de outras atividades.

DIREITO DE
PROPRIEDADE

Senso de posse de recursos que podem ser adquiridos,
utilizados e negociados.

PROGRESSÃO

Representa uma visualização para o usuário ver seu progresso no enredo.

TRANSAÇÕES

Transações entre usuários que permitem a troca de recursos.

ELEMENTOS
ESTOCÁSTICOS

Resultados às vezes são aleatórios e inesperados, e trazem sensação
de incerteza e de diversão.
Fonte: Reiners e Wood (2014)

405

OS DESAFIOS DA COMUNICAÇÃO

DINÂMICA
A dinâmica é o comportamento e as interações resultantes entre
os usuários no momento que estão sendo influenciados pelos componentes e pela mecânica contidos no sistema (Ver quadro 3).
Quadro 3: Dinâmica da gamificação

DINÂMICA
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DESCRIÇÃO

EMOÇÕES

Os usuários experimentam sentimentos, incluindo um senso de curiosidade ou competitividade, que podem ser aproveitados e projetados para
alcançar os resultados desejados do sistema.

RELACIONAMENTO

Os relacionamentos incluem o intervalo de interações que levam a anexos
emocionais nos usuários. Por exemplo: companheirismo.

NARRATIVA/
ENREDO

Um enredo contínuo e convincente proporciona contexto e significado para
as interações e aventuras do usuário.
Fonte: Reiners e Wood (2014)

INTENÇÃO
Os objetivos e os principais resultados pretendidos pelos projetistas devem ser claramente decididos e encorajados antecipadamente.
Quando isto acontece, o usuário se engajará no sistema e encorajará
outros a participarem também.
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METODOLOGIA
Foi realizada uma análise de conteúdo conforme Bardin (2011).
E, foi baseada nos conceitos da hierarquia dos elementos do jogo de
Werbach e Hunter (2012) e Reiners e Wood (2014). Para isso, foram
coletados os dados secundários que foram obtidos em sites oficiais
dos Desbravadores nos Portais de comunicação da Igreja Adventista
do Sétimo Dia. Logo, com o objetivo de analisar este conteúdo utilizando os parâmetros teóricos, os pesquisadores utilizaram a técnica
de pesquisa de Bardin (2011).
Este conjunto de técnicas de análise visa “obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens,
indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis
inferidas) destas mensagens” (BARDIN, 2011, p. 47).

RESULTADOS
COMPONENTES DE GAMIFICAÇÃO
X ATIVIDADES DO CLUBE DE DESBRAVADORES
Para que seja cumprido o objetivo de desenvolver o membro
do Clube de Desbravadores nas áreas físico, mental e espiritual,
são promovidas atividades que compõem as reuniões e os eventos do clube. O Manual Administrativo de Desbravadores traz
o seguinte trecho falando sobre a pontuação do desbravador: “A
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melhor maneira de incentivar os juvenis e adolescentes a cumprirem as atividades do Clube é através de um sistema de méritos. É
função do Secretário do Clube manter as anotações da pontuação
de cada Desbravador” (ZUKOWSKI, 2013, p. 79).
Quadro 4: Componentes gamificados nos Desbravadores

COMPONENTES
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DESCRIÇÃO

PONTOS

Os clubes de Desbravadores criam atividade com pontuações para criar uma
competição entre as diversas unidades (grupos).

EMBLEMAS

O Clube de Desbravadores propõe 475 especialidades diferentes (MINISTÉRIO
JOVEM & DIVISÃO SUL AMERICANA, 2012). “As Especialidades são um conjunto
de cursos rápidos de caráter exploratório e inicial sobre um assunto. O objetivo
das Especialidades é oferecer ao Desbravador uma sondagem de suas aptidões
naturais e de dons espirituais” (ZUKOWSKI, 2013, p. 115).

TABELAS DE
CLASSIFICAÇÃO

Entre as recomendações aos líderes quanto ao planejamento de acampamentos, está o requisito: “Desenvolver as planilhas do sistema de pontuação”
(ZUKOWSKI, 2013, p. 59). Elas são usadas para mostrar o desempenho dos
desbravadores nas provas e atividades.

MISSÕES

As provas são elaboradas em todos os acampamentos do clube, elas
geralmente são os eventos mais marcantes nestas ocasiões. “Algumas
das provas mais esperadas nos acampamentos são: torta na cara, caça
ao tesouro, circuitos, fogueiras, nós e amarras, barracas, ordem unida”
(ZUKOWSKI, 2013, p. 160).

COMPETIÇÕES
OU DESAFIOS

Cada atividade possui um roteiro claro, e se forem bem executadas por
um indivíduo ou por uma equipe, estes recebem alguma recompensa.
Geralmente são contados pontos para diferenciar o desempenho entre
indivíduos, equipes ou clubes.
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BENS VIRTUAIS

As especialidades são conquistas individuais a serem apresentadas na farda do
clube, elas podem ser elaboradas e concluídas sozinho ou em grupo.

COMPARTILHAR

Entre as atividades contidas no planejamento de cada Clube de Desbravadores, está o item “Campanhas solidarias” (ZUKOWSKI, 2013, p. 65). Eles se
programam para dedicar tempo ajudando pessoas e isto é algo que chama
atenção até mesmo de programas de noticiários importantes, como no caso da
seguinte notícia: “Afiliada da Rede Globo destaca voluntariado de desbravadores no RS” (IASD, 2017).

NÍVEIS

O que mais se assemelha com os níveis presentes na gamificação é o fato de
que o desbravador passa por seis fases chamadas de classes. Essas classes
têm a ver com a idade do desbravador, sendo que cada uma é representada
pelo respectivo cartão, e possui atividades que são suficientes para serem
desenvolvidas ao longo de um ano.
Fonte: Elaborada pelos autores

Mecânica da gamificação presente no Clube de Desbravadores
Esta é a parte que define as ações e os estados do desbravador enquanto está participando das atividades. Ela demonstra o tipo de envolvimento que o jovem possui em relação ao clube e aos seus colegas.
Quadro 5: Mecânica gamificada nos Desbravadores

MECÂNICA

CONQUISTAS

DESCRIÇÃO
O Clube de Desbravadores incentiva os integrantes através do mérito. Eles se
esforçam para receber recompensas estipuladas pelo clube local e prêmios em
competições de acampamentos, além do empenho constante para receberem
insígnias de especialidades e de classes.
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DESAFIOS

Existem requisitos a serem cumpridos durante o decorrer do ano, eles podem
ser encontrados na forma de lista de atividades no respectivo cartão de cada
classe (IASD, 2017).

COOPERAÇÃO

“Todos os Desbravadores devem ser divididos em Unidades, agrupados por
sexo e faixa etária aproximada” (ZUKOWSKI, 2013, p. 70). Essas unidades são
compostas por 6 a 8 desbravadores, onde cada pessoa tem uma determinada
função, o que transmite o senso de responsabilidade pelo próximo.

FEEDBACK

O auge deste aspecto no clube, é quando são realizadas as cerimônias de
investidura. “No Clube de Desbravadores as cerimônias proveem maneiras
de reconhecer com dignidade e seriedade o desenvolvimento dos indivíduos,
também proveem modos formais de abertura e termino das atividades do ano”
(ZUKOWSKI, 2013, p. 175).

DIREITO DE
PROPRIEDADE

Os Desbravadores realizam diversas atividades que são desempenhadas, por
exemplo, em acampamentos. Os participantes obtêm itens que utilizam em
suas caminhadas e/ou acampamentos. Estes itens são levados próprios ou
adquiridos pelos Desbravadores.

PROGRESSÃO

Visto que as unidades representam faixas etárias, é perceptível ao desbravador
o fato de que ele e seus companheiros estão avançando em relação aos novos
membros (Ver figura 3).

TRANSAÇÕES

Os participantes dos clubes possuem classes onde trocam suas conquistas
em objetivos pré-estabelecidos por troféus, medalhas ou premiações. Estas
gincanas locais, regionais ou até nacionais acontecem em eventos como os
Camporees (Encontros entre os clubes).

ELEMENTOS
ESTOCÁSTICOS

A ascensão entre as diversas classes e unidades no decorrer dos anos, traz aos
participantes a experiência em grupo muito característica desta dinâmica que
acontece no clube de Desbravadores.
Fonte: Elaborada pelos autores.
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Dinâmica da gamificação presente no Clube de Desbravadores
É na dinâmica que o comportamento e as interações resultantes
na vida do desbravador são colocados. Eles são fruto do envolvimento
do membro com os componentes e com a mecânica.
Quadro 6: Dinâmica gamificada nos Desbravadores

DINÂMICA
EMOÇÕES

RELACIONAMENTO

NARRATIVA/
ENREDO

DESCRIÇÃO
As atividades do clube fazem com que o desbravador se sinta motivado a
sempre crescer mais e atingir as metas colocadas. Ao mesmo tempo que
estão preocupados com conquistas próprias, eles descobrem um novo mundo
de felicidade e alegria quando servem o próximo (ZUKOWSKI, 2013).
No período em que desbravador está no clube ele desenvolve amizade
com todos, principalmente com os seus companheiros de unidade. Durante
as competições são intensificados sentimentos de união, para que juntos
possam conseguir resultados melhores. Além do companheirismo entre os
membros do clube, eles aprendem a ser úteis para a igreja e para sociedade.
O ideal é que o desbravador ingresse no clube na faixa etária dos 10 anos.
O ciclo de classes que ele irá passar terminará quando estiver completando
seus 16 anos, a idade ideal para começar a classe de liderança.
Fonte: Elaborada pelos autores

INTENÇÃO DA GAMIFICAÇÃO
PRESENTE NO CLUBE DE DESBRAVADORES
Todo desbravador sabe os seus objetivos como integrante do clube,
eles são expressos através dos ideais. “Cada membro do Clube deve ter
todos eles gravados em sua mente e em seu coração. Os ideais devem
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ser recitados em todas as reuniões e atividades especiais” (ZUKOWSKI,
2013, p. 26). Estes ideais são compostos por: voto, lei, alvo, objetivo, propósito, objetivo, voto de fidelidade à Bíblia e hino (Ver figura 3).
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Figura 3 —Progressão Pessoal (SANTOS, 2013)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Existe uma atração natural do homem em relação aos jogos,
como resultado dos seus elementos de superação e suas características competitivas. Na sociedade atual, os jogos estão satisfazendo
as genuínas necessidades humanas de uma forma que o mundo
real não consegue. Isto porque eles inspiram, envolvem e oferecem
recompensas que a sociedade, em si mesma, não pode proporcionar (MCGONIGAL, 2012). A gamificação utiliza esta motivação e
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o envolvimento contidos nos jogos para trazer novos sistemas que
promovem atividades úteis e que proporcionam aprendizado como
resultado. A estrutura da gamificação apresenta elementos importantes para que o efeito desejado seja obtido. Quando o usuário passa por estes elementos, o resultado é engajamento, diversão e motivação para que ele cresça como pessoa.
Por mais que o Clube de Desbravadores tenha surgido muito
antes que os estudos de gamificação, é possível notar muitas similaridades entre os elementos deste sistema em relação às atividades
deste movimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Os componentes, a mecânica, a dinâmica e a intenção do Clube de Desbravadores
são todos voltados para que o membro se desenvolva nas áreas física,
mental e espiritual, ao mesmo tempo que participa de recreações.
Em reuniões que acontecem semanalmente, milhões de desbravadores crescem no conhecimento da natureza. Entendem o seu
papel na sociedade e experimentam um melhor relacionamento
com Deus e com o próximo. Tudo isto porque se satisfazem com
os desafios que as atividades do Clube de Desbravadores oferecem.
Este engajamento é fruto de um determinado modelo, um fenômeno que começou a ser entendido e estudado na atualidade, um sistema chamado gamificação.
Visto que a gamificação é um sistema estruturado por componentes, mecânica, dinâmica e intenções, pode ser feito uma análise
da ocorrência dos elementos da gamificação em sistemas já criados,
percebendo quais são as semelhanças existentes e notando os benefícios que resultam da utilização deste modelo.
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O Clube de Desbravadores é um sistema criado sem o objetivo de ser um fenômeno gamificado. Porém, as atividades que
compõem a estrutura deste programa têm muitas semelhanças
com o que é visto nos elementos chave da gamificação, que são
trazidos no estudo de Werbach e Hunter (2012) e Reiners e Wood
(2014). Observando os itens que formam esta organização, é possível fazer uma relação entre a maioria das subdivisões presentes
nos componentes, na mecânica, na dinâmica e nas intenções da
gamificação. Portanto, as conclusões são que os desafios com os
jovens no século XXI requerem manter as mecânicas já utilizadas,
pois estas refletem as tendências em gamificação.
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Resumo: O artigo se propõe a discutir a importância da gestão profissional
de crises com repercussão comunicacional, na medida em que essas crises
fazem parte do cotidiano das organizações de um modo geral, inclusive
estão presentes na realidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia no Brasil.
Essas crises interferem na forma como os públicos enxergam e formam
sua percepção de uma determinada organização e podem se constituir em
elementos capazes de afetar a imagem corporativa. A proposta é estabelecer,
por isso, uma relação entre o que essas crises representam para a própria
imagem da organização em termos de impacto e influência, avaliando
qual seria a relevância de se geri-las adequadamente sob o ponto de vista
comunicacional. Por meio de pesquisa exploratória e qualitativa, além de
conceituar as crises de imagem na organização, inclusive como algo inerente
a qualquer tipo de organização, vamos discutir o conceito de imagem
corporativa da organização a partir de um olhar sobre os estudos teóricos
voltados à reflexão de imagem no contexto da semiótica da cultura e suas
diferentes implicações, especialmente estratégicas para uma organização.
Palavras-chave: Comunicação organizacional; imagem corporativa;
crises de imagem; Igreja Adventista.

CRISES DE IMAGEM VISTAS POR TRÊS ÂNGULOS:
EVENTO, PERCEPÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CREDIBILIDADE
As organizações, de maneira geral, convivem em seu cotidiano
com situações de tensão. E muitas dessas tensões podem efetivamente
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se tornar, em dado momento e circunstância, em situações de crise.
O conceito de crise, defendido por estudiosos do assunto, é bastante amplo e abarca muitos aspectos relacionados, tanto à organização
quanto aos públicos ligados a ela.
Para nossa análise, procuramos fazer um recorte nessa grande variedade conceitual, entendendo as crises de imagem organizacional a
partir de alguns pontos de vista. Basicamente são três ângulos que propomos para se enxergá-las e que levamos em consideração nesse artigo,
na relação com imagem corporativa. Esses ângulos não são causas das
crises, mas expressões da mesma, ou seja, consequência de uma relação
discrepante entre o discurso organizacional e a imagem percebida.
O primeiro ângulo é o da crise de imagem organizacional enquanto um evento específico capaz de criar algum tipo de incômodo
e abalo para a organização de maneira geral e que difere, portanto, de
risco ou emergências. Essa primeira visão é a de crise como
Um evento específico e inesperado, que cria altos níveis de incerteza
e ameaça às empresas e aos seus públicos e gera grande pressão por
respostas imediatas sobre as suas causas, seus efeitos e consequências. (NETO, 2010, p.187).

O que se pode apreender desse conceito é um primeiro aspecto
de definição de crise como uma situação com repercussão junto a
públicos diversos (portanto, de conhecimento público) e que efetivamente não se deu de forma totalmente previsível. Embora possa ter
sua origem em questões internas da organização, a crise é um evento
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inesperado, ou seja, estava fora dos planejamentos e, portanto, não foi
elencada especificamente como uma variável a ser considerada nas
estratégias, sendo diferente, por isso, do risco na medida em que esse
geralmente é “uma ameaça latente a um indivíduo ou organização, é
um perigo sem controle, que pode se tornar concreto a qualquer momento” (TEIXEIRA, 2013, p. 26). Aliás, monitorar pontos de vulnerabilidade e ameaças é justamente o que alguns especialistas chamam
de gestão de risco. “É a antecipação do que pode acontecer, pensando
tudo o que pode dar errado. A gestão da crise contemplaria as ações
quando a crise já está instalada” (FORNI, 2007, p. 210).
Um segundo aspecto, que consideramos essencial e que permeia nossa análise e discussão nesse artigo, é o de se encarar ou enxergar as crises
de imagem pelo prisma da percepção dos públicos. Nesse caso, o evento
inesperado precisa ser, também, percebido como tal para que consista, em
última instância, em crise. A crise, nesse contexto, pode significar uma
ameaça às expectativas idealizadas pelos públicos que lidam de alguma
maneira e em algum nível com a organização (também conhecidos como
stakeholders), porque eles assim o percebem (COOMBS, 2007, p. 41).
Desta definição deduz-se que uma crise é perceptual. Ou seja,
não é o evento em si que é uma crise, mas é a nossa percepção
desse evento que nos ajuda a classificá-lo como tal. Assim, podemos ainda diferenciar o que é um fenómeno de crise do que é
uma crise, sendo o primeiro um acontecimento que rompe com
o estado normal de desenvolvimentos e desperta um conjunto
de reacções, e o segundo uma realidade situacional em que os
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agentes envolvidos sofrem as consequências que daí resultam
(JORGE, 2010, p. 41).

Uma terceira maneira de enxergar as crises, que definimos para
essa análise, leva em conta, também, o aspecto da credibilidade. As crises
se caracterizam por uma certa desorganização, uma espécie de caos no
sistema organizacional e evidentemente esse tipo de ruptura com o previsível e com o planejado implica abalos para um bem intangível, mas de
importância para uma discussão posterior de imagem corporativa que é
a credibilidade. Em postulados sobre o que alguns estudiosos como Wilson Bueno chamam de “teoria das crises”, há fatores úteis para a discussão a que nos propomos e um deles é justamente o fato de a credibilidade
de uma pessoa ou organização ser colocada em xeque com as crises.
.. a crise, qualquer que seja ela, traz sempre embutida a capacidade (que não deve ser jamais desprezada) de abalar seriamente
a credibilidade da empresa. A crise tem, no seu DNA, o vírus da
desorganização, do pânico, do escândalo, e ele pode contaminar
rapidamente todo o organismo. Logo, a crise deve ser enfrentada
com vigor. (BUENO, 2009, p.141).

IMAGEM CORPORATIVA (PERCEPÇÕES)
Após selecionar algumas definições que ajudam a caracterizar a
crise de imagem, efetivamente procuremos compreender o que, para
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efeitos de elaboração desse artigo, pode vir a ser a imagem corporativa. Parte-se da ideia de imagem não como algo unicamente produzido
por alguém (ou uma organização) no seu discurso, porém que recebe
forte influência de quem a percebe, ou seja, o receptor de um determinando discurso e, assim, em última instância, os públicos com quem
uma determinada organização se relaciona de alguma forma. Temos,
então, um princípio inicial de que a imagem vem, também, a partir
da percepção. Seriam as imagens mentais, como os sonhos, as lembranças e as próprias ideias muito conectadas com as informações
obtidas de forma perceptual (IASBECK, 1997, p. 73).
Utilizamos aqui o conceito de imagem da semiótica perciana
associado à ideia de símbolo. Nesse caso, o signo (aquilo que representa algo para alguém), na relação com o seu objeto (o que efetivamente é representado pelo signo), acaba percebido em diferentes
níveis de relacionamento. Por esse pensamento, pelo menos três
possíveis tipos de relacionamento surgem e que dão origem aos conceitos de ícone, índice e símbolo. Para esse artigo, compreendemos
que o que mais se adequa à ideia de imagem corporativa é a relação
de signo e objeto na condição de símbolo. O signo, nesse caso, refere-se ao objeto em uma relação que leva em conta o viés normativo
e uma associação de ideias gerais (PEIRCE, 2005, p. 52,53).
O símbolo, em Pierce, é a dimensão do hábito, da lei, das normas,
das regularidades. Ele representa o seu objeto pela arbitrariedade
das convenções, e pode ser assim compartilhado por seus interpretantes nas relações culturais. (IABECK, 1997, p. 79).
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A percepção do signo, por esse ponto de vista, tem muito a ver
com a maneira como ocorre com os intérpretes em um tipo de relação influenciada por questões culturais (daí a importância dos estudos da Semiótica da Cultura). O intérprete (no caso, o público-alvo)
sempre tem a possibilidade de dar uma nova percepção ao signo, ou,
se preferirmos dizer, emprestar um significado novo por conta das
suas experiências de vida e memória e isso se dá o tempo inteiro nas
relações humanas.
A semiótica perciana admite possibilidades de interpretantes do
signo. A imediata e a dinâmica, principalmente. O interpretante imediato tem a ver com o que o signo está apto a produzir na mente de
quem está interpretando. Não é o que o signo efetivamente produz,
mas o que ele pode produzir. É o que já vem junto com o signo. Se falamos de um elefante, é impossível inicialmente não se pensar no animal
típico da África quando se ouve essa expressão. Aí não temos, ainda, o
elemento da subjetividade do público. (SANTAELLA, 1985, p. 13).
No caso do interpretante dinâmico, aí já temos a possibilidade de
o signo exercer a já citada ação de dar um novo significado ao signo.
Daí decorre o interpretante dinâmico, isto é, aquilo que o signo efetivamente produz na sua, na minha mente, em cada mente singular.
E isso ele produzirá dependendo da sua natureza de signo e do seu
potencial como signo. (SANTAELLA, 1985, p. 13).

Além disso, como é importante frisar, que a formação da imagem, como já mencionado no início desse capítulo, recebe grande
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influência da elaboração do discurso da organização. Essa, também,
é uma forma de contribuir para compor a imagem na mente dos públicos a quem se destinam as mensagens de uma organização. Nesse caso, considera-se o discurso como a organização e produção de
informação em linguagens para explicitar e caracterizar não apenas
intenções, mas crenças e convicções. (IASBECK, 2007, p. 88).
A partir desse ponto, enfatizamos a nossa ideia de imagem também construída por essa percepção que é, na verdade, um processo
constante de diálogo entre as concepções de mundo que as pessoas
possuem e a forma como enxergam os signos e aquilo que chega até
elas inclusive por meio do esforço comunicacional das organizações
(discurso) e, assim, tem-se um produto que podemos chamar de imagem corporativa perceptual.
Essa imagem — seja da empresa, de produto, de marca — é desenhada na mente do consumidor com base em atributos desejáveis
ou rejeitáveis, pautados em valores considerados caros às comunidades nas quais as empresas atuam. (IABECK, 1997, p. 80).

É bastante interessante o conceito de imagem mental percebida
e que, nesse sentido, reforça a ideia de algo desenhado ou construído
efetivamente na mente (ou cabeça) do consumidor, do público-alvo,
dos públicos de interesse, dos receptores, ou seja como se quiser referir a quem interage com os signos. Essa imagem mental é, em última
instância, preponderante para o estabelecimento da imagem corporativa. No caso de uma organização como uma empresa ou uma igreja,
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a imagem mental pode ser constituída por diferentes elementos que
vão desde as induções, deduções, as percepções de quem vê e das próprias experiências dos indivíduos que fazem parte dessa organização.
É a associação de tudo isso que ajuda a compor essa imagem e isso
está muito relacionado com o que está, como diz um teórico, na “cabeça das pessoas” (COSTA, 2009, p. 53).
Por isso, destaca-se o valor da interação e de tudo o que pode
contribuir para essa interação entre organização e públicos ou romper de alguma forma no sentido de formação da imagem corporativa.
Depois de interagir com uma organização, os públicos podem ter uma
imagem diferenciada da que tinham antes. Se isso acontecer, o objetivo
é de que a imagem seja melhor, e não pior. (ARGENTI, 2011, p. 99).

A interação tem efeito direto sobre a formação dessa imagem
e, a longo prazo, poderá impactar sobre o que se conhece como reputação. Pode-se entender reputação como um processo mais duradouro, ao longo de um tempo maior, em que a imagem de uma
organização possa ser consolidada. É determinada, então, pelas percepções que se tem acerca da organização e fruto, por isso, também
da interação (THOMAZ & BRITO, 2007).
Mas o que pode afetar a interação de uma organização, a exemplo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, para que sua imagem perante
os públicos e, em última instância, até mesmo sua reputação, possam
sofrer alterações? As crises de imagem poderiam ser esse tipo de interferência e, se são, o que pode ser feito para agir em relação a isso?
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Como já vimos, um dos aspectos das crises de imagem é o
seu elemento perceptual, ou seja, também estão dentro do plano
de percepção dos públicos.
Só que, ao mesmo tempo em que se apresentam como elementos de percepção, as crises de imagem podem ser compreendidas, ainda, como interferências no processo de construção ou
formação da imagem de uma organização. Vão, por isso, muito
além da ideia de simplesmente um obstáculo a ser superado pela
organização como um incômodo pontual, isolado. As crises de
imagem, enquanto elementos percebidos pelos públicos com os
quais a organização lida, têm o potencial de nortear como se vê
certa organização.
A organização adventista, aqui em análise a Igreja Adventista
do Sétimo Dia no Brasil com seus mais de 15 mil templos, instituições educacionais, de saúde e ação humanitária, pode ser considerada uma organização a exemplo de outras empresas. Possui
atuação junto não apenas a seus fiéis e membros (que se constituiriam em um tipo de público), mas, por sua própria concepção de
missão, tem interesse em atuar ou interagir com outros públicos
que não meramente os que já aderiram a sua organização formalmente. Na sua declaração de missão, a Igreja afirma que o que a
impulsiona, enquanto organização, é
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fazer discípulos de todas as nações, comunicando o evangelho eterno no contexto da tríplice mensagem angélica de Apocalipse 14:6-12,
convidando-as a aceitar a Jesus como Seu salvador pessoal e unir-se
a Sua igreja remanescente, instruindo-as para servi-Lo como Senhor
e preparando-as para Sua breve volta”. É, portanto, uma organização
que deseja e efetivamente interage com outros públicos e isso a coloca na perspectiva de entender que sua imagem também está sendo
formada por esses públicos permanentemente.

Nesse ponto, é possível se começar a pensar em crises de imagem como elementos que, por também serem perceptuais, deverão,
de algum modo, ser objeto de algum tipo de gestão ou gerenciamento. Em março de 2007, por exemplo, a organização adventista foi abalada com a morte de uma criança com idade de 1 ano
e meio encontrada morta dentro de um tanque batismal de uma
congregação local. O tanque é o espaço onde habitualmente a organização realiza cerimônias de expressão pública da admissão
de novos fiéis, os batismos. O episódio teve repercussão nacional,
especialmente nos meios de comunicação e, ainda que nenhum
membro da denominação fosse formalmente acusado pela morte
da criança, houve suspeitas de negligência. Dez anos depois, reportagem da mídia local afirma que “a família chegou a acionar
judicialmente a Igreja Adventista do Sétimo Dia, por negligência,
mas entrou em um acordo com a instituição”.
Nesse episódio, é possível inferir que a percepção da família e de
muitas pessoas que tiveram contato com as informações veiculadas
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pelos meios de comunicação acerca do episódio pode ter sofrido alteração pela veiculação da crise que, no caso citado, criou uma desordem na organização adventista, com consequências não apenas em
âmbito local, mas em nível nacional.
Há, então, o fato gerador da crise e a percepção dessa crise a partir da visibilidade que o episódio ganha. Levando em conta que atualmente a percepção não se restringe ao que é divulgado nos meios de
comunicação convencionais, mas com forte influência da veiculação
por meio de perfis de indivíduos nas chamadas mídias sociais, a interação, no universo digital, adquire um peso maior.
Outro fator relevante é a interação estabelecida nas redes sociais
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[…] estabelecer corretamente uma relação com seus públicos de
interesse pela internet também faz parte da identidade corporativa, pois cada aproximação feita pode estreitar ou não a confiança
(TEIXEIRA, 2013, p. 52).

A noção de público, de forma alguma, restringe-se às pessoas
que unicamente entram em contato ou são expostas a informações
veiculadas por meio dos veículos tradicionais de comunicação (TV,
rádio, portais de internet, revistas, jornais). Todas as pessoas que,
de alguma maneira, interagem com a marca adventista nas mídias
sociais se constituem públicos interessados ou de interesse e que,
de alguma maneira, exercerão certa influência sobre como essa
marca será percebida, como efetivamente será desenvolvida sua
imagem corporativa.
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GERENCIAMENTO DE CRISES DE IMAGEM:
OPERAÇÃO-ABAFA OU RECONFIGURAÇÃO DE IMAGEM?
Dialogamos sobre como podem ser vistas as crises, sua interferência e influência sobre o que entendemos que seja a imagem corporativa de uma organização e, inclusive, tomamos rapidamente o
caso da Igreja Adventista, como exemplo de uma organização com
diversos e diferentes públicos associados a ela.
Uma organização religiosa, como a Igreja Adventista, que
apresenta conceitos claros de serviço à sociedade e, pelo fato de
expor em seu discurso a missão de levar uma mensagem de esperança às pessoas, tem distintos públicos formadores da sua imagem e, em suas crises, corre riscos de ter abalos em sua imagem
e, dependendo da forma como isso for gerenciado, até de sua
reputação. E afetar a reputação significa, no caso de uma organização com viés eminentemente religioso, colocá-la em situação
de profunda vulnerabilidade e ameaça a passivos caros como a
credibilidade e a confiabilidade.
O gerenciamento da crise de imagem, por isso, precisa ser
observado de uma forma mais ampla. O trabalho de gestão pode
evidenciar, em primeiro lugar, que a organização não está imune
a ameaças e suscetibilidades e que o gerenciamento se insere no
contexto de vulnerabilidade, o que não significa necessariamente
fracasso. “Saber-se vulnerável é o primeiro passo para uma visão
mais realista sobre a importância estratégica da gestão de riscos e
do gerenciamento de crise”. (LUCAS, 2007, p.58).
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O gerenciamento de crises precisa ser encarado, na ótica de alguns autores, como não simplesmente uma ameaça, algo a ser, usando o jargão corporativo, “abafado” como se estabelecido que se trate
apenas de um episódio inoportuno que afetou a normalidade organizacional. Por essa razão, inclusive recomendam o preparo adequado
para o manejo com as crises de imagem, já que, por trás dessa gestão,
está a própria reconstrução da imagem corporativa, que em etapas
posteriores pode conduzir a mudanças de comportamento, a alterações da própria forma de ser da organização.
Esta preparação é inerente à forma como as organizações veem a
mudança e encaram as crises: como ameaças à actividade organi432

zacional, ou como oportunidades de aprendizagem antes, durante e
depois da crise (cf. Cunha, 2006). Enquanto a primeira é inerente às
organizações mais burocráticas, que não veem a mudança de forma
natural e que têm mais dificuldades em
aprender com os erros, acabando por repetir o seu comportamento,
mesmo quando este se torna disfuncional e ele próprio capaz de
gerar crises e dificultar a sua resolução, na segunda, a organização
aprende quando reflecte criticamente e altera o seu comportamento
de forma a evitar ou a memorizar problemas (JORGE, 2010, p.46)

Pode-se compreender que a “operação-abafa”, caracterização
tipicamente associada à atividade de gestão de crises de imagem,
não parece ser o que essencialmente se propõe a ser essa atividade,
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especialmente quando se olha para uma organização como a Igreja
Adventista que precisa, pela própria natureza de sua atividade, zelar
por essa imagem corporativa perante fiéis e outros públicos. Ou seja,
a organização é vista, da parte dos seus públicos, segundo a abordagem da imagem corporativa como algo decorrente de percepção e das
próprias crises como elementos perceptuais.
Gerir as crises de imagem é, assim, gerir, de certa forma, a própria
imagem corporativa da organização porque o que está implicado ali é
muito mais do que um fato negativo que momentaneamente preocupa
a organização e requer obviamente uma reação dentro de protocolos
previamente estabelecidos. Na gestão das crises de imagem, há implicações concretas para a forma como a organização é percebida.
433

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da constatação de uma imbricada relação entre crise
de imagem e formação da imagem corporativa de uma organização,
pelo menos duas considerações preliminares podem ser apresentadas
aqui a partir do exposto e do que ainda se estuda nessa relação.
A primeira consideração diz respeito ao fato de que a atividade de gestão das atividades de gerenciamento de crises de imagem,
sob o ponto de vista comunicacional, se mostra altamente recomendável, especialmente no caso de uma organização religiosa
como a Igreja Adventista do Sétimo Dia, na medida em que as
crises podem ter efeitos específicos sobre a imagem corporativa da
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Igreja Adventista em nível de percepção dos públicos e, em casos
extremos, até abalos para a reputação.
O fato de ser uma organização eminentemente com fins religiosos
compele, de certa maneira, a Igreja Adventista do Sétimo Dia a exercer
uma maior preocupação com a maneira como é vista por seus fiéis e
mesmo por simpatizantes. Isso se dá na medida em que sua credibilidade parece ser muito menos avaliada por conta do lançamento de produtos, projetos ou programas e muito mais por aquilo que ela representa
no imaginário de quem a observa, tanto os que estão dentro de sua
organização quanto aqueles que estão fora. Nesse caso, a reputação se
torna um bem não mais opcional, mas absolutamente necessário para
que a organização consiga, inclusive, alcançar suas metas.
Além disso, fugindo um pouco do que normalmente se estuda
nesse caso, ou seja, instituições públicas ou corporações comerciais,
igrejas protestantes ou religiões em geral passam a ter uma estrutura
com um nível tal de complexidade e tamanho que é possível se começar a falar no gerenciamento profissional de crises de imagem como
área de interesse dessas organizações. A interação crescente no mundo digital e, por consequência, uma ampla exposição nesse ambiente
sem que se possa frear isso de alguma forma, também emergem como
fatores que podem despertar nesse tipo de organização religiosa o interesse maior por uma gestão profissional de crises.
Chama a atenção, nesse contexto, parte do resultado de uma
pesquisa chamada The company behind the Brand II: In Goodness
We Trust, realizada pela Weber Shandwick com a KRC Research com
2.100 consumidores e 1.050 executivos seniores em 21 mercados
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mundiais específicos. Embora evidentemente o foco sejam corporações comerciais, um dado se mostra bastante significativo para nortear ações de outras organizações. Uma das perguntas o seguinte:
Quando você quer aprender mais sobre alguma companhia, o que
é mais importante?
Entre as respostas, o resultado mostrou que, para 88% dos que
responderam, o que mais importava era o que os consumidores diziam sobre a companhia. Já para 85% o que mais importava era como
a companhia reagia ou respondia diante de um problema (situação de
crise). Muito provavelmente uma situação muito mais perceptual do
que se pode pensar e que, de acordo com esse levantamento, influi na
forma como o público vê a própria organização.
A outra consideração a ser colocada, até em forma de questionamento, é a seguinte: Será que podemos falar em gestão de crise como uma atividade meramente técnico-administrativa ou de
cunho eminentemente jurídico-legal? Ou seja, o trabalho estratégico de gerenciar a forma como as crises podem ser percebidas e o
impacto disso para a consolidação da imagem da organização perante seus públicos pode se restringir a essas áreas ou há, por um
outro lado, uma necessária interferência dos estudos de comunicação organizacional nesse tipo de atividade, cada vez mais recorrente
nas corporações comerciais e, também, nas organizações religiosas,
uma vez que estão sujeitas ao mesmo escrutínio de sentidos no cotidiano de suas interações?
Esses dois pontos merecem ser considerados e tornados objetos de reflexão para os gestores, não apenas da Igreja Adventista do
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Sétimo Dia, mas de organizações religiosas em geral face a uma vulnerabilidade maior hoje diante de tantos públicos em contato e com
tantas possibilidades de se perceber a imagem corporativa.
O questionamento vale, ainda, na medida em que as soluções organizacionais, especificamente no caso de crises de imagem, parecem
passar muito mais por decisões que envolvem diferentes áreas do conhecimento humano ou disciplinas distintas, frente à complexidade
dos problemas apresentados e de sua extensão.
Não há efetivamente uma receita de bolo pronta para essa gestão, já que ela abrange, tanto o discurso da organização quanto a
percepção criada pelos públicos e formação de um determinado
tipo de imagem. O que se pode debater e discutir é, partindo desse
artigo, a necessidade de começar a se enxergar a gestão profissional
de crises de imagem como elemento que faz parte estratégica da
comunicação organizacional.
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Resumo: Este artigo discute o mercado brasileiro de música gospel.
O problema é identificar de onde parte a dicotomia em relação às
outras formas de música, e de que forma ela é praticada no mercado.
A hipótese é que esse rótulo é uma demanda do setor produtivo, e
cumpre uma função de geração de valor na cadeia produtiva da música.
A linha teórica adotada é da Economia Política da Comunicação, por
meio da noção de Indústria Cultural. Ao mesmo tempo, soma-se a
contribuição dos estudos de midiatização da religião. A metodologia
empregada é uma análise histórico-estrutural, tendo como técnicas
a análise bibliográfica, entrevistas com atores do mercado e método
biográfico sobre a carreira de determinados artistas. A hipótese
de partida é confirmada, demonstrando a centralidade do fator
comunicacional na economia, e novo lugar social da fé evangélica.
Palavras-chave: Música gospel; Economia Política da Comunicação;
Indústria Cultural; Indústria Fonográfica; Teoria do valor.

INTRODUÇÃO
O mercado de música gospel se tornou um dos mais importantes da indústria fonográfica brasileira. Da mesma forma, o aumento
do número de evangélicos no Brasil cresceu grandemente na primeira década do século XXI (IBGE, 2011). Porém, essa mesma década
foi de intensas transformações para o mercado de música gravada.
Assim, por mais promissor que o mercado de música gospel fosse, o
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momento instável que as grandes gravadoras seculares passavam não
necessariamente permitiria um bom aproveitamento desse potencial.
Da mesma forma, a digitalização da produção e do consumo impactou outros setores da indústria de entretenimento, como o mercado jornalístico e audiovisual. Mostra-se necessária uma abordagem
como da Economia Política da Comunicação (EPC) a fim de entender
esses novos modelos econômicos, que invariavelmente influenciam o
conteúdo e os sentidos que circulam na grande mídia. Assim, estudar
as estratégias bem sucedidas das grandes gravadoras num mercado
com tantas idiossincrasias, como é o gospel, é revelador das relações
materiais e de poder que permeiam a produção de sentidos. De forma tangente, também revela o lugar social do cristianismo diante das
macro-estruturas sociais contemporâneas.
As primeiras conclusões dão conta de que o termo gospel abriga uma variedade enorme de conteúdos e ritmos, e que nas grandes
gravadoras esse termo é destinado apenas aos artistas evangélicos,
excluindo artistas católicos e de outras religiões (COSTA, 2015). O
fato de uma música que se supõe anti-hegemônica entrar nas grandes
gravadoras num momento em que elas passam por uma redefinição
de seu modelo econômico é revelador. Por isso, a hipótese de partida
é que o discurso anti-hegemônico assume uma função importante no
processo de geração de valor na cadeia produtiva da música gravada,
chamada aqui de fonograma.
Os tópicos deste artigo buscam dar conta dessa discussão. O primeiro apresenta a perspectiva mais ampla, situando a Comunicação
no atual modelo das relações materiais e de poder na sociedade por
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meio do conceito de Indústria Cultural. Também é proposta a noção de mediação da Economia Política da Comunicação (BOLAÑO,
2000), como chave para entender o papel social cumprido pelo trabalho artístico. O segundo tópico já fala mais restritamente sobre a reestruturação da Indústria Fonográfica, e como aplica-se a ela o princípio de desmedida do valor (PINTO, 2011). O terceiro tópico discute
a relação entre religião e mídia, fundamental para delinear artistas
e músicas gospel que passam a entrar nas grandes gravadoras. Já o
quarto tópico apresenta o resultado dos estudos empíricos sobre o
termo gospel como um elemento de geração de valor. Além da análise
bibliográfica empregada nos tópicos anteriores, nesse lança-se mão de
entrevistas estruturada e semiestruturada com atores importantes do
mercado gospel, e do método biográfico sobre narrativas das carreiras de artistas emblemáticos.

INDÚSTRIA CULTURAL E MEDIAÇÃO
Para entender as características de um mercado específico, e
como a produção de sentidos afeta sua própria estrutura, é preciso
compreendê-lo como parte de uma macroestrutura social. Bolaño
(2000) descreve o processo de construção da sociedade ocidental contemporânea, quando o modo de produção de capitalista e os estados
democráticos de direito agem como catalisadores do agrupamento
de diferentes de diferentes comunidades em sociedades amplas e
complexas. Assim, os estados modernos surgem ao redor de relações
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materiais e de poder específicas. As relações culturais comunitárias
continuam existindo, mas não ilesas às influências do novo modo de
produção e regulação do todo social.
Em meio a esse cenário, a Indústria Cultural3 surge com um duplo
papel: geração de lucro e regulação ideológica. O primeiro é característico do avanço do capitalismo sobre o campo cultural, consolidando o
papel da informação e da produção intelectual como ativos financeiros. É
muito peculiar a forma como a cultura consegue ser privatizada e transformada em ativo, e objetivo central deste trabalho gira em torno disso.
Mas o segundo papel da Indústria Cultural é igualmente importante. Os estados modernos criam sociedades onde indivíduos de
classes e comunidades desiguais precisam ser formalmente tratados
como iguais. Há também o surgimento de classes médias urbanas
com nível econômico e grau de instrução intermediários (superior
às classes populares e inferior à aristocracia que entra em desuso).
Assim, a Indústria Cultural age como uma instância intermediária
entre as diversas formas de cultura, um ponto de encontro, um fator
de favorecimento da uniformização (BOLAÑO, 2000).
Continuam existindo culturas eruditas e populares que não
adentram nessa instância, e por isso se transformam em culturas de
3

Embora esse termo surja na tradição da escola de Frankfurt, com o intuito de
fazer crítica estética e artística, o objetivo desse termo na EPC é diferente. O termo
é preservado em seu sentido de descrever a produção cultural imersa na lógica
industrial, mas não faz parte dos interesses da EPC a mesma crítica estética. O objetivo é estudar a influência dessa lógica de produção no processo social de geração
de sentidos; da mesma forma, observar como a geração social de sentidos impacta
a lógica industrial como um todo.
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resistência (idem). Por isso, a dimensão massiva e a dimensão individual não apenas não se contradizem, como se complementam - que
se refletem em mercados mainstream e segmentados, lado a lado. Assim, Bolaño (2000) advoga pela noção de mediação como sendo o
papel cumprido por essa instância - mediação entre estado, capital
privado e a sociedade com indivíduos desiguais massificados.
A principal matéria prima para a indústria cultural é a cultura
popular. Porém, não é o aparato técnico dessa indústria que realiza a
mediação. Essa depende de um elemento que será também a variável
central analisada neste estudo: o trabalho cultural. É apenas o trabalho humano, referenciado à cultura popular que serve de matéria
prima, que consegue atrair e dialogar com o público. Embora seja
impossível garantir, por critérios objetivos, quando um projeto cultural fará sucesso, a Indústria Cultural lança mãos de estratégias para
diminuir essa aleatoriedade do trabalho cultural. A principal é o celeiro de talentos: editores e curadores mantém diversos trabalhadores
culturais novatos em seus celeiros, aumentando as chances de um
faça sucesso e recupere o investimento no grupo (idem).
Devido à sua natureza, a Indústria Cultural termina por ter dois
produtos: o produto cultural consumido pelo público; e a audiência
desse público, que é consumida pelo mercado de publicidade e propaganda. Esses dois produtos materializam as duas funções da Indústria Cultural: produção de lucro e regulação ideológica (idem).
Embora este trabalho privilegie a compreensão das idiossincrasias no processo de geração de valor e aferição de lucros na cadeia
produtiva da indústria cultural, a noção de mediação permanece
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central. Afinal, é o cumprimento desse papel social que garante a
viabilidade comercial de um produto cultural, e esse papel só pode
ser cumprido pelo trabalho cultural humano vivo. Ou seja, Bolaño
(2008) deixa claro que um elemento comunicacional se torna catalisador para um processo econômico. Interpretando a geração de valor
na cadeia produtiva da música gospel, é possível perceber como os
processos econômico e comunicacional se influenciam mutuamente,
e qual o sentido social que resta para o termo gospel e a fé evangélica.

REESTRUTURAÇÃO DA INDÚSTRIA
FONOGRÁFICA E A DESMEDIDA DO VALOR
Ao longo dos anos 2000, o modelo baseado na venda de discos
físicos deu sinal de falência sem volta. Porém, os dados da Federação
Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI, 2016) confirmam que o
setor é oficialmente lucrativo outra vez. Dessa forma, observa-se que
o mercado de música gravada passou por uma reestruturação, adaptando-se a um novo modelo econômico.
A digitalização reduziu os custos da produção, e permitiu o
avanço de gravadoras independentes (DIAS, 2010). Mas a tendência
do novo modelo é de concentração no mercado (DE MARCHI, 2011).
O ponto crítico para o mercado de música gravada deixa de ser a
posse dos meios de produção e a produtividade de cada intérprete, e
passa a ser a divulgação - a fim de garantir que o produto distribuído mundial e instantaneamente consiga fidelizar um público mais
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amplo e heterogêneo possível (DE MARCHI). O artista se torna mais
livre em comparação às relações trabalhistas das décadas anteriores
(JAMBEIRO, 1975), mas para isso assume mais riscos e instabilidade
(MOREL, 2010). Esse novo ponto crítico no mercado já demonstra a
nova característica da geração de valor.
Essa idiossincrasia dos produtos culturais é apontada por Morelli (2009). A autora, ao estudar as relações de trabalho, observa que
as formas de remuneração mostram o status social de cada trabalhador: uma divisão entre trabalho artístico e técnico, tendo uma zona
intermediária materializada apenas na figura do produtor. Enquanto
técnicos são assalariados ou freelancers com remuneração fixa, os
detentores do trabalho artístico se comportam como sócios do negócio - gravadoras investem capital financeiro, artistas investem seu
capital artístico, e ambos repartem os lucros. Com a reestruturação, o
aporte financeiro das gravadoras fica cada vez menor (PINTO, 2011;
DE MARCHI, 2011; MOREL, 2010), mas o importante para fins deste
estudo é esse capital artístico que o artista precisa produzir e acumular antes da gravadora. Cada vez mais, as gravadoras valorizam
os artistas que já possuem um público e relevância nas redes sociais,
tanto no meio secular quanto no gospel (COSTA, 2015). Ou seja, o
artista ganha mais liberdade de criação, e por isso assume mais riscos
no investimento financeiro (MOREL, 2010) e na aquisição do capital
artístico (MORELLI, 2009).
Por sua vez, Pinto (2011) utiliza a noção de desmedida do valor
(PRADO, 2005) para entender o novo modelo econômico da música,
e onde se situa a geração de valor do fonograma. A produtividade
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(volume de itens produzidos divididos por uma porção de tempo), que
foi a principal medida de valor dos produtos da indústria no século
XX, nunca foi determinante para valorar propriedades intelectuais, e
Prado (2005) analisa a indústria de softwares para provar que o índice de produtividade começa a perder importância para a indústria
como um todo. o autor chega a falar em anarquia no estabelecimento
de preços desse novo tipo de produto.
Assim como um software, Pinto (2011) demonstra que o fonograma tem um custo de produção alto, mas um custo de reprodução
quase nulo, e a mesma falta de critérios objetivos para estabelecer preços. Assim como a produtividade, utilidade é outro critério que não
se aplica diretamente: uma vez que não está ligado a uma necessidade
fisiológica, a utilidade do fonograma depende de um acordo social em
determinado contexto. O que Morelli (2009) chama de capital artístico é ressaltado aqui como importante agregador de valor e índice
do sentido que o contexto social considera útil. Esse capital artístico
tende a ser medido, hoje, pelo tamanho e fidelidade do público de
um artista nas redes sociais (COSTA, 2015), confirmando também a
tese de De Marchi (2011), sobre a importância de um público amplo e
heterogêneo para garantir lucro.
Enquanto De Marchi (2011) utiliza a noção de economia em
rede, Pinto (2011) defende a noção de pós-grande indústria. Embora
não caiba aqui discutir a natureza dos termos, ambos visam dar conta
das transformações ocorridas no capitalismo e na indústria a partir
da crise dos anos 1970 - a digitalização da indústria ocorre na esteira
das estratégias de superação da crise. Ou seja, os objetivos dos autores
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convergem e corroboram a compreensão de como o aspecto artístico
(intangível) é fundamental para valorar o comercial (tangível). Esse
comportamento também é observado no mercado financeiro: os ativos ganham ou perdem valor a depender dos sentidos trocados entre
investidores. Por isso, Lopes (2008) demonstra que esse novo modelo
da indústria até concede maior autonomia aos criadores de produtos
intelectuais, mas submete-os à lógica rentista, aumento, por consequência, a instabilidade no trabalho. Observa-se que a mesma regra
de reestruturação da indústria como um todo norteia a reestruturação da indústria fonográfica, dita as relações de trabalho entre artistas e gravadoras, e transforma os fonogramas em ativos financeiros
submetidos à lógica rentista, que dependem do capital artístico para
gerar juros aos investidores.

MIDIATIZAÇÃO DA RELIGIÃO
Embora as relações de trabalho e as tendências de mercado nas
grandes gravadoras sejam praticamente iguais entre a música gospel
e a música secular (COSTA, 2015), existem várias particularidades
culturais deste segmento que a diferenciam da música secular. A
principal é justamente a criação de selos específicos dentro das grandes gravadoras com o termo gospel - o prejuízo é confundir o público
ao agregar artistas com ritmos e propostas estéticas muito diferentes.
Mas, aparentemente, seria pior confundir a música evangélica com
a música secular. O objetivo deste trabalho é justamente entender
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porquê. Inclusive porque a música católica não demanda o mesmo
cuidado de diferenciação.
Uma vez que a função de mediação é cumprida por trabalhadores culturais, utilizando a cultura popular como matéria prima (BOLAÑO, 2000), é importante entender elementos da cultura evangélica
para explicar certos procedimentos comerciais. Cunha (2004) resgata
um extenso relato sobre a história dos evangélicos no Brasil. Diferenciando essa classe dos demais protestante históricos, a autora mostra
que a principal corrente evangélica a se desenvolver no Brasil é a estadunidense, a partir do século XIX. As primeiras igrejas só puderam ser abertas nas cidades na república velha, geralmente ocupando
periferias. Ao longo de todo o século passado a fé evangélica esteve
ligada às camadas mais pobres e menos instruídas da população.
Porém, o grande crescimento numérico vivido pelo segmento
também foi um aumento da penetração dessa fé nas elites urbanas, e o
surgimento de novos tipos de igreja: o IBGE (2011) classifica-as em históricas, pentecostais, neopentecostais, e não determinadas. Também
foi um período de aumento da presença da produção evangélica nas
mídias eletrônicas. Gomes (2012) destaca os neopentecostais nesse setor. O autor apresenta o conceito de igreja eletrônica, fincado na tradição dos estudos funcionalistas estadunidenses, mas advoga pelo termo
religiosidade midiática. Lançando mão do conceito de midiatização,
ele prioriza a observação dos efeitos sofridos na essência da religião.
Cunha (2004) e Hartmann (2005) advogam também pela noção de
religiosidade midiática. Os três autores descrevem essa realidade como
uma flexibilização de doutrinas, diminuição da importância de vínculos

449

OS DESAFIOS DA COMUNICAÇÃO

450

formais com igrejas e práticas presenciais - a fé evangélica caminharia para
práticas informais e tecnicamente mediadas. Toda essa dimensão facilita
que a cultura evangélica seja assimilada pela grande mídia secular. Por
mais que o segmento evangélico seja grande e lucrativo há décadas, só coube no mainstream quando assumiu um formato amigável à função de mediação com o público massificado - uma exigência da Indústria Cultural.
Cunha (2004) explica como o termo gospel, de origem estadunidense, ganha no Brasil um sentido genérico à todo o segmento evangélico. A religiosidade midiática favorece o surgimento de uma cultura comum às muitas vertentes evangélicas, materializada nos artistas
interdenominacionais, que Cunha (2004) chama de cultura gospel.
Uma vez que a dicotomia igreja/mundo é hegemônica nessa cultura,
isso explica a necessidade das grandes gravadoras de criar selos que
separem a música gospel de todas as demais.

O TERMO GOSPEL COMO FONTE DE VALOR
Neste tópico, um percurso empírico observa qual a função do
termo gospel na cadeia produtiva da indústria fonográfica. Segundo Santos (2015) a cadeia produtiva configura-se como uma teia que
envolve diversos setores da economia relacionados à produção de
música ao vivo e gravada, desde fornecedores até consumidores. Devido ao formato em teia, pode começar a ser observado em qualquer
ponta; e devido à diversidade de setores, é defendida como a noção
central para se pensar a economia da música (SANTOS, 2015).
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São quatro as principais etapas dessa cadeia: pré-produção (a capacitação dos artistas e técnicos, além de sua filiação a alguma cena
musical/cultural), produção (composição, produção musical e gravação), comercialização (que engloba a divulgação e distribuição) e consumo (o público alvo e a forma como é atingido e mantido). Por uma
limitação da natureza do trabalho, este artigo irá se deter apenas na
importância do termo gospel para essa cadeia produtiva, algo que se
situa na etapa de pré-produção.
A primeira parte é a discussão dos valores artísticos e intangíveis para gerar valor ao produto concreto e comercial. Para a observação desta realidade no meio gospel, além da análise da narrativa
das carreiras, foram feitas entrevistas com a cantora Deise Jacinto,
atualmente na gravadora Sony Music, com o diretor da Sony Music
Gospel, Maurício Soares, com o editor de música gospel do aplicativo
de streaming Deezer no Brasil, Lincoln Baena, e com o dono da loja
de produtos evangélicos Ebenézer4, Thiago Braga.
Morelli (2009) identificou no segmento da MPB um discurso
de auto-segregação, que aparentemente contradiz a própria lógica
do mercado. Ao longo dos anos 1970, a crítica especializada exercia
uma forte influência sobre a consolidação da carreira de artistas de
4

A loja de Thiago Braga fica situada na Rua Conde de Sarzedas, logradouro da região
central de São Paulo, famoso por reunir muitas igrejas e lojas de produtos evangélicos. A Ebenézer é uma das maiores lojas da rua, tendo sido, inclusive, destaque no
site da revista Veja São Paulo (<http://vejasp.abril.com.br/estabelecimento/rua-conde-de-sarzedas/> Acessado em 28/07/2017). Segundo informações da própria entrevista, as lojas da Conde de Sarzedas também são o mais importante centro atacadista
e distribuidor de produtos evangélicos para lojas especializadas de todo o país.
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MPB, e uma exigência constante era o discurso anti-comercial. Se
um artista demonstrasse cuidado com os aspectos comerciais de sua
carreira, principalmente no que se refere às escolhas de promoção
dos fonogramas, certamente seria rebaixado pela crítica. A autora
analisa dois nomes importantes na década: enquanto Belchior foi
desqualificado ao ser taxado como comercial, Fagner se mantinha
nas graças da crítica ao discursar contra a própria indústria fonográfica (MORELLI, 2009). A questão é que, em longo prazo, o público também demonstrava não reconhecer com o mesmo valor os
artistas “comerciais”. Logo, contraditoriamente, discursar contra o
mercado fazia um artista de MPB ter um mercado maior e produtos
(fonogramas) com mais valor.
No caso da MPB dos anos 1970, aparentemente o público considerava útil consumir um discurso anti-comercial, ainda que tivessem
que assumir a contradição de comprá-lo. Ressalta-se a característica
amoral do sistema econômico, permitindo que a função de mediação
seja cumprida até mesmo por trabalhadores culturais que acreditam
militar contra a Indústria Cultural (BOLAÑO, 2000).
Analogamente, Sousa (2011), historiador da música evangélica,
conclui sua análise sobre a década de 2000 com a seguinte afirmação: “A chamada música comercial atingiu a música evangélica de
forma bastante contundente, embora ninguém tenha aceito ou assumido sua música como sendo assim” (idem, p. 261). A tradição
evangélica brasileira é majoritariamente refratária ao sincretismo
religioso entre o catolicismo e outras práticas religiosas (CUNHA,
2004). Por isso há no meio evangélico uma forte noção da dicotomia
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igreja-mundo. Isso é mais uma razão para explicar as parcerias mais
comuns dos artistas católicos com artistas seculares do que entre
artistas evangélicos e artistas seculares.
Apesar de a cultura gospel flexibilizar muitas doutrinas e ajudar
a naturalizar elementos estéticos e práticas comerciais “mundanos”,
ainda é forte no meio evangélico a exigência de uma separação do
mundo. Ilustrando, Sousa (2011) narra diversos artistas do meio secular que, ao se converter, pararam de cantar suas antigas músicas seculares e se dedicaram apenas à música evangélica, como Alexandre
Canhoni (idem, p. 174), ex-paquito, Chris Duran (idem, p. 214), cantor
francês de fama internacional, Lázaro (idem, p. 220), ex-integrante
do Olodum, Sula Miranda (idem, p. 223), cantora sertaneja famosa, e
Ana Caram (idem, p. 228-229), cantora de MPB que, antes de se converter, chegou a gravar com Tom Jobim. Ou seja, dicotomia musical
secular/religioso responde a algo considerado útil na tradição evangélica brasileira, e o termo gospel veio a calhar pelo sentido de hibridismo cultural evangélico que ele ganhou no Brasil (CUNHA, 2004).
A trajetória de alguns artistas demonstra os efeitos de fugir dessa dicotomia na geração de valor propriamente dita. A Tanlan é uma
banda que nasce tentando fugir do rótulo gospel, por acreditar que isso
limitaria seu público. A banda começa em festivais seculares, com letras que não falam diretamente sobre religião. Até então independentes,
a banda aceita assinar com a Sony Music, admitindo não saber nada
sobre a gestão da parte comercial (DE OLIVEIRA, 2013). Mesmo nascendo em festivais seculares, e sem falar diretamente sobre religião, a
banda é contratada pelo selo gospel, deixando claro que a definição de
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uma música como sendo gospel não está em seu conteúdo e nem em
seu público alvo, mas sim na profissão de fé do artista.
Outro exemplo é a banda Catedral. Ela foi um dos poucos artistas evangélicos a lançar discos por grandes gravadoras seculares
antes dos anos 2010, quando essas criaram selos específicos de música gospel. Talvez pela ausência desses selos diferenciados e de seu trabalho de marketing pensado por evangélicos, o lançamento do disco
“Pra todo mundo”, de 1999, pela Warner Music, fez surgir uma série
de boatos sobre a fé da banda, a ponto de a gravadora evangélica MK
parar de distribuir e vender os discos antigos do grupo.
Um dos episódios mais controversos foi a publicação de uma entrevista no site Usina do Som, quando declarações do vocalista Kim
foram resumidas e descontextualizadas, conotando afirmações polêmicas no meio evangélico - Sousa (2011) destaca que o site e o jornalista
não eram cristãos (p. 247). Libada no meio evangélico, a banda retirou
o conteúdo cristão dos discos seguintes que lançou pela Warner, mas
acabou voltando para uma gravadora evangélica, a Line Records, e a
falar de temas diversos pela perspectiva cristã, uma vez que os integrantes da banda jamais abandonaram publicamente a fé evangélica.
Enquanto a Tanlan surge fora do termo gospel e se vê obrigada a entrar pela fé dos integrantes, e a Catedral tenta não participar
do termo gospel que sua geração ajudou a criar (o sentido brasileiro
do termo), o cantor Thalles Roberto é o exemplo de artista secular
convertido, que tentou demonstrar que a dicotomia estava superada.
Num vídeo em uma apresentação, ele afirma ter recebido uma revelação divina de que deveria sair do meio gospel, onde apenas haveria
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cantores fracos, e evangelizar cantando outros tipos de música no
mercado secular. De fato, é comum artistas de fé católica terem carreiras na música secular sem que isso atraia maiores atenções. Porém,
Thiago Braga atesta que as vendas de Thalles Roberto reduziram fortemente depois das declarações citadas.
Maurício Soares fala diretamente sobre a necessidade, e até a
inevitabilidade, de rotulação da arte e artistas, no texto “Crossover
Fake”5, publicado em seu blog chamado Observatório Cristão. O
executivo ironiza ao dizer que artistas que buscam fugir de rótulos
criam o rótulo do não-rótulo. No trecho a seguir, Soares não apenas
esclarece o risco de desvalorização do artista gospel que tentar atingir
o público não-evangélico a todo custo, sendo difícil para um artista
evangélico conduzir uma carreira na música secular - ou seus valores
seriam feridos, ou sua música não seria plenamente satisfatória.
Não estou dizendo que um artista gospel não deva ir em programas
seculares. Não mesmo! Pelo contrário. Apenas estou alertando para
os artistas que querem seguir nessa estratégia de crossover de que
a situação merece todo cuidado e sabedoria! […] Um artista que
quer militar tanto na seara gospel como na secular irá se confrontar
com situações onde sua posição de fé e doutrina serão naturalmente
confrontados. Temas polêmicos como casamento gay, drogas, liberação sexual e outros assuntos usuais na pauta de nossa sociedade
certamente irão surgir e os artistas cristãos crossover terão que se

5

<http://observatoriocristao.com/crossover-fake/> Acessado em 20/02/2017.
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posicionar. E aí, não há a menor dúvida, uma posição a favor da fé
e doutrina cristã e contrária ao pensamento totalitário e reinante na
grande mídia farão que a imagem deste artista seja rotulada como
a de alguém retrógrado, radical e coisas do tipo. […] Ou seja, é melhor que um artista gospel rompa com as barreiras do meio gospel
sendo justamente reconhecido como um representante de qualidade do segmento, do que como um “agente secreto gospel” […] que
a qualquer momento possa ser descoberto e revelado como um artista infiltrado (idem).
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A controvérsia negada pela crítica especializada em relação à
MPB (MORELLI, 2009) é aqui naturalizada por Soares, ao deixar
claro que a sobrevivência da música gospel no mercado sem se descaracterizar depende de rotulação e de não buscar o grande público
generalista a todo custo, sem correr o risco de pairar descaracterizado entre os públicos.
Perguntados sobre a definição de música gospel, os entrevistados destacam justamente a qualidade e a coerência com a própria fé
como sendo mais importante do que a diferença em relação ao mercado secular. Deise Jacinto fala sobre a qualidade: “Não acredito nessa
dicotomia. Pra mim existem dois tipos de música: boa e ruim. Dentro
ou fora da igreja”. O mesmo ponto é destacado por Maurício Soares.
Música é música. Para mim, só existem dois tipos de música. A
boa e a ruim, o resto é especulação. A música gospel só se diferencia da secular por sua mensagem. Então considero errado que
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falemos de música gospel como um estilo, pois na verdade não é
isso que representa. Temos inúmeros estilos de música dentro do
universo gospel, por isso não podemos encaixotá-la num único
formato. […] Do ponto de vista da qualidade, vejo especialmente
uma melhora significativa da música gospel produzida no Brasil
nos últimos 10 anos.

Thiago Braga também defende que a música gospel é definida por seu conteúdo, e por ser mais apelativa ao emocional,
enquanto que ele define a música secular como momentânea. Por
sua vez, Lincoln Baena prioriza a coerência do artista com sua
própria fé: “Pra mim o que define a música evangélica é a verdade.
Cantamos o que cremos e cremos na Palavra de Deus. Ela é quem
norteia tudo. Por Ele, pra Ele são todas as coisas. O grande ponto
é cantar o que se vive”.
Tendo em vista a hipótese de partida, e os problemas mercadológicos sofridos pela banda Catedral, Maurício Soares foi perguntado
se a Sony Music realiza algum tipo de curadoria teológica sobre o
conteúdo gravado, e avaliação sobre o comportamento dos artistas.
Suas respostas dizem que tais práticas não são uma rotina formal da
empresa, mas, quando necessário, esses temas são discutidos.
Não me julgo capaz de fazer uma análise teológica mais aprofundada,
mas a nossa própria experiência de vida e o conhecimento da Palavra servem como um filtro contra heresias e bobagens […]. Na verdade, quando decidimos na contratação de um artista, analisamos
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sua obra, sua experiência, seu discurso. Com isto, já eliminamos
significativamente o risco de nos deparar com músicas sem pé, nem
cabeça (…) quando há alguma dúvida sobre o que artista está cantando, promovemos um debate, uma análise mais minuciosa e aí
chegamos todos em conjunto na decisão final.
Já tive experiências ruins em contratar alguns artistas que tradicionalmente já tinham conduta não tão ortodoxa em diferentes áreas.
Talvez eu mesmo tenha imaginado que aquele artista aproveitaria sua
grande chance para dar a volta por cima e mudar seu conceito. Infelizmente não foi o que aconteceu. É óbvio que como empresa, ciente
de nossa responsabilidade e valor de nossa marca ficamos atentos às
458

notícias relacionadas a todo nosso cast, mas não há qualquer tipo de
ingerência ou monitoramento mais direto neste caso.

Assim, agregando qualidade na produção, e adequação do
conteúdo aos princípios da fé do artista, confirma-se a hipótese do
fonograma gospel como um ativo que se valoriza com o respeito
e a adequação ao próprio rótulo que, embora desconfortável para
muitos artistas, é uma necessidade do setor produtivo da indústria
cultural. Confirma-se também a perspectiva de Bolaño (2008 b), ao
destacar que o fator comunicacional é central na nova configuração
do capitalismo - o ato de classificar segmentos musicais, que seria
apenas para fins comunicacionais e informacionais, se torna um
importante gerador de valor para fonogramas que se comportam
como ativos numa lógica rentista.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao final, é possível perceber que o termo gospel age no mercado
como um agregador de valor ao fonograma, que se comporta como
ativo submetido à lógica rentista.
Por sua vez, esse termo marca um dicotomia com a música
secular, que é uma demanda da cultura gospel (CUNHA, 2004).
Os artistas formados já nessa cultura podem, assim, dialogar com
todo o segmento evangélico e, na esteira da religiosidade midiática, cumprir também o papel de mediação na Indústria Cultural
com o público massificado.
A reestruturação da indústria fonográfica não se mostra um
empecilho, mas sim um facilitador da entrada da música gospel nas
grandes gravadoras, pois digitalizando e flexibilizando a produção e
o consumo é mais fácil atender às demandas por produtos culturais
de vários segmentos, facilitando com que os vários discursos sejam
apreensíveis e lucrativos, ainda que portem sentidos anti-hegemônicos - como foi com a MPB (MORELLI, 2009).
Porém, não é menos importante perceber que todas essas relações materiais e de poder, às quais a cultura evangélica se submete,
é justamente o que permite que essa cultura permaneça viva. Adequar-se ao ambiente midiático, como condição de sobrevivência no
imaginário social, é um acordo entre a noção de Indústria Cultural
(BOLAÑO, 2000) e midiatização (GOMES, 2012). Mas, saber até que
ponto religião e grande mídia geram efeitos uma na outra é demanda
para um programa de estudos contínuo.

459

OS DESAFIOS DA COMUNICAÇÃO

Referências
BOLAÑO, César. Indústria Cultural, informação e capitalismo. São
Paulo: Hucitec/Polis, 2000.
BOLAÑO, César. A centralidade da chamada Economia política
da Comunicação (EPC) na construção do campo acadêmico da
Comunicação: uma contribuição crítica. In.: Bolaño, César (org.).
Comunicação e a Crítica da Economia Política. Perspectivas teóricas e
epistemológicas. São Cristóvão: Ed. UFS, 2008, pp. 97-112.
COSTA, Edson. A Entrada das Grandes Gravadoras no Mercado de Música
460

Gospel. In: XV Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, XXXVIII
Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. Rio de Janeiro, 2015.
CUNHA, Magali. Vinho novo em odres velhos: um olhar comunicacional
sobre a explosão gospel no cenário religioso evangélico no Brasil. São
Paulo, 2004. Tese (Doutorado em Comunicação). Escola de Comunicação e
Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004.
DE MARCHI, Leonardo Gabriel. Transformações estruturais da indústria
fonográfica no Brasil 1999-2009: desestruturação do mercado de discos,
novas mediações do comércio de fonogramas digitais e consequências
para a diversidade cultural no mercado de música. Rio de Janeiro, 2011.
Tese (Doutorado em Comunicação). Escola de Comunicação, Universidade
Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011.

Gospel, marca registrada: como essa categoria musical é rotulada e refletida na geração de valor

DE OLIVEIRA, Marina. Rock, identidade e juventude no underground
evangélico brasileiro. Brasília, 2013. Monografia (Graduação em História).
Departamento de História, Instituto de Ciências Humanas, Universidade de
Brasília, Brasília, 2013.
DIAS, Márcia Tosta. Indústria Fonográfica: a reinvenção de um negócio.
In BOLAÑO, César. GOLIN, Cida. BRITTOS, Valério. Economia da arte e
da cultura. São Paulo: Itaú Cultural; São Leopoldo: Cepos/Unisinos; Porto
Alegre: PPGCOM/UFRGS; São Cristóvão: Obscom/UFS, 2010.
GOMES, Pedro Gilberto. Da igreja eletrônica à sociedade em midiatização.
São Paulo: Paulinas, 2010.
HARTMANN, Attilio. Religiosidades: uma nova agenda pública na
construção de sentidos. In:JAMBEIRO, Othon; BRITTOS, Valério;
BENEVENUTO JR, Álvaro (org.). Comunicação, hegemonia e contrahegemonia. Salvador: Edufba, 2005. Disponível em: <https://repositorio.
ufba.br/ri/bitstream/ufba/136/1/Comunicacao,%20hegemonia%20e%20
contra-hegemonia.pdf>, acessado em 26/04/2015.
IBGE. Censo populacional 2010: Características da população e dos
domicílios, resultados do universo. Rio de Janeiro: IBGE, 2011.
IFPI. Music consumer Insight Report 2016. Disponível em: <http://www.
ifpi.org/downloads/Music-Consumer-Insight-Report-2016.pdf> acessado
em 25/01/2017.

461

OS DESAFIOS DA COMUNICAÇÃO

JAMBEIRO, Othon. Canção de massa: as condições da produção. São
Paulo: Pioneira, 1975.
LOPES, Ruy Sardinha. Informação, Conhecimento e Valor. São Paulo:
Radical Livros, 2008.
MOREL, Leonardo. Música e tecnologia: um novo tempo, apesar dos
perigos. Rio de janeiro: Beco do Azougue, 2010.
MORELLI, Rita. Indústria Fonográfica: um estudo antropológico. São
Paulo: Editora Unicamp, 2009.

462

PINTO, José Paulo Guedes. No ritmo do capitel: indústria fonográfica e
subsunção do trabalho criativo antes e depois do MP3. São Paulo, 2011.
Tese (doutorado em Economia). Faculdade de Economia, Administração e
Contabilidade (FEA), Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, 2011.
PRADO, Eleutério. Desmedida do Valor: crítica da pós-grande indústria.
São Paulo: Xamã, 2005.
SANTOS, Verlane Aragão. Economia Política da Música e trabalho cultural:
contribuições de estudos exploratórios. In: BOLAÑO, César (org). Cultura e
desenvolvimento: reflexões à luz de Furtado. Salvador; Brasília: EDUFBA, 2015.
SOUSA, Salvador de. História da música evangélica no Brasil. São Paulo:
Ágape, 2011.

As Comicbooks como
ferramenta evangelística
no Adventismo do
Sétimo Dia
Allan Novaes1
Felipe Carmo2
Brenner Novaes3
1

Doutor em Ciência da Religião (PUC-SP), Mestre em
Comunicação Social (Umesp), bacharel em Teologia
e em Jornalismo (Unasp). Professor da Faculdade de
Teologia do Unasp. E-mail: allan.novaes@unasp.edu.br
2 Mestrando em Língua e Literatura Judaica pela
Universidade de São Paulo (USP); Especialista em
Teologia Bíblica (2014) pelo Centro Universitário
Adventista de São Paulo (Unasp-EC); e Bacharel
em Teologia (2012) pela mesma instituição. E-mail:
felipe.carmo@ucb.org.br
3 Bacharelando em Teologia pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo (Unasp-EC). E-mail:
brenner_novaes@hotmail.com

OS DESAFIOS DA COMUNICAÇÃO

464

Resumo: No contexto brasileiro, os esforços acadêmicos direcionados
ao estudo das HQs pretendem, aos poucos, abranger as ciências
da religião. Dentro desse arcabouço teórico, este trabalho sugere o
estudo das HQs da perspectiva da Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Como muitas outras denominações protestantes, a Igreja Adventista
possui uma relação conflituosa com as HQs, ora conferindo a elas um
status demoníaco, ora utilizando-as como ferramenta evangelística.
Visto que a igreja surgiu e se desenvolveu nos EUA, o adventismo no
Brasil possui fortes vínculos ideológicos com contexto americano.
O objetivo deste trabalho é investigar as relações otimistas
(“sacralizadas”) que o adventismo no exterior desenvolveu com as
HQs no decorrer de sua história como instituição. Para tanto, foram
inseridos os vocábulos sobre o tema no Office of Archives, Statistics,
and Research (ASTR), a base de dados dos periódicos adventistas em
língua inglesa. Nesse processo, foram encontrados 511 resultados
para análise e classificação.
Palavras-chave: Histórias em Quadrinhos; Religião; Adventismo;
Cultura.
No contexto brasileiro, as pesquisas acadêmicas direcionadas
ao estudo das Histórias em Quadrinhos (HQs), de pouco a pouco,
abrangem as ciências da religião. Isto é, os objetos de estudo são abordados de diversificadas perspectivas teológicas, a fim de demonstrar
possíveis intersecções entre a 9º arte e o discurso religioso (ver REBLIN, 2014; REBLIN; BRAGA JR., 2015). Nos termos de Reblin (2014,
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p. 176), “a religião integra as mais diversas produções culturais e adquire contornos definidos também nas histórias em quadrinhos em
geral e nas histórias de gênero de superaventura”; para o autor, “por
conta de suas características enquanto forma de linguagem, expressão artística e bem cultural contemporâneo, tais narrativas tornam-se um espaço singular como locus revelacionis”. Em outras palavras,
entende-se que as HQs não apenas podem comunicar temas religiosos, mas são capazes de refletir, em seu conteúdo, um aspecto da própria experiência religiosa de seus criadores.
Com essa possibilidade em mente, este trabalho sugere o estudo
das HQs de uma perspectiva religiosa específica: a Igreja Adventista
do Sétimo Dia (IASD). Em conformidade como outras denominações protestantes (ver BENDROTH, 1996), a Igreja Adventista possui
um relacionamento conflituoso com as HQs, ora conferindo a elas
um status demoníaco, ora utilizando-as como ferramenta evangelística, um status sacralizado (ver CARMO; NOVAES, 2015). Visto que
a IASD surgiu nos EUA, onde ocorreram os grandes desenvolvimentos da Instituição, o adventismo no Brasil possui fortes vínculos ideológicos com contexto americano — entre outros de fala inglesa.
Em ocasião anterior, em um trabalho muito semelhante a este,
foram analisadas as relações conflituosas, “demonizantes”, da IASD
com as HQs a partir dos periódicos de língua inglesa (ver NOVAES;
CARMO; NOVAES, 2017). Neste trabalho, identificou-se que desde
1930, década em que as primeiras menções às HQs foram feitas em
periódicos oficiais da denominação, percebeu-se a existência de várias ênfases negativas no discurso adventista, destacando-se entre

465

OS DESAFIOS DA COMUNICAÇÃO

466

elas: as histórias em quadrinhos como responsáveis pela delinquência juvenil e promoção de vícios e as histórias em quadrinhos como
literatura de baixa qualidade. A maior parte dessas menções negativas encontradas nos periódicos adventistas sobre HQs e tirinhas
se encontra nas décadas de 1940 e 1950, decorrente da repercussão
popular e “histeria” anti-quadrinhos do livro A sedução do inocente,
de Fredric Wertham, obra que acusava os quadrinhos de promovem
a delinquência juvenil e que causaram grande repercussão na opinião
pública norte-americana da época.
Contudo, mesmo com um forte discurso de demonização das
HQs por parte dos periódicos oficiais adventistas em língua inglesa, o
presente trabalho procura identifica e analisar as menções e discursos
positivos sobre HQs, nos quais há validação da mídia como ferramenta
evangelística útil e legítima. Para que esse objetivo fosse cumprido, foram inseridos os vocábulos “comic”, “comic books”, “comics”, “comic
strips”, “funny pictures” e “funnies” no Office of Archives, Statistics,
and Research (ASTR), a base de dados dos periódicos adventistas em
língua inglesa. Nesse processo, foram encontrados 511 resultados para
análise e classificação no recorte das décadas de 1950 e 2000.

AS COMIC BOOKS COMO ENTRETENIMENTO
A partir da década de 1950, os periódicos adventistas publicados
em língua inglesa passam a apresentar uma perspectiva relativamente
otimista a respeito das comic books. Muito embora as décadas de 1940
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e 1950 sejam consideradas como um período de extrema demonização das comic books nos periódicos da denominação (ver NOVAES;
CARMO; NOVAES, 2017), o discurso que, posteriormente, sacralizaria o material encontra nascedouro nesse mesmo contexto, ainda que
de forma embrionária. Em primeira instância, em oposição à ideia de
que as comic books seriam as responsáveis pela delinquência juvenil
e pela falta de cultura literária entre as crianças e adolescentes, os
periódicos de língua inglesa entendiam que as comic books representavam uma forma aceitável de entretenimento.4 Dessa perspectiva, na
maioria das ocasiões, as comic books eram consideradas como uma
forma de entretenimento; elas costumavam ser lidas logo pela manhã
ou em tempo livre. Muitas das menções dessa época demonstram que
parte dos adventistas mantinham o hábito de ler comic books, podendo considerá-lo, inclusive, como um hobby.
A princípio, vale mencionar como exemplo a menção às comic books conforme a encontramos na revista Far Eastern Division
Outlook, publicada em junho de 1952. Nessa ocasião, no artigo intitulado “North Borneo General Meetings” [“Reuniões gerais do norte
de Bórneo”], o autor descreve um conjunto de atividades realizadas
durante um evento dedicado aos adventistas da região norte de Bórneo — uma ilha localizada na região da Ásia. No final do evento, aparentemente no sábado à noite, o autor alega que “o pastor Mountain
4

Para uma apreciação individual de cada documento que pretenda abordar as comic books como forma de entretenimento, ver Peterson (1952), Robinson (1990),
Walker (1993), Stoos (1998), Sarli (2002), Renaud (2003), Bowe (2004), Morgan
(2006), Mann (2007) e Kramer (2008).
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mostrou curta metragens coloridas e algumas comics em preto e
branco”5; além disso, o autor alega que “todo o conteúdo foi muito
apreciado”6 (PETERSON, 1952, p. 9, tradução livre). Esse relato demonstra que, mesmo entre os adventistas, as comic books eram associadas a alguma forma de entretenimento; isto é, elas correspondiam
a um tipo de material útil para passar o tempo livre. Em 1980, aproximadamente 30 anos depois, a revista Listen publicava uma matéria
sobre um atleta chamado Mike Hall, que alegava ler as comic books
de Hércules na infância, um personagem da mitologia grega que o
encorajou a seguir a profissão de atleta como levantador de peso (ver
BARKER, 1988). O exemplo oferecido por essa revista não apenas indica que as comic books eram utilizadas pelas crianças como forma
de entretenimento, mas que as influências negativas apregoadas nas
décadas anteriores (1940-1950, conforme NOVAES; CARMO; NOVAES, 2017) não surtiam os efeitos destrutivos como costumava-se
apregoar nos periódicos da denominação. Ao contrário, era possível
encontrar entre os adventistas aqueles que apreciavam as comic books,
e que muitas delas inspiravam positivamente os seus leitores.
Assim, em diversos momentos, alguns autores mencionavam a
prática ocasional de ler comic books como uma atividade despretensiosa e corriqueira, seja na infância ou ainda na vida adulta entre os
adventistas. Na edição de maio de 2003 da revista Listen, Anne Renaud, comenta, mesmo que de maneira despretensiosa, acerca de suas
“Pastor Mountain showed colored motion pictures and some comics in
black and white.”
6 “These were all greatly enjoyed.”

5
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atividades matutinas. Segundo a autora, “todas as manhãs eu leio as
comics, e em uma manhã enquanto procurava por elas no jornal, uma
imagem me chamou atenção”7 (RENAUD, 2006, p. 28, tradução livre).
De uma maneira muito semelhante, em uma história sugestiva para
as crianças na revista Elder’s Digest de outubro-dezembro de 2002,
Margarida F. Sarli alega, a nível de comentário: “O jornal está cheio
de coisas interessantes; a seção das comics e as propagandas dos supermercados, por exemplo”8 (SARLI, 2002, p. 16, tradução livre). Esse
exemplo evidencia a prática de mencionar em narrativas ficcionais —
apresentadas nas revistas como ilustrações para crianças — a prática
de ler comic books (ver ROBINSON, 1990; STOOS, 1998), porém, sem
a conotação negativa que costumava carregar em outros periódicos
adventistas (ver CARMO; NOVAES, 2015).
O gráfico abaixo (Gráfico 1) demonstra, de uma perspectiva
cronológica, a variação crescente que a ênfase nas comic books como
forma de entretenimento apresentou entre as décadas de 1950 e 2000.
Evidentemente, ela já existe no início da década de 1950, mas apresenta um visível decréscimo entre 1960 e 1970. Contudo, a partir de então, essa ênfase segue um caminho invariavelmente ascendente nos
periódicos de língua inglesa, de maneira que essa perspectiva pode
ser considerada como a mais atual nas publicações adventistas.

“Every morning I read the comics, and one morning as I searched for them in the
newspaper, a picture caught my attention.”
8 “The newspaper is full of interesting things; the comics section and advertisements
for supermarkets, for instance.”

7
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Gráfico 1: Ênfase nas comic books como forma de recreação (1950-2000)
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Uma segunda ênfase otimista durante o período em que as
comic books passam a ser sacralizadas nos periódicos adventistas
em língua inglesa corresponde à sua valorização como gênero literário e, acima de tudo, a sua utilização como ferramenta evangelística.9 À semelhança da ênfase anterior, a presente perspectiva
9

Para uma apreciação individual de cada documento que pretenda abordar as
comic books como ferramenta, ver Maxwell (1950), Hay (1955), Listen (1966; 1983),
Australian Record (1961), Ford (1967), Gulley (1975), Australian Record (1985),
Swanson (1984), Appenzeller (1984), Adventist Review (1984; 1982), Cox (1986),
Pinkoski (1987), Record (1990a; 1990b; 1991; 1992; 1996a; 1996a), Kent (1992),
Jones (1994), Bible Society (1995) e Edwards (1998).
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também encontra nascedouro no início da década de 1950, em que
predominava uma visão demonizante das comic books (ver NOVAES; CARMO; NOVAES, 2017). Em poucas palavras, neste período, elas foram finalmente reconhecidas como uma “forma de
arte” e um “meio de comunicação” entre os adventistas; as comic
books, nesse sentido, não eram apenas utilizadas para o entretenimento de seus leitores, mas como uma ferramenta útil para a educação moral, assim como para o avanço da mensagem do evangelho em um formato convidativo para as novas gerações.
Em um primeiro momento, existem evidências de que os próprios adventistas já pensavam em produzir comic books, mesmo que
o fizessem apenas como hobby. A revista Listen, em janeiro de 2007,
no artigo “Home Sweet Web Home” [“Lar doce web-lar”], publica
uma matéria em que informa seus leitores sobre a facilidade de publicar conteúdos na internet. Ao numerar o tipo de conteúdo que
uma pessoa pudesse publicar de sua própria autoria, a revista alega:
“outras coisas que você poderia querer acrescentar [ao seu website] incluem animações, conversa fiada, piadas e comics”10 (MANN,
2007, p. 26, tradução livre). Outro exemplo que demonstra a produção de comic books entre os adventistas como uma forma de arte e
entretenimento é declaradamente evidenciada na edição de maio
de 2006 da revista Listen, em um artigo intitulado “Drawing Inside the Box” [“Desenhando dentro da caixa”]. Nessa ocasião, Timm
Morgan oferece um passo-a-passo para que o leitor esteja apto para

10

“Other things you might want to add include animations, trivia, jokes and comics.”
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desenhar sua própria comic book. A alegação introdutória de seu
artigo demonstra uma perspectiva madura das comic books como
uma forma complexa de expressão artística — uma perspectiva
muito diferenciada daquela que costumava depreciá-las como má
literatura nos periódicos de língua inglesa (ver NOVAES; CARMO;
NOVAES, 2017). O autor se expressa nas seguintes palavras:
Comics. Isso provavelmente faz você pensar em super-heróis de capa
tentando salvar o mundo enquanto mantêm suas identidades secretas.
Ou você talvez tenha pensado em uma tirinha diária ou semanal, poucos quadros que certamente trariam um sorriso ao seu rosto. As histórias que as comics contam são variadas assim como as pessoas que as
escrevem e desenham. De diversas formas, as comics são muito abertas
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a ideias — tanto em termos de assunto abordado quanto na maneira
que a história é contada11 (MORGAN, 2006, p. 24, tradução livre).

Em seguida, o autor passa a ensinar ao leitor como desenvolver
sua própria comic book, desde a etapa sobre a compra de materiais
até o momento em que o artista deve apresentar o seu trabalho para
ser publicado. Ele adverte: “como você pode ver, as comics oferecem
uma maneira emocionante para você se expressar. Os únicos limites
11

“Comics. It probably makes you think about caped superheroes trying to save
the world while keeping their identities secret. Or you may have thought about
one daily or Sunday comic strip, a few panels that are sure to bring a smile to
your face. The stories that comics tel are as varied as the people who write and
illustrate them. In many ways, comics are wide open to new ideas — both in
terms of the subjects covered and the way the story is told.”
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são aqueles que você estabelece para si mesmo”12 (MORGAN, 2006,
p. 26, tradução livre). Por fim, o artigo apresenta um exemplo ilustrado do processo de produção de uma comic book utilizando-se
deste mesmo formato de maneira bem-humorada.
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Fonte: Comic publicada na revista Listen, em maio de 2006.
12

“As you can see, comics offer an exciting way for you to express yourself. The only
limits are those you make for yourself.”
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Em paralelo ao reconhecimento das comic books como forma aceitável de expressão artísticas entre os adventistas, surge
também a noção de que esse material é capaz de veicular conteúdo moral de boa qualidade.
A revista Signs of the Times, de fevereiro de 1950, por exemplo, noticia que o governo americano preparou 260 mil exemplares de comic books sobre os “Oito grandes americanos”13 em
língua asiática (MAXWELL, 1950, p. 6, tradução livre). Dessa
maneira, a revista sugere certa apreciação por comics de cunho
histórico-biográfico.
Um exemplo semelhante pode ser evidenciado na edição da
revista Listen de setembro de 1966, em que o noticiário informa
a respeito da produção de comic books classificadas como serviço público. Intituladas como “Comics with a conscience” [“Quadrinhos com consciência”], elas eram consideradas como “boas
comics” por oferecerem à sociedade “mensagens construtivas
sobre saúde, segurança, tolerância, carreira, abandono escolar,
comportamento pessoal e outros tópicos”14 (LISTEN, 1966, p. 16,
tradução livre). A boa inf luência dessas comic books estariam alcançando mais de 40 milhões de pessoas na época.
Um exemplo ainda mais marcante a respeito das comic books
como ferramenta de ensino moral diz respeito à notícia sobre a
publicação de uma comic book secular. A revista Listen, em julho
13
14

“Eight Great Americans.”
“Constructive messages on health, safety, tolerance, careers, school dropouts, personal behavior, and other topics.”
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de 1983, noticia um projeto liderado pelo gabinete da presidência
dos EUA, em parceria com a DC Comics, em que seriam utilizados os personagens da saga “Novos Jovens Titãs” para promover
uma mensagem contra as drogas. Segundo a revista, a folha de
rosto do projeto trazia a seguinte mensagem: “Não deixe ninguém
dizer a você que não pode ser um herói. Você pode — e está prestes a aprender como”15 (LISTEN, 1983, p. 29, tradução livre).
A parceria com a DC Comics e a escolha do formato de uma
comic book para a propagação da mensagem contra as drogas foi
vista com bons olhos pelo periódico adventista, que explicava,
nas palavras da presidente de publicações da DC Comics: “Visto
que os personagens são jovens que possuem habilidades notáveis,
eles inspiram os leitores mais jovens para suas aventuras e servem como modelo”16 (LISTEN, 1983, p. 29, tradução livre).
No ano seguinte, a revista Listen publica um artigo especial enaltecendo a figura de Marv Wolfman, um dos roteiristas
da DC Comics na década de 1980 responsável pela elaboração
da edição especial dos Novos Jovens Titãs contra as drogas (ver
SWANSON, 1984). Ambas as imagens a seguir foram tiradas da
comic book e publicadas na revista naquele período:

“Don’t let anyone tell you that you can’t be a hero. You can — and you are about
to learn how.”
16 “Because the characters are youths who possess remarkable abilities, they inspire
the young readers of their adventures and act as role models.”
15
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Fonte: Ilustração apresentada na revista Listen, em julho de 1983.
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Fonte: Ilustração apresentada na revista Listen, em janeiro de 1984.
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Com o reconhecimento das comic books como forma de expressão artística e a credibilidade destas como ferramenta de ensino
moral, não demorava para que os adventistas passassem a promover
propagandas de comic books com conteúdo bíblico em seus periódicos. Embora comente a iniciativa em tom de repúdio, Marina M. Hay,
na edição da Signs of the Times de agosto de 1955, fala a respeito de
um projeto que estava sendo desenvolvido, denominado “Comic Bible”
[“Bíblia em quadrinhos”]. Segundo a autora, se tratava de uma comic
book com releituras atuais de histórias como Bom Samaritano, Davi e
Golias e a Queda de Jericó. Essa iniciativa, para ela, consistia em uma
“comic blasfema”17, digna de ser tachada como um “ataque de Satanás”18,
como reza o título de seu artigo (HAY, 1955, p. 3, tradução livre). Ainda, assim, essa perspectiva permaneceu de lado ao passo que os adventistas descobriam as facilidades que as comic books proporcionavam
ao promover o conteúdo bíblico (ver AUSTRALIAN RECORD, 1985;
ADVENTIST REVIEW, 1984; RECORD, 1990). Uma década depois,
por exemplo, a edição de outubro de 1967 da Pacific Union Recorder
informa que a Pacific Union Conference estava colocando anúncios da
comic book “The Bible Story” [“A história da Bíblia”] em vários jornais,
justamente nas páginas designadas às comic books (ver FORD, 1967).
Uma iniciativa popular na época foi noticiada pela Adventist Review,
na edição de março de 1984, a respeito de uma Bíblia em formato de comic book, desenvolvida pela Divisão Norte Europeia. Em comparação
aos outros, o artigo é mais completo e apresenta novas informações sobre
17
18

“blasphemous comic.”
“Satanic Attack.”
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estratégias de ação que envolvia a publicação do material. Segundo o artigo,
os potenciais conversos europeus estavam longe do alcance dos discursos
evangelísticos, justamente por estarem lendo “romances, comics e formas
ainda mais baixas de literatura”19; esse fenômeno, inevitavelmente, deveria “exigir uma abordagem não tradicional”20 (APPENZELLER, 1984, p.
16, tradução livre), isto é, a utilização das comic books. O artigo demonstra
pairar entre dois paradigmas a respeito das comic books no contexto adventista: 1) de um lado, ele ainda reconhece as comic books como uma forma
inferior de literatura, indigna de ser consumida por pessoas cultas; 2) por
outro lado, ele afirma a necessidade de utilizar esse meio como um método
provisório para apresentar as verdades bíblicas. A seguinte afirmação demonstra ambos a relutância e a necessidade da utilização das comic books:
478

Tradicionalmente, os adventistas do sétimo dia são relutantes na utilização de imagens em tiras [comic books], mas pesquisas revelam que
muitas crianças e jovens estão lendo esse tipo de literatura mais do
que qualquer outra. Um seguimento amplo da população adulta da
Europa também lê imagens em tiras [comic books] de todo tipo. O
plano é introduzir gradualmente as pessoas às Escrituras — primeiro
as imagens em tiras [comic books], depois uma leitura mais pesada21
(APPENZELLER, 1984, p. 17, tradução livre).

19
20
21

“Novels, comics, and even lower forms of literature.”
“require a nontraditional approach.”
“Traditionally, Seventh-day Adventist have been reluctant to use pictures strips,
but surveys reveal that many children and young people are reading this type of literature more than any other. A large segment of the adult population in Europe also
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A edição Adventist Review responsável por esse artigo, na mesma ocasião, publicou uma página amostra da Bíblia em formato de
comic book, conforme idealizada pela Divisão Norte Europeia e inserida abaixo. O projeto duraria aproximadamente três anos e ambicionava abranger as narrativas do Antigo e do Novo Testamento — com
o lançamento do primeiro volume para setembro de 1984.
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Fonte: Ilustração apresentada na revista Adventist Review, em março de 1984.
reads picture strips of various kinds. The plan is to introduce people gradually to the
scriptures — first the picture strip, then heavier reading.”
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Como parece evidente, a grande justificativa para a utilização das comic books no contexto adventista, a princípio, partiu
de uma preocupação essencialmente missiológica. Em virtude da
preferência da sociedade às comic books, a instituição passa a enxergá-las como uma ferramenta digna para a pregação do evangelho. Em artigo publicado pela South Pacific Record, em abril
de 1986, Rose Cox observa que os Testemunhas de Jeová, naquela
época, estavam conquistando muitos fieis. O motivo, segundo a
autora, consistia no fato de eles estarem conquistando as novas
gerações com “comics chiques” 22 , que seriam “muito populares
entre as pessoas mais jovens” 23 (COX, 1986, p. 14, tradução livre).
Embora ainda reconheça certa relutância entre os adventistas
para utilizar esse meio para propagar o evangelho, a autora é
mais assertiva, alegando que “se queremos encorajar não cristãos ocupados e mundanos a ler sobre nossas verdades, devemos
encorajar e desafiar nossos escritores e artistas a produzir um
conjunto de folhetos simples e coloridos que demonstrem a base
de nosso ensino” 24 (COX, 1986, p. 14, tradução livre). Esse desafio, com efeito, foi abraçado com sucesso entre os adventistas,
de maneira que as comic books passaram a ser utilizadas como
ferramenta de pregação evangelística, seja para a evangelização
local (ver RECORD, 1990); para os participantes de eventos de
22
23
24

“chick comics.”
“very popular among young people.”
“If we are to encourage busy, wordly, non-Christians to read our truths, we must
encourage and challenge our writers and artists to produce a set of simple, colourful
tracts showing the basis of our teachings.”
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entretenimento popular (como, por exemplo jogos de rúgbi, ver
RECORD, 1991; 1992); para os visitantes não adventistas convidados a fazer parte de alguma programação especial promovida
pela igreja (ver RECORD, 1992); e para interessados em materiais que comunicavam temas proféticos sobre Daniel e Apocalipse (ver PINKOSKI, 1987).
Um exemplo digno de nota, em que as comic books foram usadas como ferramenta evangelística, foi publicado na revista Record,
em dezembro de 1990. Essa edição noticia uma ocasião em que
“jovens adventistas distribuíram milhares de comics cristãs aos fãs
na final dos jogos de futebol da New South Wales e na corrida
de banho de carros”25 (RECORD, 1990, p. 3, tradução livre). Em
suma, a comic book distribuída “oferece uma mensagem simples
do evangelho e convida o leitor a encomendar algumas lições sobre o evangelho e como ele transforma a vida”26 (RECORD, 1990,
p. 3, tradução livre). A revista Record relata que o público recebeu
as comic books de maneira extremamente positiva, chegando a alegar aos jovens que realizavam o trabalho: “Deveria existir mais
disso aqui”27 (RECORD, 1990, p. 3, tradução livre). Essa edição,
além de noticiar o evento, disponibiliza as páginas da comic book
distribuída no evento:

“Adventist youth distributed thousands of Christian comics to fans at the New
South Wales Football finals and the Bathurst car race.”
26 “gives a simple gospel massage and invites the reader to write away for a few lessons
about the gospel and how it changes lives.”
27 “There should be more of this.”
25
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Fonte: História em Quadrinhos publicada na revista
Record, em dezembro de 1990.
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Um último exemplo pode ser encontrado na edição de agosto
de 1996 da revista Record a respeito das comic books como ferramenta evangelística. De acordo com o noticiário, um pastor lançou uma
comic book para o público jovem; uma “nova comic evangelística”28
intitulada Siege (RECORD, 1996, p. 5, tradução livre). O material conta a história de dois jovens apaixonados no contexto da destruição
de Jerusalém. Nesse interim, os personagens descobrem as predições
feitas pelo profeta Daniel, repetidas por Jesus, ao passo que observam
os acontecimentos no decorrer da história. Em comentário à receptividade dos jovens, a revista Record menciona a reação de um leitor,

28

“a new evangelistic comic.”
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alegando que “ele acha que ela [a comic book] é muito boa porque
explica as profecias de Daniel e demonstra o caráter de Deus”29 (RECORD, 1996, p. 5, tradução livre):
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Fonte: Foto publicada na revista Record,
em agosto de 1996.

Como pode ser observado no gráfico abaixo (Gráfico 2), as comic books passaram a ser compreendidas como ferramenta útil para
a propagação de ensinos morais e evangelísticos a partir da década
de 1950. Embora tenha sofrido certa decadência entre as décadas
de 1960 e 1970, essa ênfase ganha força sempre ascendente desde
então, encontrando seu auge na década de 1990 nos periódicos em
29

“he thinks it is very good because it explains Daniel’s prophecies and shows what
God is like.”
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língua inglesa. No entanto, é de se estranhar o fato de que, a partir
da década de 2000, as comic books como ferramenta evangelística
deixaram de ocorrer com a frequência anterior; mesmo assim, não
foi constatada nenhuma outra possível ênfase que pudesse substituí-la, seja positiva ou negativa.
Gráfico 2: Ênfase nas HQs como ferramenta evangelística
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Além da sua relação conflituosa com as HQs, a IASD, como analisamos acima, também possui um histórico otimista com a 9a arte.
Desde a década de 1950, ainda que de forma embrionária e sorrateira,
percebe-se que entre os adventistas existia o costume de consumir
HQs como entretenimento. Ainda que não seja possível delimitar o
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tipo de material lido nessa ocasião, a notícia demonstra-se inovadora,
principalmente por consequência dos argumentos que costumavam
associar qualquer gênero em quadrinhos como literatura de má qualidade. Em todo caso, os dados demonstram que as HQs, nos periódicos em língua inglesa, passaram a ser mencionadas como material de
entretenimento de maneira crescente — continuando em franco crescimento até a década de 2000. Os próprios articulistas, em exemplos
ou declarações pessoais, chegam a descrever suas experiências com as
HQs, ainda que apenas através de comentários sutis, despretensiosos.
Essa ênfase ganha força a partir da década de 1970, e não apresenta
sinais de decréscimo nos dados analisados até então.
Mesmo que as HQs, aos poucos, fossem consumidas como forma
de entretenimento, os periódicos em língua inglesa demonstram alguma reserva a respeito da utilização delas como ferramenta evangelística, pelo menos nas primeiras décadas analisadas. A princípio, embora
existam evidências de que o material possa refletir conteúdo moral
cristão, mesmo em edições “seculares”, os adventistas pareciam entender que, tradicionalmente, as HQs não representavam a maneira mais
apropriada para a apresentação do evangelho; a utilização delas, como
algumas evidencias indicam, foi justificada pela necessidade de utilizar
novas linguagens para alcançar o público mais jovem. Mesmo assim,
parece evidente que, com o passar dos anos, as HQs deixaram de ser
estigmatizadas, e a frequência de suas utilizações no contexto evangelístico atua como iniciativa inevitável e aconselhada. Essa perspectiva,
conforme notado acima, também ganha força na década de 1970, mas
parece perder prioridade com o início do novo milênio.
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foi um erro e um desvio dos princípios da instituição.
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Resumo: A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem enfrentado críticas
em alguns dos seus círculos devido à sua iniciativa de produzir ficções
audiovisuais para fins proselitistas. Essa crítica afirma ser baseada
em citações da escritora Ellen G. White — considerada profetiza na
denominação — sobre o teatro. Desta forma, o objetivo do presente
estudo é analisar se a iniciativa da instituição se encontra dentro
dos conselhos da escritora. Para tanto, serão seguidas as diretrizes
hermenêuticas propostas Arthur White, George Knight e Herbert
Douglass. Serão analisados o contexto histórico da escritora e o teatro
ali presente, o vaudeville, através da revisão de autores como Benjamin
McArthur, Kibler e outros. O contexto literário também será analisado,
sobretudo baseado em Lilianne Doukhan. Por fim, da revisão desses
materiais, o presente estudo chega à conclusão de que a iniciativa da
IASD é legítima e está circunscrita aos escritos da autora.
Palavras-chave: Ellen G. White; teatro; ficção audiovisual;
hermenêutica; vaudeville.

INTRODUÇÃO
Em novembro do ano de 2015 a Igreja Adventista do Sétimo Dia
(IASD), em concílio quinquenal da sua Divisão Sul-americana (DSA),
decidiu que duas das suas quatro ênfases para os cinco anos seguintes
seriam comunicação e novas gerações. Sendo assim, a IASD se lançou
a fazer maior uso de longas metragens para difundir sua mensagem,
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como nos filmes Como Tudo Começou (2016) e O Resgate (2017); o
primeiro como produto da sede mundial da IASD e o segundo, uma
realização da sede sul-americana. Contudo, o uso dessas mídias encontrou resistência e crítica em alguns círculos da Igreja Adventista³
Esta reação não é nova pois, assim como as religiões protestantes
em geral, os adventistas herdaram uma cultura textocêntrica (BURKE apud NOVAES, 2016, p. 92), e esta normalmente faz com que se
oponham, em primeiro momento, aos meios de comunicação em
massa, como foi no caso da TV (NOVAES, 2016, p.55). O uso evangelístico desta e do rádio, por exemplo, foi visto com desconfiança
pelos líderes da denominação e aceitos somente após ser provada sua
eficácia, sendo a TV aceita mais rapidamente (IDEM, p.33). Novaes
também aponta que, por mais que a televisão tenha sido aceita posteriormente, a “frequência [ao cinema] pelo membro atualmente é desaconselhada pela denominação em vários países, entre eles o Brasil”
e este “não obteve apoio denominacional como instrumento proselitista em potencial” (IDEM, p.17). Assim, não deve causar estranheza
a reação negativa que se levanta neste início de inclusão da mídia
cinematográfica para fins evangelísticos.
No entanto, a atual resistência por parte de membros que se levantou à iniciativa da Igreja Adventista no uso de filmes tem sido normalmente acompanhada de algumas declarações da escritora norte americana Ellen G. White (1827-1915), cofundadora da IASD e considerada
por esta como uma voz profética. Para estes, afirmações como “Nem
um jota nem um til de qualquer coisa teatral deve aparecer em nossa
obra […] pois isso prejudicaria a santidade da obra” (WHITE, 2007a,
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p.137) são perfeitamente aplicáveis às obras de ficção audiovisual produzidas pela denominação, sendo, assim, esta iniciativa, condenável.
Portanto, o objetivo deste estudo é entender o que a autora diz
em declarações como a acima citada para compreender se a produção
cinematográfica adventista está circunscrita nos seus conselhos. Para
tanto, o verbete “drama and theater” de Lilianne Doukhan (em FOTIN & MOON, 2013, p. 781-784) em The Ellen G. White Encyclopedia,
como uma das principais contribuições acadêmicas no assunto, servirá
de embasamento. Contudo, nossa primeira tarefa é revisar as diretrizes
hermenêuticas propostas pelos principais intérpretes de seus escritos.

PRINCÍPIOS HERMENÊUTICOS
494

“Hermenêutica é a ciência de interpretar documentos literários”
(DOUGLASS, 2009, p. 372). Virkler (2001, p.9), falando da hermenêutica
bíblica, classifica-a como ciência e arte; ciência por ter suas regras, e arte
pela natureza flexível da comunicação. Ela se faz necessária pois, queiramos ou não, cada leitor acaba se tornando um intérprete (FEE e STUART,
2001, p. 24) e, quanto maior a distância temporal e cultural entre o leitor
e o texto, maior necessidade temos da hermenêutica (DEDEREN apud
DOUGLASS, 2009, p. 372). Ellen G. White teve seu ministério na segunda metade do século 19 e início do século 20, se comparados ao abismo
temporal que nos separa dos textos bíblicos do antigo testamento, por
exemplo, os 160 anos que há entre nós e ela podem parecer uma pequena
lacuna. No entanto, o século 20 trouxe consigo grandes mudanças na
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sociedade, fazendo com que o relativamente curto período que nos separa da autora seja significativo, tornando, assim, extremamente necessária
uma breve análise de como interpretar seus escritos. Isso o faremos analisando orientações de três dos seus principais intérpretes: Artur White,
George Knight e Herbert Douglass.
Arthur White (1907-1991), neto de Ellen G. White, foi gerente do
depositário dos escritos dela. Ele ressalta que um ponto muito positivo
que facilita a tarefa de interpretar os escritos de sua avó é que temos farto
material, inclusive manuscritos, de diversos assuntos: cartas, entrevistas,
diários, sermões, entre outros (WHITE, A. 1973). Assim, ele faz uma interessante abordagem sobre como ler os testemunhos — nome pelo qual
a própria autora chamava seus escritos — usando declarações que ela
mesmo fez. O ponto inicial de Arthur White é a exaltação e suficiência da
Bíblia declarada nos escritos de sua avó, passando então para o chamado
“problema da comunicação” (IDEM). Ele demonstra que Ellen G. White
tinha bastante consciência de que muitas vezes o que o ouvinte ou leitor
entendia não era o que ela intentava, então, para evitar tal problema, ela
escolhia acuradamente cada palavra e frase, buscando, preferencialmente, as mais simples, de forma a evitar equívocos nos leitores; consequentemente, ela reprovava aqueles que interpretavam seus escritos de acordo
com suas próprias opiniões pré-concebidas. Portanto, segundo Arthur
White, nos conselhos gerais, sermões e descrições históricas, não há
questões hermenêuticas relevantes. Nesses casos, se algum ponto parecer
obscuro, segundo conselho da própria Ellen, “os próprios testemunhos
serão a chave para explicar as mensagens dadas, assim como a Escritura
é explanada pela Escritura” (WHITE, E. apud WHITE, A, 1973). Uma
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questão de interesse hermenêutico surge, segundo o autor, quando passamos a trabalhar textos em que se combinam elementos reais e simbólicos, bem como aqueles que trazem figuras e símbolos. Referente a este
ponto, o autor demonstra que a própria Ellen G. White aceitava que uma
citação só deve ser considerada simbólica se ao considerá-la literalmente seu significado se torna absurdo. Além disso, os símbolos são usados
para transmitir melhor uma mensagem em linguagem humana, e não
para agregar misticismos ao seu conteúdo. Ademais, ao final de seu capítulo sobre diretrizes hermenêuticas para entendermos Ellen G. White,
Artur White enfatiza que, ao lermos os testemunhos e nos depararmos
com conselhos que parecem atravessar esses filtros, devemos buscar os
princípios que neles estão envolvidos, pois “a aplicação desses princípios
podem mudar bem como as circunstâncias mudam, mas o princípio
nunca muda” (WHITE, A, 1973).
Outro importante intérprete dos escritos de Ellen G. White é
George Knight. Ele propõe de maneira mais sistemática diretrizes e
cuidados a serem tomados para um bom entendimento dos escritos
da autora. Seus dois primeiros pontos propostos têm mais relação
com o contexto denominacional em que está inserido do que com
questões técnicas propriamente ditas, sendo eles: ter uma perspectiva
positiva dos testemunhos e estudá-los à luz da Bíblia pois, segundo
a própria Ellen G. White, esta deve ser a única fonte de fé e prática
(KNIGHT em BURT, 2015, p.68). Tendo esse pano de fundo, ele passa,
então, a abordar princípios mais objetivos.
O primeiro deles é ter o foco nas questões centrais e não nas periféricas. Ele adverte que muitos leem os conselhos de Ellen G. White e se
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apegam a pormenores para poder propagá-los como se fosse uma nova e
importante mensagem que está sendo ignorada; inclusive Knight diz ter
sido, ele mesmo, assim por muitos anos. No entanto, assim como a própria Bíblia está, segundo o autor, centrada nos grandes temas da salvação
do ser humano, os testemunhos de Ellen G. White também estão centralizados no grande tema da redenção (IDEM, p.70). Em seguida Knight
traz à tona o problema da comunicação, discutido também por Arthur
White: Palavras iguais podem gerar entendimentos diferentes em cada
pessoa. “Comunicação em um mundo dividido nunca é fácil, nem mesmo para os profetas de Deus. Mas por outro lado, nós não precisamos de
perfeito conhecimento para poder sermos salvos” (IDEM, p.71). Assim,
ele adverte a nunca perdermos essa questão de vista ao lermos os escritos
da autora. Para minimizá-lo, no entanto, duas orientações subsequentes
são de grande importância: estudar toda informação disponível em seus
escritos sobre o assunto e analisar os conselhos dentro do contexto histórico e literário em que foram dados.
A primeira destas se faz necessária pois muitas vezes declarações
de Ellen G. White que podem parecer mais rigorosas são balanceadas
por outra mais brandas, e estas devem clarificar aquelas (IDEM, p.72).
Knight aponta que muitos erram ao basear regras e comportamentos
em uma ou poucas sentenças da autora, ao passo que, se ampliassem
o leque para tudo o que ela diz sobre o assunto, tal postura não estaria de acordo com seus conselhos. Equívocos semelhantes podem
ocorrer se o contexto histórico e literário não for observado; de fato
“é impossível superestimar a importância de se estudar os livros e artigos de Ellen G. White em seus contextos” (IDEM, p.76). William
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White, filho de Ellen, comenta que “quando tomamos o que ela [Ellen
G. White] escreveu, e publicamos sem nenhuma conexão ou particular referência às condições existentes quando e onde o testemunho
foi dado, há sempre a possibilidade de a instrução ser usada como se
aplicando a lugares e condições que são muito diferentes” (WHITE,
W. apud KNIGHT em BURT, 2015, p.75). Ademais, sobre o contexto
literário, a própria escritora faz a seguinte advertência: “separando
afirmações de suas conexões e colocando-as ao lado de razões humanas, faz-se parecer que meus escritos sustentam aquilo que eles
condenam” (WHITE, E. apud KNIGHT em BURT, 2015, p.75).
Por fim, outras três diretrizes dadas por Knight se ligam diretamente
a uma característica de Ellen G. White que é largamente atestada pelos
que viveram com ela: seu equilíbrio. Assim, ele orienta a evitar interpretações extremas; uma luta que a própria autora teve de travar em seus dias.
Até porque, ela distinguia entre o ideal e o real; característica que deve ser
levada em conta na hora de interpretar seus escritos. O primeiro, normalmente é colocado em expressões mais fortes e gerais, e o segundo, aquilo
que, devido a adversidades de naturezas as mais diversas, era o possível de
ser implementado, geralmente em frases mais brandas. E, por último, ele
recomenda, utilizando textos da própria autora, o uso de um bom senso
santificado para poder compreender melhor como aplicar os testemunhos
nas diferentes áreas da vida (KNIGHT em BURT, 2015, p.78).
O terceiro autor a ser revisado em busca de diretrizes hermenêuticas para interpretar os escritos de Ellen G. White é Herbert
Douglass, em sua obra Mensageira do Senhor (2009, p.372-465).
Douglass defende que muitos mal entendidos de interpretação
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surgem por retirar-se uma declaração de seu contexto. Sendo assim,
ele divide suas regras básicas de entendimento do contexto, e consequentemente dos próprios testemunhos, em dois tipos:
Do ponto de vista interno, geralmente obtemos uma visão clara do “que”
um autor quis dizer lendo as palavras, frases, parágrafos e até mesmo os
capítulos que circundam a declaração confusa. Do ponto de vista ex-

3

terno, fazemos outras perguntas capazes de nos ajudar a entender, tais
como: quando, onde, por que, e, talvez, como? (IDEM, p. 388)

Começando pelas pistas internas, a primeira listada advém de um
debate anterior a qualquer questão envolvendo uma ou outra citação, que
é quanto à inspiração dos textos de Ellen G. White e da própria Bíblia;
o autor reclama para ambas inspiração do pensamento4 e não verbal5,
e alerta4 que não devemos perder isso de vista em nossa leitura. Com
este pano e fundo, as outras evidências internas tem forte ligação com o
problema da comunicação já discutido nos autores anteriores, sendo elas:
atentar para a possibilidade de mudança das palavras com o tempo, reconhecer o uso de hipérboles pelo autor, compreender o significado da frase
pois ela trará luz sobre a palavra problemática, saber que algumas expressões podem ser imprecisas, buscar sempre e cuidadosamente o contexto
3 “Em síntese, a inspiração do pensamento defende a noção de que Deus inspirou
ideias divinas no interior dos profetas, cabendo a eles a tarefa de prover as palavras
para transmiti-las” (CANALE, 2011, p.347)
4 “Por um lado, a inspiração verbal afirma que Deus é o autor das palavras da Bíblia,
aparentemente anulando os processos de pensamento dos escritores bíblicos” (CANALE, 2011, p.346)
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imediato, assim como reconhecer que a mudança do mesmo pode trazer
mudança de significado à palavra e, por fim, não esquecer da dificuldade
intrínseca da semântica na comunicação (IDEM, p.391).
Considerados estes aspectos internos, passamos então para os
externos. O primeiro listado por Douglass e muito enfatizado é o
considerar a totalidade do que a Ellen G. White escreveu sobre o assunto. Em segundo lugar, “cada declaração deve ser compreendida
dentro de seu contexto histórico” (IDEM, p.395) Dentro deste tópico,
o autor ressalta que a inobservância dessa regra básica, e até óbvia, é
a causa de muitas e profundas desavenças. Assim, mais uma vez, é
fundamental analisar o tempo em que o escrito foi produzido, o lugar
e as circunstâncias. Naturalmente, a próxima orientação dada é da
necessidade de entender o princípio todo abrangente da declaração
analisada, pois este mostrará sua aplicabilidade em tempos e lugares
diferentes dos originais. No entanto, para isso, segundo Douglass e
a própria Ellen G. White, se faz necessário o uso do bom senso e da
razão santificada pois, somente assim, se poderá discernir entre os
princípios imutáveis e as normas que deles advém para cada contexto
específico; isto Douglass propõe como quarta regra. A quinta diretriz
diz respeito a garantir que a declaração em questão foi de fato escrita
por Ellen G. White; isso se deve pois, devido ao seu status profético
dentro da denominação, com o tempo, algumas frases e ideias são a
ela atribuídas sem que as tivesse realmente escrito. Por fim, os três
últimos aspectos externos propostos por Douglass têm um tom subjetivo, esbarrando novamente na questão da revelação e inspiração da
escritora. O sexto princípio chama a atenção para o fato de o processo
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de revelação de verdades ao profeta ser progressivo, então temos que,
sem contradizê-lo, levar em conta seu amadurecimento. Além disso,
ao lermos os testemunhos temos de lembrar que, algumas vezes, o entendimento da experiência de um acontecimento antecede o entendimento da verdade por trás do mesmo. Ademais, seu último conselho
para os leitores de Ellen G. White é reconhecer que nos seus escritos,
bem como na Bíblia, nem tudo pode ser compreendido de imediato
ou, em alguns casos, nem mesmo depois de muito tempo.
A partir da revisão desses autores percebemos que alguns princípios hermenêuticos são reiterados e recebem certa ênfase, tais quais
a necessidade de buscar a maior gama possível de declarações sobre o
assunto e análise de contexto histórico e literário. Portanto, faremos
agora um breve, porém significativo, levantamento de declarações de
Ellen G. White a respeito do teatro.

DECLARAÇÕES DE
ELLEN G. WHITE SOBRE O TEATRO
Nos escritos de Ellen G. White encontramos mais de 140 referências às palavras teatro, teatral e teatrais. No entanto esse número cai
para cerca de 60 quando filtradas as repetições causadas pelas compilações de seus escritos. Ao lermos suas declarações podemos notar
basicamente cinco grupos delas, os quais analisaremos brevemente.
Três deles não se relacionam com o objetivo do presente estudo,
mas serão notados. Em um a autora usa o teatro tão somente como
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ponto de referência espacial para localizar outro edifício (WHITE,
2007b, p.112). Outro grupo é constituído nos comentários sobre o episódio narrado na Bíblia, no qual há um tumulto em um teatro em
Éfeso (Atos 19.29) (WHITE, 2007c, p.163). Por fim, em outras citações,
Ellen G. White compara o mundo com um palco de teatro, no qual as
pessoas são atores e, segundo sua cosmovisão de um conflito cósmico
entre o bem e o mal, o universo nos assiste (WHITE, 2007a, p.622).
Passamos então para os dois grupos de interesse deste artigo.
Um grupo de textos bem notável em que a autora fala sobre o
teatro tem a ver com o local em si, ligado ao conteúdo ali exposto. Tomemos como exemplo sua frase enfática — e também a mais repetida
em compilações — sobre o teatro, pois esta aglutina vários elementos
que são retomados separadamente em outras referências ao assunto,
servindo assim como um útil resumo de seu pensamento. Ela diz:
Entre as casas de diversões, a mais perigosa é o teatro. Em lugar de ser
uma escola de moralidade e virtude, como costuma ser chamada, é ele
justamente o viveiro da imoralidade. Os hábitos viciosos e as tendências pecaminosas são fortalecidos e confirmados por esses entretenimentos. As cantigas baixas, os gestos, expressões e atitudes indecentes
corrompem a imaginação e aviltam a moral. Todo jovem que assiste habitualmente a tais exibições será corrompido em princípio. Não existe
em nosso país influência mais poderosa para corromper a imaginação,
destruir as impressões religiosas e enfraquecer o gosto pelos prazeres
tranquilos e as sóbrias realidades da vida, do que as diversões teatrais.
O gosto por estas cenas aumenta com cada transigência, assim como
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o desejo para com as bebidas intoxicantes se fortalece com seu uso. O
único caminho seguro é evitar o teatro, o circo, e todos os outros lugares de diversões duvidosos (WHITE, 2007d, p.57).

“Suas referências ao teatro estão frequentemente em associação
com apostas, bebidas alcoólicas, dança, jogo de cartas, corridas de
cavalo, orgias, dissipação, e idolatria e, portanto, implica em desmoralização e efeito degradante” (DOUKHAN, em FORTIN & MOON,
2013, p.782). Ellen G. White faz diversas menções de que vícios e crimes são lá recontados e, assim, estimulados (WHITE, 2006a, p.136).
Insiste que os cristãos não deviam frequentar, estimular a frequência
(WHITE, 1999, p.490), ou mesmo imitar o que ocorria em tais casas
de diversão, pois isto lhes entorpeceria a mente e os levaria a dar vazão aos impulsos pecaminosos (WHITE, 2006a, p.132).
Além das declarações deste grupo, “outras referências de Ellen
G. White têm que ver com o comportamento teatral em contextos
religiosos” (DOUKHAN, em FORTIN & MOON, 2013, p.783). Assim,
a crítica se desvia do lugar e conteúdo em si para atitudes tomadas
principalmente por pregadores no momento da pregação do sermão.
Novamente vamos utilizar uma de suas declarações para exemplificar
o todo de seus escritos nesse grupo.
Os ministros no púlpito não têm permissão de comportar-se como
representantes de teatro, tomando atitudes e expressões calculadas a
causar efeito. Eles não ocupam o púlpito sagrado como atores, mas
como mestres de verdades solenes. Há também ministros fanáticos
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que, tentando pregar a Cristo, atacam, gritam, saltam para cima e
para baixo, esmurram o púlpito, como se esse exercício corporal servisse para alguma coisa. Tais momices não emprestam força alguma
às verdades proferidas, antes, ao contrário, desgostam os homens e
mulheres de pensar sereno e vistas elevadas (WHITE, 2007a, p.640).
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Essas atitudes teatrais — forma usada frequentemente pela autora
para tais atitudes — eram comuns em reuniões campais religiosas do século XIX, nas quais as pregações buscavam levar a um excitamento dos
ouvintes (DOUKHAN, em FORTIN & MOON, 2013, p.783). Ellen G.
White também enquadra nesta categoria pregadores que se utilizavam
de frivolidades e gracejos para conquistar o público a todo custo (WHITE, E. 2007a, p.644), aqueles cujo maior objetivo era a oratória eloquente (IDEM, p.279), bem como músicos com performances exageradas
(WHITE, E. 2007e, p. 333); resumindo, qualquer atitude que confundisse
as percepções e ofuscasse a mensagem, a isso ela chamava teatral, isso ela
condenava (DOUKHAN, em FORTIN & MOON, 2013, p.783).
Além disso seus escritos deste grupo não se restringem à atitude de indivíduos tão somente. Autora escreve diversas vezes da necessidade da obra evangelística da IASD não depender de exibições
dispendiosas, sensacionalistas e extraordinárias — o que também
chama de teatral. Ao contrário, devem prezar pela simplicidade observada no ministério de Cristo (WHITE, E. 2007a, 396).
Desta forma, por mais que de maneira breve, podemos ter uma visão suficiente para nossos propósitos sobre as acepções com que o teatro
aparece nos escritos de Ellen G. White. Então, em posse de tal escopo,
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partiremos para uma contextualização histórica de como era o teatro
nos dias da autora, para entendermos o porquê de suas advertências.

O TEATRO NOS DIAS DE ELLEN G. WHITE
A origem do teatro remonta ao 6° século aC, na Grécia, e constituía um grande evento dentro daquela sociedade (PARRY, 2011, p.42).
No Império Romano começa a haver seu declínio, perdendo força para
as violentas lutas nas arenas, e vindo a praticamente desaparecer na Idade Média (IDEM, p.44). No entanto a Renascença, com sua fascinação
pela Antiguidade Clássica, traz de volta o teatro, o qual se desenvolve
até o seu auge no final do século XIX e início do XX. Christophe Charle
(2012, p.35) mostra que o número de teatro em Paris, Londres, Berlim e
Viena praticamente triplicou entre 1850 e 1913. Em seu estudo ele também aponta que Paris por muito tempo foi soberana em exportar e ditar
as diretrizes do teatro europeu (IDEM, p.178). No entanto, esse teatro
atingia mais as classes média e alta, enquanto as camadas menos intelectualizadas tinham maior acesso ao melodrama e à pantomima — espetáculos marcados por grandes produções com músicas e efeitos, e uma
apresentação de comédia com uma moça representando o rapaz principal e um homem representando a dama, respectivamente (PARRY, 2011,
p.52). Assim, foi justamente o melodrama que deu força ao intercâmbio
teatral entre a Inglaterra e os Estados Unidos, ganhando muita força no
Novo Mundo. Porém o melodrama foi para a América acompanhado de
uma outra forma de espetáculo: o Vaudeville (IDEM, p.53).
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Nos Estados Unidos vemos que a alguns fatores sociais ajudam a
explicar o espaço que esta modalidade ganhou. O teatro de Vaudeville
surge para atender uma nova classe trabalhadora que emerge a partir da
Revolução Industrial, que procura diversão de acordo com seus gostos e
tem como pagar por ela (IDEM, p.53). Soma-se a isso o fato da população
estar em pleno crescimento, bem como em migração para as cidades, de
forma que a diversão que buscam não tem continuidade com a suas atividades diárias, como ocorria no campo (MCARTHUR em LAND, 1987,
p.178). Além disso, devido às extensas e intensas jornadas de trabalho, ao
buscarem diversão, essas pessoas preferiam algo que desse prazer e alívio
às suas mentes, uma diversão mais leve (IDEM, p.178).
Por esses motivos o Vaudeville pouco ou nada tinha de semelhança
com o teatro londrino, por exemplo, este marcado, sobretudo, por sua
forte moralidade (CHARLE, 2012, p.257). De fato, desde a Europa já havia incômodo por parte de autores de peças sérias sobre este teatro, pois
estes muitas vezes tinham suas obras barrados pela censura londrina ao
tratar sobre temas socialmente relevantes, como doenças sexualmente
transmissíveis, “enquanto os Vaudevilles de conteúdo sexual mais explícito [passavam] sem problemas pelos filtros oficiais” (IDEM, p.264).
De fato, a moralidade do teatro americano — Vaudeville ou
mesmo o melodrama — era contestado pela sociedade. Os atores
trabalhavam sob um estigma e associados com imoralidade, pois a
frequência de casos de divórcio no meio deles era alta, considerando
uma sociedade onde a separação era praticamente impensável. Desta
forma, cidadãos de respeito procuravam não ter contato com pessoas
dessa profissão (MCARTHUR em LAND, 1987, p.180).
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Contudo, essa repulsa em prol da moralidade se limitava ao ambiente fora dos teatros. Em seu livro Rank ladies: gender and cutural
hierarchy in american vaudeville, M. Alison Kibler (1999, p.1 e 2) descreve uma cena na qual, em novembro de 1905, uma atriz francesa
aparece no palco de um Vaudeville na Filadélfia. Contratada para ser
o símbolo de uma nova respeitabilidade no gênero devido à sua nacionalidade estrangeira, feminilidade recata e talento artístico, Yvette
Gilbert foi fortemente rejeitada pela plateia. O público alegava que
ela se vestia como uma vitoriana, e isto não se encaixava naquele segmento. A autora defende que o Vaudeville zombou do refinamento da
modalidade, relegando-o como uma banalidade vitoriana, e ela mostra como ele classificava, discriminava e rebaixava as mulheres. Doukhan (em FORTIN & MOON, 2013, p.783) afirma que em algumas
dessas apresentações haviam também mesas com cenas de nudez. De
fato Ellen G. White (2006b, p. 89) ao falar sobre o teatro de seus dias
faz referência à orgias, prazeres e paixões e, conforme citação já vista,
o chama de “viveiro de imoralidade” (WHITE, 2007d, p.57).
Além disto, este teatro se caracterizava pela variedade de atrações; de fato Vaudeville significa teatro de variedades. Espetáculos com animais, dançarinas, acrobatas, malabaristas, comediantes, ciclistas, dentre outros — “quase tudo que se pudesse imaginar”
(MCARTHUR em LAND, 1987, p.182). As apresentações eram de tal
forma sequenciada que o programa acontecia de forma ininterrupta
durante toda a tarde, até a noite, e construídas de maneira a deixar
os espectadores à espera do clímax (IDEM, p.182). Esta característica é encontrada nos escritos de Ellen G. White quando ela, ao falar
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do teatro de seus dias, os considerava como emoções estimulantes,
que requeriam doses maiores, levando seus espectadores a perderem
o gosto pelas realidades e prazeres simples da vida (WHITE, 2007d,
57). Esta dinâmica era um reflexo natural da vida urbana agitada. O
ambiente urbano se mostrava bastante heterogêneo pela imigração
e êxodo rural, o que se refletia dentro das salas (KIBLER, 1999, p.6).
Inclusive McLean Jr. (1965, p.3) defende que o Vaudeville trouxe significado à vida urbana e foi importante para estabelecer as raízes do
que viria a ser a posterior produção cultural norte americana.
Outro tipo de apresentação muito presente neste teatro eram os
minstrels. Esse tipo de apresentação poderia ocorrer de forma independente ou contida dentro de um Vaudeville, e foi uma das diversões mais
populares da América entre as décadas 1840 e 1880 (KIBLER, 1999, p.8).
Consistia em um ator pintar-se de negro e passar a agir com o estereótipo
que a sociedade tinha desta classe, buscando divertir o público, intercalando fala, música e dança (MCARTHUR em LAND, 1987, p.181), o
que usualmente era feito para gerar satirizar os direitos das mulheres,
dos movimentos de temperança, de intelectuais e de autoridades, bem
como ridicularizar os negros e ex-escravos, figurando-os como infantis
e perdidos fora das lavouras (KIBLER, 1999, p.8). Essas apresentações
concentravam a realidade do racismo (SAXTON, 2003, p.165).
Dentro dessa variedade, outras duas categorias de diversão das
massas nos Estados Unidos nesse período que, por mais que fossem
separados do teatro de Vaudeville, têm pontos em comum e costumam ser analisados em conjunto por diversos autores, são o circo e
o dime museum; a própria Ellen G. White os associa frequentemente
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em suas declarações. O circo, bem como o teatro, trazia vários tipos
de atração, mas costumava ter animais maiores (como elefantes),
havia muitas apresentações simultâneas — o que intensificava a experiência do espectador — e a quantidade de recursos materiais e
humanos que fazia parte da caravana já era em si uma atração na cidade (MCARTHUR em LAND, 1987, p.183). Os dime museums, por
sua vez, eram áreas em que se montavam diversos tipos de atrações,
como em um parque, as mais bizarras e pitorescas possíveis: gêmeos siameses, mulheres barbadas, engolidores de espadas, encantadores de serpentes, entre outros (IDEM). Este era um ambiente
predominantemente masculino, devido à imoralidade que também
lá predominava (KIBLER, 1999, p.9).
Ademais, as iniciativas por parte de alguns diretores de melhorar
a reputação e moralidade dos seus estabelecimentos (como o próprio
caso acima citado de Yvette Gilbert) atesta a imoralidade neles prevalecente. Os Vaudevilles eram locais frequentado também por prostitutas,
as quais viam a chance de ali aumentar seu comércio (MCARTHUR
em LAND, 1987, p.181), e muitas vezes as atrizes eram consideradas
como tais (KIBLER, 1999, p.7). Alguns desses teatros se remodelaram em casas maiores, com auditórios e salões combinados com bares
(IDEM, p.8). E quando as tentativas de moralizar tais ambientes surtiram efeito, tais características continuaram em lugares como salões
de dança, casas de banho, boliches, salas de concerto, corridas de cavalo e lutas de boxe, levando muitos a se levantar contra a vida urbana
(MCARTHUR em LAND, 1987, p.187). Este fato explica porque Ellen
G. White chama as cidades de Sodoma e Gomorra e cita tais diversões
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quase sempre de forma coordenada: teatro, circo, corridas de cavalo,
jogos, lutas, bebidas, fumo e orgias (WHITE, 2006b, p.89).
Desta forma, não é difícil entender porque grupos religiosos, tais
quais os adventistas do sétimo dia, mas também metodistas e batistas (IDEM, p.189) ergueram a voz contra a frequência a esses lugares.
Agora, posto esse panorama histórico, seguindo as diretrizes hermenêuticas propostas, podemos analisar brevemente o contexto literário
das afirmações de Ellen G. White a respeito de representações teatrais na obra da IASD.

O CONTEXTO LITERÁRIO DAS DECLARAÇÕES
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Conquanto tenhamos o contexto histórico de Ellen G. White em
relação ao teatro, é necessário olharmos também para o contexto literário do que ela disse. Para tanto, usaremos um exemplo do livro
Evangelismo, onde mais encontramos tais conselhos:
Os que fazem a obra do Senhor nas cidades têm de envidar esforço calmo, perseverante e devotado, em favor da educação do
povo. Conquanto devam trabalhar fervorosamente para interessar
os ouvintes e conservar esse interesse, têm de ao mesmo tempo
precaver-se contra qualquer coisa que se aproxime do sensacionalismo. Nesta época de extravagância e ostentação, em que os
homens julgam necessário fazer aparato para conseguir êxito, os
escolhidos mensageiros de Deus devem mostrar o erro de gastar
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meios desnecessariamente, para causar efeito. Ao trabalharem com
simplicidade, humildade e gentil dignidade, evitando tudo que
seja de natureza teatral, sua obra fará duradoura impressão para o
bem (WHITE, 2007a, 66, grifos meus).

Aqui temos um contexto bem apropriado por se tratar do evangelismo nas cidades, local onde os teatros tinham influência, conforme vimos. Não é difícil perceber pela leitura do parágrafo que o que
ela chama de “natureza teatral” nada mais é do que a soma das características anteriormente referidas, conforme os grifos; a contrapartida de tal atitude é o que ela classifica como trabalho de forma simples,
humilde e de dignidade gentil.
Este padrão é consistentemente encontrado nos escritos de Ellen G.
White, principalmente livro Evangelismo. “Atitudes teatrais”, “estilo teatral”, “representações teatrais” e expressões similares estão repetidas vezes
em paralelo com “aparato externo”, “exibição extraordinária”, “dispendiosos preparativos”, “sensacionalismo”, dentre outros. E ao serem direcionadas aos pregadores e músicos, expressões como “excentricidades de movimento”, “anedotas e frivolidades”, estão presentes no contexto imediato.
Ao mesmo tempo podemos notar contraposição que a escritora faz dessas
características com “simplicidade”, “solenidade”, “reverência”, “sobriedade”
que, segundo ela, devem acompanhar a mensagem que será transmitida.
Finalmente, também é importante notar que em suas declarações ela não passa por alto a necessidade de utilizar meios para ganhar o interesse das pessoas. “Mediante o emprego de cartazes, gráficos e ilustrações de várias espécies, o pastor pode fazer a verdade
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destacar-se clara e distintamente. Isso é um auxílio, e está em harmonia com a Palavra de Deus” (WHITE, 2006b, p.142). Esta declaração é
interessante por dois motivos: 1) cartazes e ilustrações também eram
métodos usados para divulgar teatros, circos e as outras diversões
analisadas (MCARTHUR em LAND, 1987, p.183), mostrando que
ela não considerava o simples uso destes meios como sendo em si
“métodos teatrais”; e 2) na continuação do parágrafo ela adverte para
que esse trabalho não seja muito dispendioso, classificando-o então,
nessa condição, como uma realização teatral.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Após toda essa análise, notamos que a intensa crítica de Ellen
G. White é “não é baseada primariamente no teatro como local ou
mesmo como gênero, mas no conteúdo moral nele presente.” (DOUKHAN, em FORTIN & MOON, 2013, p.783). Estes tinham propósitos
diametralmente opostos aos princípios que ela e a IASD pregavam. O
teatro da época incentivava a sensualidade, consumo de álcool, tabaco e outros vícios, enquanto Ellen G. White advogava em prol da
pureza, abstenção e domínio próprio.
Consequentemente, a ostentação, o sensacionalismo, as excentricidades e extravagâncias que marcavam os vaudevilles e as
demais diversões já discutidas, não deveriam ser vistas na obra
evangelística da Igreja Adventista. Somente neste contexto então
ela afirma que não deveria haver nada de teatral na IASD (WHITE,
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E. 2007a, p.137), nada que confunda as mentes e obscureça a verdade (DOUKHAN em FORTIN & MOON, 2013, p.783). Ao mesmo
tempo ela afirmou que deve usar meios para atrair o interesse das
pessoas pela mensagem adventista.
Desta forma, desde que observados os ideais de simplicidade, sobriedade, humildade, dignidade e sabedoria (IDEM, p. 784),
atraindo para a mensagem e não para o autor humano, conforme
vimos defender e incentivar Ellen G. White, o método utilizado
é legítimo.
Voltando o olhar para as ficções audiovisuais produzidas pela
IASD recentemente, elas não parecem demonstrar ostentação e esbanjamento de recursos materiais, levando a comprometer outros
setores da Igreja Adventista. Também não se valem de enredos complexos ou pitorescos, que anuviem a mente e visem tão somente à
diversão — como eram as diversões analisadas — desviando da mensagem que se espera passar através deles.
Assim, mostra-se ser ilegítimo o uso destas declarações da autora para invalidar a produção cinematográfica que se inicia para
fins proselitistas dentro da instituição. Tal produção parece demonstrar estar circunscrita nos conselhos da autora sobre a separação a ser mantida entre a obra da IASD e a teatralidade dos seus
dias. Conquanto mantenham-se tais princípios que mesmo hoje tais
declarações guardam ainda hoje (IDEM, p.783) e também a atenção
constante que ela orientou que deviam ter os obreiros adventistas,
as possíveis produções subsequentes não devem encontrar crítica
dentro de tais declarações.
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Resumo: A Rede Novo Tempo de Comunicação é um sistema de
rádio, televisão e internet. Sua missão é “utilizar todos os meios de
comunicação: cantado, falado, televisado e os recursos tecnológicos,
para avisar e preparar a todos para o glorioso dia do retorno do
Senhor Jesus.”. O alcance da Novo Tempo é extraordinário, pois a
mensagem ultrapassa muros e barreiras com o simples toque de um
botão. Oferece ainda uma ampla gama de estudos bíblicos enquanto
registra e distribui para os pastores distritais listagens dos alunos.
Para as igrejas locais a aproximação a este público é um desafio
que estimula diferentes estratégias. Este trabalho revisita o método
utilizado pelo autor em 2016 ao utilizar o WhatsApp para contato
com estes interessados, onde criou-se um ambiente propício para o
diálogo e oportunizou o estreitamento das relações, facilitando a
integração do interessado provindo dos mais diferentes contextos
ao grupo da igreja.
Palavras-chave: evangelismo; redes sociais; WhatsApp; missão

UMA MENSAGEM URGENTE
Os adventistas se veem desde seu início como detentores de uma
mensagem escatológica urgente, pois seriam eles os pregadores da
tríplice mensagem angélica de Apocalipse 14:6-12 (KNIGHT, 2005,
p.75-83). Loughborough, aludindo Habacuque 2:2-3, diz que os participantes da proclamação do advento “representaram de forma tão
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clara em seus esboços dos quadros proféticos que todos que lessem
a interpretação poderiam de fato correr e transmitir a informação a
outros ” (LOUGHBOROUGH, 2013, p.83).
No cerne da declaração de missão da Igreja Adventista do Sétimo dia, encontram-se os verbos comunicar, convidar, instruir e preparar; e para isto, “percebe-se que os adventistas, desde o princípio,
fizeram amplo uso das tecnologias de comunicação (ARAÚJO, 2016,
p.40). Inicialmente, Guilherme Miller pregou por todos os lugares
onde poderia pregar. Ao perceber a limitação na disseminação da
verdade presente, José V. Himes, em 1840 começou a publicar o periódico Signs of the Times [Sinais dos Tempos]. Logo após, iniciou-se
a distribuição do Midnight Cry [O Clamor da Meia-Noite]. Em 1844,
Himes afirmou que de 1840 a 1844 haviam sido distribuídos mais de
5 milhões de publicações entre folhetos, revistas e livros (SCHWARZ
E GREENLEAF, 2009, 36, 37).
Em 1930, um dos pioneiros do rádio, Harold M. S. Richards, iniciou o programa The Tabernacle of the Air, que após foi recebeu o
nome de The Voice of Profecy. Em 1942 esse foi um dos primeiros
programas religiosos nos Estados Unidos e em 1943 começou a ser
transmitido para o Brasil (SCHWARZ E GREENLEAF, 2009, 568).
Logo, com o advento da televisão, a Igreja Adventista aceitou patrocinar o programa de William Fagal, Faith for Today, tornando-se a
primeira denominação cristã a estabelecer uma rede de programas
de televisão. Até 1965, estima-se que mais de 10 mil pessoas haviam
se convertido graças a este programa (ARAÚJO, 2016, p.42). Em 1962,
A Voz da Profecia é o primeiro programa religioso a ser transmitido
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em rede nacional no Brasil, e no mesmo ano, Alcides Campolongo
começou a transmitir o programa Fé para Hoje na TV Tupi. Em 1976
a igreja já somava 495 emissoras transmitindo 1.100 programas por
semana (ARAÚJO, 2016, p.43).
No ano de 1989, a Igreja Adventista inaugurou no Brasil a sua
primeira radiofusora — A Rádio Novo Tempo. Já a TV Novo Tempo
foi inaugurada em 1996, passando a ser órgão oficial da Igreja Adventista no Brasil (HOLDORF, 2009, 186,187).

DESAFIOS E OPORTUNIDADES DA ATUALIDADE
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Hoje, a Rede Novo Tempo de Comunicação é um sistema de
rádio, televisão e internet que veicula informações sobre saúde,
família, cultura geral, cidadania, história, ensinamentos bíblicos
e música cristã. Sua missão é “utilizar todos os meios de comunicação: cantado, falado, televisado e os recursos tecnológicos, para
avisar e preparar a todos para o glorioso dia do retorno do Senhor
Jesus.”. A TV conta com uma audiência potencial de 180 milhões de
pessoas; a rádio, de 38 milhões de pessoas. E na internet contabiliza 42 milhões de acessos aos sites, 10 milhões de fãs no Facebook,
700 mil seguidores no Twitter e ainda 148 milhões de visualizações
no YouTube. O conglomerado midiático oferece ainda uma ampla
gama de estudos bíblicos; ao mesmo tempo que registra e distribui
para os pastores distritais listagens com os dados daqueles que estão
estudando e/ou interagindo com a Rede Novo Tempo.
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Por outro lado, para as igrejas locais é um desafio a abordagem e a aproximação aos expectadores da Rede Novo Tempo, o
que vem estimulando os mais diferentes métodos para incorporá-los. Segundo Comblin, 80% da população nacional está concentrada nas cidades, onde há diversidade de pessoas, ideias, religiões
e culturas; individualismo, dinamismo, insegurança, entre outros
desafios para a ação pastoral (COMBLIN, 2000, p.8-40).
Puntel diz que hoje “a Igreja assume o desafio de desenvolver uma comunicação adequada aos nossos tempos” e “hoje já
não se trata de dirigir uma comunicação à sociedade, segundo o
modelo de transmissão, mas uma comunicação a partir e entre
os mundos sociais, seguindo um modelo de participação, colaboração, intercâmbio e diálogo, como percebemos no processo
da internet e especificamente das redes sociais”. Então, “essas recentes transformações no mundo da comunicação forçam a Igreja a desenvolver uma maneira nova de dialogar com a sociedade”
(PUNTEL, 2011, p.18).
Nesse contexto se insere a rede móvel WhatsApp, que, segundo Arruda e Ferreira, é “um aplicativo de troca de mensagens multiforme onde os usuários se comunicam pelo celular sem pagar ou
pagando apenas pelo download do aplicativo, no caso do iPhone”,
onde “além das mensagens básicas, os usuários também podem
criar grupos e enviar conteúdo em forma de arquivos como imagens, vídeos e áudios” (ARRUDA E FERREIRA, 2015, p. 53).
O diretor associado de comunicação da Igreja Adventista em nível
mundial, Pr. Samuel Neves, disse em entrevista para a Revista Ministério:
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Discipulado é viver perto, compartilhar a vida e cumprir a missão juntos. É impossível fazer tudo isso a distância. Contudo,
existem fases do discipulado que podem ser facilitadas pelos recursos tecnológicos. Despertar o interesse pelo evangelho, empenhar-se na proclamação do Reino e realizar outras etapas do processo são coisas que podem ser feitas por meios de comunicação
bem empregados. (BARBOSA, 2016, p.9)
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Existe hoje uma variedade de ferramentas onde a mensagem do
evangelho eterno pode ser difundida e cabe aos discípulos aprenderem a utilizar da melhor forma tais ferramentas e desenvolver estratégias para incorporar aqueles que têm sua atenção desperta para
Cristo, como assim Ellen G. White sintetizou no método de Cristo:
“O Salvador misturava-se com as pessoas como alguém que desejava
seu bem. Ele mostrava sua simpatia para com elas, ministrava-lhes
às suas necessidades e ganhava sua confiança. E então dizia-lhes:
‘Siga-me’” (WHITE, 2005, p.143).

UTILIZANDO AS FERRAMENTAS
No ano de 2016, como requisito para conclusão do 6.º semestre
de teologia, fiz um estágio em evangelismo na cidade de Guarulhos/
SP. Paralelamente à agenda que recebemos da associação local, busquei com o pastor distrital a listagem dos expectadores que solicitaram algum material para a Rede Novo Tempo. Obtive um registro
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da Escola Bíblica Distrital onde desde 2009 contava com mais de
500 pessoas cadastradas. Inicialmente fiz um mapeamento com a
localização dos expectadores com a ajuda da ferramenta MyMaps
do Google (Figura 1). Este passo foi importante para delimitar o raio
de ação de cada igreja dentro do distrito.
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Após concluir o mapeamento, convidei membros das igrejas
locais através de sermões evangelísticos para estarem engajadas
no processo de aproximação com estas pessoas. Neste momento,
tive a ideia de criar um grupo no WhatsApp com o intuito de
ir “quebrando o gelo” com os expectadores. Fiz um convite para
todos os contatos da listagem, contendo um link para acesso ao
grupo para aqueles que desejassem receber “vídeos, estudos bíblicos e agenda local” (Figura 2). No dia seguinte já haviam 90
pessoas no grupo.
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(Figura 2)
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Iniciei compartilhando vídeos e áudios produzidos pela TV
Novo Tempo, utilizando áudios da Voz da Profecia (temas facilmente
organizáveis em um estudo sistemático), projeto Reavivados por Sua
Palavra, clips musicais disponibilizados pela Gravadora Novo Tempo,
entre outros (Figura 3). A maior dificuldade neste quesito é que não
existe nenhuma plataforma com conteúdo desenvolvido exclusivamente para WhatsApp, e envolve tempo converter os vídeos para o
tamanho que a rede social aceita.

Figura 3)
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Convidando os integrantes do grupo para as programações nas
igrejas locais (Figura 4):

(Figura 4)

A estratégia para aproximação deu-se através do interesse dos
expectadores em estudar a Bíblia. Antes de dar início aos estudos
bíblicos através do WhatsApp, marquei uma visita com cada inscrito
para entregar o guia de estudos (Figura 5).

(Figura 5)
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E assim pude me aproximar dos interessados (Figura 6). Foram
mais de uma dezena de estudos bíblicos realizados, vários estiveram
presentes nas séries de conferência realizadas no distrito, inclusive
levando convidados. Mantenho contato com eles até hoje.
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(Figura 6)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Segundo Miroslav Pujic, diretor de comunicação da Divisão
Transeuropeia da Igreja Adventista “A primeira tarefa do evangelista web é encontrar bom conteúdo para ser compartilhado” (PUJIC,
2016, p.15). Por isso seria interessante a criação de uma plataforma
web com conteúdo formatado para WhatsApp, com diferentes spots e
programas produzidos especificamente para a rede.
Ainda segundo Miroslav Pujic, “o passo seguinte é recrutar
e treinar missionários digitais, em busca de pessoas desejosas de

O whatsapp como ferramenta de aproximação com os interessados da rede Novo Tempo

ajudar a postar conteúdo de boa qualidade” (Ibid.). É vital a criação de um departamento dentro de cada igreja para trabalhar
com aqueles que estão conhecendo a igreja através da Rede Novo
Tempo, e tal departamento deveria ser treinado para comunicar-se através das redes sociais, sempre com o foco em aceitar
e aproximar-se destes, com sincero interesse por cada pessoa e
suas indagações.
Como disse o Papa Bento XVI:
O desenvolvimento das redes sociais requer dedicação: as pessoas
envolvem-se nelas para construir relações e encontrar amizade,
buscar respostas para as suas questões, divertir-se, mas também
para ser estimuladas intelectualmente e partilhar competências e
conhecimentos. (PAPA BENTO XVI, 2013, p.1-2)

Através da rede social é possível criar um ambiente propício para
o diálogo amistoso, oportunizando o estreitamento das relações, o
que facilita a integração do interessado provindo dos mais diferentes
contextos ao grupo da igreja.
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Resumo: A pesquisa ‘Perfil do jornalista brasileiro’ aponta as
principais características da categoria, a partir de respostas obtidas a
um questionário online feito com 2.731 jornalistas de todos os estados
do país e de profissionais brasileiros que trabalham no exterior. Até o
momento, não encontramos nenhum estudo em que a religiosidade
dos jornalistas brasileiros fosse abordada. Portanto, este se constitui
em um das primeiras análises sobre o tema executada. Para a
presente comunicação, comparamos os dados gerais sobre religião
presentes no ‘Perfil do jornalista brasileiro’ e no censo de 2010 do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Um percentual
significativamente maior de jornalistas se declara não praticante em
comparação com a população classificada como sem religião. Entre os
jornalistas praticantes, em relação ao restante da população, é menor
o percentual de católicos e de evangélicos e significativamente maior
o percentual de espíritas e de adeptos da umbanda e do candomblé.
Palavras-chave: Perfil do jornalista
Religiosidade; Censo 2010 IBGE.

brasileiro;

Jornalistas;

INTRODUÇÃO: O PERFIL DO JORNALISTA BRASILEIRO3
Em sua primeira etapa, a pesquisa ‘Perfil profissional do jornalismo brasileiro’ foi realizada em duas fases, de maio de 2011 a março
3

Agradecemos ao professor doutor Jacques Mick, do Núcleo de Estudos sobre
Transformações no Mundo do Trabalho da Universidade Federal de Santa
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de 2013. A primeira fase foi de quantificação estimada dos jornalistas
em atuação e sua distribuição territorial no Brasil, com o intuito de
definir as bases para a formulação de um plano amostral que fosse representativo do conjunto da categoria no país. A segunda fase colheu
os dados por meio de duas estratégias em conjunto, através de uma
enquete pela internet (web survey ou online survey),4 com amostragem aleatória, e uma pesquisa por telefone e e-mail com amostragem
intencional (MICK, 2013, p. 1).
Para o ‘Perfil’, considerou-se a população dos jornalistas brasileiros que, nascidos no Brasil, se autodeclaram jornalistas e são capazes de sustentar a autodeclaração através de algum vínculo social
legitimador de acesso à profissão, como ter concluído um curso superior ou já ter trabalhado ou trabalhar em função jornalística, seja
midiática ou não (MICK, 2013, p. 3).5 No fim de 2011, o Brasil possuía,
estima-se, 145 mil jornalistas com registro profissional,6 se excetuando os egressos de cursos superiores de jornalismo que optaram por
não efetuar o registro e os trabalhadores sem formação e registro que
Catarina (TMT/UFSC) e um dos coordenadores do ‘Perfil do jornalista brasileiro’, por disponibilizar os dados da pesquisa sobre a religiosidade dos jornalistas para a produção do presente texto.
4 Sobre ver Pontes (2017, p. 4-5).
5 “Também sob esta premissa, todo profissional com registro ou com formação específica (mas sem registro) pode legitimamente se autodeclarar jornalista, mesmo
que nunca tenha trabalhado na área. Estudantes de jornalismo não são considerados ‘profissionais’ a menos que atuem (ou tenham atuado) como jornalistas.”
(MICK, 2013, p. 4).
6 “Essa população exigiu [para a pesquisa do ‘Perfil’] uma amostra de 2.731 jornalistas, o que representava 2% de margem de erro e 95% de taxa de confiança.
Conforme estratificação da população, o plano amostral foi dividido, com 36,72%
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possuem algum espaço de atuação profissional que qualifique sua autodenominação como jornalista (MICK, 2013, p. 4).
O questionário adotado para delinear o perfil dos jornalistas
brasileiros foi elaborado em conjunto pela equipe de pesquisa e teve
por base estudos de perfil efetuados anteriormente no Brasil e em outros países. As perguntas foram reunidas em blocos temáticos, com
vistas a obter informações sobre as características demográficas, as
características políticas, as características gerais do trabalho e as características específicas do trabalho dos jornalistas em cada um dos
três segmentos principais da categoria: os trabalhadores em mídia, os
trabalhadores de fora da mídia e os docentes (MICK, 2013, p. 13).
Uma versão preliminar recebeu contribuições dos dirigentes da
Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ), da Associação Brasileira de Pesquisadores do Jornalismo (SBPJor) e do então Fórum Nacional de Professores de Jornalismo (FNPJ) — hoje Associação Brasileira
de Ensino de Jornalismo (ABEJ) — e de especialistas em pesquisas
em jornalismo. O questionário foi submetido a um pré-teste. Dez jornalistas de cada segmento da categoria, 30 ao todo, foram convidados
para responder e criticar o instrumento de pesquisa. Após, os ajustes
finais foram efetuados. As respostas ao pré-teste foram eliminadas e
criaram-se diferentes coletores, com base nas estratégias de divulgação adotadas. Obtiveram-se 5.000 respostas espontâneas, vindas de
todos os estados brasileiros e do exterior (MICK, 2013, p. 13-14).

para o estado de São Paulo, 23,53% para o sudeste sem São Paulo, 15,71% para o Sul,
12,04% para o Nordeste e 12% para Norte/Centro-Oeste” (PONTES, 2017, p. 4).
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Ao todo foram colhidas 2.749 respostas no questionário da
coleta aberta (MICK, 2013, p. 17). Eliminaram-se as respostas de
má-fé ou visivelmente inverídicas, as que continham endereços de
e-mail inválidos, as preenchidas por estagiários sem formação superior completa ou por estudantes de jornalismo sem nenhum tipo
de experiência profissional, e os questionários incompletos. Dos
5.000 questionários respondidos, 4.183 possuíam consistência. A
estes acrescentaram-se 33 respostas de jornalistas do estado de São
Paulo, obtidas por telefone em levantamento paralelo centrado em
profissionais registrados. A amostra aleatória final ficou com 2.731
respostas, com distribuição regional similar a encontrada nos registros profissionais dos jornalistas brasileiros (MICK, 2013, p. 23).
Mesmo com todos os cuidados adotados no transcorrer da
pesquisa, Mick (2013, p. 25) reconhece a possibilidade de haver risco de enviesamento dos resultados, sobretudo por conta
de dois aspectos: a incerteza da disposição da participação espontânea em um levantamento como o do ‘Perfil’; e o caráter
aproximativo dos indicadores relativos à distribuição regional
da categoria.7 “Reitera-se o alerta aplicado a todo levantamento quantitativo: trata-se de uma espécie de ‘fotografia’, que com
certa probabilidade ref lete as condições da categoria no momento em que os dados foram colhidos.”
Para Schröder (2013, p. 7), a pesquisa revela o perfil do jornalista brasileiro de modo complexo e profundo, colabora para o
7

Detalhes sobre todo o percurso metodológico da pesquisa encontram-se
em Mick (2013).
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“autoconhecimento necessário para a consolidação da profissão” e, por
conta do rigor científico e metodológico adotado, representa “o mais
importante retrato de nossa categoria em todos os tempos.” O ‘Perfil
do jornalista brasileiro’, para seus coordenadores, visa “contribuir com
uma série de investigações que têm estimulado novas percepções sobre
a identidade profissional dos jornalistas no país, permitindo a revisão
de teses sobre a categoria formuladas nas décadas anteriores” (MICK;
LIMA, 2013, p. 15-16), e figura entre as principais pesquisas efetuadas
sobre jornalistas no mundo, principalmente por conta de sua expressiva amostragem numérica (MICK; LIMA, 2013, p. 16).
Diferentes análises, a partir dos dados gerais extraídos do ‘Perfil’,
já foram executadas ou estão em curso, mediante cruzamentos de informações sobre as características demográficas, políticas, de trabalho
e as especificidades dos três principais segmentos considerados pela
investigação (os trabalhadores em mídia, os trabalhadores de fora da
mídia e os docentes), e têm revelado particularidades que envolvem os
jornalistas brasileiros. Citamos, como exemplo, as pesquisas que tratam das razões da baixa taxa de sindicalização dos jornalistas (LIMA;
MICK, 2013); de características demográficas, políticas e do trabalho
de jornalistas professores de ensino superior (PONTES; MICK, 2013);
e uma que compara as variáveis renda, cargos ocupados e acesso a benefícios no emprego entre homens e mulheres (PONTES, 2017).
O presente trabalho, em linhas gerais, se ocupa apenas em comparar a filiação religiosa dos jornalistas brasileiros, visualizadas no
‘Perfil’, com a do conjunto da população brasileira, conforme os dados do censo de 2010 do IBGE.
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A RELIGIOSIDADE ENTRE
OS JORNALISTAS BRASILEIROS
Ao se indagar aos jornalistas, por meio da questão ‘Você é praticante de uma religião?’, interessava saber da adesão desses profissionais a um grupo religioso, sem denotar frequência a cultos, eventos,
reuniões ou rituais. Não interessava a crença ou descrença dos jornalistas em uma divindade. Jacques Mick (2017), um dos coordenadores
do ‘Perfil’, esclarece que não se objetivava “aferir a relação com um
ente transcendente, senão com as religiões.”
Sobre a prática religiosa, os dados apontam que dos 2.731 respondentes, 51,4% (1.403 jornalistas) disseram ser praticantes de alguma religião, enquanto 40,1% (1.095 jornalistas) expressaram não
praticar nenhuma religião. O percentual de ateus/ateias corresponde
a 8,5% (233 jornalistas) das respostas.
Dividindo-se os dados por sexo, das 1.741 (63,75% dos jornalistas respondentes da pesquisa) respostas do sexo feminino, 55,08%
(959 jornalistas) disseram ser praticantes de alguma religião, ao passo
que 38,94% (678 jornalistas) expressaram não praticar nenhuma religião. A quantidade de declarantes ateias corresponde a 5,97% (104
jornalistas) das respostas do sexo feminino.
Dos 990 (36,25% dos jornalistas da pesquisa) respondentes do
sexo masculino, 44,85% (444 jornalistas) indicaram ser praticantes
de alguma religião e 42,12% (417 jornalistas) disseram não praticar
nenhuma religião. O percentual de ateus entre o sexo masculino ficou
em 13,03% (129 jornalistas).
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Assim como no caso do ‘Perfil’, considera-se que o estudo do IBGE,
em específico nos dados sobre religião, pretende ser uma “fotografia
panorâmica” — um “retrato panorâmico” para Mafra (2013, p. 13) —,
que apresenta um todo ao mesmo tempo em que ofusca detalhes que
não conseguem ser captados por uma lente (GRACINO JÚNIOR, 2012,
p. 1159). No mesmo sentido, Teixeira (2013, p. 77) pensa que os dados
sobre religião no censo representam uma “imagem do Brasil” de dez
em dez anos, da qual escapam os “movimentos finos” sobre a presença
e circulação das religiões brasileiras. Por isso, expressa, vários analistas
insistem na necessidade de se explorar os dados de forma mais qualificada, baseando-se em pesquisas qualitativas que agreguem outras
variáveis na análise do fenômeno religioso no Brasil.
Para Gracino Júnior, por mais que se observam avanços na coleta
de dados (como a ampliação do conjunto de categorias classificatórias
das religiões), alguns estudiosos têm feito críticas à metodologia adotada pelo IBGE para o censo das religiões dos brasileiros. Algumas são
apresentadas aqui, agora, e outras no Quadro 1. Gracino Júnior sinaliza “um infrutífero diálogo com os especialistas nos estudos da religião,
um excesso de burocratização e, principalmente, uma incapacidade de
criar categorias que possam captar com exatidão a fluidez das pertenças religiosas da atualidade” (2012, p. 1156, grifo suprimido).
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Uma das críticas que Gracino Júnior (2012, p. 1156) considera das
“mais justificáveis” se dá sobre a categoria dos sem religião. Sob esta designação, assinalam pesquisadores, incluem-se tanto os irreligiosos — ateus
e agnósticos —, como uma série de outros indivíduos, de descrentes até
os que acreditam em uma divindade, mas não se identificam com um
grupo religioso institucionalizado.8 Outra categoria controversa, indica
Gracino Júnior (2012, p. 1156-1157), a evangélica não determinada, obscurece “a análise e a distinção entre evangélicos de missão e pentecostais,
bem com o significado da diminuição do ritmo de crescimento do grupo
pentecostal diante da população brasileira e retraimento relativo, tanto
de evangélicos de missão quanto de pentecostais”.
Mediante tais apontamentos críticos, Mariano (2013, p. 121)
reivindica ao IBGE a inclusão de novas questões ao censo, “entre
as quais a que solicita resposta a partir de uma lista ou grade fechada de alternativas religiosas contendo opções também de dupla
pertença”, outra “sobre a frequência regular a cultos religiosos” e
“uma questão aberta sobre a filiação institucional ([religião/]igreja)”, já que não se consegue identificar “se a adoção da lista fechada poderá conter o nome de várias igrejas evangélicas ou se
será capaz de resolver o problema da indeterminação da filiação
denominacional”, visto o elevado montante de respondentes que
8

Não obstante, Gracino Júnior (2012, p. 1156) ressalta que, em 2010, “o IBGE
supriu parcialmente essa lacuna, subdividindo o grupo dos ‘sem religião’, nas
categorias agnósticos e ateus e sem religião – sem religião, ou seja, sem pertença
religiosa.” Mesmo assim, para Rodrigues (2012, p. 1138), a categoria dos sem
religião “não traduz com precisão sua composição ou representatividade, uma
vez que essa distribuição depende das informações que o entrevistado acrescenta
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se declaram de forma genérica como cristãos, evangélicos, protestantes, pentecostais e neopentecostais.
Mariano sugere que, para tanto, se pergunte aos que possuem
ligação com um grupo religioso institucionalmente constituído ‘qual
a sua igreja?’ ou ‘qual igreja frequenta?’.
Mafra (2013, p. 17-18) também avalia que a apresentação de uma
questão sobre a adesão dos respondentes feita em um leque fechado
de alternativas, incluindo uma de duplo pertencimento, colaboraria à
qualidade do levantamento censitário. “Dessa forma, dúvidas sobre a
consistência da resposta de ‘múltiplos pertencimentos’, de ‘evangélica
não determinada’, de ‘sem religião’ diminuiriam substancialmente ou,
com mais subsídios, ficariam ‘sob controle’.”
Além disso, ela sugere que se inclua uma questão sobre a frequência da participação dos adeptos nos cultos, eventos, reuniões ou rituais

espontaneamente, especificando, por exemplo, se é sem religião ateu ou, se
evangélico, a qual denominação está afiliado, orientando sua classificação. Mas os
censos brasileiros continuam designando uma única pergunta para captar a diversidade do campo religioso: ‘Qual é a sua religião?’, o que limita a identificação da
condição de religiosidade do recenseado e pode incluir situações de múltiplos vínculos, práticas ou crenças simultâneas. Se, no caso dos sem religião, o entrevistado não
se identifica complementarmente como ateu ou agnóstico, ele é agregado ao grupo
maior, a categoria genérica dos sem religião, onde são agrupados aqueles que respondem simplesmente ‘sem religião’. No Censo 2010 os ‘sem religião sem religião’
— categoria genérica — representaram 7,65% do grupo, ao lado de 0,32% de ateus e
0,07% de agnósticos, que se declararam como tais; mas isso não assegura que a representatividade numérica de cada tipo seja exatamente essa. A mesma dúvida quanto à
confiabilidade que se pode depositar na distribuição pode ser levantada em relação a
outros grupos, provocando oscilações e mesmo críticas de líderes diversos.”
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do(s) grupo(s). “Com isso teríamos alguma indicação da prática religiosa, indo além da autodeclaração da religião de pertencimento.”
Sobre a adesão religiosa dos brasileiros, verifica-se, pelos dados do
censo demográfico de 2010 do IBGE,9 que 91,8% são adeptos de uma religião, ao passo que 8,0% expressam ser sem religião.10 Dividindo-se os dados por sexo, 93,4% das mulheres se declaram adeptas de alguma religião,
enquanto 6,4% expressam ser sem religião. Entre os homens, 90,1% se
declaram adeptas de alguma religião e 9,7% expressam ser sem religião.11

AS ADESÕES RELIGIOSAS
DOS JORNALISTAS BRASILEIROS
Aos 51,4% (1.403 jornalistas) respondentes que se declararam praticantes de alguma religião — 959 do sexo feminino (35,11% do total

9

Mafra (2013, p. 14) assinala que, de modo geral, “os jornalistas e a opinião pública
falam em censo da religião no Brasil; entretanto, isto é uma hipérbole. A única
pergunta que o IBGE apresenta ao respondente da amostra do censo é: ‘Qual a sua
religião ou culto?’. Os pesquisadores do Instituto de Estudos da Religião (ISER) já
vêm criticando essa falta de densidade na construção do número”. Mafra aponta
também para a “falta de consistência na composição do número, os especialistas
são obrigados a buscar fontes subsidiárias e assimétricas para completar a informação indicada pelo número do censo.”
10 No grupo dos sem religião estão inclusos os “sem religião”, que não possuem
ligação com algum grupo religioso, o que não significa que descrentes quanto ao
divino/transcendente; os “agnósticos”; e os “ateus”.
11 Os percentuais não chegam a 100% por conta dos declarantes que não sabem
ou não declararam a religião de que são adeptos (INSTITUTO BRASILEIRO DE
GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2012, p. 99).

541

OS DESAFIOS DA COMUNICAÇÃO

542

dos jornalistas respondentes) e 444 do sexo masculino (16,25% do total
dos jornalistas respondentes) —, se perguntou em qual grupo se exercia
a religiosidade de cada qual. Para a questão era possível assinalar mais
de uma resposta, de uma lista de religiões que segue a classificação
usada pelo censo 2010 do IBGE,12 fornecida no questionário do ‘Perfil’. Foram obtidas 1.645 respostas que, num primeiro momento, designam 30 diferentes denominações religiosas (29 mais uma, da categoria
‘Outra religiosidade’).13 Um respondente, que indicou ser praticante de
uma religião, não respondeu em que grupo tinha a expressão de sua religiosidade. Assim, as 1.645 respostas surgiram de 1.402 respondentes.
Passamos aos dados como eles se expressam, sem alterações, na pesquisa antes de fazermos as adequações que melhor agrupem as respostas.
Dos jornalistas que se dizem praticantes de alguma religião 48,3% são
católicos apostólicos romanos (453 do sexo feminino e 224 do sexo masculino, num total de 677 respostas); 22,6% são espíritas (237 do sexo feminino
e 80 do sexo masculino, num total de 317 respostas); 7,5% são católicos
apostólicos brasileiros (75 do sexo feminino e 30 do sexo masculino, num
total de 105 respostas); 6,1% são espiritualistas (55 do sexo feminino e 30
do sexo masculino, num total de 85 respostas); 4,9% são batistas14 (48 do
12
13

Informação obtida junto a Mick (2017).
Em alguns casos, ‘Outra religiosidade’ designava uma religião ou denominação
cristã específica já presente no rol de classificações fornecidas pelo questionário.
Adiante, fazemos as adequações para que as respostas que indicam a mesma religiosidade não estejam duplicadas, mas apareçam de maneira una.
14 No Brasil, os principais grupos de batistas estão divididos em duas convenções
(associações de cooperação): a Convenção Batista Brasileira e a Convenção Batista
Nacional. A pesquisa não especificou — e não pretendia especificar — sobre qual
igreja as respostas se referiam.
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sexo feminino e 21 do sexo masculino, num total de 69 respostas); 4,8% são
umbandistas (42 do sexo feminino e 25 do sexo masculino, num total de 67
respostas); 2,7% são budistas (26 do sexo feminino e 12 do sexo masculino,
num total de 38 respostas); 2,6% são presbiterianos15 (20 do sexo feminino e
16 do sexo masculino, num total de 36 respostas); 1,9% são assembleianos16
(21 do sexo feminino e 6 do sexo masculino, num total de 27 respostas);
1,7% são candomblecistas (12 do sexo feminino e 12 do sexo masculino,
num total de 24 respostas); 1,2% são adventistas17 (6 do sexo feminino e 11
do sexo masculino, num total de 17 respostas); 1,1% são luteranos18 (10 do
sexo feminino e 5 do sexo masculino, num total de 15 respostas); 1% são
judeus (7 do sexo feminino e 7 do sexo masculino, num total de 14 respostas); e 1% são da Igreja do Evangelho Quadrangular (10 do sexo feminino e
4 do sexo masculino, num total de 14 respostas).

15 No Brasil, as denominações presbiterianas mais conhecidas são a Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, a Igreja Presbiteriana Conservadora, a Igreja Presbiteriana Fundamentalista, a Igreja Presbiteriana
Renovada do Brasil e a Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. A pesquisa não especificou — e não pretendia especificar — sobre qual igreja as respostas se referiam.
16 No Brasil, os principais grupos de assembleianos estão divididos em duas convenções: a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, e a Convenção Nacional
das Assembleias de Deus no Brasil — Ministério de Madureira. A pesquisa não especificou — e não pretendia especificar — sobre qual igreja as respostas se referiam.
17 No Brasil, as principais expressões dos adventistas são a Igreja Adventista do
Sétimo Dia, a Igreja Adventista do Sétimo Dia Movimento de Reforma e a Igreja
Adventista da Promessa. A pesquisa não especificou — e não pretendia especificar
— sobre qual igreja as respostas se referiam.
18 No Brasil, as principais expressões dos luteranos são a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil e a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. A pesquisa não
especificou — e não pretendia especificar — sobre qual igreja as respostas se referiam.
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Das respostas abaixo de 1%, 0,9% são da Igreja Universal do Reino de
Deus (11 do sexo feminino e 1 do sexo masculino, num total de 12 respostas); 0,6% são da Congregação Cristã no Brasil (8 do sexo feminino); 0,6%
da Igreja Messiânica Mundial do Brasil (7 do sexo feminino e 2 do sexo
masculino, num total de 9 respostas); 0,4% são da Igreja Evangélica Congregacional do Brasil (6 do sexo feminino); 0,4% são da Igreja Cristã Maranata
(4 do sexo feminino e 2 do sexo masculino, num total de 6 respostas); 0,4%
são metodistas (5 do sexo feminino e 1 do sexo masculino, num total de 6
respostas); 0,4% são das Testemunhas de Jeová (3 do sexo feminino e 2 do
sexo masculino, num total de 5 respostas); 0,3% são católicos ortodoxos (2
do sexo feminino e 2 do sexo masculino, num total de 4 respostas); 0,2% são
hinduístas (3 do sexo feminino); 0,2% são da Igreja Brasil para Cristo (2 do
sexo feminino e 1 do sexo masculino, num total de 3 respostas); 0,2% são
da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias19 (3 do sexo feminino);
0,1% são da Igreja Cristã de Nova Vida (2 do sexo feminino); 0,1% são islâmicas (2 do sexo feminino); 0,1% da Casa da Bênção (1 do sexo feminino);
0,1% da Igreja Pentecostal Deus é Amor (1 do sexo feminino). Já 4,9% indicam possuir outra religiosidade para além daquelas elencadas no questionário (42 do sexo feminino e 27 do sexo masculino, num total de 69 respostas).
Para os respondentes que diziam ter ‘Outra religiosidade’, se pediu
a indicação de qual religião/igreja seria. Das 69 respostas (42 do sexo feminino e 27 do sexo masculino), encontramos, cinco para o espiritismo
(uma na resposta “procuro seguir a doutrina espírita”, três responderam “kardecista” e uma “espírita kardecista”) e o Santo Daime (dentre

19

Conhecidos, popularmente, como mórmons.
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elas, uma resposta de “daimista” e outra de “ayahuasca”); quatro para
a Igreja Adventista do Sétimo Dia e para o Seicho-no-Ie; três para o agnosticismo;20 duas para a Igreja Evangélica Bola de Neve,21 para a União
do Vegetal (entre elas, uma resposta de “UDV”) e para respondentes do
sexo feminino que se dizem “evangélicas” de modo genérico.
Com uma resposta, no caso cristão, apareceram, em indicações concretas de igrejas, a Igreja Evangélica Neopentecostal; a Igreja Universal do
Reino de Deus; a Comunidade Evangelismo e Oração; o Ministério Lágrimas de Cristo; uma Comunidade Evangélica; uma Igreja Evangélica Ministério Apascentar; a Evangélica-Comunidade Cristã; a Igreja Evangélica
Comunidade da Graça; a Igreja do Senhor; a Congregação Cristã no Brasil;
a Igreja Evangélica Verbo da Vida; a Igreja Evangélica Luz para os Povos;
a Igreja Evangélica Missão Praia da Costa; a Igreja Evangélica Pentecostal;
a Igreja Primitiva; a Igreja Videira; a Igreja Episcopal Carismática; a Igreja
Internacional da Palavra; o Ministério Apascentar de Nova Iguaçu; a Igreja
Internacional da Graça de Deus; a Igreja Presbiteriana do Brasil; a Igreja Ecumênica; a Igreja Protestante do Intelecto Divino; e a Igreja católica,
através da indicação de uma “não praticante”.
Com uma resposta, no caso cristão, apareceram, em indicações não
específicas de uma denominação, uma resposta para um “protestantismo
tradicional”; uma “cristã”; uma que diz crer em Deus e estudar a Bíblia
em reuniões semanais;22 um cristão “[protestante sem denominação]”;
20
21
22

Embora o agnosticismo não seja uma expressão de religiosidade.
Atualmente conhecida como Bola de Neve Church.
Considera-se, pela indicação do livro sagrado do cristianismo, que seja a resposta
de uma cristã.
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uma cristã “sem ligação direta com nenhuma igreja”; um “cristão protestante”; um que frequenta a “Igreja local em cada cidade”; e um que
frequenta uma “Igreja evangélica”.
Para outras religiosidades, como uma resposta, encontramos um
adepto da Igreja Messiânica Mundial do Brasil; um “perfil religioso particular”; o taoismo; o paganismo; uma crença expressa no “Arquiteto”; a
Wicca; o xamanismo; o neopaganismo; e a Fé Bahá’í.

AS ADESÕES RELIGIOSAS DOS BRASILEIROS SEGUNDO
O CENSO 2010 IBGE E O AGRUPAMENTO DE DADOS DO
‘PERFIL DO JORNALISTA BRASILEIRO’
546

Segundo os dados do censo do IBGE de 2010,23 64,6% dos habitantes se declaram católicos apostólicos romanos, 22,2% evangélicos — dos
quais 4% são evangélicos de missão, 13,3% evangélicos pentecostais e

23

“Ao contrário do que ocorre em alguns países, como Portugal, onde se apresenta ao
entrevistado um conjunto fechado de opções previamente estabelecidas, no Brasil, a
questão sobre a religião é de livre resposta e aferida por meio da seguinte pergunta:
‘Qual é a sua religião ou culto?’. A resposta é registrada pelo recenseador no computador portátil, não havendo, no questionário ou mesmo no Manual do recenseador […]
qualquer restrição ao número de religiões a ser declarado.” (GRACINO JÚNIOR,
2012, p. 1155-1156). Gracino Júnior (2012, p. 1156) explica também que, depois da
coleta dos dados, “a infinidade de respostas é ordenada e agrupada em categorias.
É interessante notar que, nos últimos censos, o IBGE tem procurado, com ajuda
de cientistas sociais […], ampliar o leque de categorias classificatórias quanto às
religiões, chegando a discriminar, nos censos de 1991, 2000, 2010, as denominações
pentecostais mais importantes do ponto de vista demográfico.

Prática religiosa no Brasil e o ‘perfil do jornalista brasileiro’ no censo 2010

neopentecostais e 4,8% evangélicos não determinados —, 2% espíritas,24
0,3% umbandistas e candomblecistas, 2,7% de outras religiosidades, e 8%
se declaram sem religião.25
QUADRO 1: POPULAÇÃO RESIDENTE POR GRUPOS DE RELIGIÃO

GRUPOS DE RELIGIÃO

PERCENTUAL DA POPULAÇÃO RESIDENTE

Católica apostólica romana

64,6%

Evangélicas2

22,2%

De missão

4%

Pentecostal

13,3%

Não determinada

4,8%

Espíritas

2%

Umbanda e candomblé

0,3%

Outras religiosidades

2,7%

Sem religião

8%
Fonte: Censo demográfico IBGE 2010.

Ao se reagrupar as respostas das outras religiosidades citadas no
‘Perfil’ com aquelas já indicadas no rol de classificações fornecidas
24

Como observa Mariano (2013, p. 121), vale ressaltar que “os espíritas […] também se veem como cristãos.”
25 Mariano destaca que o censo de 2010 “inovou ao discriminar pela primeira vez
os ateus (615.096) e agnósticos (124.436).” (2013, p. 123).
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pelo questionário, conseguimos apontar um quadro mais preciso dos
grupos onde os jornalistas brasileiros desenvolvem sua religiosidade.
Poucas são as alterações nos dados: 48,4% são católicos apostólicos
romanos (454 do sexo feminino e 224 do sexo masculino, num total
de 678 respostas); 23% são espíritas (241 do sexo feminino e 81 do
sexo masculino, num total de 322 respostas); 2,7% são presbiterianos
(21 do sexo feminino e 16 do sexo masculino, num total de 37 respostas); 1,5% são adventistas (7 do sexo feminino e 14 do sexo masculino,
num total de 21 respostas); 0,9% são da Igreja Universal do Reino de
Deus (12 do sexo feminino e 1 do sexo masculino, num total de 13
respostas); 0,7% da Igreja Messiânica Mundial do Brasil (8 do sexo
feminino e 2 do sexo masculino, num total de 10 respostas); e 0,6%
são da Congregação Cristã no Brasil (9 do sexo feminino).
Ao ordenarmos os dados do ‘Perfil do jornalista brasileiro’ na
mesma classificação dos grandes grupos de religiões aplicadas pelo
Censo 2010 do IBGE, observamos diferenças significativas entre a religiosidade dos jornalistas em relação ao restante da população.
No país, 24,82% dos jornalistas e 64,6% dos habitantes se declaram
católicos apostólicos romanos; 9,58% dos jornalistas (divididos em 5,63%
como evangélicos de missão, 2,78% como evangélicos pentecostais e
neopentecostais, e 1,17% como evangélicos não determinados) e 22,2%
(divididos em 4% como evangélicos de missão, 13,3% como evangélicos
pentecostais e neopentecostais, e 4,8% como evangélicos não determinados) dos habitantes se declaram evangélicos; 11,79% dos jornalistas
e 2% dos habitantes se declaram espíritas; 3,33% dos jornalistas e 0,3%
dos habitantes se declaram umbandistas e candomblecistas; 10,54% dos
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jornalistas e 2,7% dos habitantes adotam outras religiosidades; 48,62%
dos jornalistas e 8% dos habitantes se declaram sem religião.
QUADRO 2: JORNALISTAS BRASILEIROS E POPULAÇÃO
RESIDENTE POR GRUPOS DE RELIGIÃO

GRUPOS DE RELIGIÃO
Católica apostólica romana
Evangélicas
De missão
Pentecostal
Não determinada
Espíritas
Umbanda e candomblé
Outras religiosidades
Sem religião

PERCENTUAL DA POPULAÇÃO
RESIDENTE
64,6%
22,2%
4%
13,3%
4,8%
2%
0,3%
2,7%
8%

PERCENTUAL DOS
JORNALISTAS BRASILEIROS5
24,82%
9,58%
5,63%
2,78%
1,17%
11,79%
3,33%
10,54%
48,62%

Fonte: O autor.

Cristãos católicos e evangélicos são as expressões de religiosidades mais adotadas pelos brasileiros — como observado no censo de
2010 do IBGE —, mas não pelos jornalistas brasileiros. Na comparação proposta pelo presente texto, a adesão a essas duas ramificações
do cristianismo, em percentuais, entre os habitantes, ultrapassa no
dobro a mesma adesão entre os jornalistas. Em contrapartida, os jornalistas espíritas representam, em percentuais, quase seis vezes mais
do que os habitantes brasileiros; umbandistas e candomblecistas,
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somados em conjunto, mais de 11 vezes; e os jornalistas que praticam
outras formas de religiosidade, quase quatro vezes mais, em percentuais, do que o conjunto dos habitantes brasileiros. No caso dos que
se declaram sem religião, entre os jornalistas brasileiros, em percentuais, esses representam cinco vezes mais do que o todo da população.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Os jornalistas brasileiros são, em sua maioria percentual, religiosos. 51,4% (1.403 jornalistas) se declaram praticantes de alguma religião. As mulheres são mais religiosas do que os homens; 55,08% das
mulheres (959 jornalistas) disseram ser praticantes de alguma religião,
ao passo que, entre os homens, 44,85% (444 jornalistas) indicaram ser
praticantes de alguma religião. Todavia, o grupo com o número mais
expressivo entre os jornalistas brasileiros são os de não praticantes
de alguma religiosidade. 40,1% (1.095 jornalistas) se encontram nessa condição. Nesse quesito, as mulheres também superam os homens
em quantidade26 — mas não em percentuais na comparação entre os
dois grupos. Enquanto 38,94% das mulheres (678 jornalistas) expressaram não praticar nenhuma religião, entre os homens o dado ficou em
42,12% (417 jornalistas). Para Mick (2017) parece ser “uma interpretação plausível afirmar que os 40,1% que não se identificam com religião
26

Não se pode ignorar que as mulheres formam a maioria quantitativa entre
os jornalistas brasileiros. São 64% de mulheres (1.741 jornalistas) e 36% de
homens (990 jornalistas).
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e tampouco como ateus podem ser, ao menos em parte, sujeitos que
creem em algum ser transcendente.”
Em uma análise a partir dos percentuais dos grandes grupos de
religião, os sem religião, com 48,62%, são os mais expressivos entre os
jornalistas brasileiros (entre os habitantes, no mesmo critério, eles são o
terceiro grupo, com 8%). Vale ressaltar, mais uma vez, que os sem religião incluem três grupos: os “sem religião”, o grupo mais expressivo com
40,1%; os “agnósticos”, com 0,1%; e os “ateus”, com 8,5%. Os católicos
apostólicos romanos são o segundo grupo mais expressivo entre os jornalistas brasileiros, com 24,82% (entre os habitantes são o grupo mais
expressivo, com 64,6%). Os espíritas são o terceiro grupo mais expressivo
entre os jornalistas brasileiros, com 11,79% (entre os habitantes são o sétimo grupo, com 2%). Os que adotam outras religiosidades são o quarto
grupo mais expressivo entre os jornalistas brasileiros, com 10,54% (ao
passo em que são o sexto grupo entre os brasileiros, com 2,7%).
Os chamados “evangélicos de missão” são o quinto grupo entre os
jornalistas brasileiros, com 5,63% (entre os habitantes são também o quinto
grupo, com 4%). Os adeptos da umbanda e do candomblé são o sexto grupo entre os jornalistas brasileiros, com 3,33% (e o grupo menos expressivo
na classificação dos grandes grupos de religião entre os brasileiros, com
0,3%). Os “evangélicos pentecostais” são o sétimo grupo entre os jornalistas brasileiros, com 2,78% (já, entre os habitantes, formam o segundo grupo mais expressivo, com 13,3%). E, por fim, os “evangélicos não determinados” são o grupo menos expressivo na classificação dos grandes grupos de
religião entre os jornalistas brasileiros, com 1,17% (ao passo que, entre os
habitantes brasileiros, formam o quarto grupo mais expressivo, com 4,8%).
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Avalia-se que o objetivo modestamente descritivo traçado para o
presente trabalho sobre a religiosidade dos jornalistas brasileiros, a partir
das informações extraídas no ‘Perfil do jornalista brasileiro’ — inéditas,
até aqui, para o grande público —, se cumpriu.
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Resumo: Este trabalho pretende apresentar os resultados parciais
de uma pesquisa que analisa a utilização dos projetores de
diapositivos (slides) pela Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD).
Esses dispositivos ópticos foram amplamente empregados pelos
líderes da referida instituição em diferentes situações e contextos
e após a sua obsolescência foram gradativamente substituídos
por equipamentos de projeção digitais, restando uma quantidade
significativa de aparelhos e exemplares de diapositivos no acervo
do Centro Nacional da Memória Adventista (CNMA). Tais bens
estão recebendo procedimentos técnicos de museografia e sendo
investigados a partir de seus conteúdos e aspectos intrínsecos, bem
como de outras fontes históricas primárias e bibliográficas, com o
objetivo de compreender a contribuição desse recurso audiovisual
para as atividades da Igreja e os discursos envolvidos na questão.
Palavras-chave: Igreja Adventista; Projetores; Slides.

INTRODUÇÃO
Criados no século XVII os primeiros projetores conhecidos
como Lanternas Mágicas foram usados para entretenimento e
shows de fantasmagorias 4 , levando muitos anos para se popularizarem devido à dificuldade de criação de suas peças. A Lanterna
4

Apresentações obtidas através da ilusão de óptica de aparição de fantasmas em
ambientes escuros.
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era constituída por uma câmara escura com um jogo de lentes
que recebia a luz de uma vela e, posteriormente, de uma lâmpada, ampliando e projetando as imagens de uma placa de vidro
na parede. Séculos depois, o uso desse equipamento destacou os
adventistas no meio protestante de sua época. Este movimento
religioso norte americano iniciado por Guilherme Miller, entre
os anos de 1839 a 1844, tornou-se uma instituição oficial em setembro de 1860, tendo como principais líderes José Bates, e o
casal Ellen e Thiago White. Ellen foi reconhecida pelos adventistas como profetisa 5 tendo recebido aproximadamente dois mil
sonhos e visões ao longo de sua vida, escrevendo 55 mil páginas
sobre educação, família, saúde, profecias, teologia, orientando a
Igreja desde os seus primórdios, disseminando seus livros para
fora dos Estados Unidos, começando com a Europa e mais tarde
chegando até a América do Sul.
No Brasil, os adventistas chegaram ao final do século XIX
por meio de colportores 6 missionários que primeiramente tiveram contato com os imigrantes europeus dado que estes eram as
pessoas mais interessadas nos movimentos protestantes. Principiaram seu trabalho pelas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro,
5

Segundo a posição oficial da IASD: “As Escrituras revelam que um dos dons do
Espírito Santo é a profecia. Esse dom é uma característica da igreja remanescente e
nós cremos que ele foi manifestado no ministério de Ellen G. White. Seus escritos
falam com autoridade profética e proveem consolo, orientação, instrução e correção para a igreja. Eles também tornam claro que a Bíblia é a norma pela qual deve
ser provado todo ensino e experiência” (NISTO, 2016, p. 276).
6 Colportagem é a distribuição de publicações, livros e panfletos religiosos, geralmente de casa em casa.
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até que pequenas comunidades adventistas começaram a crescer, como foi o caso da região de Joinville e Gaspar Alto (SC).
Os adventistas enfrentaram um grande desafio no processo de
conversão de novos adeptos, pois o país era predominantemente
cátolico, porém ficaram conhecidos por seus eventos evangelísticos sobre a volta de Jesus e palestras sobre saúde utilizando,
entre outros recursos, as projeções luminosas. Muitas destas
histórias foram documentadas pelos periódicos da Igreja nos
Estados Unidos e no Brasil, demonstrando que quanto mais o
movimento crescia mais se fazia necessário possuir meios para
atrair e ensinar as pessoas.
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A IGREJA ADVENTISTA
E O USO DE IMAGENS E PROJEÇÕES
O adventismo surgiu como um movimento religioso liderado
por William Miller, um fazendeiro de Low Hampton, em Nova
York, que inicialmente era um ministro licenciado batista, e como
muitos outros protestantes de sua época pregava sobre o segundo
advento de Cristo.
O grupo milerita progrediu e, em meados de 1830, alcançou
cerca de cinquenta mil pessoas, resultando numa grande onda de
reavivamento nos Estados Unidos durante o início do século XIX,
que ficou conhecida como “Segundo Despertamento”. O milerismo levaria diversas pessoas a crer que Jesus iria voltar entre 21
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de março de 1843 e 21 de março de 1844, porém esse evento que
era para ser o fim do mundo veio trazendo grande tristeza, pois
nada aconteceu e assim muitos abandonaram as ideias de Miller
(HOSOKAWA, 2001).
Entre os anos de 1844 a 1848 o movimento adventista iniciado
por Miller foi fragmentado em diferentes segmentos de interpretações sobre esse desapontamento. Um pequeno grupo de crentes
de Nova York continuou a estudar a Bíblia, ampliando sua compreensão, incorporando novas doutrinas, dando origem a Igreja
Adventista do Sétimo Dia (IASD). Esse grupo era conduzido pelos
líderes José Bates, Tiago e Ellen G. White.
Ellen se casou com Tiago White em 1846 e juntos começaram
um trabalho de publicações de periódicos e livros protestantes. Os
escritos de Ellen G. White serviram de base para o desenvolvimento
do movimento adventista com o envio de missionários para outras
partes do mundo e a criação de igrejas, escolas, hospitais e editoras.
Em suas orientações sobre metodologias de ensino, White
recomendava o uso de imagens e ilustrações: “O professor deve
constantemente ter como objetivo a simplicidade e a eficiência.
Deve amplamente ensinar por meio de ilustrações e mesmo tratando com alunos mais velhos, cumpre ter o cuidado de tornar
claras e evidentes todas às explicações” (WHITE, 1997a, p. 233).
Ao aconselhar os pais e professores, Ellen G. White falou da importância de diferentes procedimentos incluindo imagens para
ensinar. Destacou também o uso desses recursos na pregação da
mensagem bíblica:
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O uso de comparações, quadros-negros, mapas e gravuras, serão de
auxílio na explicação destas lições e da fixação das mesmas na memória. Pais e professores devem constantemente procurar métodos
aperfeiçoados (WHITE, 2005, p.194).
Mediante o uso de quadros, símbolos e figuras de várias espécies,
pode o ministro fazer a verdade ressaltar com clareza e nitidez
(WHITE, 1997b, p. 206).
Os quadros […] estão em perfeita conformidade com o trabalho
que precisa ser feito. Esses quadros são, para as pessoas, lições objetivas. E elas exercem efeito notável ao serem apresentadas ao públi560

co em reinvindicação da verdade (WHITE, 1997b, p. 203).
O uso de quadros é muitíssimo eficaz para explicar as profecias […].
Deve a verdade ser explicada com simplicidade. Em caso nenhum
devemos seguir o exemplo de exibicionismo demonstrado pelo
mundo (1905) (WHITE, 1997b, p. 203).
O irmão S tem grandes figuras […] feitas de papel machê e, por
meio de mecanismo engenhoso, podem ser postos perante o auditório no momento preciso (WHITE, 1997b, p. 204).
Pessoas de todas as classes vão escutá-lo [Pastor S] e ver as imagens
de tamanho natural que possui. […] Tais métodos serão usados
mais e mais (WHITE, 1997b, p. 205).
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Através destes textos percebemos o grande interesse de Ellen
G. White pelas imagens com fins pedagógicos. Nos dias de White já existiam as Lanternas Mágicas, porém ela faz apenas uma
referência ao seu uso: “You have been unwise in Boulder in your
magic lantern business7” (Lt nº 37, 1879, carta enviada por EGW
ao irmão Cornell). Em agosto de 1878, o pastor Cornell realizava
conferências em tendas na cidade de Boulder, no Colorado, para
um número significativo de ouvintes e White ali esteve palestrando sobre saúde (WHITE, 2003). Cornell provavelmente utilizava a
Lanterna Mágica em suas conferências e Ellen G. White afirmou
que ele estava sendo imprudente ou precipitado com esse equipamento. Porém, no restante da carta ela faz apenas correções ao
comportamento crítico inadequado de Cornell e não ao aparelho
em si, o que pode indicar que ela não tivesse objeções às projeções.
As Lanternas Mágicas foram criadas em 1659. De acordo com
Silva (2014) diversos experimentos haviam sido feitos anteriormente,
mas o projetor funcionou efetivamente nesse ano, recebendo o nome
de Lanterna Mágica apenas em 1668, pois anteriormente era chamada de Lanterna do Medo, devido aos shows de fantasmagorias onde
mágicos e lanternistas apresentavam projeções em formas de cadáveres ou esqueletos. Nos dizeres de Silva (2007, p. 396) “para manter
o interesse dos espectadores por estas projeções, os técnicos tiveram
que acrescentar aos truques de movimento os efeitos especiais de luz
e som ambientais”.
7

“Você foi imprudente em Boulder em seu negócio de lanternas mágicas”
(Tradução livre).
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Mesmo não havendo muitos segredos em sua fabricação, a grande
dificuldade em produzir lentes neste período impediu seu desenvolvimento, vindo estes dispositivos a serem conhecidos somente no século XVIII e
a se popularizarem no século XIX, tornando-se um grande atrativo. Silva
(2014) relata que pouco antes da Revolução Francesa (1789–1799), os lanternistas viajavam de cidade em cidade disseminando seus ideais revolucionários contra a monarquia através de seções com as Lanternas.
Gradativamente, as Lanternas Mágicas começaram a evoluir.
Bernardo (2007) afirma que os diapositivos usados nas lanternas,
que inicialmente eram pintados, começaram a ser substituídos, em
1850, pelos irmãos Langenheim, na Filadélfia, por slides fotográficos. A lâmpada elétrica também foi uma novidade que passou a
ser empregada no lugar das velas. A primeira Lanterna Mágica que
utilizou energia elétrica foi construída em 1888. A história dos projetores conta ainda com a influência de alguns outros instrumentos,
como foi o caso do microscópio solar que empregava a luz do sol
para que a imagem pudesse ser refletida, a Espingarda Fotográfica
de Marey, com a qual ele estudou as aves e o Fantascópio, de Jekin,
que reproduzia as primeiras imagens animadas. Teve ainda, o cinematógrafo (1895) que projetava uma sequência de imagens através
de uma manivela, dando a impressão de movimento.
No contexto da Igreja Adventista, o filho de Ellen G. White,
Edson White, em suas atividades missionárias entre os negros americanos com o barco Morning Star, em 1894, conheceu a Lanterna
Mágica e se interessou pelo equipamento: Mr. Richards […] “left
Edson with equipment for making stereopticon (“magic lantern”)
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slides, a business Edson would tinker with from time to time for the
rest of his life” (GRAYBILL, 2013, p. 16)8. Nas reuniões em Boston,
em 1879, as letras dos hinos eram projetadas com uma Lanterna
Mágica, dispensando o uso de hinários para o canto congregacional9. No Sanatório Adventista de Battle Creek, em 1882, palestras
sobre saúde eram realizadas à noite e ilustradas com desenhos e
gráficos projetados pela Lanterna Mágica10.
A revista destinada ao público jovem da Igreja “The Youth’s Instructor” publicou um artigo, em 02 de junho de 1886, contando a
história da Lanterna Mágica, destacando os seus benefícios para a
instrução e o entretenimento. O texto falou de seus usos iniciais para
a fantasmagoria, mas que era um equipamento que havia evoluído
muito a partir do surgimento da lâmpada elétrica, sendo empregado
para ilustração das palestras científicas, atraindo os espectadores11.
As projeções prosseguiram sendo usadas pela Igreja nas reuniões de estudo da Bíblia. Em Oakland, em 1890, as palestras foram bem sucedidas e utilizavam a Lanterna Mágica para mostrar
as consequências do pecado na raça humana e os males das falsas

8

O Sr. Richards […] “deixou Edson com equipamentos para fazer slides de stereopticon (“lanterna mágica”), um negócio que Edson tocaria de tempos em tempos
para o resto de sua vida” (GRAYBILL, 2013, p.16) (Tradução livre).
9 Review and Herald, 13 mar. 1879, p. 87. Disponível em: http://documents.adventistarchives.org/ Acesso em 30 jul. 2017.
10 Good Health, Out. 1882, vol. 17, nº 10, p. 320. Disponível em: http://documents.
adventistarchives.org/ Acesso em 30 jul. 2017.
11 The Youth’s Instructor, 2 jun. 1886, vol. 34, nº 22, p. 87. Disponível em: http://
documents.adventistarchives.org/ Acesso em 30 jul. 2017.
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religiões12. Em 1893, o irmão Tenney apresentou uma preleção com
imagens sobre a Palestina, utilizando a Lanterna Mágica13. O capitão Bray do barco missionário Morning Star também possuía uma
Lanterna Mágica e em certa ocasião fez uma exposição ilustrada
com fotos14. O dispositivo também foi empregado com sucesso pelo
missionário Frank Kelly, no México e na Colômbia, em 1895, despertando muito interesse nas reuniões de pregação15.
Muitas outras referências podem ser encontradas nas notícias publicadas nas revistas da Igreja Adventista, mas a partir desses poucos
exemplos citados, percebemos que as projeções luminosas foram bastante utilizadas e aceitas pelos adventistas em múltiplas possibilidades: ilustração de sermões e palestras, apresentação de imagens de lugares distantes, projeção de textos e letras dos hinos, sempre com resultados positivos.

A IGREJA ADVENTISTA
NO BRASIL E AS PROJEÇÕES
A partir da década de 1870, os adventistas se empenharam no
propósito de evangelizar outros países. Hosokawa (2001) explica
12

The Signs of the Times, 12 mai. 1890, vol. 16, nº 18, p. 288. Disponível em: http://
documents.adventistarchives.org/ Acesso em 30 jul. 2017.
13 The Bible Echo, 15 jun. 1893, vol. 8, nº 12, p. 208. Disponível em: http://documents.adventistarchives.org/ Acesso em 30 jul. 2017.
14 The Bible Echo, 11 jun. 1894, vol. 9, nº 23, p. 182. Disponível em: http://documents.
adventistarchives.org/ Acesso em 30 jul. 2017.
15 The Adventist Review and Sabath Herald, 12 mar. 1895, p. 166. Disponível em:
http://documents.adventistarchives.org/ Acesso em 30 jul. 2017.
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que uma das formas utilizadas para alcançar esse fim era o envio
de jovens imigrantes recém-conversos em projetos missionários. A
editora adventista localizada em Battle Creek, Michigan, também
começou a publicar seus periódicos em outras línguas, como norueguês, dinamarquês e alemão.
A entrada do adventismo no Brasil foi possível no final do século XIX devido as grandes correntes migratórias da Europa para
a América, principalmente por parte da população não católica
que vinha do movimento protestante europeu e norte-americano. Deu-se também graças ao estabelecimento da recém-formada
República do Brasil, que garantia maior liberdade religiosa, já que
havia ocorrido a separação entre Estado e Igreja.
Segundo o autor Hosokawa (2001) o inicio do adventismo
no Brasil ainda é uma incógnita, por não haver registros detalhados anteriores a 1887 nos relatórios e atas da Igreja Adventista
nos Estados Unidos.
Em 1891, a Associação Geral da Igreja Adventista percebendo o grande potencial de pregar na América do Sul, criou uma
comissão, para estudar alguns meios de penetrarem nos países
de fala castelhana e portuguesa, em dezembro do mesmo ano
três colportores norte-americanos foram enviados à América do
Sul, para entrar em contato com os potenciais compradores da
literatura adventista.
O colportor Albert B. Stauffer veio até o Brasil, local onde
nenhum missionário tinha vindo oficialmente, desembarcou
em maio de 1893, no porto de Santos, e começou o seu trabalho
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pela cidade de São Paulo. Em virtude da grande recessão econômica que os outros países latinos enfrentavam, os outros dois
colportores E. W. Snyder e C. A Nowlin vieram para o Rio de
Janeiro onde converteram o marinheiro inglês Albert Bachmeyer que também começou a trabalhar como colportor. Regiões
como Gaspar Alto e Joinville, em Santa Catarina, já possuíam
um grupo com guardadores do sábado, devido à leitura de impressos adventistas que foram enviados alguns anos antes.
Frederico Weber Spies foi um dos primeiros pastores enviados para o Brasil pela sede da Igreja Adventista nos EUA, em
1896, a fim de disseminar o movimento religioso, trabalhando
no país por 39 anos. Um dos métodos que ele utilizava para chamar atenção das pessoas para as reuniões de estudo da Bíblia
eram as exibições de cinematógrafo.
Em 1912, em Blumenau,16 os frequentadores demonstraram
muito interesse nas reuniões onde o aparelho foi utilizado e, em
1923, no Espírito Santo17 as projeções luminosas (Lanterna Mágica) atraíram um movimento tão grande de pessoas que no local
não cabia metade do público sendo necessário executar as reuniões ao ar livre.
Os missionários adventistas no Brasil entenderam a importância do uso das Lanternas Mágicas nas suas reuniões. Em 1917, nas
16

Revista Mensal, mar. 1912, p. 15. Disponível em: http://acervo.revistaadventista.
com.br/ Acesso em 30 jul. 2017.
17 Revista Mensal, out. 1923, p. 10. Disponível em: http://acervo.revistaadventista.
com.br/ Acesso em 30 jul. 2017.
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conferências em Santa Catarina afirmaram: “Nessas reuniões pretendemos empregar a Lanterna Mágica, e tanto quanto em nós cabe
não deixar faltar nada que possa torna-las as mais importantes ao
presente tempo” (REVISTA MENSAL, jan. 1917, p. 1).
Os irmãos adventistas perceberam que ao ilustrar os seus assuntos com as Lanternas Mágicas, deixavam sua programação mais
atrativa e assim chamavam a atenção do público para a mensagem
bíblica (FIGURA 1 e 2).
FIGURA 1: Lanterna Mágica pertencente ao acervo do Centro Nacional da Memória Adventista (CNMA). Iluminação à base de querosene ou gasolina. Projetava slides e rolo de filmes, corpo em ferro. Marca SVE Internacional, Chicago,
Illinois USA, 44x34x14 cm, década de 1920 ou 1930. Fonte: Acervo Pessoal, 2017.
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FIGURA 2: Diapositivo pintado em vidro para Lanterna Mágica pertencente
ao acervo do Centro Nacional da Memória Adventista (CNMA).
Fonte: Acervo Pessoal, 2017.
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Na educação o equipamento também foi empregado para o ensino e lazer. No Colégio Adventista Brasileiro, atual UNASP SP, foi
adquirida uma Lanterna Mágica em 1926:
Todos vão tirar bastante proveito da nova máquina de projeções luminosas, “O Baloptico”, que o Colégio mandou vir. Essa máquina, que
funciona com uma lâmpada elétrica de 200 velas, reproduz não somente chapas, mas também qualquer fotografia, mapa, cliché, cartão
postal e o outro opaco (REVISTA ADVENTISTA, dez.1926, p. 7).
A nova máquina “Baloptico” serve não somente para instrução
no laboratório, mas está sendo usada igualmente para fins de
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instrução e entretenimento aos sábados à noite. Na noite do dia
11 de junho foram mostradas umas 150 fotografias do Colégio
mesmo. O “Baloptico” é uma lanterna mágica dupla, com lâmpada
elétrica de 200 velas e reproduz na tela tanto fotografias quanto
chapas (REVISTA ADVENTISTA, jul. 1927, p. 14).

Os adventistas brasileiros não tinham ideia de que Ellen G.
White já tinha conhecimento das Lanternas Mágicas e dos projetores luminosos. Em 1942, os estudos bíblicos do Pr. Ricardo
Wilfart, apresentados nas residências do Rio de Janeiro, eram
acompanhados de textos e figuras projetadas.
Como resultado desse trabalho a Revista Adventista afirmou: “Naquele tempo, certamente, ainda não se cogitava de projeções. Si a serva de Deus [Ellen G. White] estivesse viva, haveria
de maravilhar-se do alto poder convincente que elas estabelecem,
onde quer que sejam usadas”. O artigo continuou:
Nos Estados Unidos estão sendo usados em larga escala os projetores. Grande êxito vem acompanhando as atividades com esse método,
aplicado na intimidade dos lares, em reuniões para pequenos grupos,
notadamente promovidas por pregadores leigos. […] Entre nós alguns
obreiros já usam os seus próprios projetores, manejando-os e empregando-os com muito êxito. […] Alguma providência urgente deveria
ser tomada para que, no mínimo, cada sociedade missionária, em todas
as nossas principais igrejas do vasto campo nacional, cheguem a possuir um projetor […] (REVISTA ADVENTISTA, fev. 1942, p 13).
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Na década de 1940, nos Estados Unidos, grande parte dos
projetores eram produzidos pela SVE Internacional (Sociedade
pela Educação Visual), empresa situada em Chicago, Illinois.
A Igreja Adventista comprava esses equipamentos e alguns
deles chegaram até o Brasil como é o caso do Tri Purpose SVE
Projector e do Projetor Instructor 1000 (FIGURA 3 e 4). A principal característica dos projetores da SVE era terem o corpo em
ferro e reproduzirem tanto os slides quanto rolos de negativo, o
que dava a sensação de movimento.
FIGURA 3: Tri Purpose Projector pertencente ao acervo do Centro Nacional da
Memória Adventista (CNMA). Marca SVE, 20x25x9 cm, década 1940.
Fonte: Acervo Pessoal, 2017.
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FIGURA 4: Projetor Instructor 1000. Acervo do Centro Nacional da Memória
Adventista (CNMA). Pertenceu ao Pr. Alfredo Barbosa de Souza, pioneiro no hospital do Pênfigo, Campo Grande. Marca SVE, 32x30x16 cm, década 1950.
Fonte: Acervo Pessoal, 2017.
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Os adventistas se apoiavam nos escritos de Ellen G. White sobre
o uso de ilustrações para a educação a fim de justificarem os projetores. Sem dúvida, um dos principais objetivos dos projetores no
contexto adventista foi o ensino. A evangelização com o uso deste
recurso se dava através de algumas formas, as duas principais foram
as palestras para grandes públicos onde eram apresentados cursos sobre saúde ou seminários. Nesse caso, os projetores geralmente usados
eram os que permitiam a colocação de um conjunto de diapositivos
em um trilho ou carrossel, onde diversos slides eram depositados em
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sequência e o orador utilizava-se ou não, dependendo da evolução do
aparelho, de um controle que trocava os slides (FIGURA 5). E o outro
modo era de casa em casa com os aparelhos portáteis onde o apresentador passava manualmente os slides individualmente, este tipo de
aparelho era usado pelos colportores mais experientes para a venda
dos seus livros (FIGURA 6).
A partir da década de 1940, diversas citações aparecem na Revista Adventista mencionando os projetores no trabalho dos pastores
na missão evangelística, dentro e fora do Brasil. Em janeiro de 1943, a
revista publica um artigo sobre o uso de projetores em outros países,
desta vez no México, onde apresenta o relato de um missionário que
convidou toda a cidade para reuniões acompanhadas de projeções luminosas18. Outro caso curioso descrito foi em Togolândia, na África19,
onde o missionário Tomás Agyei encontrou grande oposição e para
despertar o interesse da população local criou seu próprio aparelho
de projeção, improvisado com uma lata de querosene e uma lanterna
e um rolo de pano branco onde pintou alguns quadros, ilustrando a
história do jardim do Éden e da salvação. À noite, Tomás armou o
projetor em sua rua e o povo se ajuntava para ver as imagens e escutar
sobre o que elas representavam. Isto se tornou uma grande atração
para o povo, que vinha em grande número para ouvir-lhe e como
resultado diversas pessoas ficaram interessadas na Palavra de Deus.
18

Revista Adventista, jan. 1943, p. 27. Disponível em: http://acervo.revistaadventista.com.br/ Acesso em 30 jul. 2017.
19 Revista Adventista, out. 1945, p. 24. Disponível em: http://acervo.revistaadventista.com.br/ Acesso em 30 jul. 2017.
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FIGURA 5: Projetor com trilho para slides pertencente ao acervo do Centro
Nacional da Memória Adventista (CNMA). Marca Pascimat Braun Nunberg,
14x30x19 cm, década 1970. Fonte: Acervo Pessoal, 2017.

FIGURA 6: Projetor Portátil pertencente ao acervo do Centro Nacional da Memória Adventista (CNMA). Marca Minolta Mini, 11x12x7,5 cm, Década 1960.
Fonte: Acervo Pessoal, 2017.
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Os projetores também se faziam presentes nas conferências públicas promovidas pela Igreja. Em julho de 1956, em Campo Grande,
o médico missionário Dr. Edgar Bentes Rodrigues e sua esposa, a enfermeira Maria Rodrigues, juntamente com o pastor Geraldo Marski,
dispunham de uma pequena ambulância para atender a população
e à noite realizaram palestras no salão do Clube Cultural Caiçara e
nas residências apresentando temas sobre educação sanitária e assistência social, bem como o trabalho realizado no Hospital Adventista
Mato-grossense do Pênfigo20. Em março de 1958, outro caso similar é
narrado, onde enfermeiros-missionários foram para Manaus prestar
auxílio médico e espiritual à população local. Durante o dia davam
consultas aos doentes e os medicamentos necessários, extraiam dentes, faziam visitas missionárias acompanhadas de estudos bíblicos e,
à noite, realizavam reuniões com projeções luminosas21.
Este recurso fazia parte da doxologia dos cultos, das palestras,
dos evangelismos, e pregações, juntamente com os louvores e demais
peças musicais, chamando a atenção do público que muitas vezes se
converteu devido a essa programação atrativa. Grande parte dos relatos encontrados na Revista Adventista fala sobre como foram usadas
essas projeções luminosas e logo em seguida contam o número de
pessoas batizadas. Contudo, o método não agradou a todos. Outras
denominações religiosas sentiram-se um tanto quanto intimidadas
20

Revista Adventista, jul. 1956, p. 24. Disponível em: http://acervo.revistaadventista.com.br/ Acesso em 30 jul. 2017.
21 Revista Adventista, mar. 1958, p. 31. Disponível em: http://acervo.revistaadventista.com.br/ Acesso em 30 jul. 2017.
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com a força que o movimento adventista tinha tomado na década de
1940, como foi o caso dos Presbiterianos:
O SÍNODO Setentrional da Igreja Presbiteriana dirigiu uma mensagem aos seus jurisdicionados, chamando-lhes a atenção para os
“Perigos dos Últimos Tempos”, entre os quais apontou, como um
dos mais alarmantes, a seita dos adventistas. […] Para acalmar os
seus pavores, não encontrou outra solução a ordenar sinão evitarem
qualquer companheirismo com esses inimigos que se introduzem
nos campos mediante revistas, livros ilustrados sobre higiene, astronomia, ou em conferências com projeções luminosas (REVISTA
ADVENTISTA, set. 1943, p. 12). (grifo nosso)

A menção as projeções luminosas nesta mensagem demonstra
o quão poderosa era a sua influência e como os adventistas eram conhecidos por usá-las em suas conferências. No entanto, as críticas não
vinham apenas de fora do círculo adventista, em 1955, alguns membros mais conservadores da Igreja contestavam o uso de imagens
ou figuras para a pregação do evangelho, pois acusavam de estarem
criando figuras para adoração, indo contra os dez mandamentos. A
Igreja então redigiu uma nota em defesa do uso de ilustrações para
o ensino bíblico. O texto afirmou que “as projeções luminosas, que
tanto ajudam aos nossos conferencistas22” não deveriam ser abolidas,
pois estas não eram feitas com objetivo de idolatria.
22

Revista Adventista, jun. 1955, p. 2. Disponível em: http://acervo.revistaadventista.
com.br/ Acesso em 30 jul. 2017.
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Podemos ainda mencionar que os colportores também faziam uso
dos projetores em seu trabalho de venda de livros religiosos, chegando a
lugares de difícil acesso. Um exemplo que pode ser citado é o do colportor Raimundo Victorica que, em 1960, visitava as famílias ribeirinhas na
Amazônia utilizando uma lancha. Em uma viagem de três semanas vendeu 120 livros e conseguiu despertar o interesse de 50 pessoas para os estudos bíblicos. Em suas reuniões eram tocados hinos em um aparelho toca-discos, e havia o uso de projeções enquanto falava. Segundo seu relato sua
mensagem chegou a centenas de pessoas e muitas delas se converteram23.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Tendo estado presente desde os primórdios da Igreja, a história
dos projetores ajudou a construir a identidade dos Adventistas do Sétimo Dia, atraindo milhares de pessoas para as mensagens apresentadas sobre a Bíblia e outros temas como saúde, família e educação.
Percebemos que os adventistas foram adeptos das inovações quando
essas se adequaram aos seus propósitos, como foi o caso dos projetores e investimentos foram feitos para aquisição desses equipamentos,
mesmo quando eles ainda eram restritos e dispendiosos.
No acervo do Centro Nacional da Memória Adventista existem onze
projetores de diferentes épocas e aproximadamente 30 mil exemplares de
diapositivos que estão recebendo tratamento museográfico e arquivístico.
23

Revista Adventista, out. 1960, p. 28. Disponível em: http://acervo.revistaadventista.com.br/ Acesso em 30 jul. 2017.
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O conjunto de slides evidencia que a Igreja Adventista também realizou
o registro fotográfico de grande parte de seus eventos, atividades, ações,
escolas, templos, hospitais, personalidades etc, entre as décadas de 1960 a
1990 em slides, facilitando a apresentação para os membros da Igreja.
A adesão aos materiais audiovisuais foi tão expressiva no Brasil que, em 1968, a Igreja criou o Centro Educacional Ilustrado (CEI)
que preparou as aulas dos cursos bíblicos “A Bíblia Fala”, “Esgota-se
o Tempo”, “Tesouros da Fé”, “Encontro com a Vida” e “Revelações do
Apocalipse” em slides. Além destes, 21 séries de histórias bíblicas e 36
histórias infantis também foram elaboradas. Todo esse material era
composto de slides e áudios em fitas K7. Para o setor educacional, o CEI
produziu ainda conteúdos em slides para as disciplinas de português,
física, química, biologia e história.
Assim, as projeções foram utilizadas pela Igreja tanto para grandes
auditórios, como para grupos pequenos, salas de aula e até em visitas
famíliares, procurando atingir o público adulto e também as crianças e
estudantes. Atualmente a Igreja continua utilizando largamente os equipamentos digitais de projeção com as mesmas finalidades, pois continua
acreditando que a imagem é um recurso pedagógico por excelência.
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Resumo: Domingos Peixoto da Silva (1898-1980) estudou no
Seminário Adventista em São Paulo. Sua turma fundou O Seminarista,
primeiro jornal escolar da instituição. Ele e seus colegas se graduaram
em Teologia em 1922. Sua geração substituiu os missionários da
Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD), teuto-americanos, que
introduziram oficialmente o adventismo no Brasil em 1893. Peixoto
iniciou suas atividades profissionais num contexto de nacionalismo
crescente no Brasil e na IASD. Apresentava-se como pastor, escritor,
jornalista e relações públicas da IASD empenhado em divulgála. Buscou-se na pesquisa identificar a trajetória de vida de Peixoto
e a IASD no ambiente político-religioso brasileiro. Procurou-se
demonstrar os limites e potencialidades das contribuições de Peixoto
na divulgação e na defesa dos projetos da IASD de interesse religioso
e social na esfera pública e denominacional. Para a fundamentação
teórica utilizou-se a crítica ao gênero biográfico de Vavy Pacheco
Borges (2006) e o conceito de trajetória de vida de Suely Kofes (2001).
Palavras-chave: adventismo; biografia; jornalista; trajetória de vida.

INTRODUÇÃO
O gênero biografia continua em alta e os best-sellers nessa classificação confirmam ainda esta realidade. Se para os literatos e jornalistas,
a escrita ofical ou não autorizada das vidas e realizações de personagens de renome ou comuns é uma atividade corriqueira, a escrita ou
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narrativa de si ou as autobiografias e biografias para os historiadores
não é essa unanimidade. Para esses pesquisadores, a biografia é percebida como uma fonte controversa, tendencionsa, duvidosa, híbrida,
problemática, gênero menor e compósito tanto quanto a história oral e
o uso de jornais na pesquisa histórica. Mas isso está mudando e há um
esforço de historiadores que reconhecem a necessidade de diálogo com
a literatura, com o jornalismo e antropologia e aproveitamento dessas
fonts, desde que com aparato crítico que contextualize e referencie e
analise as narrativas com rigor do método histórico, segundo Vavy Pacheco Borges (2006). Para Suely Kofes (2001) o termo trajetória de vida,
uma expressão da Antropologia, incorporada pelos novos historiadores tende explicitar melhor e atingir uma amplitude maior dos sujeitos
estudados. A narrativa biográfica e o uso de relatos de vida, como método biográfico tem-se ampliado apesar dos críticos cheio de razão.
Escrever sobre Domingos Peixoto da Silva, doravante, Peixoto
como foi conhecido pela IASD é a tentativa de compreender sua relevância no processo de tornar o adventismo mais conhecido nas esferas
da política e percebe um personagem que despertou resistencia de seus
pares por ser percebido como um adventista que avançou no diálogo
com instâncias vistas como mundanas e com o risco de perder a identidade denominacioinal e acomodar-se a um padrão não espiritual.
O presente relato está atento as diferentes temporalidades do
país, da IASD e de Peixoto, um personagem que nasceu no século
XIX e viveu boa parte do XX.
A desenvolver suas atividades profissionais principalmente como
pastor, professor e administrador, Peixoto tomou gosto pela escrita, pelo
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relato das informações em primeira mão em veículos da imprensa escrita
fossem seculars ou da IASD. Colaborou e fez uso dele com a compreensão da comunicação num sentido amplo como era o do exercício do jornalismo sem diploma na Era Vargas. Foi mais um relações públicas, um
pastor escritor que circulou no meio jornalístico e político de seu tempo,
preparando caminho para um geração de comunicadores que sucederam pioneiros adventistas contemporâneos seus como Luiz Waldvogel,
Emílio Doehnert, Roberto Rodrigues Azevedo, Kiyotaka Shirai, Alcides
Campolongo, Roberto Mendes Rabello, Arnaldo Benedito Christianini,
Arthur de Souza Valle, Elon da Silva Garcia, Assad Bechara, Assad Bechara Abd Al Haq entre outros. (HOLDORF, 2009)
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FAMÍLIA E CONVERSÃO EM PORTO ALEGRE
Peixoto nasceu em São Borja, RS, no dia 12 de novembro de 1898.
RS. Era filho de Paulino Peixoto da Silva e Virgínia Cândido Peixoto
da Silva e no único relato do autor sobre si, refere a despedida de suas
irmãs e da mãe, quando partiu de Porto Alegre para estudar em São
Paulo, dando a entender que seu pai era falecido ou separado da mãe.
A única irmã que se conhece foi Isaura Peixoto de Oliveira, convertida em 1922 tornou-se obreira bíblica na Associação Reio Minas e
trabalhou 38 anos, entre 1930 e 1968 e ainda era viva em 1996 quando
completou 100 anos e atuou por muitos anos na IASD Central do Rio
de Janeiro sendo por 10 anos diretora do departamento de assistência
social. Colaborou intensamente com irmão em séries de conferências.
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Evangélico, converteu-se numa série de conferências do pastor H.F. Neumann em Porto Alegre e foi batizado no rio Guaíba em
1919. O pastor Neumann foi colega no Union College do casal Boehm
nos Estados Unidos e no Seminário Adventista, onde permaneceram
aprendendo o português, ao chegarem ao Brasil em 1917. Pastor Neumann e sua esposa se dirigira em 1918 para Porto Alegre, RJ, onde
realizaram séries de conferências em meio a epidemia de gripe espanhola que os atingiu. Esse casal motivou Peixoto e outros jovens
a irem estudar no Seminário Adventista com mais 18 alunos num
comboio do Rio Grande do Sul ao Seminário Adventista em abril de
1920. (SILVA,1972, p. 17).
Casou-se com Maria Luiza Chagas no dia 19 de dezembro de
1922, no mesmo dia em que sua irmã Maria Alice Chagas casou-se
com Rodolpho Belz, colega de classe de Peixoto. Luiza nasceu em
5 de fevereiro de 1896 e faleceu no dia 22 de maio de 1943. Seu pai
Oswaldo M. Chagas (1869-1937), era farmacêutico e proprietário da
fazenda Santa Isaura, Ibitinga, SP. Teve nove filhos, sendo três mulheres e seis homens.
A família Chagas se converteu em 1910 e foi pioneira no estabelecimento da IASD na região. Maria Luiza e Domingos Peixoto
tiveram uma filha, Virginia Chagas Peixoto. Com o falecimento da
esposa Luiza, Peixoto casou-se no 24 de janeiro de 1944 com Alice
Wilfart, viúva de um colega de diretoria, Egon Hermanson, tesoureiro e colega de trabalho, falecido em 3 de dezembro de 1942. Egon e
Alice Wilfart já possuíam um filho, Mário Wilfart Hermanson que
foi criado pelo novo casal. Mário e Virginia se tornaram meio irmãos.
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Enquanto Peixoto foi diretor do CAB, Milton Soldani Afonso, um
estudante do curso ginasial começou a cortejar Virgínia, filha única do
diretor, mas Peixoto logo tratou de impedir. O estudante acabou sendo
expulso do CAB e encerrou sua amizade a filha de Peixoto. O caso foi
relatado na autobiografia de Milton Soldani Afonso, fundador da empresa de seguros de saúde Golden Cross (VÁSQUEZ, 2004, p.51 e 53).

VIDA ESTUDANTIL
E COLPORTAGEM (1920 A 1922)
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Peixoto cursou o primário e secundário em Porto Alegre, Rio
Grande do Sul. Matriculou-se em 1920 no Seminário Adventista, em
Santo Amaro, SP, onde estudou por três anos. Peixoto foi um estudante sociável e influente, com um sobrenome brasileiro, com leve
traço fisico pardo, não auto explicitado negro nem formalmente identificado por seus colegas.
Apresentava-se como um brasileiro nato, em tempos de fortes
descofianças nacionalistas na primeira metade do século XX. Embora o conflito ocorressem na Europa e na Àsia, as leis restringiram as
atividades de imigrantes alemães, italiano e japoneses no país.
A turma foi incentivada pelo diretor norte-americano, Thomas
W. Steen a criar o jornal estudantil que circulou por três anos (19211923) com o nome O Seminarista. Peixoto aparece como o gerente da
publicação. Escreveu alguns artigos e cinco colegas foram listados na
diretoria deste periódico que era impresso na gráfica da editora da
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IASD, chamada então, Sociedade de Tratados do Brasil, atual Casa
Publicadora Brasileira (CPB), localizada em Santo André, SP até 1985,
atualmente em Tatuí, SP. Estagiava na redação dessa editora um colega de Peixoto, Luiz Waldvogel e cujo nome aparecia como redator da
revista escolar. Waldvogel deve ser considerado o primeiro jornalista adventista brasileiro com atuação na redação das revistas Signaes
dos Tempos, depois Atalaia e Revista Mensal (atual Revista Adventista), esta última, orgão oficial da IASD no Brasil (LESSA, 2000, p.169;
WALDVOGEL, 1988, p. 115-145).
Num sintético texto biográfico, Peixoto descreveu sua formatura
e seus colegas:
Lembro-me do almejado dia 16 de dezembro de 1922, dia de minha
formatura no Curso Teológico, do então Seminário Adventista. Foi
a primeira turma de futuros obreiros diplomados no Brasil. […] Fomos enviados aos diversos Estados do Brasil. A turma de 19?2 era
assim, constituída: Alma M. Bergold; Isolina A. Waldvogel, Philonila Santos, Adelina Zorub, Rodolfo Belz, Luiz Waldvogel, Adolfo
Bergold, Guilherme Denz e o signatário que iniciou suas responsabilidades como evangelista. (SILVA, 1972, p. 17)

A construção da trajetória de Peixoto é um desafio na ausência
de uma autobiografia. Como desenvolveu a habilidade de escrever no
tempo de estudante e de gerência de O Seminarista, manteve o hábito
de noticiar suas ações evangelísticas. Uma visão geral de seu percurso
de vida foi possível mediante as notas publicadas na Revista Mensal.
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Quando esse periódico oficial da IASD começou em 1906, era
chamado de Revista Trimensal e era impresso em 12 páginas e apresentou-se com raras ilustrações nos primeiros 20 anos. A revista
privilegiou a exibição dos relatórios de vendas de livros, financeiro
das igrejas e grupos. A partir de maio de 1921 é possível acompanhar
comparativamente os resultados de venda de Peixoto na cidade de
Mococa, São Paulo. Ali trabalhou com Domingos Costa, um colportor negro experiente que também estudara no Seminário Adventista.
Trabalhou com venda de literatura da IASD no interior do estado
de São Paulo entre 1921 e 1922. Manoel Margarido, líder da colportagem na Missão Paulista, destacou o fato de Peixoto ter conseguido em
semanas sua bolsa integral de estudos (MARGARIDO, 1922, p. 12).
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EVANGELISTA E PASTOR (1923 A 1933)
Peixoto foi convidado pelo pastor Nels P. Neilsen, presidente
da União Sul Brasileira (USB) da IASD, com sede em São Paulo,
a iniciar seu ministério pastoral em 1923 no território da Missão
Oeste Mineira, organizado em 1919. O campo administrado por
Neilsen ia do Rio Grande do Sul ao Tocantins e ainda incluía parte
do estado de Minas Gerais que dividia com a União Este Brasileira,
com sede no Rio de Janeiro.
Acompanhado por um pregador experimentado Arthur L.
Westphal, dirigiu-se para Campo Belo, MG. Dois artigos, de Peixoto e outro de Westphal e uma fotografia de capa da Revista Mensal
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destacam o sucesso no final do primeiro ano de trabalho de Peixoto.
Estreou seu primeiro ano de trabalho em 1923 com 12 batismos e a
organização de um grupo local.
No ano seguinte, em 1924, trabalhou em Varginha, MG. Seu
relato denota um trabalho evangelístico fazendo uso da melhor dos
recursos de imagens disponível para atrair o público, com projeções
luminosas, a última tecnologia trazida pelos missionários norte-americanos. James Edson White, filho do casal pioneiro fundador da
IASD, foi um grande promotor desses recursos pela IASD nos Estados Unidos e ao redor do mundo. O trabalho inicial de evangelismo
envolvia a procura de um terreno central para aluguel. Erguia-se uma
tenda ou pavilhão móvel com assentos disponíveis e a partir das famílias e indivíduos que demonstravam interesse, era iniciado um grupo
que alugava um salão, após o encerramento das conferências públicas.
Na descrição que fez do trabalho ainda em Minas Gerais, noticiou a
oposição do padre local que veio em busca dos paroquianos católicos
interessados na pregação de Peixoto.
Dentro do território da USB trabalhou como evangelista itinerante na Associação Paulista, nas cidades de Campinas; São João da
Boa Vista; Espírito Santo do Pinhal.
Peixoto vivenciou em São João da Boa Vista, SP, um dos mais
dramáticos episódios de intolerância religiosa de sua vida e que foi
noticiado em jornais locais e repercutido nos periódicos denominacionais no Brasil e Estados Unidos. Num tradicional feriado religioso, um grande número de pessoas, convocadas por lideranças religiosas e políticas locais, foram contidas pelas autoridades policiais
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que impediram a oposição católica contra o pavilhão onde se realizavam conferências públicas no centro da cidade. Segundo Peixoto:
“No dia 6 de janeiro de 1926, às 17:30 horas, a procissão saiu da matriz com os seus estandartes, banda de música, padres, ladainhas etc.
Como medida de precaução do Delegado, em frente ao nosso salão
estavam um Deputado Estadual, o próprio Delegado e 6 praças da
Força Pública do Estado. […] Mais de 80 homens, sitiantes, adrede
preparados e aconselha dos pelos padres, continuaram pela avenida, em direção ao nosso local de culto, levando latas com gasolina e
gritando: “Morte aos hereges! Sejam queimados com a propriedade”
[…] Queriam depredar, queimar e matar. A situação tornava-se tensa
590

e crítica a ponto do Delegado, perdendo a serenidade ordenar: “Soldados, atirem em quem se atrever a pôr o pé na calçada.” Os amotinados acovardados, recuaram e se dispersaram” (SILVA, 1972, p. 17).

Esses eventos dramáticos que vivenciou ainda no início do seu
pastorado no interior de São Paulo, ensinou-se lhe a necessidade de
instrumentalizar a pouco conhecida IASD a se defender, estabelecendo contatos amistosos com autoridades encarregadas de zelar pela
liberdade religiosa, garantida pela Constituição Federal. Junto com o
experiente pastor Luiz Braun, visitam os jornais locais e o delegado
para pedir a proteção constitucional.
No final de semana aos episódios, dois jornais condenaram o
ocorrido em notas internas a atitude ilegal e fora do comportamento
social esperado da elite religiosa e política local. Ambos os periódicos
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lamentaram o ocorrido, considerado um atentado contra a Constituição Brasileira de 1890 que garantia liberdade religiosa. O Cidade São
João, na coluna “Notas Diversas” intitulada “Feito sem reflexão: De
onde vem o mal” comentou:
“Foi a nossa pacata cidade, quarta-feira última, dia 6, theatro de occorrencias que desabonam grandemente os seus fóros de cidade civilizada, que desabonam a população local, tida e havida como hospitaleira,
como respeitora das leis patrias! Há, porém noticias que não se deve
divulgar. E a das ocorrencias desagradaveis da noite do dia 6 é uma
dellas […] Não seremos nós quem irá levar lá fóra o descredito contra São João fazendo esboroar-se a illusão que todos tem pela nossa
cidade, pela vez primeira sacudida violentamente por factos aviltantes […] que somente demonstram intolerancia e desrespeito á Carta
Magna. Com estas linhas nada mais fazemos que patentear a nossa
magua pelas tristes ocorrencias e cumprir com o nosso dever profissional, de jornalistas” (PASCHOAL, 1926, p. 2).

Já o Cidade de São João, em sua edição dominical foi superficial
na identificação do evento, porém mais contundente nos comentários
e na justificativa do Estado liberal de obrigação de garantir os princípios constitucionais e defender a liberdade de religiosa:
Occorrencias existem que não devem ser divulgadas, a não se que a
sua vulgarisação traga o intento deliberado de assignalar um penoso
retrocésso no campo das conquistas liberaes […] Entre ellas estãos
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as que attentam contra o livre arbitrio, as que pretendem cercear a
liberdade de pensamento […] Nessa emergência, o silêncio presta
um serviço relevante á tradição de cultura e urbanidade de um povo
que se dá a conhecer como paradigma de hospitaleiro e respeitador dos princípios fundamentaes que protegem direitos alheios […]
Princípios expressos no texto da “Carta Magna”[…]Brasileiro, nato,
sanjoanense de origem, querendo tanto a esta patria immensa, refugimos ao Silêncio, que se nos antolha, na occasião, como fórma
promissora de elevado patriotismo […]” (LÜHMANN, 1926, p. 3)
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Na Associação Sul-Rio-Grandense, perto de suas origens familiares evangelizou as cidades de Santa Maria da Boca do Monte, Porto Alegre, Bagé, Giruá, Pelotas, Santo Ângelo da Missões e Cacequy.
Ao participar de um treinamento de colportores com a presença de
um líder departamental mundial, foi citado num texto descritivo do
avanço da colportagem no Brasil, (BAINER, 1927, p. 16).
Transferido para a Missão Rio-Minas Gerais que pertencia ao
território da União Este Brasileira, atuou em Niterói, Rio de Janeiro,
Vila Isabel, Meyer na Capital Federal, Petrópolis, Campo Belo, Carangola e Varginha. Peixoto deixou de ser evangelista itinerante para
firmar-se como pastor distrital, pastoreando igrejas referenciais do
Rio de Janeiro e esporadicamente visitando igrejas do interior onde
estreou o seu ministério (BAINER, 1927, p.16).
No dia 13 de março de 1928 Peixoto foi ordenado pastor durante
a sessão bienal e reunião campal da Associação Rio-Grandense do Sul,
realizada em Porto Alegre, RS. Segundo o depoimento de um dos líderes
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da IASD, a insegurança obrigou a saírem das tendas montadas em local
público no bairro da Glória e procurar um salão mais protegido:
Cada dia em que tínhamos reuniões os catholicos publicavam um
grande boletim contra nós e a verdade. Esses boletins eram espalhados aos milhares; mas isto concorreu para despertar a atenção do
povo para nossas reuniões […] Deliberou-se que o irmão Siegfried
Hoffmann proseguisse com as reuniões, num salão. Os pastores F.
W. Spies, G. F. Ruf e o signatário foram os obreiros de fora que assistiram á conferencia. Na tarde do ultimo Sabbado o irmão Domingos Peixoto foi consagrado ao ministério. É elle um evangelista de
bom êxito (NEILSEN, 1928, p.13).

O presidente mundial da IASD visitou o Brasil e enquanto
aguardava o embarque para os Estados Unidos decidiu conhecer o
trabalho das igrejas na Capital Federal:
Deveríamos permanecer na cidade de Rio de Janeiro dezessete dias.
E. H. Wilcox, presidente da União Este Brasileira havia feito excelente provisão para esse tempo conosco e seus associados prepararam uma escala de trabalho com as igrejas na cidade. Os catorze
cultos que tive o privilégio de pregar com esses queridos irmãos
nos levaram a agradável companheirismo […] O pastor Peixoto, é
um brasileiro que preparado pelo nosso Seminário no Brasil. Foi
colportor e desenvolveu num fiel e confiável ministro. Seu conhecimento de inglês permitiu-lhe traduzir-me. (DANIELLS, 1930, p.22).
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Nessa matéria percebe-se que Peixoto definitivamente conquistou a simpatia e admiração do administrador, companheiro de trabalho de Ellen G. White, onde descreveu suas impressões sobre o Brasil
na Review and Herald, lida por membros ao redor do mundo.
Essa confiança foi importante nos anos de fortes ventos do nacionalismo que já sopravam no pais. Peixoto foi fiador nacional da
Associação Geral, órgão máximo da IASD, na transição da liderança
das mãos estrangeiras nos anos 1930-1950 para os ombros nacionais.
No Colégio Adventista Brasileiro (CAB), a principal escola de preparo missionário no pais, Peixoto foi o destino natural como professor e
seu diretor entre 1938 e 1947. A CPB foi transferida da administração
norte-americana para Emílio Doehnert um brasileiro, filho de alemães,
nos anos turbulentos da Segunda Grande Guerra. Doehnert permaneceu na direção da CPB entre 1938 a 1948, substituído por Peixoto.
Um artigo de J. L. Brown registra, em 1932, o primeiro contato
de Peixoto com Getúlio Vargas. Brown, missionário norte-americano, introduziu-o numa experiência pioneira de relações públicas que
a IASD vinha aprimorando nos Estados Unidos e ao redor do mundo,
aproveitando a emergência internacional dos Estados Unidos, local
de origem do adventismo:
“Solicitamos uma audiência com o Presidente provisório do Brasil, dr.
Getúlio Vargas, e no dia 12 de fevereiro fomos attendidos. A commissão, composta de cinco pessoas, a saber: pastor Davis, superintendente
da Missão Rio-Minas, pastor D. Peixoto, evangelista da Capital Federal,
B. Silveira, secretario do departamento de publicações da União Éste
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Brasileira, S. Oliveira, secretario do departamento de publicações da
Missão Rio-Minas, e o signatário […] Attenciosamente cedeu elle o
tempo necessário para apresentar algumas actividades dos adventistas
tanto fora como dentro do Brasil. O presidente mostrou vivo interesse no relato dos esforços missionários feitos, e entrou livremente na
palestra, interrogando-nos a respeito da nossa organização e trabalho.
Alludimos á liberdade religiosa, ensino religioso nas escolas publicas
e denominacionaes e separação entre Egreja e Estado. […] apresentámos, em nome da nossa organização e da Casa Publicadora Brasileira,
as duas excellentes obras. […] Após exprimirmos os nossos sinceros
votos para um governo prospero e feliz, tanto agora como na entrada
do governo constitucional. (BROWN, 1932, p. 9)

A pressão da legislação de diversos países da América do Sul e de
outros continentes segundo GREENLEAF (2011) forçaram a IASD a
valorizar lideranças nacionais com bolsas de estudo nos Estados. Peixoto não concluiu Direito iniciado em São Paulo, mas em 1936 viajou
para o Pacific Union College, Califórnia, EUA, onde fez um curso de
extensão em Teologia.

JORNALISTA, PROFESSOR E
DIRETOR DO CAB (1934 A 1946)
Entre 1934 e 1946 Peixoto foi professor de Teologia no CAB. Lecionou duas dezenas de disciplinas, como registram os prospectos
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escolares. Em 1937 tornou-se diretor Ginasial do CAB. Nessa ocasião
fez valer suas habilidades em dialogar com autoridades na área do
ensino ginasial e secundário. Lutou para habilitar o CAB a ser uma
alternativa educacional concreta para os jovens que desejassem dar
seguimento aos estudos superiores e não ter a opção exclusiva da formação Teológica. Sua experiência como pastor no Rio de Janeiro o
colocou em contato com a burocracia estatal que habilitaria o CAB a
ofertar cursos reconhecidos.
Desde os anos 1920 a IASD nos Estados Unidos vinha buscando
meios para atender jovens objetores de consciência e a legislação sobre prestação de serviço militar e recrutamento para a guerra. Peixoto,
diretor do curso Ginasial, percebendo a falta de diálogo da IASD com
o exército para resolver questões de consciência religiosa e o dever
militar, envolveu-se na busca de uma solução do preparo dos jovens
como socorristas padioleiros.
Na Revista Adventista, em matéria de capa, Peixoto anunciou
noticiou os resultados da visita de uma delegação da IASD ao presidente Vargas para tratar do assunto:
“Os adventistas do sétimo dia, pelas suas convicções religiosas são
reconhecidos em todo o mundo como não-combatentes. Este princípio é do conhecimento do Exmo. Snr. Presidente da República,
pois no dia 22 de abril de 1937, uma comissão, da qual o signatário
deste, era presidente, entregou nas mãos do dr. Getúlio Vargas um
memorial no qual a nossa atitude de não-combatentes é explicada.
A mocidade adventista não é um grupo de covardes morais. Nossos
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jovens estão prontos a enfrentar os perigos e asperezas da guerra.
Não temem ir para frente de batalha para recolherem os feridos
tombados no campo de luta” (SILVA, 1941, p. 1).

A solução não veio neste encontro com Vargas, mas a IASD avançou
no esforço de criação de cursos de socorrista saúde na Casa de Saúde Liberdade, hospital que a IASD mantinha na região central da capital paulista e de padioleiros no CAB, pela Cruz Vermelha Brasileira. E o CAB foi
a primeira instituição particular a oferece o curso com alternativa para
jovens convocados em tempo de guerra servirem no corpo médico.
Em 1939 Peixoto substituiu o prof. Lloyd E. Downs, último norte-americano na direção da instituição. As matriculas em média de
300 estudantes ao final de sua gestão em 1947 atingiram o patamar
de 500, indicando a atração e o decorrente crescimento da instituição
por conta dos cursos oficializados (HOSOKAWA, 2001).
Pedro Apolinário, aluno de Peixoto e mais tarde professor, escreveu um perfil sintético sobre suas realizações no CAB:
“[…] diretor diplomata, pela sua habilidade em encontrar solução
satisfatória, para os problemas. Caracterizou-se pelo seu bom humor e gosto apurado na indumentária. Devido à agradável e firme
personalidade, foi sempre respeitado pelos alunos. Deve-se à sua
administração: a oficialização dos cursos Normal, Contador e Científico; a construção da atual capela para 600 lugares; a construção do
atual prédio fundamental que deveria ter servido a uma escola de
enfermagem” (APOLINÁRIO, 1975, p. 27).
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Na sua gestão o CAB criou um departamento industrial, que nos
primórdios fabricou o suco de uva Excelsior. Apoiou Ernesto Bergold
que construiu a Superbom. O CAB começa a destacar na criação de
gado holstein, e conquistou prêmios e admiradores da elite paulista.
Corre uma estória entre os ex-alunos do CAB de que numa das visitas de Peixoto ao presidente Vargas, ao entregar livros adventistas e provar
o Produtos da Fábrica Excelsior do CAB, Getúlio teria respondido a indagação de Peixoto se era bom o suco de uva: “Não, é superbom” (GUARDA,
2015, p. 208 e 209). Daí o nome da Fábrica de Produtos Alimentícios Superbom, que atualmente situa-se à Avenida Domingos Peixoto da Silva.
Duas instituições adventistas da capital paulista, a Clínica de
Saúde Liberdade e o CAB ofereceram almoço no dia 21 e 29 de maio
de 1943, respectivamente, aos representantes da imprensa paulista,
quando Dr. Galdino Nunes Vieira e Peixoto, seus diretores, aproveitaram para mostrar as instituições e informar sobre obra mundial
e local da IASD. A repercussão nos jornais foi positiva e apresentou
a IASD numa perspectiva favorável e elogiosa, dentro do ideário liberal da grande imprensa que apoiava a liberdade religiosa e o livre
empreendimento. O relato de uma iniciativa privada confessional na
área da saúde e educação era matéria de interesse dos jornais, ainda
mais num clima de aproximação entre Brasil e Estados Unidos, uma
relação muito natural para a IASD.
Em 1943 Peixoto enquanto diretor do CAB, organizou com
apoio da Casa de Saúde Liberdade e do Departamento de Imprensa
e Propaganda em São Paulo um almoço para divulgar a IASD nos
jornais da capital e deu bastante publicidade para os adventistas
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PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO
SUL-RIO-GRANDENSE (1947 A 1948)
De volta ao campo de origem onde nasceu e se converteu Peixoto
teve a sua experiência como líder administrativo regional de uma das
mais antigas e influentes associações da IASD no Brasil. Organizada
em 1906 esse campo exerceu forte influência nos rumos do adventismo
nacional. Foi do campo gaúcho que surgiram lideranças eclesiásticas
que assumiram posições à nível da Divisão Sul Americana e Associação Geral. Acompanhou Renato Emir.Oberg na gestão do Ginásio Adventista de Taquara, RS e estimulou o evangelismo no campo gaúcho.

JORNALISTA E GERENTE DA
CASA PUBLICADORA BRASILEIRA (1949 A 1950)
Peixoto começou a se intitular jornalista no tempo em que escreveu livros sobre assuntos religiosas. A CPB, editora da IASD, administrada por missionários teuto-norte-americanos, foi proibida por
decreto, de ser propriedade ou gerenciada por estrangeiros.
Segundo Nigri, a IASD, com sede nos Estados Unidos, foi obrigada pelas leis nacionalistas a confiar a propriedade e a gerência da
editora em nome de Peixoto:
Durante a II Guerra Mundial, a Igreja Adventista começou a enfrentar um difícil problema administrativo relacionado com os obreiros
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estrangeiros. Então, as organizações superiores fizeram do Pastor
Peixoto o Gerente Geral da Casa Publicadora Brasileira e também
o proprietário de todas as nossas revistas denominacionais! Tornou-se o dono legal […] No devido tempo tudo nos foi devolvido.
Peixoto foi o “servo bom e fiel” da parábola. Todos temos de tirar o
chapéu diante da integridade e fidelidade dele (NIGRI, 1993, p. 90).

Nigri destacou uma as das mais desafiadoras tarefas de Peixoto
como relações públicas:
O trabalho de maior projeção e responsabilidade que realizou nos
últimos vinte anos do seu ministério foi como Diretor do Departa600

mento de Deveres Cívicos da Igreja Adventista no Brasil. Em tal capacidade e com muita oração ele conseguiu a autorização legal para o
funcionamento do curso de enfermeiros-padioleiros. Somos a única
igreja a oferecer tal serviço. Foi outra das muitas vitórias! (IDEM)

Peixoto e Getúlio Vargas foram fotografados numa estância gaúcha em 1950. Peixoto teve dois encontros oficiais com o presidente
Getúlio Vargas, o primeiro ocorrido em 1932 e o segundo, em 1937,
como pastor e professor do CAB. Ambos eram conterrâneos de São
Borja, RS e dialogaram sobre as necessidades da IASD em relação aos
jovens e o serviço militar:
“Alludimos á liberdade religiosa, ensino religioso nas escolas
publicas e denominacionaes e separação entro Egreja e Estado.
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Foi-nos manifesta muito boa vontade para com toda a organização no Brasil. […] Tambem foram entregues uns informes em
portuguez, e em espanhol e em inglês juntamente com uma collecção de photografias das actividades adventistas nos campos
missionários como em Goyaz, Amazonas e o Collegio Adventista, em Santo Amaro. (O ADECEANO, 1950, p.1)

Os contatos de Peixoto com Vargas o habilitaram a dialogar com
outros políticos influentes do Brasil. O crescimento institucional da
IASD no Brasil exigiu que um nacional e confiável gestor assumisse o
papel de relações pública da IASD e não havia nome mais preparado
para essa tarefa.
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SECRETÁRIO GERAL DO DEPARTAMENTO DE
ASSUNTOS CÍVICOS-RELIGIOSOS DA IASD (1951 A 1971)
Moyses S. Nigri, seu aluno no Colégio Adventista e membro da
IASD Central do Rio de Janeiro ao homenagear líderes pioneiros adventistas do Brasil, assim descreveu Peixoto:
Sempre bem vestido e portador de uma personalidade contagiante, Peixoto representou bem, muito bem, a Igreja Adventista que
ele realmente amou. Era um pregador de elite. Suas pregações
eram bem planejadas, as palavras escolhidas e treinadas. Com
livre curso nas altas legislaturas do Brasil, Peixoto passava por
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deputado e até senador, o que ele realmente foi quando em defesa da verdade. Sim, um vaso escolhido, talvez diferente do que
alguns gostariam que fosse. Mas Deus o amou porque Peixoto
andava com Ele (NIGRI, 1993, p.90).
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Com Gustavo Capanema, na Era Vargas, conseguiu oficializar os
cursos secundários do CAB. Encontrou-se com Juscelino Kubitschek;
João Goulart, e Rondon Pacheco, ministro do presidente Costa e Silva
em 1967, sendo esses encontros descritos pela Revista Adventista.
Obteve a isenção dos jovens adventistas do serviço militar pouco
depois da participação do Brasil na Segunda Grande Guerra. Criou
o curso de formação de padioleiros reconhecido por Vargas em 13 de
junho de 1953, pelas Forças Armadas, através do Parecer Nº 14.566.
Um colega, Roberto R. Azevedo iniciou em 1942 como correspondente gaúcho na Revista Adventista e mais tarde amplificou o trabalho de Peixoto nos anos 1950 e acompanhou-o em visitas às autoridades em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo.

JUBILAÇÃO E APOSENTADORIA (1971 A 1980)
Morou seus últimos anos na cidade do Rio de Janeiro com a esposa Alice, perto do enteado, oficial na Marinha. Afastou-se da filha
Virgínia que se casara com André Pascuí.
No auge do seu trabalho de relações públicas da IASD, Peixoto ser
tornou um grande colaborador de Haroldo Pereira Lobo, adventista,
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carioca de expressão, ex-aluno do CAB e diretor da Sociedade Bíblica
do Brasil, entre 1960 e 1976, na Capital Federal. Peixoto e Lobo tiveram um papel fundamental numa maior aproximação da IASD com
as igrejas evangélicas que apoiavam a impressão de Bíblias no Brasil.
Foram parceiros na promoção dos concursos nacionais da Bíblia. O
adventismo mudou progressivamente sua imagem no país pelo esforço de Peixoto ao apresentar a IASD e suas ações em sua relevância
social, cultural e espiritual.
Continuou escrevendo, pregando e colaborando com a IASD
no setor de relações públicas e assistência social. Faleceu em onze de
setembro de 1980 e foi sepultado no Cemitério São João Batista, na
cidade do Rio de Janeiro. (REVISTA ADVENTISTA, 1980, p.29).
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CONCLUSÃO E INVENTÁRIO DE OBRAS
AUTORAIS, ADAPTAÇÕES E COMPILAÇÕES.
Peixoto foi um pastor, escritor, professor, jornalista, como gostava de ser descrito e identificado, afeito aos livros, jornais e revistas.
Não foi um jornalista de carreira. Enquanto estudante experimentou
com o colega Luiz Waldvogel, pioneiro do jornalismo impresso denominacional, os desafios de produzir O Seminarista e quando gerente
da CPB, trabalhou e circulou entre jornalistas. Foi mais um relações
públicas do que jornalista, no sentido masi amplo da comucação, ao
parlamentar, argumentar e buscar convencer jornalistas, politicos,
autoridade civis e militares sobre a relevância da IASD no Brasil e no
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mundo. Para alcançar este feito em seus dias aperfeiçoou-se na arte
e falar em público, nas sua apresentação pessoal, no aprendizado do
inglês, na retórica de seus sermões e ilustrações que o tornaram um
destacado pregador, orador e autor de livros.
Peixoto foi um pastor controverso que avançou os limites relacionais da IASD na busca de recursos governamentais para o financiamento da Assistência Social Adventista nos seus últimos anos de
trabalho em contato com chefes do executivo federal, ministérios e
políticos do poder legislativo na transição dos governos democráticos
para o regime militar. A IASD com Peixoto aproximou-se JK, Jango,
dos generais Costa e Silva e Médici. Com Peixoto a IASD teve uma
atuação marcante na Capital Federal, tanto no Rio de Janeiro como
em Brasília. Mesmo com a transferência da sede do executivo federal
para o planalto central, o Rio de Janeiro, onde residiu desde sua saída
da gerência da Casa Publicadora Brasileira, em 1950, manteve-se o
centro de poder. A contribuição de Peixoto ao mundo da comunicação adventista repercute ainda nos dias atuais.
Além de escrever artigos e notas em jornais estudantis do CAB
entre 1922-1946 e na Revista Mensal e Revista Adventista, entre 1921
e 1972, publicou livros inventariados a seguir.
PEIXOTO, D. Curso de falar em público. Santo André, SP: Casa
Publicadora Brasileira, s/d. 180 p. (Adapt.)
PEIXOTO, D. Lições sobre o dom do espírito de profecia. São
Paulo, SP: Imp. Metodista. s/d. 200 p. (Compil.)
PEIXOTO, D. 250 esboços para sermões e 250 ilustrações escolhidas. São Paulo, SP: Livraria Liberdade, 1935. 459 p.
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PEIXOTO, D. 300 esboços para sermões e 300 ilustrações escolhidas. São Paulo, SP: Livraria Liberdade, 1941. 289 p.
PEIXOTO, D. Evidências do christianismo. São Paulo, SP: Imp.
Metodista, 1937. 220 p.
PEIXOTO, D. História das missões e denominacional. São
Paulo, SP: Imp. Metodista, 1937. 348 p.
SILVA, D. Peixoto. 500 esboços para sermões. São Paulo, SP:
Imp. Metodista, 1949. 396 p.
SILVA, D. Peixoto. 500 ilustrações escolhidas. Brasil: Imp. Metodista, 1949. 422 p.
SILVA, D. Peixoto. Manual de instrução moral e cívica para o
curso de formação de enfermeiro padioleiro. Santo André, SP: CPB
- Casa Publicadora Brasileira, 1955. (Adapt.)
SILVA, D. Peixoto. Coletânea de mil ilustrações selecionadas.
Rio de Janeiro, RJ: Empresa Nobre de Publicações, 1966. 2 vs. 837 p.
SILVA, D. Peixoto. Coletânea de mil esboços para sermões. Rio
de Janeiro, RJ: Imprensa Nobre de Publicações, 1967. 841 p.

REFERÊNCIAS
ALMOÇO OFERECIDO À IMPRENSA PELOS DIRETORES DA CASA
DE SAÚDE LIBERDADE. Diário Popular. São Paulo, p. 14, 22.mai.1943.
BAINER, C. L. Colporteur work in Rio Grande do Sul, Brazil. The Advent
Review and Sabbath Herald. Washington, DC, p. 16, 01.dez.1927.

605

OS DESAFIOS DA COMUNICAÇÃO

BORGES, Vavy P. Grandezas e misérias da biografia, p.203-235. In. PINSKY,
Carla B. Fontes Históricas. São Paulo, SP: Contexto, 2006.
BROWN, L. E. Patriarchas e Prophetas no Cattete. Revista Adventista.
Santo André, p. 9, abr. 1932.
COLÉGIO ADVENTISTA BRASILEIRO. O Estado de São Paulo. São
Paulo, p. 5, 01.jun.1943.
DANIELLS, A. G. Revival meetings in Rio de Janeiro, Brazil. The Advent
Review and Sabbath Herald. Washington, DC, p. 22, 03.abr.1930.

606

DR. GETÚLIO VARGAS, D.D. PRESIDENTE DO BRASIL, E O PROF. D.
PEIXOTO DA SILVA. O Adeceano. São Paulo, p.1, 1950.
ENTRE SANTO AMARO E ITAPECERICA DA SERRA FUNCIONA UM
GRANDE COLÉGIO. Diário Popular. São Paulo. p.10, 31.mai.1943.
GUARDA, Márcio Dias. UNASP - muito além do ensino: 100 anos de
história (1915-2015). Hortolândia: Multicomm, 2015.
HOLDORF, Ruben D. História da comunicação adventista no Brasil.
Engenheiro Coelho: UNASPRESS, 2009.

Domingos Peixoto da Silva: jornalista e relações públicas da IASD

HOSOKAWA, Elder. Da colina, rumo ao mar: Colégio Adventista
Brasileiro em Santo Amaro (1915-1947). Dissertação (Mestrado em
História Social) — FFLCH, USP, 2001.
KOFES, Suely. Uma trajetória, em narrativas. Campinas: Mercado das
Letras, 2001.
LESSA, Rubens. Casa Publicadora Brasileira: 100 anos. Tatuí: CPB. 2000.
LÜHMANN, João Christiano. Notas diversas. Feito sem reflexão: de onde
vem o mal. O Município. São João da Boa Vista, p.3, sab, 09.jan.1926.
MARGARIDO, Manoel. Do meu canhenho. Revista Mensal. Santo André
p. 12, mar. 1922.
MORRE DOMINGOS PEIXOTO DA SILVA (1898-1980). Revista
Adventista. Santo André, p. 29, out. 1980.
NEILSEN, N.P. Reunião campal em Porto Alegre. Revista Mensal. Santo
André. p.13, mai.1928.
NIGRI, Moysés S. Andando com Deus todos os dias. Tatuí, SP: CPB, 1993.
O COLÉGIO ADVENTISTA HOMENAGEIA IMPRENSA PAULISTA.
Folha da Manhã. São Paulo, p.1, 01.jun.1943.

607

OS DESAFIOS DA COMUNICAÇÃO

PARECER Nº 14.566. Diário Oficial da União. Rio de Janeiro, p. 17,
13. jun.1953.
PASCHOAL, Francisco. Silêncio construtor. Cidade de São João. São João
da Boa Vista, p.2, dom. 10.jan.1926.
SILVA, Domingos P. Experiência inesquecível do paternal cuidado de Deus.
Revista Adventista. Santo André, p. 21, mar. 1972.
     .Recordar é viver… Revista Adventista. Santo André, p. 17, fev. 1972.
UMA CADEIA DE HOSPITAIS PARA MAIOR BENEFÍCIO DA
608

HUMANIDADE. Folha da Manhã. São Paulo, p. 5, 22.mai.1943.
VÁSQUEZ, Manuel. Vida e obra de Milton Afonso. Tatuí: CPB, 2004.
WALDVOGEL, Luiz. Memórias de tio Luiz. Tatuí: CPB, 1988.

Uma análise da
Revista Adventista
sobre o voluntariado
intercultural1
Rodrigo Follis2
Samir Domingues Costa3
1

Trabalho apresentado no I Congresso Adventista
Latino-Americano de Pesquisadores da Comunicação (Adventcom), realizado em Engenheiro Coelho,
SP, entre os dias 12-14 de setembro de 2017.
2 Orientador do trabalho. Doutor em Ciências da
Religião e Mestre em Comunicação. Professor no
Unasp, e-mail: rodrigo.follis@unasp.edu.br
3 Atualmente cursando Pós-Graduação em Estudos
Teológicos/Missiologia no Unasp, e-mail: samir.costa@unasp.edu.br

OS DESAFIOS DA COMUNICAÇÃO

610

Resumo: O presente artigo analisa a abordagem da Revista
Adventista quanto ao uso do termo “voluntariado intercultural”.
A discussão se deu a partir de uma análise documental, com
abordagens quantitativa e qualitativas, principalmente a partir da
análise do discurso. O objetivo foi discutir como esse termo está
registrado através de seus textos e analisar conceitos de voluntariado
intercultural missionário. Em geral, obtemos na Revista Adventista
uma discussão mais voltada para questões de conceitos missionários
ausentes do termo voluntariado intercultural de maneira direta.
Essa pesquisa tem por objetivo apresentar esse contexto, assim como
clarificar a importância do uso desse termo e o seu papel necessário
para a missiologia e história do desenvolvimento do voluntariado
na Igreja Adventista por mais de um século.
Palavras-chave: Voluntariado; Intercultural; Revista Adventista;
Missiologia.
Esta pesquisa é relevante porque o voluntariado intercultural adventista apresenta mudanças significativas. Ao mesmo tempo, não tem havido uma discussão suficiente dessas mudanças. A
maior parte das informações se apresenta de maneiras isoladas,
sem nenhum diálogo estabelecido até o momento. A Revista Adventista se torna o veículo principal para essa divulgação, em uma
quantidade satisfatória de informações. Entretanto, há pouca pesquisa no Brasil que discute a abordagem dessas mudanças no voluntariado intercultural adventista.
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Dessa maneira, se tem por objetivo verificar se a Igreja Adventista Do Sétimo Dia (IASD), dentro da realidade brasileira, está usufruindo desse novo conceito teológico para evangelizar. A proposta
é realizar um levantamento histórico dentro da editoria da Revista
Adventista, órgão de máximo imprensa da instituição no Brasil, publicada initerruptamente por mais de 100 anos. A intenção é buscar
na revista qual a percepção que o termo “contextualização intercultural” tem com o movimento e seus desafios para a missiologia
adventista brasileira.

METODOLOGIA
A construção da metodologia realizada nesse artigo se deu diretamente por um estudo realizado por Follis (2017) previamente em
sua tese doutoral. Assim, a construção do mesmo segue seus passos.
Nossa pesquisa se localiza em uma fonte bem delimitada, assim,
caracterizada como documental, ou seja, possui um suporte com “informação registrada, formando uma unidade, que possa servir para
consulta, estudo ou prova” (APPOLINÁRIO, 2009, p. 67). O corpus
selecionado é a Revista Adventista, nela a busca se deu por método
não probabilístico, tendo na busca pela palavra-chave sua principal
forma de encontrar o material a ser analisado. Citamos todos os achados, através de tabelas quantitativas, quanto ao aparecimento das expressões: voluntariado intercultural, voluntariado, intercultural. Os
quais analisamos a partir de uma perspectiva qualitativa.
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A construção das tabelas com o resultado se deu através da junção
de duas vertentes; para a primeira seguimos o pensamento de Strauss e
Corbin (2008) quanto a uma metodologia que consiga trazer o melhor
da teoria quantitativa para a análise qualitativa. Os autores argumentam que a criação de códigos e categorias para enquadrar o corpus antes
mesmo de se entrar em contato com ele acaba por conduzir a um viés
metodológico; sendo melhor criar as categorias no decorrer da análise
do corpus e depois aglutinar em categorias menores. Inverte-se a lógica,
obtendo-se as categorias depois da análise dos materiais e não antes. Foi
essa a construção que produzimos, seguindo-se da análise das categorias encontradas (FLICK, 2008; BAUER, 2015). Também nos baseamos
em técnicas de Análise de Conteúdo, as quais podem ser entendidas nas
obras de Bardin (1977), Franco (1986) e Rocha e Deusdará (2005).
O que fizemos foi acessar o site www.revistaadventista.com.br e clicar na aba “acervo”, lá colocamos os termos a seres buscados para uma
leitura geral de grande parte do material, de maneira não probabilística.
Essa plataforma online é mantida pela Casa Publicadora Brasileira, editora oficial da IASD no Brasil e responsável pela publicação do periódico.
Através do site encontramos de maneira fácil e livre todo o acervo da revista durante seus mais de 100 anos de publicação. Essa busca é automatizada e resulta em um pdf com a página original do período de maneira
digitalizada (fac-símile), garantindo sua confiabilidade.
Catalogamos os termos por aparições: se em uma mesma matéria encontrássemos três citações, as consideramos cada uma a partir
de sua lógica direta, pois nos interessava ver todas as tendências e
não apenas a quantidade de citações em si. Pudemos perceber, através
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da variação dos números, as diferentes ênfases durante os períodos
históricos, dados que passamos a analisar qualitativamente, segundo
Godoy (1995), Gill (2002); Magalhães (2009), Orlandi (1987) e Wilson
(2003). Os textos, sejam de notícias ou demais seções do periódico,
foram considerados de igual modo dentro da análise empreendida,
importando o histórico durante o tempo e não o gênero discursivo do
texto. Como a quantidade de informação é grande, devido ao longo
período pesquisado e também a frequente atenção que os assuntos
abordados encontram na revista, optamos por, após a análise dos textos, fazer tabelas quantitativas para traçarmos as tendências encontradas. Tínhamos como objetivo localizar os textos nos quais essas
palavras encontram lugar, para entender como se procede a abordagem sobre voluntariado e seu uso missiológico pelo adventismo brasileiro, a partir da maneira como foi relatado e discutido na revista.
As tabelas de análises são comparadas dentro do desenvolvimento
histórico em que as citações se encontram, isso através do ano de publicação da revista. A análise foi disposta em décadas, devido a quantidade de material encontrado, ficando mais simples de ser visualizado e de
se perceber tendências globais. O período pesquisado vai da primeira
edição de 1906 até a última de 2017. O objetivo foi incluir um grande
período histórico para se perceber tendências mais consolidadas sobre
o uso do termo e dos tópicos missiológico ligados a ele.
Junto com as tabelas, escolhemos citações retiradas da revista para
serem analisadas. Devido ao número de possibilidades, escolheu-se as
mais representativas das tendências e dos pensamentos encontrados,
não se pretendendo mencionar todas as citações localizadas, tal como
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fizemos nas tabelas, que contemplam o total de citações de cada termo ou categoria. Um detalhe desse número é importante: se em uma
reportagem foi citada três vezes a palavra intercultural, ela aparecerá
contabilizada três vezes. As referências foram cruzadas e alguns artigos
podem aparecer em categorias diferentes. O objetivo é entender o espírito do grupo, por isso a opção dessa abordagem mais ampla.
É importante salientar que optamos, em todo a presente pesquisa, por
não referenciar, no final do texto, citações de artigos e reportagens encontradas na Revista Adventista. Essa opção se deu por não considerarmos
esse material primariamente como referência, mas como objeto/fonte do
presente estudo. Evitando-se um desnecessário aumento das referências ao
final do texto, as informações (mês, ano e página) para se encontrar as citações foram disponibilizadas no texto. Além disso, sempre que foi necessário usar uma reportagem, notícia ou artigo retirado da Revista Adventista,
se ocultou qualquer menção ao autor responsável pelo texto. Essa informação aparece na maioria das vezes na revista, mas não foi utilizada no
presente artigo. O que em nada inviabiliza a pesquisa, pois o que importa
é o conteúdo e a tendência do grupo e não os indivíduos-autores. Também
se manteve a grafia original da revista, respeitando o documento tal como
ele foi escrito em seu momento histórico e linguístico.

VOLUNTARIADO INTERCULTURAL
No final do século 18, observa-se claramente o desenvolvimento
do voluntário/missionário intercultural. As sociedades missionárias
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já eram existentes nos principais países protestantes da Europa, mas
na década de 1880 nos EUA houve um grande destaque. Após a Reforma, essas “sociedades missionárias” eram desconsideradas pelo
protestantismo como anátemas e por muito tempo demorou para se
criar esse conceito (BOSCH, 2002).
Essas sociedades podem ser observadas em detalhes na descrição da obra clássica de Bosch (2002, p. 396):
“Mas um número crescente dessas novas sociedades engajou-se
na causa das missões no exterior. Fundamentalmente, as sociedades
se estruturavam todas com base no princípio do voluntariado e dependiam da contribuição, em termos de tempo, dedicação, e dinheiro,
de seus membros. …Pessoas de renda e posição modestíssima doavam dinheiro e apoiavam, com suas orações, projetos que se desenvolviam a milhares de quilômetros.

MISSIOLOGIA GERAL DO VOLUNTARIADO
Já no fim do século do 19, houve novamente uma grande ênfase
nessas sociedades com o princípio do voluntariado, ilustrando o moderno estado do espírito ocidental de ativismo e “bom-mocismo”. O
espírito dessa juventude era movido por dever, compaixão, confiança,
otimismo e reavivamento evangelical.
Entre elas se destaca a China Inland Mission que tinha como
apelo um convite urgente aos jovens para que se sacrificassem irrestritamente com o intuito de salvar os milhões de habitantes da
China e de outros países longínquos antes que sobreviesse o juízo
final (BOSCH, 2002, p. 401).
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Vale lembrar que dentro desse princípio voluntário/missionário existia também a radicalização. Aqueles que eram desafiados a ir sem qualquer
garantia financeira, plenos na confiança do Senhor. Considerados como
heróis da fé e tolos por amor de Cristo. Propagandas como apresentar o
evangelho ao maior número de pessoas possíveis e a necessidade constante
de mais missionários eram slogans. Esses não viveriam em “estações missionárias”, mas próximos dos nativos, comendo e se vestindo como eles.
Desconsiderando particularidades doutrinárias e trazendo o enfoque para
o simples evangelho da salvação mediante Cristo (BOSCH, 2002).
Ele resume esse novo conceito afirmando que “o princípio do voluntariado aparenta ter uma predisposição inerente ou para a tolerância em relação a outros ou para a absolutização de seus próprios pontos de vista.” Esse comportamento sobre a missão bíblica é explorado
por Wright (2012) e também se torna referência para a compreensão
do desenvolvimento identificado. Após uma visão geral desses tópicos, tem-se por objetivo o levantamento das referências apresentadas
no corpus do estudo.

VOLUNTÁRIO/MISSIONÁRIO INTERCULTURAL DA IASD
O voluntário/missionário intercultural está intimamente ligado
à história das organizações cristãs. A IASD4 (Igreja Adventista do Sétimo Dia) em sua obra organizada por Doss (2011) reflete esse pensamento. Apresenta J. N. Andrews e seus dois filhos partindo para
a Europa como os primeiros missionários adventistas oficialmente
4

A Igreja Adventista do Sétimo Dia será descrita por sua sigla oficial neste
estudo — IASD.
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enviados, os Westphal, Stahl, e Davis às Américas Central e do Sul.
Essa herança missionária reflete no século 21 na busca do voluntário/
missionário intercultural e a Revista Adventista é o instrumento de
identificação desse processo.
Em sua tese histórica brasileira, Borba (2009) apresenta esse movimento exemplificado por Johannes Ehlers que deixou o Brasil, em
1903, como primeiro missionário brasileiro em terras estrangeiras, até
o registro atual de mais de 500 missionários adventistas do sétimo dia
brasileiros que partiram para missões interculturais. Já no histórico desenvolvido por Greenleaf (2011), ele descreve que apenas em 1980 que
se pode identificar a noção em desuso de “campo de missões estrangeiras” para o Brasil. Informações que contribuem para a identificação e
análise de notícias descritas na Revista Adventista, corpus deste estudo.

MISSÃO INTERCULTURAL
Na reunião de artigos apresentados pelos editores da obra “Perspectivas no Movimento Cristão Mundial” podemos ver claramente
o histórico bíblico desse movimento voluntário/missionário intercultural. De Abraão, no Antigo Testamento, a Paulo, com suas viagens, assim como a história recente dos últimos séculos, observamos
o comportamento desses voluntários e seus objetivos alcançados
(WINTER; HAWTHORNE; BRADFORD, 2009). O processo de contextualização dentro de um ambiente intercultural se faz necessário
também para essa compreensão (BURNS, 2011).
A decisão de se tornar um voluntário/missionário intercultural
tem como objetivo responder à uma pergunta que permeia a mente
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do ser humano por milhares de anos: “Quem somos e para que estamos aqui?” Outras ainda permanecem. Quem é o autor dessa missão?
Como avaliar o contexto missional desse compromisso? Existe diferenças entre esse voluntariado intercultural e local? Porque tempo e
espaço são critérios? (WRIGHT, 2012). Esses e outros questionamentos essa pesquisa tem por objetivo identificar nessa revisão ao corpus
da Revista Adventista (1906-2015). Porque elas foram relatadas e a
qual grupo pertencem dentro do contexto da missiologia?
Acredita-se que estamos entrando numa nova fase na IASD
em relação ao voluntário/missionário intercultural. O envio desse
novo grupo pode ser considerado e identificado a partir de um estudo maior, projetando então essa comunidade como uma agência de
recrutamento e nascimento de missionários globais. Se a igreja brasileira aproveitar o “vento favorável” das missões mundiais poderá
formar uma cultura missionária. Um caminho que, felizmente, pode
não ter volta (COSTA; DIAS, 2016, p. 147-148).

O USO DO TERMO “VOLUNTARIADO INTERCULTURAL”
NARRADO PELA REVISTA ADVENTISTA
A Revista Adventista não apresenta esse termo em suas contribuições. Assim a busca pelo contexto desse uso se deu através do
desmembramento dele e sua analises por quantificação de algumas
citações das muitas encontradas. Visando definir um breve panorama para compreender o quadro apresentado pela Revista Adventista.
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Tabela 1: Quantificação da expressão “voluntariado”
na Revista Adventista (1906-2017)
TERMO

1906

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

VOLUNTARIADO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

54

A primeira citação de voluntariado pela revista é em Maio de 2001 (p.
23). Ocorreu naquele momento o primeiro encontro mundial de jovens da
igreja adventista e entres as áreas abordadas nos seminários estava o voluntariado. Itens como alcançar a região da janela 10/40 e servir ao redor do
mundo foi mencionado. Nessa mesma reportagem se identifica uma citação de um jovem do Quénia, Daniel M’mais sobre a ação do voluntariado.
Ele relata: “Nossos jovens estão servindo como voluntários, trabalhando
em áreas não-conquistadas, especialmente em nossas fronteiras com a Somália e entre as tribos do Quénia. E embora nem sempre fiquemos sabendo do resultado aqui nesse mundo, no reino eterno ouviremos acerca de
quanto nossa pequena ajuda foi útil na salvação das pessoas.”
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Já a segunda aparição está relacionado com um grupos de estudantes americanos que vieram ao Brasil para a construção de um
núcleo infantil em SP, registrado na edição setembro de 2004 (p.32).
A reportagem relata o compromisso financeiro e de tempo para essa
atividade, assim como o nível de satisfação por parte dos voluntários
e da liderança que os recebeu.
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Já como ultima citação do voluntariado em conexões com o intercultural temos a revista do mês abril de 2017 (p. 25). Um grupo de voluntários foi para o Egito por 20 dias. Colaboradores de uma instituição
adventista do sudeste brasileiro, estiveram no Cairo em uma escola que
auxilia 120 alunos em sua maioria do Sudão. Varias atividades foram
realizadas de maneira sistemática e direta. A riqueza de detalhes na reportagem deixa claro o amadurecimento do voluntariado em planejamento estratégico desde sua primeira citação a mais de uma década atras.
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Tabela 2: Quantificação da expressão “intercultural”
na Revista Adventista (1906-2017)
TERMO
INTERCULTURAL

1906 1910

1920 1930

1940

1950

1960

1970 1980

1990

2000

2010

0

0

0

0

0

0

0

1

4

0

0

0

Em relação ao termo intercultural a pesquisa se resume ao número menor de citações. Em Setembro de 2008 (p. 22) se verifica a
primeira citação dessa expressão. Um grupo de estudantes tomaram
a decisão de realizar um projeto social em um conjunto de aldeias
no interior da região central do Brasil. Essas aldeias indígenas são
consideradas como áreas isoladas, que fazem parte de uma outra
cultura, que se envolve com a cultura do outro, gerando conflitos a
serem contextualizados. Assim o termo intercultural é definido para
essa noticia como: “Na relação dos Karajás com o homem branco, algumas influências negativas levaram problemas e vícios à juventude
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indígena. O alcoolismo e uso de drogas precisa ser combatido e medidas de orientação aos jovens e crianças podem atenuar esse impacto
das relações interculturais.”
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Já em Maio de 2016 (p. 49) se observa a citação mais relevante ao
contexto intercultural missiológico. Aprersenta-se a divulgação de um
livro acadêmico sobre o assunto, obra conjunta da primeira turma de
missiologia do UNASP, campus Engenheiro Coellho, pela Unaspress,
em formato digital, sem custos. Promovendo oficialmente esse termo
ainda tão pouco divulgado oficialmente, pela Revista Adventista.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O termo “Voluntariado Intercultural” sem duvida é uma referência para melhor compreensão do desenvolvimento e alcance da
mensagem. Apesar dele ser recente, e assim justificar sua ausência no
século passado na Revista Adventista, o uso desse termo em momento posterior também justifica o reconhecimento do desenvolvimento
de uma cultura que está sendo plantada na igreja adventista. Uma
evolução crescente também foi identificada. Por outro lado se justifica uma preocupação de comunicação e o espaço de abertura para uso
maior desse termo, em diferentes contextos.
Na obra de contribuição recente, mencionado pela Revista Adventista, “Missiologia intercultural: refletindo a realidade brasileira”,
vários autores deixam claro em seus artigos como essa compreensão
é melhor desenvolvida pela comunidade acadêmica que representa
esse periódico (COSTA; DIAS, 2016). Dessa maneira se observa o
reconhecimento do uso do termo, mas também a necessidade de
uma evolução não apenas na publicação, mas no uso, que será um
reflexo natural do desenvolvimento do voluntariado intercultural
adventista brasileiro.
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Resumo: O artigo trata da necessidade do ser humano de transcendência
e pertencimento. Discorre sobre a comunicação com o sagrado através
do religare na cibercultura e a transferência da devoção humana. Sob o
regime da dromocracia através dos meios de comunicação eletrônicos e
de rede, a tecnologia é venerada em detrimento do ritual antigo arcaico de
religação com o sagrado. No contexto da cibercultura surge a ciber-religião,
fenômeno que tem sido observado e experimentado por várias religiões a
fim de obter resultados através da conversão de pessoas no ciberespaço. Há
os que afirmam que esta relação entre mídia e religião pode ser uma dupla
contaminação entre a esfera do religioso e a midiática, surgindo a mídia
religiosa e a religião midiática. Com o desenvolvimento da civilização
midiática a partir do século XX, as grandes marcas utilizaram-se de meios
viáveis e escusos para vender e lucrar diante do regime dromocrático
mercantilista, tornando as pessoas em mercadorias. O artigo revela que
a inteligência coletiva pode ser remédio ou veneno como menciona Pierre
Lévy, dependendo do uso que se fizer da tecnologia. Há uma relação da
dromocracia com a veneração à tecnologia.
Palavras-chave: Comunicação;
Dromocracia; Religião

Cibercultura;

Ciber-religião;

DESAFIOS DA PÓS-MODERNIDADE
Esse estudo, permite a oportunidade de penetrar num mundo ainda pouco explorado onde há um emaranhado de matizes - sociedade,
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cibercultura e valores. No fato de lidar diariamente com igrejas e suas
comunidades, fica sublinhado um desafio para muitas denominações
históricas tradicionais e institucionalizadas, bem como pentecostais e
neopentecostais. Como saciar uma demanda cada vez maior de pessoas
que desejam ser atendidas em suas necessidades sociais, emocionais e
espirituais? Este artigo revela como as pessoas estão se comunicando
com o sagrado após a migração das formas de religare, relacionadas
às religiões da modernidade, por intermédio dos meios eletrônicos de
comunicação e rede, e que papel a modernidade e a pós-modernidade tiveram e tem, na maneira como a religião se apresenta aos atores
da cibercultura. Surgem então duas perguntas: Como a igreja pode satisfazer os anseios de uma comunidade global necessitada de religar-se ao sagrado e pressionada pela dromocracia na pós modernidade?
Como se beneficiar do fenômeno da cibercultura como instituição; e
ao mesmo tempo, individualmente, se precaver dos perigos da transferência da devoção e veneração humana em relação à tecnologia? Há
o surgimento de uma nova forma de religião — a ciber-religião. Este
segundo fenômeno, pode ser uma oportunidade para a evangelização
no século XXI. Por outro lado, há um interesse humano exacerbado
pela tecnologia desencadeando uma transferência da devoção humana.
Há uma necessidade de religar-se com o sagrado transcendendo-se, e
ser acolhido através da sensação de pertencimento. Há uma relação da
dromocracia com a veneração à tecnologia? Pressupomos que o espaço
dos meios eletrônicos de comunicação e rede são uma versão líquida e
diluída do religare. Surge outra pergunta: Será que a tecnologia consegue satisfazer plenamente essa necessidade das pessoas pós-modernas?
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Entendemos que há necessidade de revisar e discutir as pesquisas feitas
nesta área de estudo. Há uma relação entre a necessidade do ser humano de transcender (religare) e do capitalismo mercantilizado de promover a venda de uma imagem ou produto/conteúdo. Nesta ânsia por saciar-se, tanto o sistema capitalista dos meios midiáticos como os atores
do ciberespaço, procuram devorar um ao outro surgindo um terceiro
fenômeno. Surge a (tecnolatria) transferência da devoção humana para
as máquinas. A veneração tecnológica começa a tomar espaço na vida
do homem, que se apega a sua tábua de salvação na era pós-moderna.
E na esteira da dromocracia, esses atores, não estão se dando conta dos
prejuízos a sua necessidade original de relacionar-se corporal e concretamente com Deus e com as pessoas no tempo e no espaço. Esse trabalho se torna relevante porque permite uma interação interdisciplinar
entre a comunicação, teologia, sociologia e outras áreas das ciências
sociais. Este estudo toma como referência acadêmicos como Tomaz
(2012); Lévy (1999); Miklos (2013); Trivinho (2007); Silva (2014) e Júnior (2004), através de uma pesquisa exploratória e bibliográfica. Tomaz (2012) menciona um modo de pensar ocidental, na modernidade
quando o ente humano, que se vê investido da capacidade de assumir
os rumos da história, decide agir a partir do domínio calculado, objetivo, da natureza. Citando Ciro Marcondes Filho (1994), Tomaz fala da
era teocêntrica, “era” comandada por Deus, onde o homem não tinha
nenhuma interferência na sua capacidade decisória. Com a ruína do
pensamento medieval e as descobertas científicas, políticas, econômicas e sociais, que aconteceram entre os séculos XV e XIX, abre-se um
espaço para a humanidade assumir o controle de sua existência fazendo
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uso da razão, ciência e tecnologia. A partir deste momento, surge a “era”
antropocêntrica. Júnior (2004) acrescenta que, o que Deus foi para idade média, a razão foi para a idade moderna. Noutras palavras, eram os
absolutos que serviam de fundamento para a visão de mundo e para
a estruturação dos valores sociais. A razão se tornou o próprio deus.
No embalo desse movimento racional onde a razão liberada confrontou a própria fé, a ideia de salvação através de Cristo foi substituída
pelo pensamento de progresso através da ciência. Junior (2004) menciona um pensamento extraído de uma ideia de Immanuel Kant, um
dos mais proeminentes filósofos de todos os tempos, dizendo que havia
chegado o tempo da maioridade e a hora do ser humano se servir do
seu próprio entendimento. O pensamento iluminista acreditava que o
progresso era inevitável e que a ciência aliada ao poder da educação nos
libertaria da nossa vulnerabilidade e de nossa escravidão social. Em
conclusão ao pensamento de Junior, o que destronou o Deus da idade
média, foi a razão moderna que sofreu o mesmo efeito diante do desencantamento iluminista, com uma variante — a pós modernidade destrona a razão e não coloca nada no lugar. A situação pós moderna hoje
é a falta de fundamentos e a angústia existencial. “Não é nem o fato de
que se chegou ao fundo do poço, mas a constatação de que o poço não
tem fundo!” (JÚNIOR, 2004, p. 5). Tomaz (2012), sobre a velocidade e
a técnica na contemporaneidade, menciona uma perspectiva antropocêntrica que faz da relação sujeito/objeto uma dualidade onde o sujeito
predomina sobre o objeto. Essa perspectiva vê o progresso tecnológico
como instrumento para o atingimento das finalidades do sujeito, sendo subordinada a ele. Afirma ainda, que a negatividade a ser superada
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é a distância em relação ao outro - no sentido filosófico, o estudo e
a produção de máquinas de comunicação. Paradoxalmente a ideia do
homem como o sujeito, Trawny citado por Tomaz (2012, p. 6), e sustentado por Heidegger mostram que o homem moderno não é o iniciador,
ou sujeito da técnica moderna.
Ele é provocado a descobrir as coisas de maneira técnica muito antes de perceber o que está em jogo, de forma que sua participação
não é senhor do processo, mas como um alguém que atende ao apelo para descobrir as coisas enquanto disponibilidade. Antes de ser
senhor da técnica, o homem é invocado a utilizá-la para desafiar a
natureza. Então esse apelo leva o homem a desafiar a natureza, to632

mando-o como parte da sua processualidade posicionadora, a qual
ele não dirige.

Parece que há uma constante interdependência da técnica e a necessidade inata do ser humano de transcender em relação ao sagrado,
e uma alternância de posicionamento em relação ao objeto da veneração humana. A idade média colocou Deus no centro como fundamento. A modernidade posicionou a razão deslocando o Deus venerado. A percepção que se afigura é que há um espaço aberto para um
fundamento na contemporaneidade, em função do buraco deixado
na pós-modernidade. Verifica-se que não há um fundamento na pós-modernidade, percebe-se uma inserção da veneração humana oportunizada pelos meios eletrônicos de comunicação e rede ocupando
espaço deixado pela modernidade.
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CIBERCULTURA, CIBERESPAÇO
E A CIBER-RELIGIÃO
Lévy (1999) revela ser considerado por alguns, um otimista em
relação à internet. Contudo, ele disse que seu otimismo não promete
que a internet resolverá, num passe de mágica, todos os problemas
culturais e sociais do planeta. Mas reconhece dois fatos importantes:
1) crescimento do ciberespaço através de jovens ávidos por experimentar coletivamente formas de comunicação diferentes das mídias
clássicas; 2) o surgimento de um novo espaço de comunicação podendo ser explorado nos planos econômico, político, cultural e humano.
Penso que esse novo espaço de comunicação está sendo explorado no
plano religioso também. Ele ainda afirma que, os que denunciam a cibercultura são semelhantes àqueles que desprezavam o rock nos anos
50 ou 60. Conclui seu pensamento dizendo que, de forma alguma, quer
dar a impressão de que tudo o que é feito com as redes sociais digitais
seja “bom”. Ele diz ser tão absurdo quanto supor que todos os filmes
sejam excelentes. Só pede que sejamos benevolentes e receptivos em
relação à novidade. Lévy (1999) acrescenta que é inevitável esse crescimento que servirá para aumentar o abismo entre os bem-nascidos
e os excluídos e que todo aquele que admira a cibercultura se coloca automaticamente ao lado do capitalismo. Essa forma de encarar
a realidade não quer dizer que Pierre Lévy acreditava ser algo ruim,
o fato de ser indústria ou parte de um comércio, pois podia apreciar
o lado cultural e estético. Mas também reconhece que esse assunto
tem implicações culturais em todas as suas dimensões. A hipótese de
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Lévy (1999) é a de que a cibercultura expressa o surgimento de um
novo dilúvio universal trazendo formas culturais diferentes das que
vieram antes da mutação das comunicações. Diante dessa realidade,
Miklos (2013) levanta a hipótese de uma dupla contaminação entre
a esfera do religioso e a midiática, isto é, os formatos midiáticos se
apropriam de elementos do ritual religioso arcaico estabelecendo sua
própria estética, ao passo que, a religião midiatiza-se. Neste caso, a
mídia é sacralizada. Outro aspecto é que muitos vivem uma ilusão
digital. “Para eles, o real é o que é midiatizado, e o virtual parece
mais tangível do que o material” (BENEDICTO, 2015, p. 2). Surge,
portanto, as experiências religiosas no ciberespaço — a ciber-religião.
Segundo Miklos, esse fenômeno nada mais é do que a busca por um
território encantado. Com o advento da modernidade, a experiência
religiosa tradicional foi abalada.
Nas sociedades pré-modernas, o religare era parte integrante de cada
um, da mesma maneira como o sexo, a cor da pele, os membros, a
linguagem. Na modernidade desencantada, fruto do capitalismo e
impulsionada pelo pensamento iluminista, o mundo religioso foi
sendo fragmentado, afastando o homem da natureza e da realidade
cósmica, já que tudo passou a ser explicado, medido, aferido, relegando ao homem o desamparo, em sua eterna busca pela realização
mítica (MIKLOS, 2013, p. 7).

Miklos (2013) cita um fenômeno observado por Baitello Jr. chamado por ele de “mídia religiosa e a religião midiática”, onde os meios
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eletrônicos de comunicação e rede tornaram-se um poderoso aliado
na evangelização das igrejas, consequentemente levando a uma disputa por mais fiéis. Esse fenômeno observado por Baitello Jr., permite
que haja uma relação de interdependência entre os meios eletrônicos de comunicação e rede e as religiões. É importante ressaltar que
Miklos (2013), analisa outro fenômeno chamando de midiofagia, em
que os meios de comunicação eletrônicos interativos apropriam-se de
conteúdos arcaicos presentes no imaginário de uma cultura. Afirma
que eles ”devoram” estes atributos, metabolizam e os devolvem para a
cultura a partir de seus interesses. Segundo Miklos (2013), a sociedade cibercultural se apropria simbolicamente desses traços da cultura
do ritual arcaico reconfigurando-se à luz dos aspectos contemporâneos. E isso acontece em relação aos principais atributos divinos: onipotência, onisciência e onipresença.

REGIME DROMOCRÁTICO CIBERCULTURAL:
INVISIBILIDADE, VELOCIDADE E VIOLÊNCIA
Trivinho (2007) menciona que a velocidade organizou a vida
social, cultural e política ao longo dos milênios e vigora há décadas,
com notável intensidade, tanto na gestação como no desenvolvimento e consolidação da civilização midiática. Isso acontece em seu extrato de massa, desde a Segunda Guerra Mundial, e em seu estirão
interativo e híbrido, a partir dos anos 1970. A comunicação em tempo real é o produto direto do desdobramento dos vetores técnicos e
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tecnológicos da velocidade como fenômeno social-histórico. É dito
que, “a dromocracia cibercultural abrange, com precisão refletida, a
fase mundial atual do capitalismo tardio. Integrando comunicação
em rede, instantaneidade e cultura digital” (TRIVINHO, 2007, p. 21).
É identificada como o estirão mais avançado da civilização mediática em tempo real. A expressão dromocracia cibercultural aparece
pela primeira vez, por intermédio de Trivinho em 1999 e depois em
2001, nutrindo-se das ideias de Virilio em sua noção de dromocracia
esboçada em sua obra Velocidade e Política, de 1977. Dromos é um
prefixo grego que significa “rapidez”, “corrida”, “velocidade e guerra”.
No pensamento de Trivinho (2007), se a dromocracia se tornou o reino da velocidade e a cibercultura substituta do conceito de sociedade,
cibercultura, se torna o reino do interativo e do virtual. Dromocracia, nessa nova ordem se configura como velocidade e violência, bem
como estética e velocidade. Velocidade é para Trivinho, necessariamente vilolência e a dromocracia cibercultural é em essência terror.
Para Needleman (1996), a influência da ciência aumenta com velocidade cada vez maior transformando todos os aspectos da nossa
existência. “O mundo dos sentidos existe agora na forma de novas
tecnologias, com todas as suas promessas e perigos” (NEEDLEMAN,
1996, p. 106). Ele diz que o papel dessas novas tecnologias em nossa
vida é avassalador. “A tecnologia tornou-se mais do que uma maneira
de lidar com a natureza; agora ela é, em si, uma força da maior importância na vida dos habitantes deste planeta” (NEEDLEMAN, 1996, p.
106). Hoje a ciência e tecnologia ocupam um lugar diferente no momento atual. Segundo Needleman (1996), se tornou algo inusitado em
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nossa vida diferente do papel que exercia em gerações passadas. Hoje
precisamos nos preocupar com o como viver. O mundo moderno era
um mundo de esperança. Os valores da religião seriam convertidos
em realidade pelos critérios da ciência e da razão. Segundo Needleman, isso foi uma arremetida. Um movimento para a manipulação
da natureza. Hoje estamos vivendo um mundo extremamente manipulado pela tecnologia científica. O homem não mais confronta a natureza, mas vive confrontando as consequências da tecnologia. Neste
caso, “a dromocracia cibercultural equivale ao processo civilizatório
articulado longitudinal fundado na e articulado pelo usufruto diuturno da velocidade digital em todos os setores da experiência humana” (TRIVINHO, 2007, p. 23). Citado por Trivinho (2007), Virilio
explora a capacidade dromoapta da velocidade que os Impérios, Estados, capitais, instituições, clãs, castas, classes e indivíduos utilizaram.
Mas hoje na fase do capitalismo tecnológico, se ergue utilizando-se
de recursos e fatores midiáticos através da velocidade interativa. Está
ligado a interesses de logística, estratégia e tática em relação a velocidade e guerra. Através de uma nova ordem, se apreende o modus operandi infotecnológico e em tempo real da época. Há uma dominância
tecnocultural e um processo civilizatório avançado estruturado pela
comunicação eletrônica em tempo real. Aqui percebemos a relação
entre a dromocracia e a veneração tecnológica. Ela (a dromocracia)
é uma forma de violência que impõe e manipula o ser humano que
não pode viver sem a tecnologia. De forma quase que imperceptível
o ser humano a venera (a tecnologia) sem se dar conta de sua total e
irreversível dependência. Trivinho (2007) apresenta o termo Glocal e
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cibercultura que desvela a presença de elementos do campo bélico no
arranjamento midiático do social e no imaginário contemporâneo,
fato correspondente à militarização velada das relações sociais. Ele
envereda pelo tema da alteridade, corpo e morte no ciberespaço depois do advento da rede mundial de computadores diante do quadro
de violência obliterada. Também é mencionado as erosões do identitário neste cenário social. Trivinho (2007) ainda ressalta duas preocupações que nos ajudam a desenvolver e confirmar nossas hipóteses
neste estudo: 1) dromocracia é a violência sutil que mais sobressai
na tessitura de fundo da argumentação e; 2) a dromocracia contribui para a morte simbólica do planeta, do corpo, da alteridade, da
identidade, da política, do local, e etc. Percebe-se as novas formas de
marginalização, segregação ou exclusão — a violência da técnica e a
morte simbólica. Virilio citado por Trivinho (2007) apresenta uma
crítica à organização sociotécnica dinâmica que, a cada época, define a vida humana. Isso acontece no âmbito de aceleração sociotecnológica contemporânea, que começou no final do século XVIII na
modernidade tecnocientífica e chefiada pelo iluminismo francês e liberalismo anglo-saxônico. Essa época foi diferente de outras fases do
desenvolvimento do capitalismo em função da racionalização técnica
generalizada. Trivinho alega que:
[…] os media de massa consolidaram no social o sprit du temps
dromocrático para além do mundo fabril, o enraizamento mais agudo desse processo acabou por se realizar somente por meio da proliferação social de objetos infotecnológicos (computadores pessoais
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em especial) e do cyberspace (como confluência de múltiplas redes
interativas), com lastro na informação progressiva da esfera do trabalho e do espaço doméstico e na virtualização e ciberspacialização
do mundo. (TRIVINHO, 2007, p. 68).

Ele atesta que formado através de vetores rudimentares até o
presente, surge um regime social invisível, no seio da democracia, o
braço industrial do capitalismo tardio de base financeira e hipermediática articulada por satélites digitais e plantada em redes virtuais
de todo alcance. Este fato na história do Ocidente capitalista, se apresenta como o modo de produção material, simbólico e imaginário. E
de todas as fases tecnológicas do capitalismo, é a cibercultura a mais
dromocrática até agora existente. Trivinho (2007) resume que, a nova
lógica da desigualdade gira em torno do imperativo da dromoaptidão
cibercultural como capital simbólico necessário para a manifestação
individual, grupal, empresarial e institucional no social em rede.

VIOLÊNCIA E VELOCIDADE
DITAM O COMPORTAMENTO
Em sua obra “Mentes Consumistas”, Ana Beatriz Bueno Silva,
fala sobre a violência premente do regime dromocrático cibercultural:
A sociedade em que vivemos costuma receber uma série de designações, como sociedade capitalista, moderna, de mercado, de consumo,
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consumista, das celebridades, da informação ou, ainda, da era tecnológica. Todas são adjetivações que se somam para nos mostrar os aspectos mais importantes da cultura que rege e influencia todos os que
estão sob a ditadura de uma economia voltada para a produção de bens
materiais, e não de bem-estar e harmonia social (SILVA, 2014, p.16).
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Um aspecto dentro desse cenário citado por Silva (2014), é a necessidade da pessoa ser ou se sentir “celebridade”. Ser celebridade não
significa serem reconhecidas ou admiradas por suas ações ou talentos,
mas serem vistas, cobiçadas ou invejadas. As pessoas se sentem bem,
ou pelo menos desejam, serem vistas ou cobiçadas como “mercadorias”.
Segundo ela, a explosão das redes sociais ilustra bem esse processo. É
como se dissessem: “Veja o que estou comendo, fazendo, comprando,
vestindo, curtindo etc.” Todos são celebridades numa sociedade de espetáculo coletivo ou individual. Ela diz ser, esse movimento, um show
de luzes, câmeras e poucas ações coletivas e altruístas.

PUBLICIDADE: GRIFES E IDENTIDADES
Como foi dito no início deste estudo, em outras palavras, uma
grife (marca) tem a missão de ser a alma ou o sentido essencial de
uma corporação/instituição. Ana Beatriz diz que a publicidade e o
marketing têm a tarefa de propagar este conceito pelo mundo. Diz
que “a explosão do marketing, ocorrida na segunda metade do século
XX, tinha por objetivo básico promover a publicidade dos avanços
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tecnológicos da época” (SILVA, 2014, p. 17). Ela menciona que por ser
novidade, a simples divulgação do produto bastava para promover o
uso e o desejo de compra. A marca era quase um sinônimo do produto. Como por exemplo: Ford representava carros, Kodak câmeras
fotográficas e fotos e a Xerox, máquinas copiadoras. Ela diz que o
papel da publicidade é muito importante porque as pessoas compram
marcas e não simplesmente produtos. Os publicitários criam uma
personalidade para seus produtos. Segundo Silva (2014), o objetivo
é fazer-nos pensar que eles podem oferecer não só qualidade, mas
status e identidade social. O que se vê hoje é uma tentativa premente
e angustiosa sob um regime violentamente dromocrático de vender
todo tipo de produto, com formas apelativas, valores distorcidos e
enaltecimento de futilidades para manter um mercantilismo desenfreado sem preocupação com o consumo sustentável. A argumentação de Silva (2014), é a de que a publicidade se torna arte quando é
usada com ética e tem a função social de promover a transcendência
do ser humano para novas e melhores esferas. Essa é a realidade das
grandes marcas que se utilizam de meios viáveis para vender e lucrar
diante do regime dromocrático. Um exemplo disso, é o que acontece
quando se produz mercadorias em países de Terceiro Mundo, onde
a mão de obra é muito barata, as leis frágeis e erodidas, com isenções
fiscais que se estendem por anos e até décadas, segundo Ana Beatriz:
Enquanto os trabalhadores distantes, desconhecidos e miseráveis
fabricam os produtos, as matrizes poderosas e libertas dos embargos produtivos estão prontas para investir bilhões de dólares no
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que realmente importa: dar alma e significado extraordinários aos
objetos produzidos em um “inferno trabalhista qualquer”. Para
isso, elas só precisam “batizá-los” com suas marcas poderosas e
desejadas (SILVA, 2014, p. 18).
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A exemplo dessa realidade, Ana Beatriz fala de muitas poderosas
marcas como a Nike e Tommy Hilfiger que investem no conceitual e
nas celebridades para vender mais do que simplesmente tênis ou materiais esportivos, mas performance, glamour, status e desempenho.
Provocando no cliente o desejo de pertencimento a uma elite social
privilegiada e invejada. Para isso, é necessário que pessoas trabalhem
de forma sub-humanas para manter os objetos de desejo do ser mercantilizado e dromocratizado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Se por um lado, “o ciberespaço, dispositivo de comunicação
interativo e comunitário, apresenta-se justamente como um dos
instrumentos privilegiados da inteligência coletiva” (LÉVY, 1999, p.
31). Por outro, Lévy (1999) diz que não podemos esquecer que essa
mesma inteligência coletiva pode ser remédio e veneno. Todo esse fenômeno é algo muito inusitado em nosso cotidiano. Somente com o
tempo saberemos se encontraremos regras sustentáveis de transcendência, convivência e cidadania virtuais. A comunicação com o sagrado na forma de religare sempre foi uma realidade do ser humano.
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Percebe-se que, na esteira da civilização cibercultural, a dromocratização escraviza a sociedade coletiva, levando cada indivíduo a se tornar um bem-nascido ou um excluído na era mercantilizada através
dos meios eletrônicos de comunicação e rede. Vê-se, então, a possibilidade do ser humano, utilizar mais uma forma de comunicação com
o sagrado na cibercultura a fim de transcender e evangelizar. Como
exemplo, há muitas igrejas históricas, tradicionais e institucionalizadas, pentecostais e neo-pentecostais no século XXI. A ciber-religião
abriu espaço para novas estratégias para atrair as pessoas que sentem
a necessidade de um encontro pessoal com Deus, através dos meios
de comunicação eletrônicos e de rede. Todo cuidado deve ser tomado, no sentido de pensar que só isso satisfará totalmente a necessidade de religar-se a Deus e satisfazer a necessidade de pertencimento
das pessoas. Deve haver uma ponte para o contato presencial através
do culto litúrgico e/ou atividades sociais e espirituais das igrejas. O
intuito do culto e das atividades não é só proporcionar compreensão, mas relacionamento. Seria uma espécie de “estar na presença
de Deus e com a comunidade de fé. Isso se percebe quando Silva
(2014) diz que as redes sociais não são utilizadas, na maioria das
vezes, por pessoas dispostas a trocas sinceras e reconfortantes, como
nossas relações sociais deveriam ser. Infelizmente, são usadas quase
que totalmente como perfil de consumo, diz ela. Na sua contundente
afirmação, fica claro que as redes sociais são vendidas por bilhões de
dólares, onde o que é vendido são as informações dos usuários que
fornecem gratuitamente suas informações na ilusão de serem “amados” e “admirados” por milhares de amigos que, via de regra, não
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tem afeto verdadeiro nem mesmo virtual. A evangelização através
dos meios de comunicação eletrônicos e de rede deve ser uma forma
de conjuminar a experiência no ciberespaço com a oportunidade de
se oferecer presencialmente, condições de culto em que a experiência com o sagrado esteja presente. Através do ciberespaço, é possível
manter um relacionamento de cumplicidade e relacionamento capaz
de fidelizar e ganhar a confiança. Isso permite não perder tempo
com o fruto verde, mas permitir o amadurecimento do mesmo. O
pós-moderno precisa de tempo para se decidir. No afã de moldar-se
ao sistema consumista do capitalismo e da cibercultura corre-se o
risco de transferir a devoção a Deus para a tecnologia.
Usando o pensamento de Pierre Lévy a inteligência coletiva
pode tanto ser remédio como veneno. No sentido de usar ciberespaço para evangelizar pode ser remédio, no sentido de transferir nossa
devoção completa e total à tecnologia pode ser veneno. A tecnolatria
é o comportamento ingênuo diante da técnica, quase uma adoração.
É ficar abobado diante da tecnologia, embasbacado endeusando-a. O comportamento que nos faz crer que é impossível viver sem
a tecnologia é uma forma de tecnolatria. As pessoas, em geral não
dormem sem o seu celular ao lado da cama ou debaixo do travesseiro. É comum ver um grupo de pessoas assentadas em torno de
uma mesa no restaurante e verificar que todas estão conectadas à rede
interagindo com outras pessoas ou com o próprio aparato tecnológico em detrimento dos amigos presenciais. Isso acontece também
dentro das relações familiares e no ambiente acadêmico. Há várias
implicações em relação a devoção à tecnologia. Essa devoção pode se
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tornar veneração e se transformar em tecnolatria. A tecnologia imperceptivelmente passa a ser venerada, parte daquilo que nos tornamos - servidores da técnica, adoradores das máquinas. Comumente,
nos cultos litúrgicos das igrejas há uma concorrência pela audiência
pretendida dos membros que concomitantemente estão conectados
e interagindo no mundo virtual. Deve-se pensar em alternativas em
que as pessoas possam interagir-se no contexto do culto litúrgico.
Esse é um desafio para as novas gerações. Alguma forma de serem
alcançadas em suas necessidades. Porém, entendemos que o virtual
nunca substituirá o presencial.
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Resumo: O objetivo deste trabalho é analisar a ideologia inscrita
nas tatuagens femininas - o corpus deste estudo. Este estudo buscou
também saber as motivações que levam uma mulher, já em sua fase
adulta a tatuar, pela primeira vez, o seu corpo. Como metodologia,
foram utilizadas as análises de uma entrevista e das tatuagens da
entrevistada, para a identificação das marcas discursivas que se
imprimem no discurso por meio da tatuagem, aqui no caso de estudo,
feminina. O aporte teórico e também os procedimentos de análise
foram pautados na Análise de Discurso de linha francesa, através dos
autores Eni Orlandi e Michel Pêcheux. Como resultado desse estudo,
temos um corpo com uma rede de sentidos polifônicos, que se atrela
à ideologia, em uma nova fase vivenciada pela entrevistada.
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INTRODUÇÃO
A tatuagem sempre foi vista como um símbolo de transgressão
ou rebeldia e, na maioria das vezes, como algo marginalizado. Hoje,
essas inscrições no corpo vêm sendo disseminadas significativamente,
principalmente entre as mulheres, em tempos que clamam por novos
olhares, práticas sociais e comportamentos que façam valer a equidade de gêneros e promovam o empoderamento feminino, rumo ao
rompimento com velhos (pré) conceitos e paradigmas. Sendo assim,
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este estudo busca saber as motivações que levam uma mulher, já em
sua fase adulta, a tatuar o seu corpo. Além disso, torna-se importante identificar as marcas discursivas que se imprimem no discurso
do corpo por meio das tatuagens, aqui no caso de estudo, femininas.
Para tanto, o material é composto de análises verbo-visuais - a transcrição de partes de uma entrevista, junto a uma sessão de fotos.
A estrutura metodológica do presente artigo configura-se
como uma pesquisa qualitativa, focando o direcionamento do estudo dos sentidos e os significados que cada tatuagem pode ter para
o sujeito tatuado. O método norteador de análise é o procedimento
da Análise de Discurso de linha francesa - aqui, para este trabalho
foram escolhidos os autores Orlandi e Pêcheux - e, para tal, foram
constituídos trechos da transcrição da fala da entrevistada junto a
seleção das tatuagens.
Escolher os princípios teóricos da Análise de Discurso (doravante AD) para este estudo se deu, a priori, pelo modo de pensar a linguagem. “Na Análise de discurso, procura-se compreender a língua
fazendo sentido, enquanto trabalho simbólico, parte do trabalho social geral, constitutivo do homem e da sua história” (ORLANDI, 2013,
p.15). É essa capacidade de significar, de construir sentidos do homem
pelo simbólico, mediado pelo discurso é o que nos motiva a pensar
a relação: sujeito/corpo/tatuagem. É a materialidade significante do
sujeito, o corpo que significa. “Diferentes superfícies, diferentes materialidades, diferentes modos de formulação e circulação, indicam
novas e diferentes formas de textualidade. E manifestam todas elas
nossos modos de relação com o simbólico” (ORLANDI, 2004, p.120).
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Tendo em vista nosso objeto, interessa-nos compreender o corpo
como discurso, considerando o modo como a corporalidade é formulada em diferentes materialidades significantes. “O corpo coloca em
jogo, ainda, a relação entre a materialidade e a história, permitindo
compreender o trabalho simbólico da contradição e da incompletude”
(PÊCHEUX, 2009). Dentre as especificidades desse posicionamento
teórico, a articulação da textualidade com o esquecimento e a memória, em relação ao postulado da contradição e da incompletude,
configura o ponto essencial do pensamento de Pêcheux (2009), que
sistematiza seus procedimentos de análise com a teorização do Interdiscurso como exterioridade constitutiva do discurso, ou seja, o
já-dito que torna possível todo dizer.
Partindo desses conceitos, o objetivo geral deste trabalho é analisar os efeitos de sentido das tatuagens, nessa relação do corpo com
a ideologia. E, como objetivos específicos, identificar os processos de
produção discursiva, para evidenciar os diversos efeitos de sentido e
as representações do imaginário coletivo, que podem ser compreendidos através da materialidade discursiva, por meio das imagens das
tatuagens e a transcrição de trechos da entrevista.

A TATUAGEM NOS DIAS ATUAIS
A técnica da tatuagem, nos últimos tempos, vem sendo usada
para uma série de outras práticas. É utilizada como maquiagem definitiva, que usa o mesmo princípio de pigmentação na coloração de
manchas e cicatrizes; como método de identificação rápida do tipo
sanguíneo e também de diabéticos - por inscrição no corpo - onde a
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mudança de cor do pigmento acusa a falta ou o excesso de glicose no
sangue; e para aumentar a autoestima em mulheres na reconstrução
de mamas, pós-câncer.
Para muitos, a tatuagem é utilizada ainda para enfatizar diferenças de estilo de vida, demarcar relações sociais de reconhecimento. E, segundo Orlandi (2004), este é um movimento interessante, sintomático, pois mostra que a pele, o corpo, uma vez que
entra nesse processo, passa a ser visto, sentido como um texto, uma
relação sofisticada do corpo com a letra, com a grafia, inferindo-nos
que o ser humano não para de se explorar simbolicamente.
Levando em conta que o corpo é o lugar material em que
acontece a significação, lugar de inscrição que determina diferentes relações com/de sentidos, este estudo pretende analisar
quais os efeitos de sentidos que o corpo feminino traz, à f lor da
pele - superfície das tatuagens - dessa escrita dos símbolos, especialmente nos dias atuais.

SELEÇÃO DO CORPUS PARA ANÁLISE
Ao tomar como base de análise a questão referente à ideologia
que permeia o sujeito como ser social e histórico, busca-se identificar
na fala e nas imagens impressas no corpo do sujeito, marcas discursivas que comprovem a teoria exposta na AD: compreender o processo
de significação que o discurso engendra “pela ideologia e inconsciente serem materialmente ligados” (Pêcheux in ORLANDI, 2012, p.95).
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“Isso redunda em dizer que o sujeito discursivo funciona pelo inconsciente e pela ideologia” (ORLANDI , 2013, p.20).
Para o intento deste trabalho, fez-se necessária uma entrevista
junto a uma amostra das imagens das tatuagens de uma mulher de
44 anos, solteira e sem filhos, que sobreviveu a vários desafios a ela
impostos nos seis meses que se antecederam à decisão de se tatuar
pela primeira vez: cirurgias de risco, a libertação das drogas, a saída
do emprego formal para se tornar profissional autônoma — o que a
fez decidir também mudar o nome de batismo — de Joslainia para
Valentina. Figura muito conhecida em sua cidade natal e bastante
atuante na política local, teve forte influência do pai, veterinário, que
veio a falecer quando ela tinha 16 anos. Dele, protetor e muito amigo,
ela herdou o amor aos animais e à natureza.

TATUAGENS ESCOLHIDAS
Para que o presente estudo se faça mais objetivo, foram selecionadas seis (6) tatuagens das quinze (15) que a entrevistada tem em seu
corpo, por sua preferência e por conferirem um significado maior a
ela. Seguem as imagens, de meu arquivo pessoal:

Fig. 1 Inscrição do gato Bobô

Fig. 2 Deusa Tríplice

Fig.3 Fada
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Fig.4 Bruxa

Fig.5 Símbolo Paz

Fig.6 Abdução

ENTREVISTA
Neste trabalho, temos parte da inserção da fala transcrita da entrevistada, em resposta a perguntas formuladas por mim, para o direcionamento do estudo., tendo em vista os objetivos propostos para
este estudo. A entrevista foi realizada em 04.03.2017.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A AD foi fundada por teóricos franceses, em 1968, embasados em
Foucault, Lacan, Pêcheux, Maingueneau, Charaudeau, dentre outros,
em um momento pelo qual o mundo passava por grandes transformações sócio-históricas-culturais . Eni Puccinelli Orlandi foi a precursora
no Brasil, que trouxe ao nosso país essa nova forma de ler e compreender o que se lê, pautada no sujeito, ser que pensa ser dono de seu pensamento, livre no dizer e que, ao falar, percebe-se nele a reprodução de
várias vozes (polifonia) que se ligam a uma rede de filiação de sentidos:
a memória do dizer (passado), ou seja, o Interdiscurso, atravessado
pela ideologia — uma voz que diz o que está lá-já dito em algum lugar
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por outras pessoas, que fica no inconsciente/formação imaginária; e
a memória do a se dizer hoje, atualizada, o que está por se dizer, na
voz deste sujeito, só que com outras palavras, outros modos de dizer, o
intradiscurso (formulação dos sentidos). É o confronto com o que o sujeito pode dizer e o que ele não pode dizer enquanto sujeito/enunciador/
locutor. O compreensível/dizível versus o incompreensível/indizível do
sujeito face à exposição do que se diz e como se diz, dando efeitos de
sentidos diversos. E também o que nele pode se silenciar quando ele
deixa de falar. Importa também saber como esse dizer circula, levando
em conta as condições de produção, a situação em que o sujeito, no momento da fala, “fala” a sua posição no mundo, criando novos sentidos:
o que/para que/para quem/dizer e, principalmente, como o sujeito diz
e (de) onde o sujeito diz, enquanto dono de si e de seu corpo.
A AD não é uma ciência que analisa conteúdos, ela é uma ciência
de “entremeio” entre três ciências: Linguística, História e Psicanálise. O
sujeito é assujeitado à língua (como ele se expressa, em diversas materialidades, pela linguagem, quer seja em texto, pintura, filme etc), à sua
História (ideologia/formação/maneira de viver e pensar o mundo) e à
sua formação inconsciente/imaginária (Psicanálise). A AD se preocupa
com os mecanismos de que o sujeito se utiliza, para compreender como
ele fala, não o que ele fala. A AD trabalha diversas categorias de análise,
dentre elas são destacadas, para este estudo, as Condições de Produção
(CPs) o Interdiscurso e as Formações Discursivas (FDs). Isso nos faz
entender o funcionamento desse processo discursivo: ou seja, como o
sujeito fala enquanto na posição que ele ocupa no mundo, na sociedade,
na vida, no momento em que fala, enfim. E como ele fala as palavras já
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ditas, com as palavras que ele não sabe que não são dele, ou seja, como
a ideologia se reflete/refrata nele, com as palavras que ele diz no momento em que fala, interpelado que é pelo inconsciente, por formações
imaginárias, atravessado pelo interdiscurso.
No caso a estudar, devemos entender que tanto o texto verbal/fala da
entrevistada, quanto o texto não-verbal/imagens são os objetos simbólicos
do discurso que representam o corpus desse estudo, em duas materialidades distintas: a linguagem no/do corpo e a fala do texto (marcas discursivas, gestos de interpretação) para chegar ao discurso do sujeito e, consequentemente, também à ideologia desse sujeito, evidenciando os efeitos de
sentido. Para compreendermos o processo de produção dos sentidos e a
relação com a ideologia, analisaremos as Formações Discursivas (FDs) a
que o sujeito se insere/se inscreve no funcionamento do discurso. Orlandi
e Pêcheux (2009) definem FD como lugar onde é determinado o que pode
e deve ser dito e também o que não pode e não deve ser dito, considerando uma determinada Formação Ideológica (FI) dada em uma situação de
enunciação específica. Dessa maneira, as FDs manifestam no discurso as
FIs, servindo como ponto de conexão entre língua e discurso.

ANÁLISE DO CORPUS
Embasada pelas palavras de Pêcheux (1993, p. 77), que diz que
“um discurso é sempre pronunciado a partir de condições de produção dadas”, serão analisadas, em um primeiro momento, então, as
Condições de Produção (CPs).
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Temos um sujeito que fala enquanto um corpo tatuado (sujeito-autor) em uma cidade do interior, especificamente falando do motivo e da escolha das tatuagens e o que elas significam/ produzem
na forma-sujeito enquanto Personal Organizer, profissional autônoma, fundadora de uma ONG protetora de animais, que se reconhece
como Valentina (e não como o nome de batismo, Joslainia) e em vias
de mudar o seu nome no cartório. Considera-se uma leitora voraz
e bastante detalhista, ligada à simetria das formas. Um sujeito que,
em suas palavras, se reconhece “esotérica, mística, bruxa, guerreira
valente na vida, nas atitudes e na profissão, adepta da paz e do amor e
que se sente jovem e feliz”.
Pensando as FDs, observamos que o sujeito tem um já-dito do
passado (o interdiscurso, atravessado por uma ideologia), de uma
formação do inconsciente, do imaginário que vem à tona, para dizer o mesmo com palavras diferentes - a paráfrase. Ao dizer “Eu
sempre gostei de tatuagem […] eu sempre quis fazer. Eu tinha cisma
com tatuagem para encontrar trabalho. Teria que ir toda certinha e
tal , aí pensei, dane-se o trabalho, mudei minha cabeça em relação a
curtir a vida, fazer o que eu quero, curtir o aqui e o agora, independente de qualquer coisa”, o sujeito traz uma formação do imaginário coletivo, sinalizando o estigma, o estereótipo (o preconceito em
relação ao ser tatuado). Sabe o que significa ser tatuada, assumindo
o “que se dane”, nessa relação de forças entre um sistema de crenças arraigadas e o seu momento atual de se ressignificar, sinalizado
pelo “independente de qualquer coisa”, resistindo a supostos rótulos de marginalização. São conceitos cristalizados no passado que
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impregnam a formação histórica e ideológica do sujeito e que vêm,
em outras maneiras de dizer o que vai dizer, o que está a dizer, no
hoje, na memória atualizada (intradiscurso) com seus gestos interpretativos, pelas palavras que coloca (formulação). Isso tudo tem a
ver com o que o sujeito traz do passado em seu inconsciente.
A tatuagem, por um bom tempo marginalizada e reforçada na
fala do sujeito, em sua memória de filiação ao passado, temos que
essa contrariedade revela que a tatuagem é vista nessa condição
como algo negativo, marginalizado, e que caminha no sentido
oposto das outras representações apontadas no contexto atual de
feminino em oposição ao clássico, o tradicional, e o conservadorismo, sendo dominante o discurso da beleza feminina clássica
(PÊCHEUX, 2009).

Na formulação do discurso, o intradiscurso indica a memória do hoje-a dizer, o confronto entre o dizível/não dizível versus
o compreensível/incompreensível. Basicamente, temos um sujeito com várias vozes (polifonia) do passado que falam por ele, em
algum momento, por meio de deslocamentos e, nesse dizer, “há
vários sujeitos, várias vozes, várias interpretações e cada sujeito
tem a sua ideologia, cada um de nós tem uma forma peculiar de
se expressar na linguagem e essa não é transparente, ela é opaca,
imprime vários significados”. (ORLANDI, 2012).
O sujeito pode não perceber esse intercruzamento, esse passado trazendo novos comportamentos e atuações no presente, novos
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efeitos de sentido na circulação desses sentidos, por meio das palavras
e imagens inscritas em um corpo. E, no contexto da sociedade atual,
que exige novos olhares e novas posturas para existir/ser reconhecido/ aceito/ respeitado/ pertencido a um determinado grupo social, na
relação de forças e poder, no reconhecimento de uma nova identidade,
o sujeito Valentina resiste a estereótipos, a certos padrões impostos.
Em “Eu tinha, aos 14 anos, uma cicatriz - na verdade, um furo
no bumbum por conta de uma injeção -, mas eu não tinha coragem de
fazer um enxerto e também meus pais não deixaram. Mas eu sempre
quis fazer tatuagem […]”, temos ainda na formulação, no já-a dizer
hoje, um sujeito que não pôde fazer tatuagens, no passado, - mesmo
por conta do apagamento de uma cicatriz - na tentativa de reconstruir
um novo sentido para sua existência, porque os pais sinalizaram a
proibição: eis aqui a autoridade dos pais presentes, a relação de poder/
hierarquia. O ato de proibir é expresso por “não deixaram”, na tentativa de silenciar o desejo do sujeito.
Porém, o desejo se solidifica na fase adulta, em que o sujeito
se vê como “uma guerreira valente” e liberta de situações emblemáticas por conta das cirurgias de risco, da libertação das drogas,
de um passado tumultuado. Isso se reforça em “ O que elas produzem em mim, eu acho que é a sensação de empoderamento, eu me
sinto mais forte quando eu tô fazendo, por conta da dor, entende?
Eu aguento aquela dor e, assim, eu me sinto mais forte, eu me vejo
mais forte, hoje, na sociedade”.
Em “(..)também tinha medo da dor, eu já tinha passado muita
dor aí, né, no caso das duas cirurgias do útero e por ultima a dos seios,
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não foi legal, e pintou essa dúvida de repensar minha vida, tipo assim,
ué, posso morrer amanhã e eu vou morrer com uma vontade não
realizada”, percebemos o desvelar de desafios pelo enfrentamento dos
riscos de cirurgias, o emblema da fertilidade (útero) e a feminilidade
(seios) que mexeram com a entrevistada a ponto de repensar a sua
vida. Sinalizam as decisões no hoje na tentativa de superar “dores” do
passado. Sobre a tentativa de superação do sujeito em relação à dor, Le
Breton (2006) explicita que
conter a dor em si é dominar o inapreensível, é acrescer sua
existência de uma disposição em enfrentar seus medos e provar
a si mesmo a pujança interior. Essa relação íntima com a dor
depende da significação que ela reveste no momento em que
afeta o indivíduo.

Em “Quero tatuar um Fauno, que têm a ver comigo, pelo masculino que representa a força e também por causa da banda alemã Faun
que veio ao Brasil, eu fui ao show”. Temos a identificação do sujeito
com a banda alemã, que mistura música folclórica pagã com música
medieval, remetendo aos rituais da natureza e toda a simbologia, a
paixão pela ancestralidade milenar, a inserção de símbolos e representações, a mitologia — referência que o sujeito faz aos panteões
nórdicos — o Fauno, aqui - e egípcios, por meio das outras tatuagens, que ela tem em seu corpo. Temos aqui os papéis ambivalentes,
por vezes complementares, frente à força da criação e a representatividade da natureza; nos símbolos/tatuagens, temos um processo de
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individuação do sujeito, crivado por crenças adotadas no decorrer da
sua história de vida, sua maneira de enxergar e viver o mundo.
Na fala do sujeito “[…] eu decidi colocar para eternizar o nome
dele em mim, até cortei um pedacinho de pelo dele depois que ele
morreu e fiz um colar pra mim”, referindo-se à primeira tatuagem
escolhida — a última realizada pela entrevistada -, o sujeito faz na
pele (corpo) a inscrição do nome de seu animal de estimação (o gato
Bobô), morto há pouco tempo, depois de longa convivência com o
felino. É a referência perpétua do afeto pelo animal, inferindo-nos
à filiação do passado/história — o pai dela fazia o papel de veterinário, era amigo, companheiro, protetor. Um pai/figura de identificação/o papel masculino que, mesmo de uma forma avessa, - porque em certos momentos, esse pai, segundo a entrevistada, teve que
sacrificar animais — passou/delegou/transmitiu afeto, proteção, “o
cuidar” dos animais ao sujeito. Não à toa, Valentina colocou em primeiro lugar, a escolha desse “símbolo” de reconhecimento (um filho
para ela) como tatuagem (memória inscrita) não apagável. O amor
à natureza e aos animais no passado perpetua em seu inconsciente,
por meio de atos conscientes no presente, o que reforça esse traço de
cuidadora/protetora - traço também do pai, com quem teve grande
afinidade - tanto em palavras quanto em imagens. Vale lembrar que
o sujeito é fundadora de uma ONG protetora de animais. O já-dito
no inconsciente do passado se reflete, implicitamente, em sua postura/essência/sentido de existência enquanto ser psicossocial - o dizer
o não-dito (no texto, nas palavras) nas imagens e gestos (marcas discursivas), no simbólico.
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Na segunda tatuagem escolhida, a Deusa Tríplice, a fala “tatuei ela porque significa as três fases da mulher: a virgem, a mãe e
a anciã, que representam o empoderamento através da menstruação, o sagrado feminino que traz vida, daí o motivo de eu tentar
preservar ao máximo meu útero” traz a simbologia da hierarquia
dentro dela e também o significado do empoderamento, aqui, na
concepção da menstruação. O papel da mulher, o papel do feminino aqui (e não o feminismo) é latente, existe um apelo à tradição na
ancestralidade, o poder do feminino em crenças arraigadas, nessa
deusa que representa o “movimento” das três fases lunares. Aqui
há uma polissemia, ou seja, um deslocamento de sentido, um falar
diferente para significar contextos e conceitos diferentes para a palavra empoderamento, que difere do conceito atual. Há o registro
mais incisivo na formulação que pode chamar a atenção de um leitor com boa “escuta” ou passar batido por outro que não se detenha
a esse detalhe. O empoderamento da mulher hoje está concernido
no sentido de equidade de gêneros na sociedade - não na essência
do ser feminino do passado, e, sim, na atuação de novas posturas
como o enfrentamento e também a resistência. Não está relacionado ao ser feminino de outrora, mas a um resgate desse feminino na
atuação de fazer valer direitos, no exercício do feminismo — a ação
do feminino sobre o poder (desigualdade de direitos) em relação
aos homens na sociedade. Nesse deslocamento, o sujeito Valentina
refrata a essência do belo, verdadeiro sentido do feminino na ancestralidade e não na atualidade, por conta de distorções do passado
em que crença e imaginário promovem a confusão entre submissão/
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passividade/a mulher feita para procriar, dentre outros conceitos.
Em “Não porque eu curta a menstruação, mas é uma coisa natural,
saudável e valorizada por nós, mulheres”, o embate dessas crenças
na formação imaginária, na tentativa de se identificar e se afirmar
como mulher, no contexto de saudável e valorizada, em detrimento
de não gostar de menstruar, “mas é uma coisa natural”.
Entre a dualidade do feminino/feminista vem ao seu encontro o
imaginário coletivo, os grandes arquétipos “fadas e bruxas”, terceira
e quarta tatuagens, respectivamente; entre o conto de fadas e a bruxaria, transitando entre a delicadeza, a submissão, o encantamento
que traz os contos de fada para o feminino do passado, reformulado
na magia, sedução, “dona de sua vida” pela bruxa em sua vassoura — essa, simbolizando a dualidade da existência do masculino e
o feminino, segundo a crença pagã. Em “Fiz fada e bruxa, porque
eu queria uma identificação, gosto de conto de fadas e sou bruxa, só
que sou ligada em feitiços e magias do bem”, temos o sujeito interpelado pelo inconsciente (Interdiscurso), que associa os rituais pagãos/
medievais ao pertencimento, ao assumir a representatividade Wicca.
O que se reforça em “ Eu quero tatuagens que tenham a ver comigo,
com meu pensamento de esotérica, mística, bruxa, simpatizante da
seita Wicca etc e que representem meu espírito guerreiro valente de
vida, nas atitudes e na profissão”. Temos o encontro da fada com a
bruxa, na ambiguidade/dualidade, dentro do contexto de sua identidade de gênero; o domínio da sedução predomina no atual momento
em “tentativa de silenciamento da fada passiva e doce” para provar
que é forte e guerreira valente — o que é endossado por Orlandi
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(2007) quando diz que “o dizer e o silenciamento são inseparáveis:
contradição inscrita nas próprias palavras”.
No símbolo Paz e Amor, a quinta tatuagem, o sujeito se remete a
uma essência ligada aos princípios/ideologia de crenças na prática - já
que se diz feliz com seu estilo de vida “sou 5% de tristeza, 95% feliz”
-, que categorizam o seu jeito de viver e de sentir a vida. Ao descrever
minuciosamente o sentido do símbolo revela ser bem articulada com
o real significado e contexto da mensagem de Paz e Amor, ancorada
por leituras diferenciadas.
Para finalizar, temos a última na ordem de preferência da entrevistada - a Abdução-, não somente pela crença em ETs mas, de novo
aqui, o enfrentamento, agora relacionado ao medo, como sintetiza
no final quando diz que “amaria ser abduzida por ETs, mas tenho
medo […] mas depois que estiver lá […]” ou seja, a fascinação pelo
mistério e pelo universo dos seres extraterrestres suplantam possíveis
medos. O sujeito quer ser reconhecido como “guerreira valente na
vida, na profissão, nas atitudes”. Todo o percurso aqui nos revela um
sujeito atravessado por múltiplos discursos e também pelo silêncio
que significa de várias maneiras: a) em relação ao futuro, o projeto
do discurso, a multiplicidade de sentidos; b) em relação ao passado, o
já-dito que retorna na forma do interdiscurso e que se reformula no
presente. Percebemos que os sentidos não param de produzir efeitos levando em conta a dimensão histórica-política de sentido, a partilha
entre o que significa e o que não significa, a historicidade, a relação
entre os distintos processos de identificação que resulta a identidade
do sujeito aqui analisado.
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O discurso do sujeito traz a palavra empoderamento reformulado, o conceito fica melhor entendido no enfrentamento que Valentina
faz para superar o medo e a dor, criando aqui outro efeito de sentido.
A circulação de sentidos se faz pelas tatuagens em seu corpo, milimetricamente pensadas em detalhes, que condizem com a sua fala,
com seu jeito de ser e pensar. A preferência pelo estilo Mahori das
tatuagens em “eu não gosto de tatuagens coloridas, prefiro as de estilo
mahori, por causa da simetria”, revela um sujeito articulado com o
estilo que a insere no grupo social a que pertence.
Pudemos perceber os modos de dizer em sentidos diferentes,
em materialidades distintas, o que é respaldado por Orlandi (2007)
quando diz que
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Em suma, a Análise de Discurso visa à compreensão de como um
objeto simbólico produz sentidos, como ele está investido de significância para e por sujeitos. Essa compreensão, por sua vez, implica em
explicitar como o texto organiza os gestos de interpretação que relacionam sujeito e sentido. Produzem-se assim novas práticas de leitura.

A ideologia se faz presente pelo próprio enfrentamento/renovação na identidade de Valentina. Efeitos de sentido que emergem
do passado em outro contexto, mas que preservam a história em
tradições, sua formação sociocultural e suas crenças que acabam
por refletirem em sua postura atual frente ao mundo a que se insere,
e que também se inscreve na simbologia das tatuagens à flor da pele,
em um corpo polifônico.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo analisou os efeitos de sentidos no/do corpo
feminino tatuado, focando como a ideologia se faz presente quer
seja pelo texto ou pela imagem, essencialmente a representação
dos símbolos em que o sujeito se inscreve e por meio das FDs desse
sujeito em uma rede de filiações de memória. Constatamos as várias formações imaginárias no sujeito que, segundo Pêcheux , são
as que determinam os lugares do sujeito, dadas as CPs e, por meio
delas, entendemos que o discurso só faz sentido quando o sujeito
assume seu lugar e papel imaginários, sempre marcados por diferentes estruturas.
Por meio de Orlandi, comprovamos que os corpos são formulações dos sujeitos, em diferentes discursos; os sujeitos textualizam seu
corpo pela maneira mesma como estão neles significados, e se deslocam na sociedade e na história. Em superfícies distintas, são exploradas novas formas de significar os corpos que apontam para diferentes
modos do sujeito viver o social.
Na observação da textualização do corpo neste estudo, pudemos
compreender os modos como as tatuagens se formulam e como são
trajetos de sentidos. Constatamos ainda neste trabalho, o confronto
na relação do simbólico com o político, inferido por Orlandi (2007)
quando nos diz que “nossa sociedade é uma sociedade da urgência
do dizer e das práticas significantes que expõem o sujeito a uma visibilidade constante”. Estamos imersos em uma grande quantidade de
símbolos e os produzimos em permanência.
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Esta análise permitiu-nos concluir que não há corpos desprovidos de sentidos e que, principalmente, não há como esconder uma
ideologia, já que ela faz parte do sujeito e se constitui neste trabalho
como o eixo para entender todos os efeitos de sentido produzidos.
Vimos neste estudo que o sujeito enquanto corpo simbólico
e também enquanto sujeito-autor, produz discursos que imprimem identidade, pertencimento, reconhecimento, reafirmação
e filiação ao empoderamento, no contexto de resistência e enfrentamento, como representativos dos ideais da nova fase que se
inaugura no sujeito, exigindo reconstrução e ressignificação de
sentidos no presente.
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OS DESAFIOS DA COMUNICAÇÃO

Resumo: A partir do estudo da presença digital da organização sem
fins lucrativos, Repórter Brasil, este artigo teve por objetivo analisar
como as estratégias em mídias sociais, segundo as características do
marketing digital apresentadas por Kotler (2010), são importantes
para que o conteúdo jornalístico produzido por essa ONG atinja
maior abrangência perante o público. Utilizou-se a Análise de
Conteúdo do website da organização como metodologia de pesquisa.
Através desta análise foi possível identificar que o conhecimento e a
aplicação das estratégias para mídias digitais contribuem para que
o serviço prestado pelo jornalismo e, sobretudo o jornalismo sem
fins lucrativos, alcance maior audiência e influencie um número
maior de cidadãos.
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Palavras-chave: Jornalismo sem fins lucrativos; jornalismo em redes
sociais; marketing digital; estratégias digitais.

INTRODUÇÃO
Enquanto empresas jornalísticas investem energias e recursos
para ajustar-se às rápidas transformações que ocorrem no jornalismo,
chama a atenção o trabalho desenvolvido por organizações não governamentais e que, portanto, produzem jornalismo sem fins lucrativos.
As instituições jornalísticas comerciais vivem atualmente um cenário de crise estrutural com reflexos financeiros, conforme apresentam, C.W. Anderson; Emily Bell e Clay Shirk, no relatório Jornalismo
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Pós-Industrial; Adaptação aos Novos Tempos, do Tow Center for Digital Journalism da Columbia Journalism School:
A crise visível de instituições jornalísticas é a redução de suas funções tradicionais. Mas uma segunda crise, menos discutida, é a necessidade de estabilidade institucional, previsibilidade e margem de
recursos em novos projetos jornalísticos nos Estados Unidos (ANDERSON; BELL; SHIRK 2013, p. 87).

A respeito do diagnóstico elaborado pelo Tow Center for Digital
Journalism da Columbia Journalism School Caio Túlio Costa (2014),
chama a atenção para o contexto brasileiro, lembrando do projeto Mídia Ninja que se tornou conhecido nas manifestações de junho de 2013.
Outra questão interessante para mencionar nesse cenário é que,
o acesso à informação gratuita e em tempo real, somado à disponibilidade de ferramentas multimídias nas mãos do público, fez da audiência parte integrante do processo de produção do conteúdo informacional em circulação na rede. A migração no papel do receptor
para autor e emissor alterou permanentemente os processos tradicionais da comunicação.
Qualquer indivíduo, qualquer instituição, qualquer organização hoje tem o poder de mídia. Por mais que se queira proteger o jornalismo, na sua forma clássica, comento, é evidente
que ele tomou outra configuração e o jornalista deixou de ser o
ator principal no sistema da informação — ele agora é um ator
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coadjuvante, o que não lhe retira importância, mas muda a sua
forma de atuar (COSTA, 2014, p. 63).

Na medida em que as revoluções da internet permitiram a construção de uma sociedade conectada por redes, Raquel Recuero (2009,
p. 16), diz que “está mudando profundamente as formas de organização, identidade, conversação e mobilização social”.
Nesse sentido, é interessante ressaltar, que nos últimos anos a
maneira como as empresas jornalísticas comercializam espaço publicitário e a venda de seus produtos por meio de assinaturas foi modificado. O que afetou consideravelmente as principais fontes de receita,
além do consequente aumento da concorrência.
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Os jornais primeiro definiram que seu modelo de negócio seria o
da publicidade (algo que dominavam no impresso) e saíram vendendo publicidade ao mesmo tempo em que tentavam fazer sua
audiência crescer, de forma orgânica. Agora, com os paywalls, a
maioria entrou na fase em que o modelo deve mesclar o que houver de publicidade com receitas de assinaturas. Apesar de ambas
as formas de captar receita façam parte do modelo de negócio
que se propõe aqui, o uso destas duas únicas fontes não resolve
o problema e está longe de enfrentar à altura a crise estrutural
(COSTA, 2014, p. 95).

Embora as organizações jornalísticas sem fins lucrativos e comerciais trabalhem com objetivos distintos, esse cenário, trouxe
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para ambos os modelos de jornalismo, a necessidade de pleno domínio das mídias sociais.

REDES SOCIAIS NO CENÁRIO DA
COMUNICAÇÃO E DO JORNALISMO
A internet e as tecnologias desenvolvidas a partir dela proporcionaram novas formas de se comunicar. Pois “os espaços multidimensionais, que as redes fizeram imergir, têm um impacto significativo
na aquisição personalizada e customizada do conhecimento” Santaella (2013, p. 14). Conhecimento este que não é trazido mais apenas
pelos emissores convencionais, mas, provém de uma relação interativa da qual diferentes atores participam. Apesar de a absorção do
conhecimento ser individual e particular, Santaella (2013) acrescenta
ainda que a aquisição de um saber depende também do contexto, da
experiência e da história de cada indivíduo. O que, segundo ela, não
se trata apenas de um resultado pessoal, mas surge a partir de “hábitos de pensamento socialmente construídos” Santaella (2013, p. 14).
Quanto mais informação e conhecimento se tornam disponíveis,
aumentam e variam os passos e oportunidades para a criação de
conhecimento. A fertilização de ideias é aperfeiçoada pelo amplo
acesso a redes globais. Com a internet aliada à mobilidade, aumenta
a quantidade de informação e o conhecimento não apenas cresce,
mas também se diversifica (SANTAELLA, 2013, p. 14).
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Por meio da difusão de informações, o que inclui todo tipo de
conteúdo noticioso do qual os indivíduos podem interagir e compartilhar entre suas redes, o jornalismo contribui para a construção de
conhecimento. Conforme Raquel Recuero (2009, p. 119) esta característica é incluída naquilo que denomina de “capital social cognitivo
das redes sociais”.
Muitas das informações que são difundidas nas redes sociais da Internet possuem um apelo informacional maior. É o caso, por exemplo,
de notícias e vídeos. Tais informações, mais do que um caráter de
conhecimento e aprofundamento do laço social, apelam ao conhecimento. O objetivo de difundir uma notícia de um jornal em um
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weblog, por exemplo, não é aprofundar laços sociais, mas especificamente informar ou gerar conhecimento (RECUERO, 2009, p. 119).

Martha Gabriel (2010, p. 200) resume capital social como sendo
“o valor que cada indivíduo recebe da rede social”.
Segundo a Teoria das Redes Sociais, uma rede social é composta de
atores (nodes, ou nós) e laços (ties). Os nós são as pessoas ligadas
pelos laços. […] A qualidade dos laços interpessoais de um nó e as
informações que esses laços circulam determinam o capital social
desse nó (GABRIEL, 2010, p. 198 e 199).

Sejam esses laços fortes ou fracos, a forma como se conectam trouxe mudanças para o jornalismo em seus formatos convencionais. As
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novas mídias e a mobilidade das ferramentas disponíveis para comunicação tiraram a exclusividade do jornalista. Hoje, demais atores sociais
criam e publicam informações ao seu próprio modo. No caso, Ignacio
Ramonet (2012) chama a atenção para este fato ao comentar que nessa
nova sociedade das redes o cidadão é um jornalista em potencial, pois
quando ele está à frente do computador, não se julga inferior ao profissional jornalista. Essa nova realidade cobra reações imediatas e adaptações tanto de profissionais quanto das empresas jornalísticas.
Outro ponto importante a ser destacado em relação às redes sociais é a sua contribuição para a manutenção e defesa da democracia.
O aprofundamento da democracia com as redes sociais se intensifica e, com isso, o jornalismo ganha. Com o suporte da tecnologia, os
cidadãos podem participar diretamente do processo de produção
da notícia, uma convergência para uma participação direta (BARBEIRO; LIMA, 2013, p.37).

Por esse ponto de vista, a forma contemporânea de comunicação
intensificada pela internet, se torna aliada dos cidadãos e dos jornalistas no que se refere a defesa da democracia. O jornalismo, por sua vez,
sempre teve papel importante na defesa da democracia:
O jornalismo é uma das mais importantes artes da democracia, e
que seu objetivo final não é fazer notícias, ou reputações, ou manchetes, mas simplesmente fazer a democracia funcionar (TRAQUINA; MESQUITA, 2003, p. 11).
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Outro pensador que também se refere à sociedade e as possibilidades da internet é Manuel Castells (2003). Para ele, a dimensão
política das pessoas tem sido transformada pela evolução da internet e da sociedade.
O poder é exercido antes de tudo em torno da produção e difusão
de nós culturais e conteúdos de informação. O controle sobre redes
de comunicação torna-se a alavanca pela qual interesses e valores
são transformados em normas do comportamento humano (CASTELLS, 2003, p. 135).
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Neste aspecto, o jornalismo como parte desses nós, presentes
nas redes, que transmitem conteúdos informacionais, está diante de
mídias modernas e sociais que representam, segundo Castells (2003,
p. 135), “potencial extraordinário para a expressão dos direitos dos cidadãos e a comunicação de valores humanos”. Sendo assim, cada vez
mais, torna-se clara a importância das redes sociais para o jornalismo.
Certamente não pode substituir a mudança social ou a reforma política. Contudo, ao nivelar relativamente o terreno da manipulação
simbólica, e ao ampliar as fontes de comunicação, contribui de fato
para a democratização. A internet põe as pessoas em contato numa
ágora pública, para expressar suas inquietações e partilhar suas esperanças. É por isso que o controle dessa ágora pública pelo povo
talvez seja a questão política mais fundamental suscitada pelo seu
desenvolvimento (CASTELLS, 2003, p. 135).
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Muitas vezes, as palavras mídias sociais e redes sociais são tratadas erroneamente como sinônimos. Assim, se faz necessário a compreensão das diferenças entre as duas denominações. Fabio Cipriani
(2011), sugere uma definição específica para cada uma delas:
Mídias sociais são ferramentas que permitem a formação de discussões entre as pessoas e empresas na rede. Elas promovem vida
em comunidade, cooperação, possibilidade de alterar ou misturar
criações de terceiros, melhor experiência on-line, diversão, educação, controle e domínio do que queremos buscar ou usar, abrindo
espaço para assuntos muito específicos e colocando o usuário em
primeiro lugar e no centro das atenções. A Web 2.0 é a plataforma tecnológica que sustenta as mídias sociais. […] Redes sociais
[…] podem ser definidas como qualquer plataforma que permite às
pessoas se conectarem mantendo listas estáveis ou não de relacionamentos para interagir com outras pessoas (CIPRIANI, 2011, p. 5).

Assim, podemos compreender como “mídias” sociais o espaço
virtual que permite às pessoas se conectarem. Enquanto “redes” sociais
como os grupos de relacionamento que se formam dentro desses espaços.

MARKETING E PRESENÇA DIGITAIS
O mercado jornalístico não foi o único a sentir os impactos da
revolução das comunicações via redes sociais. Kotler (2010) menciona
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que os negócios foram afetados pela tendência de consumidores colaborativos e, ainda, que os profissionais de marketing não têm mais
total controle por suas marcas, pois atualmente, há uma competição
com o poder coletivo de consumidores. Independentemente do setor,
marcas e empresas sobrevivem conforme reagem as mudanças que
ocorrem no comportamento de seus clientes. Apesar de o produto
oferecido pelo jornalismo ser informação e informação essa fornecida com base no interesse público, também é notória a maneira pela
qual o marketing digital, ou Marketing 3.0, conforme denomina Philip Kotler (2010), apresenta elementos que incluem os produtos jornalísticos como parte do que é consumido e de interesse desse consumidor conectado e participativo.
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Na era da participação, as pessoas criam e consomem notícias,
ideias e entretenimento. A nova onda de tecnologia transforma
as pessoas de consumidores em prosumidores. Um dos fatos que
permitiram a nova onda de tecnologia foi a ascensão das mídias
sociais (KOTLER, 2010, p. 7).

No entanto, o marketing ainda é visto com receio por jornalistas e redações. Conforme aponta Edson Crescitelli (2015), esta visão
não se restringe apenas aos jornalistas, mas está presente mesmo nos
departamentos estratégicos e de gestão das instituições jornalísticas.
Não é, portanto, bem compreendido nas redações, fora dos círculos
de imprensa relacionados a economia, e não chega a ser entendido,
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muitas vezes, nem mesmo nas áreas de gestão e comercial das empresas de mídia (CRESCITELLI, 2015, p.179).

Apesar do receio, as instituições jornalísticas utilizam o marketing e dependem de sua aplicação.
O fato de não ser compreendido não implica que não seja praticado. Ao contrário. Como as companhias jornalísticas estão
inseridas em mercados, vivem de receitas pagas pelos clientes
— sejam os anunciantes, seja a audiência daquela informação
-, essas empresas, seus produtos, e suas forças de reportagem,
edição, redação, produção, comercial e gerência estão submetidas às operações de marketing tanto quanto quaisquer outras
(CRESCITELLI, 2015, p.179).

Se tratando de marketing digital, um importante fator para o
êxito de uma instituição, marca ou empresa está na qualidade de sua
presença digital. O que está relacionado a forma como ela é percebida
pelo público e consumidores através da internet.
A presença digital ocorre por meio de conteúdos digitais que representem algo. Assim, o site de uma empresa é um ponto de presença
digital, assim como um banner de anúncio dessa empresa em um
portal ou em um aplicativo de celular, ou, ainda, um display digital
no metrô. Portanto, para ter presença digital é preciso ter conteúdo
digital (GABRIEL, 2010, p. 249).
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Ao analisar a presença digital de uma empresa ou de uma instituição jornalística, o primeiro passo é verificar os canais oficiais onde
ela se encontra na internet. Ou seja, o endereço de seu website; os
perfis nas mídias sociais que utiliza; como: Facebook; Twitter; Instagram; Youtube e assim por diante. Também é levado em consideração
e com significativa relevância sua aparição nas ferramentas e sites de
busca como o Google.
Especialmente a busca vem se tornando um elemento cada vez
mais essencial de presença digital porque permeia todas as plataformas — redes sociais, web, mapas, mobile etc. — e também
porque é usada não apenas para buscar, como atividade, mas
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também para navegar (pessoas acessam sites de empresas via
busca no Google) e localizar (geo-locations search). Nesse último
caso, a busca digital é a ponte entre a presença digital e a física
das empresas (GABRIEL, 2010, p. 252).

Esta busca da qual, Gabriel (2010) se refere pode ser gratuita. O
público pode chegar até o site da organização por meio dos resultados de uma busca que é orgânica. No entanto, é possível e necessário otimizar o conteúdo e as informações contidas em um website
para que o público alcance com maior facilidade o teor informativo
deste site e encontre nele utilidade que satisfaça a necessidade que o
levou a fazer determinada pesquisa.
Este aspecto é um dos que evidenciam o significativo uso da estratégia nos meios digitais. Gabriel (2010) recomenda como primeiro
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passo a determinação de uma estratégia de presença digital on line,
pois uma boa presença digital vai depender de uma combinação de
três áreas: marketing, tecnologia e design.

JORNALISMO NAS ORGANIZAÇÕES SEM FINS
LUCRATIVOS: A ONG REPÓRTER BRASIL
Na definição da identidade da 3Repórter Brasil, publicada em seu
website encontra-se como objetivo: “fomentar a reflexão e ação sobre
a violação aos direitos fundamentais dos povos e trabalhadores no
Brasil”. Suas reportagens e trabalhos publicados desde 2001, ano de
sua fundação, a fez notória no cenário jornalístico e político brasileiro, devido a sua participação nos temas de interesse social e a voz que
trouxe às minorias oprimidas.
O jornalismo praticado pela ONG Repórter Brasil faz parte do que
se denomina Jornalismo sem Fins Lucrativos ou nonprofit news, termo
em inglês. Ramonet chama a atenção para esse tipo de jornalismo.
Nos sites da web, novos sites de informação desenvolvem-se e especializam-se sobre assuntos bem precisos. Distinguem-se várias
tendências. Em primeiro lugar, o “jornalismo sem fins lucrativos” (nonprofit news), financiado por mecenas, fundações ou doações feitas por cidadãos (crowdfunding) que não desejam ver o

3

http://reporterbrasil.org.br
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desaparecimento da informação independente, um dos pilares da
democracia (RAMONET, 2012, p. 77).
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O pesquisador argumenta que os criadores de instituições sem fins
lucrativos norte-americanas acreditam que a cultura dominante com a
web aberta, continua a ser a gratuidade, e que os internautas, que são hostis a uma cultura da mercadoria ainda não dispostos a pagar para acessar
sites de informação. Nessa perspectiva, ressalta-se as possibilidades de se
fazer jornalismo por meio de instituições dessa natureza.
Ao mapear os veículos que exercem o jornalismo sem fins lucrativos no Brasil, a 4Agência de Reportagem e Jornalismo Investigativo
Pública define tais organizações como “aquelas que nasceram na rede,
fruto de projetos coletivos e não ligados a grandes grupos de mídia,
políticos, organizações ou empresas”.
Já os pesquisadores do Tow Center, acreditam que a tendência para
os próximos anos seja de maior crescimento neste tipo de jornalismo.
Haverá mais organizações jornalísticas sem fins lucrativos, bancadas
por distintos mecanismos: dotações diretas de entidades filantrópicas
e outras fontes de subsídio (como no caso da Ford Foundation bancando repórteres do Los Angeles Times, da William Penn Foundation financiando a PennPraxis), aporte de fundos por usuários (NPR,
TPM) e doações em espécie — tempo, conhecimento — de uma determinada comunidade (ANDERSON; BELL; SHIRK, 2013, p. 83).

4

http://apublica.org/
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Nesse modelo de jornalismo, é evidente o envolvimento do público na construção e distribuição das notícias e reportagens especiais, como no resultado de uma investigação, denúncia e decisões
políticas de grande impacto social. Muitas das vezes, veículos como a
Repórter Brasil, evidenciam situações que não encontram menção na
grande mídia nacional mantida pelo poder privado.
Na crise em que o jornalismo vivencia, este modelo de prática
ganha notoriedade por conquistar a confiança e o interesse do público cada vez mais criterioso e consciente da informação quanto um
produto comercializado através dos veículos tradicionais.

METODOLOGIA
687

Tendo em vista as características que configuram uma organização jornalística sem fins lucrativos e a presença da ONG Repórter
Brasil na web, com suas especificidades e a posição que exerce no cenário nacional, foi possível observar a sua presença online.
Por meio da observação do conteúdo, de métricas acessíveis, do
comportamento de interação do público e das informações encontradas pelos dados das ferramentas de busca, tendo como objeto de
observação o que consta em seu website e perfis em cada mídia social,
foi possível diagnosticar ainda que brevemente as potencialidades da
Repórter Brasil e o quanto ela ainda pode aprimorar suas estratégias
para que alcance ainda maior abrangência das informações de interesse coletivo que torna públicas.

OS DESAFIOS DA COMUNICAÇÃO

UTILIZAÇÃO DAS MÍDIAS
SOCIAIS PELA REPÓRTER BRASIL
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Ao navegar pelo Website da Repórter Brasil, reporterbrasil.org.
br, nota-se um layout que não se assemelha aos portais de notícias
mais populares, com reportagens e notícias dispostas em listas, confirmando assim sua diferenciação do jornalismo com fins comerciais.
É encontrada uma construção cuja imagem principal junto a manchete centralizada coloca o leitor numa experiência que o aproxima
da realidade do fato publicado. O que constata a aplicação do que
Gabriel (2010, p. 253) menciona: “O design é responsável por garantir
a experiência ideal para o público-alvo”.
No Facebook, a página da Ong Repórter Brasil, 5facebook.com/ongreporterbrasil, possui 146.344 fãs. Considerando os números de interação com o público, visíveis na quantidade de curtidas, comentários e
compartilhamentos, percebe-se que as publicações de notícias mais polêmicas e factuais, conforme a agenda nacional para os temas que o veículo
atende, possuem maior engajamento. No entanto, há notícias com pouquíssimo nível de interação no Facebook como, por exemplo, a publicada
no dia 7 de junho de 2017, às 10h15, e que trouxe o depoimento de um
sobrevivente do massacre que tirou a vida de 10 trabalhadores rurais sem
terra. O ocorrido foi no dia 24 de maio de 2017 na Fazenda Santa Lúcia
localizada no Estado do Pará. No entanto, o post de tal conteúdo no Facebook teve 21 reações e curtidas e apenas 1 compartilhamento.

5

https://www.facebook.com/ONGReporterBrasil/
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Sobre a questão do engajamento no Facebook, Camila Porto
(2015), aconselha:
Nem sempre um post que gerou muitos comentários ou compartilhamentos é o mais bem-sucedido. Pense sempre no objetivo
de cada post quando for mensurar o seu trabalho. […] Lembre-se de que no Facebook você está se relacionando com pessoas,
e essas têm inúmeros interesses. Sua empresa é mais uma em
um universo de conteúdo, mas, mesmo assim, trabalhe para que
ela seja “aquela empresa que posta muito conteúdo de qualidade”
(PORTO, 2014, p. 121).

Talvez a mídia com maior engajamento no Facebook da Repórter Brasil seja a de vídeo. Documentários, reportagens especiais, depoimentos etc são disponíveis na página do veículo no
Facebook e possuem sempre milhares de visualizações. Muitas
vezes, em quantidade até maior, se comparada aos comentários,
reações e compartilhamentos desses conteúdos. Porém, quando se
compara as visualizações dos mesmos vídeos no canal da Repórter
Brasil no Youtube, 6www.youtube.com/user/reporterbrasil/videos,
é visível a disparidade. Como exemplo, o vídeo “Migração como
Direito Humano”, publicado simultaneamente no Facebook e no
Youtube no dia 26 de maio de 2017, foi visto 29.407 vezes no Facebook e apenas 109 no Youtube.

6

https://www.youtube.com/user/reporterbrasil
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No Instagram o perfil da Repórter Brasil, 7www.instagram.com/
reporterbrasil/, postou poucas imagens desde que foi inaugurado em
2014. Até o momento da conclusão deste artigo, haviam sido publicadas apenas 22 fotos através do aplicativo. Não são utilizadas muitas
hastags ou recursos que levem as fotos jornalísticas até o alcance de
um público maior e possível de ser alcançado com as opções oferecidas pelo Instagram atualmente. O Twitter é um de seus canais que
mais recebem atualizações. É diário o fluxo dos tuites publicados pelo
perfil no Twitter 8@reporterbr. A semelhança do Facebook, o Twitter
serve para exposição dos conteúdos publicados no site. Alguns tuites
recebem maior número de curtidas e replicações do que outros.
Ao utilizar a ferramenta Google Trends, é possível identificar dados interessantes. Verifica-se que entre os últimos 12 meses, ou seja,
entre junho de 2016 ao final de maio de 2017, o termo Repórter Brasil,
foi pesquisado poucas vezes no site de buscas neste período. Tendo
maior procura nos meses de outubro e novembro de 2016 e março
e abril de 2017 (Ver figura 1). Ao utilizar a mesma ferramenta para
comparar entre as buscas feitas pelo termo “Ong Repórter Brasil” e
Leonardo Sakamoto, jornalista e fundador da Ong Repórter Brasil,
constatamos que o nome do jornalista que dirige a Repórter Brasil
é mais popular em pesquisas do Google do que o próprio veículo.
(Ver figura 2). Porém, ao pesquisar no Google pelo termo “trabalho
escravo”, diversos links que levam até as matérias da Repórter Brasil
aparecem na primeira página dos resultados de busca (Ver figura 3).
7
8

https://www.instagram.com/reporterbrasil/
https://twitter.com/reporterb
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Indicando que a construção do conteúdo do site tem aproximado leitores através da busca orgânica e gratuita.
Figura 1: Resultado “Repórter Brasil” Google Trends
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Figura 2: Comparação “Ong Repórter Brasil” X “Leonardo Sakamoto”
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Figura 3: Resultado da pesquisa “Trabalho Escravo” no Google

692

CONSIDERAÇÕES FINAIS
No momento em que o jornalismo vive suas dificuldades, instituições como a Ong Repórter Brasil, demonstram o quanto é possível manter o compromisso social do jornalismo para com a sociedade usufruindo de todos os recursos tecnológicos disponíveis
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para que o conteúdo de interesse público alcance maior abrangência entre os cidadãos. Apesar de apresentar bom domínio de algumas ferramentas possíveis graças ao desenvolvimento das mídias
sociais, ainda existem algumas delas que necessitam ser melhor
aplicadas. Esta questão é abordada por Crescitelli (2015) que afirma que quanto menos uma empresa jornalística operar consciente
das condições de marketing a que está submetida, menor será o
alcance de suas realizações.
A partir da compreensão de que o marketing e as mídias sociais
podem sim contribuir com o jornalismo no compromisso de atender aos interesses coletivos, é possível observar o quanto esta questão
ainda precisa ser discutida para que o jornalismo possa continuar a
buscar justiça, igualdade e direitos para os cidadãos. Portanto, é necessário saber utilizar as tecnologias e o próprio marketing em benefício do jornalismo sempre exercido com respeito, ética e comprometimento com a sociedade.
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Resumo: Devido à crise econômica e política que assolou a
Venezuela, um dos maiores produtores de Petróleo da América do
Sul, inúmeros venezuelanos têm migrado para o Brasil em busca
de melhores condições de vida. A rotatividade destes estrangeiros
que se espalham cada vez Manaus em busca de ajuda para seus
familiares que permanecem no país de origem é considerável,
fazendo com que o poder público entre em estado de alerta
diante do cenário chocante de venezuelanos que vivem abaixo
da linha da pobreza em território brasileiro. As Assessorias de
Comunicação de instituições que trabalham com responsabilidade
social, assim como os veículos de comunicação locais, tem um
importante papel na mudança de paradigma da sociedade em
relação aos refugiados venezuelanos. O objetivo desse estudo
é ressaltar a importância do papel da Assessoria de Imprensa
ao incentivar a sua instituição a desenvolver a responsabilidade
social. E mostrar através de clipagens dos sites de notícias G1
Amazonas e Acrítica, como as inserções sobre ações sociais com
refugiados na mídia impactam o telespectador e evidenciam,
por meio da interação dos internautas com os sites de noticiosos
citados acima, a mudança de visão em relação aos venezuelanos.
São estes diversos processos comunicacionais interligados que
denominamos de um Ecossistema Comunicacional.
Palavras-chave: Assessoria de Comunicação; responsabilidade
social; refugiados; ecossistema comunicacional e imprensa.
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INTRODUÇÃO
A rotatividade de venezuelanos que se espalham na capital manauara em busca de ajuda para seus familiares que permanecem em
seu país de origem é considerável, fazendo com que o poder público
entre em estado de alerta diante do cenário chocante de estrangeiros
que vivem abaixo da linha da pobreza em território brasileiro. A situação tornou-se desconfortável para a sociedade e o governo, que
precisam lidar diariamente com os refugiados pelas ruas da cidade. O
contexto para o poder público tem sido cada vez mais insustentável,
já que o mesmo tem seus próprios desafios sociais com diversos grupos que precisam ser assistidos e inclusos como os indígenas e ribeirinhos do Amazonas. Além disso, há o receio constante da população
em relação ao crescimento da criminalidade.
As Assessorias de Comunicação de instituições que trabalham
com responsabilidade social, assim como os veículos de comunicação locais, tem um importante papel na mudança de paradigma da
sociedade em relação aos refugiados venezuelanos que começaram
a migrar para o Estado do Amazonas em busca de recursos básicos
como alimentos, roupas e remédios. Instituições públicas e privadas
do Estado têm despertado sobre a responsabilidade social no território amazonense e colaborado com ações emergenciais e contínuas.
“Responsabilidade social pode ser definida como uma de parte da empresa para com a sociedade. Tais obrigações podem ser muito complexas e estão em debate contínuo atualmente, dividida em como ações de
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serviço comunitário, governamental, doações educacionais e filantrópicas ou controle ambiental.” (SCONLON, apud KUNSH, 1979, p.52)
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A partir do momento em que as Assessorias de Comunicação
das instituições enviam releases sobre suas ações de responsabilidade
social e a imprensa faz a cobertura jornalística sobre suas atividades
para os refugiados venezuelanos, a sociedade tem conhecimento sobre o que de fato estas pessoas buscam em outros países ao deixarem
sua terra de origem. Os relatos das fontes que buscam refúgio por necessidade básica de qualquer ser humano, devido um governo tirano,
ecoa na sociedade e causa empatia. A responsabilidade social de uma
determinada instituição, além de ajudar, gera conscientização social
ao repercutir na mídia, mesmo tendo em vista, inicialmente, vender
seu produto e serviço em forma de solidariedade.
Por fim, percebe-se que as Assessorias de Comunicação enviam
seus releases com intuito de fortalecer a marca de sua instituição e
exercerem a responsabilidade social, ação que o mercado atual tem
contemplado. Sendo assim, os releases que viram pautas tornam-se
notícias nos sites, tendo um caráter educativo e de utilidade pública.
Ao veicular a realidade de um povo que precisa de ajuda e informar à
população amazonense, faz com que a mesma tenha uma atitude diferente em relação a um fenômeno atual que cresce em todo o mundo:
a imigração de refugiados!
De acordo com Kunsch (2003), as instituições têm descoberto
cada vez mais a importância de serem relevantes socialmente. Os cidadãos, por sua vez, estão mais atentos ao escolherem a empresa de
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consumo. Se a mesma não estiver engajada ao bem-comum da sociedade, certamente o seu produto e serviço não serão bem aceitos.
“As organizações descobrem que sua missão não é apenas produzir e
prestar serviços em função de um balanço econômico, mas que têm de
pensar também no balanço social. Os investimentos feitos certamente
estão dando grande retorno em termos de aperfeiçoamento do conceito institucional e de construção de uma identidade corporativa mais
forte e perene. E muitos segmentos sociais antes esquecidos pelo poder
público e econômico passam a ser vistos com outros olhos, não como
destinatários de mero assistencialismo, mas como agentes do processo
de construção da cidadania.” (KUNSCH, 2003, p.133)

Os veículos de comunicação possuem o compromisso social
de noticiar conteúdos de utilidade pública. Forma eficaz e relevante de interação e representatividade da sociedade por meio dos seus
direitos e deveres. Através da repercussão de ações sociais nos sites
de notícias G1 e Acrítica, a sociedade adentrou no universo do refugiado, que traz uma carga social densa. Os relatos destes imigrantes
em reportagens jornalísticas, despertam a empatia do internauta, que
começa a compreender o contexto histórico e social de um povo que
não tem a intensão de explorar a riqueza da nação alheia, mas são seres humanos que querem sobreviver à crise econômica de um sistema
opressor que lhes tirou suprimentos básicos de sobrevivência.
Neste contexto, percebe-se uma mudança de conduta social
por meio opinião na interação do receptor do conteúdo. A notícia
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instrui e transforma a atitude do internauta que cria empatia à realidade social deste grupo social. Os resultados são as constantes
manchetes de que os venezuelanos não sabem mais o que fazer com
a quantidade de doações de populares e instituições. Por sua vez, a
imprensa começa a especificar a quantidade e o material que de fato
necessitam naquele determinado período. Chaparro (2003), deixa
claro que a veiculação do fato se tornou uma forma de proporcionar
uma interação de universos desconhecidos, sejam eles da proposta
de release, do repórter que estrutura a notícia, do refugiado venezuelano que recebe auxílio ou do internauta que tem sua consciência e atitude modificadas por conta da notícia.
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“[…] noticiar se tornou a mais eficaz forma de agir no mundo e com
ele interagir, as relações com a imprensa passaram a construir uma
preocupação prioritária na estratégia das instituições, para as interações com a sociedade”. (CHAPARRO, 2003, p. 33)

O digital ultrapassa a barreira de relações comunicativas
entre os indivíduos e abrange um território mais amplo, o meio
ambiente e os objetos ali inseridos. Temos, então, um processo
comunicacional em rede como ecossistema, submetidos como todos demais a uma interação, troca e renovação de paradigma em
relação aos venezuelanos refugiados. Segundo Levy (1999), a nova
relação do homem com a tecnologia, que agora está imerso na cibercultura, amplifica e modifica as funções cognitivas como o raciocínio, a memória e a imaginação.
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“O que é preciso aprender não pode mais ser planejado nem precisamente definido com antecedência. […] Devemos construir novos modelos
do espaço dos conhecimentos. No lugar de representação em escalas lineares e paralelas, em pirâmides estruturadas em ‘níveis’, organizadas
pela noção de pré-requisitos e convergindo para saberes ‘superiores’, a
partir de agora devemos preferir a imagem em espaços de conhecimentos emergentes, abertos, contínuos, em fluxo, não lineares, se reorganizando de acordo com os objetivos ou os contextos, nos quais cada um
ocupa posição singular e evolutiva”. (LEVY,1999, p.158)

Os membros desse grupo de internautas que tiveram acesso às
notícias dos refugiados venezuelanos tornam-se agentes dos processos comunicacionais, saindo da posição de sujeitos inertes, que atuam
como simples receptores. De fato, eles passam a ser atuantes, com
a proposta de serem de agentes transformadores, caracterizando o
começo de novas ações. Se todos os processos comunicacionais apresentados aqui convergissem para o bem comum, levando em consideração o comprometimento social, os mecanismos da sociedade
mudariam porque o indivíduo transformaria a sua esfera de atuação
à medida que ele fosse sendo conscientizado sobre as realidades que
não lhe pertencem. A falta de conhecimento sobre determinado assunto ou etnia pode gerar uma resistência ou um “pré-conceito”. O
diálogo entre os processos comunicacionais citados (Assessoria de
Comunicação, Produção dos sites de notícias e notícias) pode gerar
uma interação significativa. Isso se caracteriza como um ecossistema comunicacional. Nada mais é que a necessidade de se pensar na
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comunicação através de uma visão sistêmica capaz de identificar as
ligações de fatos de componentes do sistema como um todo.
Para tanto, é preciso entender que os diversos elementos que
compõem o ecossistema comunicacional são interligados, interdependentes e transdisciplinares. De acordo com Morin (1977, p.305):
“Não podemos dissociar a atividade fenomênica duma célula do processo de comunicação […]. Temos de supor que a mínima célula comporta
bilhões de unidades moleculares e que a comunicação entre estas unidades, entre a esfera generativa e a esfera fenomênica (que se sobrepõem)
confunde-se com a atividade permanente de reorganização, produção,
troca, transformações duma formidável microfábrica química”.
704

O verdadeiro ecossistema global está cada vez mais interligado e
associado em ideias e redes de relacionamentos. Quando os processos
comunicacionais se unem em uma plataforma digital, o internauta
tende a migrar o comportamento ativo no online para a vida. A partir
daí, temos uma alteração de contexto e realidade.

ANÁLISE DE CLIPPING — G1 AMAZONAS E ACRÍTICA
Após o monitoramento de 6 meses dos sites de notícias G1 Amazonas e Acrítica, por meio de clipping, percebeu-se as constantes inserções envolvendo os venezuelanos refugiados. Estas matérias não
foram apenas de caráter informativo sobre a chegada de um grupo
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étnico diferenciado no país. Mas pautas identificando o problema político e social de um povo, e além disso, evidenciando as ações realizadas por instituições engajadas em responsabilidade social.
Diversas sugestões de pautas chegaram como release para as redações dos veículos citados acima e se tornaram matérias de conscientização sobre a necessidade de colaborar com o povo de um país
menos favorecido socialmente e politicamente. As matérias veículadas eram constantes, com intervalo semanal de exibição. No mês de
janeiro de 2017, quando a migração de venezuelanos foi mais intensa
e muitas famílias se abrigaram nas imediações da rodoviária da capital, o jornalismo do G1 Amazonas acompanhou o caso semanalmente, mostrando as condições precárias os mesmos chegavam ao Brasil.
Em entrevistas com cidadãos manauaras, percebia-se o receio inicial
da população com o crescimento da marginalidade com a migração.
A partir do segundo mês de fevereiro de 2017, o fluxo de refugiados
para a cidade de Manaus foi intensificado. Os depoimentos de personagens venezuelanos começaram a repercutir constantemente em reportagens. Pais de família, profissionais com formação acadêmica já não
tinham mais condições básicas de sobrevivencia em seu país de origem.
A fome assolava crianças, adultos e idosos. O caos chegou para um povo
sem escolher idade, classe social ou faixa etária. Tais relatos começaram
a mudar o olhar dos repórteres em relação a situação de calamidade pública. Foi notório a mudança de posicionamento e discurso das notícias
dos dois sites em análise no mês de março de 2017. A partir de então, o
foco era a necessidade de um povo vitimizado pela opressão política e
econômica. Desta forma, os pedidos de ajuda básica eram constantes. A
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sociedade, por sua vez, começou a receber os estímulos que a mídia veiculava. As doações começaram a chegar de empresas privadas, do poder
público, de instituições religiosas e de pessoas físicas. A mobilização chegou até em escolas, que também mobilizaram seus alunos a ajudarem os
refugiados que estavam alojados na rodoviária de Manaus.
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Por fim, identifica-se um ecossistema de comunicação eficiente, onde
vários processos comunicacionais e sociais associados podem reverberar
no receptor da mensagem, e modificar um conceito sobre determinado
grupo social. O processo comunicacional pode mudar a sua ordem de ação.
Não coube notar aqui de que forma se deu o despertar sobre tal realidade.
Se pelas instituições que desenvolviam ações sociais, ou por meio do alarde
social. Mas o efeito de conscientização aconteceu de tal forma, que as frentes de assistência social pública tiveram que intervir nas doações populares
devido aos frequentes desperdícios por falta de estrutura de estoque dos refugiados. A empatia gerada pela notícia sobrepôs o preconceito em relação
aos venezuelanos que buscavam abrigo em Manaus.
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Paulo: Manole, 2003.
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707

OS DESAFIOS DA COMUNICAÇÃO

KOPPLIN, Elisa e FERRARETTO, Luiz Artur. Assessoria de Imprensa:
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SANTAELLA, Lucia. Culturas e artes do pós-humano: da cultura das
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Resumo: O presente artigo tem como objetivo analisar a relação do
ser humano com a inteligência artificial através do episódio “Be Right
Back”, da série televisiva de cunho distópico Black Mirror, exibida
atualmente pelo Netflix. Serão contrastados os pensamentos de Martin
Heidegger sobre o dasein e a natureza humana e estudos derivados
com a perspectiva de Alan Turing sobre Inteligência Artificial e
humanidade, além de perspectivas acerca do pós-humanismo e
transhumanismo, bem como suas implicações sociais; e discutir a
alteridade e sua presença numa inteligência artificial. Assim, perguntase, nesse artigo, como é possível entender a alteridade encontrada
entre Martha, a protagonista do episódio, e uma Inteligência Artificial
que é criada com a função de substituir seu falecido noivo, Ash. Para
esse estudo, partiremos de pressupostos sobre a questão da técnica na
concepção heideggeriana de dasein e Ser e na visão da técnica como
um modo de ser vigente na pós-modernidade.
Palavras-chave: Black Mirror; Inteligência Artificial; Martin
Heidegger; Pós-humanismo; Transhumanismo.

INTRODUÇÃO
Frente a cada computador, tablet ou celular vemos nosso reflexo opaco numa tela preta. A tecnologia, a técnica moderna, se faz
presente em cada parte do nosso cotidiano. Por sua vez, “a técnica
moderna se funda num certo tipo de pensamento, cujo denominador
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comum é a crença de que o maquinismo pode resolver qualquer problema e satisfazer qualquer exigência do mundo, não importam a sua
origem e a sua natureza” (RÜDIGER, 2008, p. 11). Em outro momento Rüdiger vai além dessa afirmação, dizendo que o pensamento atual
tem uma “pretensão maximalista de que a derradeira solução de nossos problemas está na superação maquinística do ser humano, através
do ciborgue e, logo, de algo pós-humano” (RÜDIGER, 2007, p. 176).
Mas, por um momento, imaginemos um jovem casal que está
noivo. Assim que acabam de se mudar para uma casa de família no
campo, ele sai de casa numa tarde e nunca mais volta. Vítima de acidente de carro, deixa sua noiva, Martha, sem chão. No funeral uma
amiga lhe conta que pode tê-lo de volta — e sem envolvimentos espirituais, ela frisa. A ideia lhe parece abominável até que ela descobre
que está grávida. A perda num momento tão frágil faz com que recorra ao software que, com base nos dados da web, envolvimento em
redes sociais e mecanismos de busca utilizados pelo rapaz, traz uma
representação de seu finado noivo. No primeiro momento, trata-se
apenas de uma troca de mensagens por e-mail. No entanto, ela se
apega a esse espectro e parte para a fase de ligações com reprodução
da voz do falecido. Finalmente, não resiste e adquire o boneco idêntico ao morto, faz o upload de todos os dados carregados no software e,
voilá, lá está em perfeita forma o amado e velado Ash.
Partindo do pressuposto de que a tecnologia “não é meramente um objeto, mas um discurso a respeito do real” (TOMAZ, 2016),
torna-se necessário discutir as implicações desta na sociedade. É
desse confronto que trata o seriado inglês “Black Mirror”, criado por
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Charlie Brooker, discutindo a interação excessiva entre o ser humano
e a tecnologia. O jornal The Guardian, numa lista dos 50 melhores
programas televisivos de 2016, posicionou este seriado na 6ª colocação. O episódio descrito no parágrafo anterior tem o título “Be right
back” (Temporada 2, episódio 1).
Contudo, quando chegamos à visão da técnica que se mostra
como algo corpóreo, que excede a realidade virtual, que não se sabe
mais se é máquina ou humano, tais categorizações não parecem mais
suficientes para a discussão. “Pois uma das mais importantes questões de nosso tempo é justamente: onde termina o humano e onde
começa a máquina? Ou, dada a ubiquidade das máquinas, a ordem
não seria: onde termina a máquina e onde começa o humano?” (TADEU, 2000, p. 10). Assim, pergunta-se aqui, como entender a relação
de Martha com o boneco Ash e a sua alteridade? Para responder tais
perguntas, discutiremos o transhumanismo e a questão do ser mediante as visões de Alan Turing, Nick Bostrom e Donna Haraway em
contrafação a Francisco Rüdiger e Martin Heidegger.

COMPUTADOR MODERNO
E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
O período moderno foi marcado pela insaciável busca do ser humano para assumir o controle de sua história. Diversas tecnologias
foram utilizadas para manipular o destino do ente humano. Tarefas
demoradas e custosas se tornaram mais viáveis após as revoluções
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industriais. A racionalidade e a ciência eram tidas como pavimentadoras de nossa evolução intelectual e do desenvolvimento social, e é
na era da junção de forças entre pensamento e máquina que as ideias
viáveis para a construção de computadores digitais são desenvolvidas,
com destaque para os projetos e predições tecnológicas de Charles
Babbage, Ada Lovelace, James Thompson e Kelvin Thompson, ainda
na década de 1930 (COPELAND, 2008).
No entanto, o conceito de computador moderno se firmou a partir dos estudos de Alan Turing (1936). Ele descreveu um computador
digital que consistia de memória ilimitada e possuía um sistema de
scanning que poderia procurar símbolos específicos presentes na memória ou escrever/programar novos símbolos (COPELAND, 2008).
No princípio da computação moderna, já está implícita uma forma
de Inteligência Artificial: o computador seria construído abrigando
a possibilidade de mudança de programação da máquina pela própria máquina. Ele também fez a primeira menção direta à inteligência artificial durante uma palestra em 1947: “O que queremos é uma
máquina que possa aprender a partir de sua experiência” (TURING,
2004, tradução livre).
Ao decorrer do século 20 — mais especificamente após o fim
da Segunda Guerra Mundial —, o aparente controle do destino humano proporcionado por princípios racionais entra em xeque. “Essa
noção de sobredeterminação da realidade parece inviável. Fica cada
vez mais evidente, como diz Rüdiger (2006), que isso não era mais do
que uma ilusão de onipotência humana” (TOMAZ, 2014, p.2). Em
tal contexto, “pode a mente humana dominar o que a mente humana
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criou?” (VALÉRY apud BAUMAN, 2001, p.7). As inteligências artificiais se desenvolveram, e hoje estão acessíveis à grande parte da
população que possui laptops, gadgets e/ou smartphones. Estudos já
mostram que pessoas não apenas interagem com computadores digitais da mesma forma que com pessoas, mas que são mais propensas a
se “identificarem” com os interesses do computador do que com o de
outros seres humanos (POSARD; RINDERKNECHT, 2015).
Para Martin Heidegger (2007), vivemos na era da disponibilidade
técnica. O termo implica todo um traçar do pensamento heideggeriano que constrói-se iniciando numa diferenciação entre ser e ente. Ente
são todas as coisas, criaturas, objetos, tudo que se nomeia. O ser é um
acontecimento, é a capacidade de reconhecer, de desvelar. Por isso,
Heidegger (2007) denomina o humano de Dasein, “ser-aí” ou “ser-no-mundo”. Marco Casanova (2009) afirma que esta noção vem da ideia
de facticidade em Heidegger, termo o qual designa “exatamente uma
tal articulação entre conhecimento, verdade e vida singular”, “uma
abertura existencial”, ou seja, a combinação do que se encontra ao estar
no mundo e a relação com este, fato em que reside também, para ele,
uma questão primordial da filosofia (CASANOVA, 2009, p. 22-24).
Como coloca Tomaz (2016), o Dasein é, portanto, uma “abertura permanente, é uma capacidade-de-ser”. Se a tecnologia é “um
modo de desabrigar”, de “desencobrir”, “trazer à frente”, ela é então
um modo-de-ser, ou seja, é o meio como o Ser se revela na era da
técnica (HEIDEGGER, 2007, TOMAZ, 2014). A forma como o ser é
desencoberto na técnica é como disponibilidade; ou seja, os entes estão disponíveis para a manipulação, de modo que sejam capazes de
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realizar determinadas finalidades; logo, a tecnologia é um modo de
ser e agir em que as coisas aparecem como objetos, e eles podem ser
usados para executar outras atividades (TOMAZ, 2016).
Isso não significa que os computadores digitais dotados de inteligência artificial alcançaram o patamar humano de existência, mas
que a humanidade fez o caminho inverso, objetificando os entes ao
seu redor e suas relações. Não existem mais sujeitos; apenas objetos.
Isso implica que
Os velhos tempos de separação entre natural e artificial, em que o
artificial normalmente era visto como um mero instrumento humano para o atingimento dos seus objetivos, ficaram para trás. O artificial que criamos nos recria e se converte na própria matéria-prima
de onde retiramos o repertório para estabelecer nossas relações com
as coisas e os outros (TOMAZ, 2017, p.19).

O humano coloca-se, portanto, como disponibilidade, como
objeto e não como sujeito, modificando suas relações com o mundo
real. O mesmo acontece no chamamos de real virtual, o qual pode ser
definido como “um espaço que surge da tecnologia computacional”,
no qual “abre-se perante o ser humano uma janela para um novo
mundo, mediado por interfaces” (PAULIENNE, 2016, p. 18). Já não
há mais diferença ao lidar com os dois reais, pois em ambos se estabelece a mesma lógica de que os signos, corpóreos ou não, dispostos ali
são disponíveis para utilização. Tal pensamento nos levará, no próximo tópico, à discussão do humano visto como produto, ou como
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commodity. Nick Bostrom (2005a; 2005b) propõe que o processo de
aprimoramento humano faz total sentido uma vez que, se somos feitos de matéria que obedece igualmente às leis da natureza que operam
fora do indivíduo, em princípio, seria possível aprender a manipular a
natureza humana tal qual se manipula os objetos externos; visão esta
que revela o pensamento técnico como norteador através de um claro
exemplo de tomada do ser humano como disponibilidade por meio
de sua matéria corpórea.
Sendo assim, se antes nos depararíamos com a realidade virtual
no sentido de termos uma tela intransponível, como um ambiente
que nos afasta da “tactilidade orgânica” e nos obriga a enfrentarmos
um “colapso da distância estética do olhar”, nota-se que na verdade
o ambiente virtual traz uma fascinação e nos enche de um vazio —
“proxemia das imagens, promiscuidade das imagens, pornografia tátil
das imagens. No entanto, a imagem está sempre a anos-luz” (BAUDRILLARD, 1993, p. 55). Em outras palavras, não existe um temor ou
medo de perder-se de sua humanidade frente ao virtual, a fascinante
tentação imagética tornou duvidosa a linha tênue entre real e virtual,
entre humano e máquina.

COMODITIZAÇÃO DO HUMANO
Os principais receios da comunidade científica e da ficção
quanto às super inteligências artificiais, como o Ashbot de “Be Right
Back”, provêm de noções que pregam o constante “aperfeiçoamento”
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do que é ser humano: devemos estar prontos para sermos refinados,
evoluídos, modificados — mesmo que isso signifique a própria perda de contato com o que consideramos como “humano” atualmente
(BAUDRILLARD, 2000). Um termo que pode ser adequado para esse
status humano, conforme mencionado anteriormente, é commodity
— palavra inglesa remetente a alguma matéria prima que pode ser
comprada ou vendida (OXFORD LIVING DICTIONARIES, 2017). A
origem etimológica de commodity está na palavra commodus: “adequado, em forma, conveniente, cômodo, fácil, apropriado, favorável,
amigável” (LEWIS, 1891, p. 146, tradução livre). A ironia é explícita:
o ser humano tem se definido cada vez mais por um termo que significa sua padronização — e, de certa forma, uma desumanização.
É importante frisar a diferença que existe entre os conceitos
de “humano como propriedade” e “humano como commodity”: o
primeiro se apresenta como o senso de propriedade que uma pessoa possui sobre ela mesma; é a percepção territorial sobre seu corpo, sua mente. Já o segundo diz respeito a bens alienáveis ao humano.
De acordo com David Resnik (1998), a comodificação humana tem dois
formatos básicos: parcial e generalizada. Células, tecidos, órgãos e dados
do corpo e/ou comportamento humano que são comprados ou vendidos
fazem parte da comodificação parcial. É nessa comodificação parcial que
residem práticas como a doação de sangue, doação de órgãos de um humano vivo para outro, modificações estéticas e outras. Como exemplo,
temos que um indivíduo não deixa de existir como humano holístico
somente pela perda de alguns centímetros de cabelo. Práticas como essa
não afetam diretamente a pessoalidade de um humano (RESNIK, 1998).
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No entanto, a pessoalidade, embora diferente da dimensão
corpórea do humano, está presente nele; as duas coexistem. Nesse
momento, inclusive, torna-se importante frisar que esse trabalho
não adota uma visão platônica do humano, que acredita no dualismo entre corpo e mente, mas não podemos deixar de notar que
certos elementos corpóreos não afetam diretamente a pessoalidade, e vice-versa. Afinal, mesmo que pensemos em pessoas como
corpos, não pensamos em partes corporais específicas como pessoas. Outro exemplo possível é que vender um corpo humano vivo
é virtualmente a mesma coisa que vender uma pessoalidade, assim
como ter controle exclusivo sobre o corpo de alguém é equivalente à escravidão. Apenas aqueles que mantêm um dualismo rígido
entre mente/corpo não admitem que há uma relação íntima entre
os dois (RESNIK, 1998).
A comodificação parcial do humano é, em geral, permitida, enquanto a generalizada, não. A razão para tal é a conexão intrínseca
entre a pessoalidade e a corporeidade do humano — algo não alienável. Essa perspectiva adotada por Resnik é uma junção de princípios
colocados por Jean Baudrillard e Donna Haraway. Ao descrever a humanidade, Baudrillard (2000) afere que a espécie humana é “incapaz
de encorajar […] sua própria alteridade” (p. 15, tradução livre), e, por
isso mesmo, há um impulso técnico para a padronização do humano. Nessa busca, contudo, há o perigo de que nunca descubramos, de
fato, o que é realmente humano — afinal, a própria realidade é uma
ilusão (BAUDRILLARD, 1983). Haraway (1991) também se concentra
na questão da alteridade e rejeita o determinismo genético ao afirmar
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que “corpos […] não nascem — são feitos” (p. 208, tradução livre).
É importante ressaltar que, na visão de Haraway, o “corpo” abrange
tanto a dimensão física quanto a mental.
Ao aplicar esses conceitos ao episódio “Be Right Back”, temos
que o corpo de Ash foi comoditizado ao seu extremo. Afinal, tudo
que estava disponível na dimensão física e na virtual que fosse “seu”
foi replicado, dando origem a um tipo de Ash que não se cansa, não
sente dores, não envelhece. Apesar de parecer uma versão aprimorada
de seu original humano, o Ashbot não possui diferenciais humanos,
como a imperfeição e a inconstância. Grande parte das reclamações
de Martha em relação ao robô são justamente críticas em relação à
falta desses atributos. Quando o Ashbot tenta transparecer imperfeições e inconstâncias, seu comportamento é visto como uma performance. Mesmo quando a super inteligência artificial admite “sentir”
medo, seus gritos, por exemplo, lhe parecem programados. É por isso
que Ash (o humano) não se torna Ashbot (a máquina), apesar de ter
sido comodificado por completo. Ele é uma mera simulação de quem,
um dia, foi humano (BAUDRILLARD, 2000).

NOVAS CRIATURAS: CIBORGUES,
TRANSHUMANOS E PÓS-HUMANOS
De fato, Rüdiger (2008, p. 11 e 14) afirma que “que a técnica
moderna se funda num certo tipo de pensamento, cujo denominador comum é a crença de que o maquinismo pode resolver qualquer
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problema e satisfazer qualquer exigência do mundo, não importam a
sua origem e a sua natureza” e que por isso “é que concebemos o projeto, muito pouco razoável, de resolver tecnicamente todos os nossos
problemas e limitações, senão de nos cancelarmos e encontrarmos
sublimação numa espécie de organismo maquinístico”. Assim, a tecnologia como modo de ser, como posto por Heidegger (2007), não se
resume apenas à forma como um indivíduo se entende como ser, mas
também aos meios pelos quais procura entender o mundo e, assim,
resolver seus problemas.
É importante diferenciar os conceitos que se referem a essa
amalgamação entre homem e máquina. Primeiramente, é necessário diferenciar transhumanismo de pós-humanismo. O primeiro se trata do aprimoramento humano, do processo em que o ser
humano se reveste de tecnologia. Nick Bostrom (2005a, p. 14, tradução livre) cita como exemplos disso “próteses, cirurgia plástica,
uso intensivo de telecomunicações, perspectiva cosmopolita e estilo de vida positivo em relação ao mundo (globetrotter), androgenia, reprodução mediada (como fertilização in vitro), ausência
de crença religiosa e a rejeição dos valores tradicionais de família”.
Já o pós-humanismo é o estado almejado em que se excederia ou
transcenderia a humanidade, chegando a um estado que o deveria
precedê-lo na evolução histórica.
Já o termo ciborgue é definido por Donna Haraway como
“um organismo cibernético, um híbrido de máquina e organismo,
uma criatura de realidade social e também uma criatura de ficção”
(HARAWAY, 2009, p. 36). Já Tomaz Tadeu (2009, p. 12), de forma
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semelhante, acrescenta na definição do termo a ideia de uma criatura que surge da combinação de dois processos (que já foram semelhantemente tratados anteriormente através de outros autores):
a “mecanização e eletrificação do humano” e a “humanização e
subjetivação da máquina”. Para Tadeu, porém, o desconforto da
discussão está na necessidade que o ciborgue provoca de descentralizar o homem da história e de desassociar alguns de seus atributos como exclusividades suas.
Se existe, entretanto, uma criatura tecno-humana que simula o humano, que em tudo parece humana, que age como um humano, que
se comporta como um humano, mas cujas ações e comportamentos
não podem ser retroagidos a nenhuma interioridade, a nenhuma
racionalidade, a nenhuma essencialidade, em suma, a nenhuma das
qualidades que usamos para caracterizar o humano, porque feita de
fluxos e circuitos, de fios e de silício, e não do macio e fofo tecido de
que somos ainda feitos, então é a própria singularidade e exclusividade do humano que se dissolve (TADEU, 2009, p. 13).

Aqui nota-se uma das premissas das quais parte o pós-humanismo — a ênfase no fato de que ainda somos humanos feitos
de tecido de pele como conhecemos, mas de que a possibilidade
de tornar-nos mais resistentes e até eternos por meio da tecnologia seja na verdade uma resposta natural à evolução da ciência,
como se a história da humanidade, tal como houvesse surgido de
processos evolutivos unicelulares, fosse converter-se em máquinas
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humanoides e disso para mais além. Tal pensamento é notado na
obra de Nick Bostrom e Donna Haraway. Esta se diz ser ela própria “uma ciborgue — um tipo de corpo que representa a quintessência da tecnologia” (KUNZRU, 2009, p. 20).
A afirmação, que pode até assustar alguns, não implica necessariamente estar vivendo sob uma corporeidade modificada.
Conforme Kunzru (2009, p. 22-23, 32) relata, Haraway afirma que
“as realidades da vida moderna implicam uma relação tão íntima
entre as pessoas e a tecnologia que não é mais possível dizer onde
nós acabamos e onde as máquinas começam”. Indo além de podermos exemplificar a proximidade que temos com os objetos tecnológicos, principalmente eletrônicos, é inegável a interferência da
ciência e tecnologia no cotidiano humano que objetiva melhorias
e aprimoramentos, não apenas em nossas atividades, mas também
em nosso próprio corpo — são próteses, plásticas, ou como Haraway menciona através de Kunzru, o bodybuilding, de forma que
vê-se o corpo “como máquina de alta performance”. É importante
notar que, para ela, a tecnologia não é neutra, estabelecemos relações de via dupla com aquilo que fazemos e dentro de um mundo
de conexões “é importante saber quem é que é feito e desfeito”.
Para a autora americana, “as tecnologias de comunicação e as biotecnologias são ferramentas cruciais no processo de remodelação
dos nossos corpos” (HARAWAY, 2009, p. 64).
É interessante notar no interior desse pensamento de Donna Haraway uma questão fundamental que parece se assemelhar à
de Martin Heidegger — ainda que tenha tomado rumo totalmente
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oposto: a de que a tecnologia possui uma essência que não é neutra e
age na história da humanidade de forma a modificar as relações e o
entendimento do indivíduo, de forma que esta passa a acontecer por
meio da tecnologia. A diferença, porém, é que enquanto para o filósofo alemão em tal reconhecimento reside a possibilidade da libertação
do modo de ser técnico como verdade última e a possibilidade para
outros modos de ser, para a pensadora americana esse é o destino da
humanidade e aceitar-nos como ciborgues.

A ALTERIDADE: ATRIBUTO
DE HUMANOS E DE MÁQUINAS?
Retornando para nossos personagens do episódio de Black Mirror, observemos agora uma nova questão que surge da relação entre
eles. Se Ash e Ashbot são entes diferentes e a pessoalidade do Ash
humano não pode ser transferida para a réplica que pretendia simulá-lo, deve-se considerar que o Ser de ambos aconteceu de maneira
diferente para Martha? Seria uma evidência disso sua reação negativa
com a versão máquina de seu falecido noivo? Nessa lógica, a alteridade de Ash teria desvanecido em sua morte; mas teria o Ashbot
também uma alteridade — e, se tiver alteridade, seria esta autêntica
ou forjada, uma vez que ele foi programado a remeter-se a um Outro
e reproduzir mecanicamente suas reações? Seria, por tais incertezas,
o produto oferecido pela empresa clandestina de tal serviço póstumo
uma proposta falha em sua eficácia?
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Tomaz Tadeu (2009, p. 9) cita uma mudança nos questionamentos que bem cabem nessa zona cinzenta. Não nos preocupamos tanto
com quem é o sujeito, mas nos perguntamos se ainda queremos ser
sujeitos, quem precisa ou tem nostalgia do sujeito e, indo mais além,
o que vem depois do sujeito. Tales Tomaz (2016) define a alteridade
como “a qualidade do Outro, aquele com quem estabelecemos uma
relação”, ou ainda “é uma pergunta sobre a possibilidade de uma relação com o Outro”. Enquanto esse trabalho de Tomaz se inicia perguntando-se por “o que faz do Outro, de fato, outro, e não uma extensão de nós mesmos”, no território trans e pós-humano pergunta-se
onde termina humano e começa a máquina.
Tendo em vista que a alteridade significa o entrar em contato
com o Outro, ter acesso ao Outro, é preciso perceber o Outro, portanto, recorramos a Heidegger (2012) em Problemas Fundamentais
da Fenomenologia, para entender o conceito de percepcionalidade.
Como Tomaz (2016, p. 2) bem sumariza o pensamento heideggeriano, “Percepção é, portanto, um direcionar-se percepcionalmente
ao percebido.” Isso significa que o percebido, aquele a quem se
dirige, deve perceber que é alvo de uma intencionalidade. Esta,
aliás, trata-se de uma estrutura fenomenológica, formada de intentio, que é o ato de se direcionar ao Outro, e de intentum, aquele
que é percebido.
Aqui se trata de seres humanos; mas resta a dúvida se criatura pós-humana, como é o Ashbot, tem a capacidade de notar-se
como percebido em sua percepcionalidade, ou ainda, se ele é capaz
de possuir intencionalidade ao interpelar outro ente. No entanto,
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voltando a considerar o modo de ser técnico em que os entes são
vistos como disponibilidade, é relevante considerar aqui os media
comunicacionais interativos, onde os entes se expõem como espectros e constroem suas personas e é a estas que interpelamos, por
meio de mensagens de texto, áudio e vídeo. Porém, “mesmo a interpelação do Outro nos novos media só funciona porque já reduzimos
o que o Outro é”; e “nesse sentido, pouco importa se o Outro físico,
corporal está realmente por trás dos signos” (TOMAZ, 2016, p. 12).
Essa redução que acontece pelo ver o Outro como disponível, para
Heidegger, é considerado por Jean Baudrillard (1996, 1999, 2000)
de forma ligeiramente semelhante, com implicações próximas do
esquecimento e morte do humano.
Para os transhumanistas e pós-humanistas, essa discussão perde forças devido a algumas premissas que parecem divergir os pensamentos destes defensores em completo opostos aos fenomenólogos
desde o início. Nick Bostrom, em seu ensaio A history of transhumanistic thought, coloca em diálogo diferentes autores de ambas as
visões — porém, como citações prévias já revelaram, seu pensamento é favorável aos avanços do aprimoramento humano e da criação
de inteligências artificiais. É relevante em seu estudo notar algumas
onde está o cerne da diferenciação da forma como esses pensadores
veem o humano e porque resultam num fim tão oposto.
Bostrom (2005a, p. 5 e 24) menciona o “yuck factor”, termo que
sumariza o sentimento de repulsa e demonização das ideias trans e
pós-humanistas. Para tal, ele faz referência a dois pensadores opostos:
1) o bioquímico britânico J. B. S. Haldane, o qual afirma que desde
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os mitos até na história as novidades científicas sempre trouxeram
estranhamento e até pavor para as pessoas em geral, mas que os benefícios da manipulação genética, por exemplo seriam inevitáveis; 2)
o presidente do conselho de bioética na era de G. Bush, Leonard Kass,
para quem o sentimento de aversão causado por tais ideias são sinais
de “sabedoria” que vem das “entranhas” do indivíduo como resposta
ao sentimento de violação de coisas de alto apego. Para os bioéticos
que corroboram com esta visão, no texto, exposta no texto através
da visão do proeminente bioconservador Francis Fukuyama, os seres humanos são dotados de algo indefinido chamado de “X factor”,
“que fundamentam sua igualdade de dignidade e direitos. O uso dessas tecnologias, ele teme, pode destruir esse ‘X factor’” (BOSTROM,
2005a, p. 24, tradução livre).
Essa divergência básica referente a uma suposta “essência” indefinida humana que representaria um valor ou dignidade diferenciada
é apenas um exemplo de por onde são trilhados os caminhos em relação ao trans e pós-humanismo. Bostrom ainda escreveu um ensaio
intitulado “Em defesa da dignidade humana”, no qual ele discute a
aceitação de uma inteligência artificial (IA) na sociedade e procura
argumentar a respeito dos maiores temores das pessoas quanto à presença da IA em nosso meio, como a subjugação ou até extinção dos
humanos. Como pode-se perceber, esta discussão acaba por parecer
alheia ao que antes foi exposto a respeito do modo de ser técnico que
converte tudo, inclusive o ser humano, em disponibilidade, porém ao
vê-se claramente a visão tecnológica atravessando todos os paradigmas e argumentos em prol da evolução científica.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As discussões sobre a disponibilidade técnica do humano e a alteridade por parte de inteligências artificiais repousam, por fim, em
uma afirmação de Nietzsche: “O homem é o animal ainda por fixar”
(apud HEIDEGGER, 1984, p. 9). Essa frase carrega a implicação de
que o humano sempre será um fator de perturbação no ciclo técnico que ele mesmo impôs. Temos, portanto, que o humano não pode
ser controlado — e, portanto, nunca será plenamente “emulado” por
uma inteligência artificial. No caso de Be Right Back, a simulação de
Ash — o Ashbot — não convence Martha de sua humanidade. Faltam-lhe falhas. É justamente disso que Martha sente falta: da imprevisibilidade, bagunça e imperfeição que estavam presentes em Ash. A
ironia do Ashbot é a instatisfação da cliente.
O espectador também percebe que Ash, como humano, foi comoditizado ainda em vida — afinal, o material que deu origem ao
Ashbot foram suas postagens em redes sociais. Martha, inicialmente
contrária à exposição virtual excessiva — e, portanto, à comoditização parcial de Ash —, o comoditiza por completo ao interagir com o
Ashbot em seus três estágios (mensagens de texto; áudio; corpo sintético). Martha encontra alento — ainda que brevemente — na interação com o não-humano; com o espectro de Ash. Assim, sua vida
também é regida pelo vazio da simulação, pelo fantasma da desumanização (BAUDRILLARD, 1984).
A alteridade entre humano e máquina em Be Right Back não
depende da máquina em questão (Ashbot), e sim da percepção que
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o humano cria dela. Inicialmente, Martha acredita que a inteligência artificial é seu falecido companheiro. Com o tempo, ela se torna
descrente, e a alteridade é extinta. À primeira vista, o humano possui a máquina simuladora; mas, na realidade, ele coloca-se no papel
de máquina diversas vezes por não conseguir exercer sua própria
humanidade. Mas, afinal, o que é a humanidade, além de nossas imperfeições e características imprevisíveis? Para Baudrillard (2000),
tudo e todos no universo possuem, em sua essência, algo que não
pode ser mensurado, contado, visto — “um segredo fundamentalmente inacessível” (p. 80, tradução livre). Essa ideia de “segredo”
lembra o “Ser” heideggeriano, que não pode ser fixado nem controlado (HEIDEGGER, 2007). Be Right Back captura tais conceitos e os
incorpora em uma situação de ficção distópica, que expõe o vazio
causado pela simulação e a “corrida em círculos” que é tentar descobrir e fixar o humano em uma máquina.
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Resumo: As mudanças sociais que ocorrem em todo o mundo,
baseadas na estrutura tecnológica e econômica, afetam também as
formas comunicacionais nas organizações. O objetivo desta pesquisa
é através dos conteúdos publicados pelas empresas nas redes digitais
e interação com o seu público de interesse desenvolver um estudo
qualitativo sobre a exposição das marcas para a construção de
suas identidades e imagens e o seu relacionamento com o público
digitalizado entre os anos de 2015 e 2016. Para isso, serão tomados
como objetos de investigação as marcas Petrobrás, Friboi e CocaCola. Pesquisas sobre a promoção da visibilidade Recuero (2009);
gestão de marca Kotler (2000); a aplicação da identidade de marca
Ruão (2016); imagem da marca Bueno (2010); o posicionamento e
comportamento da marca Saad (2005), para compreendermos como
as marcas se posicionam e constroem a sua identidade. Por fim, a
importância de gerenciar e planejar sistematicamente a comunicação
nas organizações contemporâneas.
Palavras-chave: Identidade; imagem; linguagem; marcas; redes sociais.

INTRODUÇÃO A
COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL
O mundo digital, vislumbrou mudanças significativas no
universo da comunicação organizacional, e ampliou o poder comunicativo das organizações com os consumidores que passaram
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então a ter maior acesso aos meios. O surgimento das mídias sociais, ampliou os conceitos sobre novas formas comunicacionais
no ambiente organizacional, tornando a voz do consumidor mais
audível, que é uma das principais características da cultura digital, e aponta para novas possibilidades e tendências de comunicação, entre elas a complementaridade das mídias. Neste contexto,
as ferramentas de comunicação organizacional se multiplicaram,
e devem condizer às expectativas do novo consumidor, a fim de
estabelecer, desenvolver e potencializar os pontos de contato que
existem entre a organização e o cliente.
Mainieri (2010) ressalta que não basta a organização se expor
nas mídias sociais populares como Facebook, Twitter e Instagram, é
necessário compreender essa nova era comunicacional exigida pela
era digital. É importante analisar as transformações pelas quais a sociedade está envolvida e compreender o contexto no qual a comunicação organizacional está submetida.
Diante da realidade observada, este trabalho apresenta um estudo qualitativo através de conteúdos publicados nas redes digitais
como, as empresas têm se posicionado quanto a exposição das marcas para a construção de suas identidades, imagens e o seu relacionamento com o público digitalizado entre os anos de 2015 e 2016.
Os meios sociais de comunicação começaram a destacar-se no
final do século XX, desde então caracterizou-se por seu domínio e
rapidez na circulação de informações. Além de ampliar as possibilidades de emissão e recepção de conteúdo, iniciou uma conversa global que tem causado maior impacto no mundo do conhecimento, nos
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relacionamentos sociais e, de forma significativa nas relações empresariais; (CARNIELLO; ZULIETTI, 2011, p.2).
O estabelecimento de fluxos de informações operando em tempo
real permitiu uma revolução organizacional. Além da própria indústria da comunicação, que gerou modelos de negócios, como sistemas de busca, canais de vendas via internet, provedores de conteúdo e acesso, entre muitos outros, empresas dos mais diversos setores
aprimoram seus sistemas logísticos, de produção, de relacionamento com fornecedores, colaboradores e clientes graças, entre outros
fatores a informação (CARNIELLO, ZULIETTI, 2011, P.2).

736

De acordo com Minadeu (2008), as novas plataformas de informação podem representar uma ferramenta e ao mesmo tempo
um desafio. Um desafio, pois o consumidor tem fácil acesso às
informações, tanto negativas quanto positivas sobre produtos e as
próprias empresas. E uma ferramenta porque os profissionais passam a ter maior acesso na coleta de dados sobre comportamentos
dos consumidores e até mesmo sobre os diálogos que ocorrem sobre as vias da rede de computadores que transmitem informações
para a inteligência de marketing.
Já a publicidade, que é uma das ferramentas principais do mix
de Marketing, também tem mudado devido ao cenário do mercado contemporâneo. Em meio ao bombardeio de informações que
disputam os olhares dos melhores consumidores, o que vale é encontrar pontos de contato com o público, independentemente de
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serem mídias de massa ou não. Aliás, a maioria não é, uma vez que
uma das principais consequências do processo de digitalização dos
meios de comunicação é a possibilidade cada vez maior de segmentação de público, (CAPPO, 2002).
Os meios de comunicação de massa em tempos de pleno apogeu caracterizaram-se como a era do silêncio. “Em 1963 Antonio
Pasquali declarou”:
Quero falar sobre a urgência de mais investigação não sobre a comunicação, mas sobre o silêncio. Sobre o que significa não ter acesso aos
meios, sobre o impacto, em nível tanto individual como coletivo, de
nunca se ter visto a si próprio em uma tela, de jamais ter falado em um
microfone, de não haver experimentado o que é colocar sua voz em
esfera pública ou haver visto seu próprio ambiente nas imagens com
que nos bombardeiam as grandes mídias. (APUD VIANA, 2010, P.28).

Na década de 70 Elisabeth Noelle-Neuman (1995) apresentou a
teoria da espiral do silêncio, onde a opinião individual era silenciada
pela opinião de certo grupo de indivíduos, isso porque a discordância de certo assunto comprometeria a aceitação social. Poucos eram
os canais acessíveis que pessoas comuns tinham para expressar suas
ideias. O acesso às mídias era privilegiado para os jornalistas e grupos de empresas de mídia.
Críticas de cinema vinham de críticos de cinema. Opiniões públicas
vinham de colunistas de opinião. Reportagens vinham de repórteres. O
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espaço coloquial, disponíveis para meros mortais, resumia-se à mesa
de cozinha, ao bebedouro e, ocasionalmente, a redação de cartas (um
ato trabalhoso e raro que muitas cartas começavam com “Desculpe-me por não escrever a tanto tempo… Naquela época, qualquer um
podia produzir uma fotografia, um texto ou uma canção, mas não tinha
meios para torná-los amplamente disponíveis. (SHIRKY,2011, P.59).
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Com a chegada das plataformas digitais conectadas em rede, o
cenário mudou. Hoje cada pessoa tem a possibilidade de estar aparelhada de diversas maneiras, seja com computadores ou aparelhos
portáteis sem fios, entre os mais conhecidos, os celulares. No entanto,
cada pessoa conectada amplia o seu poder comunicativo de uma forma universal, tornando-se uma pequena estação de emissão e recepção de mensagens, o que facilita na expressão individual de opinião,
o que tem se refletido nos blogs, fóruns de discussão, sites pessoais, e
dentre outros formatos de comunicação via internet.
Segundo a União Internacional das Telecomunicações (UIT), o
número de internautas brasileiros em 2015 e 2016 é de 3,2 bilhões
de pessoas conectadas, um crescimento de 10% em comparação aos
2,9 bilhões de 2014. Os dados são baseados em entrevistas realizadas.
Tudo o que se falava e vivia na década de 70 sobre os meios de massa
e da cultura massiva, encontra hoje em nossas mãos, em pequenos
smartphones que carregamos e que acabam sendo mais potentes que
os computadores dos anos passados. Hoje as pessoas tendem a se comunicar e compartilhar ideias entre pessoas têm os mesmos interesses, conectando-se em comunidades, redes e sociedades.
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Uma das principais consequências da expansão dos aparelhos de
comunicação estabelecidos na linguagem digital é o desaparecimento
do espaço físico (aqui) e da temporalidade (agora) pois se torna real a
possibilidade de não estar presente para recriar o diálogo com eficácia
nunca atingido por outras mídias eletrônicas.
O tempo real muda tudo na comunicação. Muda a forma, o conteúdo, o valor e o negócio da comunicação. Muda a forma porque a
ausência de bastidores elimina a possibilidade de correção de defeitos e, portanto, a perfeição só será possível na ficção e não mais na
realidade das relações. (GUIMARÃES, 2002, P.56)

Não é mais necessário estar presente para estabelecer conversas
com os mais diversos tipos de pessoas, seja em que ponto do planeta
estiver. A interconexão em diversos pontos é uma característica da
cultura digital, que junta pessoas relacionando perfis por afinidade,
adaptadas com a mobilidade e o dinamismo das mensagens.

A EXPOSIÇÃO DA MARCA
NA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE
A identidade empresarial é a chave mestra que dá acesso a todas as
ações que envolvem a empresa, e os seus principais aspectos são os corporativos, gráficos e culturais. Os aspectos corporativos estão relacionados às normas que guiam a empresa e posicionam a ela no mercado,
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como a sua história, estratégias comerciais e público alvo. Os aspectos
gráficos dizem respeito a todos os aspectos visuais que fundamentam
a presença da empresa em determinado lugar, como logotipo, cores
padrões e fontes. Esses aspectos gráficos são importantes para o bom
posicionamento da marca. Já o aspecto cultural está relacionado às políticas de atuação da empresa e os seus valores junto aos seus públicos
de interesse. Desta forma, a empresa consegue criar uma figura positiva para a imagem e consequentemente para a reputação.
A comunicação e a cultura de uma organização estão umbilicalmente associadas. Na verdade, a comunicação é o espelho da cultura
organizacional, refletindo o processo de gestão. […] Toda ação, es740

tratégia e produto de uma empresa ou entidade precisa estar em
sintonia com a cultura da empresa, sob pena de alimentar conflitos
que possam comprometer sua imagem”. (BUENO, 2003, p.47).

Ter harmonia entre a estratégia e a cultura organizacional é importante, porque desta forma a empresa poderá inovar sem perder a
sua cultura organizacional, e é necessário que estes valores estejam
esboçados em rede. Harmonizar cultura, com identidade e públicos
da empresa com mídias sociais é importante quando se quer atualizar
com a tecnologia. Ao escolher por exemplo o twitter, a empresa precisará se encaixar as características específicas dele: mensagens objetivas, indicar links, esclarecer dúvidas, divulgar promoções de maneira
objetiva, com o máximo de 140 caracteres. Mas se a empresa utilizar
blog como meio de comunicação poderá ampliar informações sobre
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seu produto ou serviços de forma detalhada e criativa, nele os recursos
visuais e os de áudio podem ser mais explorados. É necessário que a
mídia se encaixe na cultura, identidade e público da empresa, para que
as pessoas se sintam mais próximas dela e a empresa próxima a elas.
Antes do uso de qualquer mídia social é importante que seja feito um planejamento. Para isso, é necessário que a empresa entenda
como está situada no ciberespaço, saber qual linguagem usar, o que
falam, quem fala, e onde falam, são questões que precisam ser respondidas para então atuar nas mídias sociais. A partir disso, é escolher
a rede de comunicação que será utilizada o que engloba linguagem
(formal ou informal), o público de interesse, a abordagem (pessoal ou
institucional), a periodicidade em que as informações devem ser passadas e o tempo de resposta aos comentários. A linha de comunicação estabelecida define também os procedimentos que serão tomados
em casos de crise, e a postura tomada diante de críticas. Estabelecidos
estes passos, é só definir qual rede social será utilizada, Twitter, Facebook, Instagram, Blog etc.
Essa globalização dos meios que antes era centrado nos interesses da organização, agora passou a atender os interesses do público, e isso tem sido um desafio nos dias de hoje, uma vez que os
consumidores passaram a ter acesso à informação através dos vários meios tecnológicos. Como afirma Teobaldo (2003), o que era
caracterizado como conforto acabou sendo substituído pela rapidez,
confiabilidade da informação transmitida, ou seja, surgiram novas
formas de satisfazer o cliente que hoje protagoniza o papel de ator
na sociedade em rede.
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A comunicação é essencial para o contexto organizacional de
uma empresa. Desta forma, as estratégias de comunicação devem
estar interligadas e alinhadas ao discurso informado pela empresa,
desenvolvendo assim clareza nas mensagens. O processo de comunicação nas empresas deve ser apresentado de forma profunda, e
não apenas com “a simples existência de um sítio na internet ou
a uma comunicação interna feita por meio do correio eletrônico”
(CÔRREA, 2009, P.321). Na sociedade atual, as empresas se deparam com um novo consumidor: o familiarizado com a mídia. Isso
porque as mídias digitais disponibilizam leituras e interação que
antes eram abafadas pelas mídias de massa. Um leitor-navegador
tem uma postura muito mais ativa do que um telespectador de programa televisivo, uma vez que ele é quem direciona os caminhos e
os pontos principais de leitura diante de um fluxo de sites que atualizam e se reconfiguram a cada instante.
Outro aspecto que faz o consumidor ter uma postura mais crítica é o fácil acesso aos mecanismos de produção. Hoje, o consumidor
tem maior acesso aos meios de produção, podendo fazer, tratar, imagens semelhantes às publicitárias em suas próprias casas, fazendo uso
de software como o Photoshop, podendo então divulgar suas imagens ou até mesmo vídeos mundialmente em sites como o Youtube.
com, “Ter acesso aos meios de produção de imagens não é mais privilégio da indústria de comunicação” Recuero (2009).
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Além disso, o consumidor da atualidade mostra sua voz na
rede. Apesar dos grandes avanços do marketing, hoje ainda é notável o conflito que existe entre a voz do consumidor e a voz do
marketing. “Se a empresa pode publicar na internet um site institucional, os consumidores também podem. Se a empresa pode escalar
o consumir de mensagens, agora os consumidores também podem”,
Recuero (2009). As pessoas podem falar o que quiserem das empresas na web. Ou seja, colocou-se ponto final na exclusividade do modelo broadcast, ponto final ao conforto de dizer o que bem entender
a um público que não tinha direito de resposta direta através das
mídias. Enfim, é visto uma nova forma de organização social, que
permite um alto grau de expansão de ideias.
De acordo Rheingold (2002) O consumidor passa a ter um
novo perfil devido ao acesso a inúmeras fontes de informação em
rede, que lhe dá o poder de interagir através de mensagens e selecionar conforme seus interesses as mensagens às quais será exposto. Contudo, mais do que expor seus públicos as mensagens,
a comunicação das empresas deve estabelecer mecanismos para
dialogar com seus mercados, uma vez que todos estão conectados
em tempo real em um sistema que permite a existência de uma
conversa global. São diversos os pontos de contato existente entre
a empresa com este indivíduo: desde as mais tradicionais mídias
de massa, como televisão, rádio, jornal, entre outros, sites, mensagens para celulares, painéis eletrônicos, e-mails, blogs, enfim,
diversas mídias que já existem ou que podem ser criadas para fins
de marketing de uma empresa.
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Mainieri (2010) afirma podemos entender comunicação integrada como a coordenação desses vários elementos de divulgação;
promocionais e outras atividades de marketing que estabelecem a
comunicação entre a empresa e consumidor. Hoje é quase impossível uma empresa fundamentar sua comunicação institucional
fora do cenário de comunicação integrada. É importante ressaltar
que cada vez mais as possibilidades de comunicação com os consumidores, o receptor possui voz ativa e direito de resposta, possibilidade amplificada pelo tempo real da comunicação via mídias
digitais, Mainieri (2010).
Dessa forma, é necessário que opções tecnológicas se planejem
e apliquem de maneira adequada para determinada organização e os
seus públicos. Portanto deve-se considerar a existência de um sujeito
ativo neste processo que pode analisar criticamente as informações
recebidas, como assumir o papel de emissor da comunicação.
Uma vez definidas as variáveis determinantes do processo de comunicação digital das empresas, é chegado o ponto essencial — a
construção da comunicação propriamente dita — as mensagens
mais adequadas a cada tipo de público, correlacionadas à ferramenta digital específica. (SAAD, 2005, P. 107)

Assim, as mídias sociais possibilitam a participação, numa relação dialógica. Para as possibilidades das mídias sociais no contexto da
comunicação organizacional, será analisado como as empresas têm
usado as suas estratégias comunicacionais digitais. Como exemplos,
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temos a Petrobras, Friboi e Coca-Cola. As empresas se utilizam de
diversos canais nas mídias sociais como Facebook, Twitter, e YouTube,
mantendo constantemente seus perfis atualizados.
A Petrobras, por exemplo, garante a sua presença digital através
da integração de diversas ferramentas. Ela utiliza o Twitter como perfil associado ao blog. Além disso a empresa está presente no Youtube e
no Facebook. As mensagens postadas nas redes fazem menção entre
si, e também levam ao site da organização.
Todas as ferramentas sociais da Petrobras são mantidas para
reforçar a sua mensagem institucional. No canal do Youtube, existem destaques a valores institucionais, como o respeito às culturas
locais. Na fan page no Facebook, a Petrobras também reforça seus
valores institucionais. Em termos de conteúdos são postados assuntos com referência aos projetos sociais, crescimento da empresa, novas descobertas para a exploração de recursos, premiações,
dentre outros. Em diversos posts da Fan Page são feitos links para
o canal, e para o site da empresa, mostrando interação entre as
diversas plataformas digitais. Além da interação entre os canais,
a empresa se comunica com os atores dessas redes. A partir das
mensagens postadas no mural do Facebook da empresa, por parte
das pessoas interessadas no perfil, encontra-se questionamentos,
críticas e elogios. Em geral, a empresa responde aos questionamentos feitos pelos usuários.
Com a interação entre o Twitter e blog da Petrobras, a empresa
pretende “[…] gerar diálogo e dar transparência aos fatos e dados recentes da Petrobras.
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A The Coca-Cola Company é a multinacional responsável por
diversas marcas conhecidas. Sua sede é localizada nos Estados Unidos, mas como uma grande empresa seus produtos são consumidos
mundialmente. Na análise dessa multinacional a escolha foi sua principal marca, Coca-Cola. As pesquisas se baseiam em materiais direcionados ao público brasileiro.
A empresa está presente em redes sociais como Facebook, Twitter, Youtube e Instagram, sua divulgação é realizada através de materiais de qualidade. Por meio de vídeos e fotos a Coca-Cola procura sempre mostrar que se preocupa com o meio ambiente, amizade,
amor e família. Suas propagandas são ligadas a esse tipo de divulgação. A Coca-Cola mantém sua fan page atualizada e a interatividade
com seus consumidores é marcante, através de respostas às dúvidas
e observações feitas em cada post, como a Petrobras, a Coca-Cola se
preocupa em responder a todos os tipos de comentários, sendo eles
críticas ou elogios.
O site é quem reúne todas as redes sociais usadas para a divulgação da marca, lá são mostrados os principais posts, vídeos, além de
campanhas realizadas e novidades da marca. Outra estratégia de divulgação usada pela Coca-Cola em alguns vídeos e imagens, são rostos e vozes conhecidas, ao patrocinar, por exemplo, Rio 2016 a marca
apostou nos Youtubers de sucesso ou em seu último vídeo divulgado
na campanha “Leva Essa” com a voz do apresentador Luciano Hulk.
As mídias sociais possibilitam que a organizações possam ser
emissores e receptores de conteúdo. É neste sentido que as mídias sociais passam a ter um papel importante no contexto da comunicação
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organizacional, pois possibilitam uma participação mais significativa
e ativa no percurso da comunicação. No entanto, quando o discurso
divulgado pela empresa difere da realidade um problema aparece e
se exposto acaba se transformando em crise. Segundo Sólio (2015),
a transparência é essencial para que a comunicação organizacional
funcione corretamente.
A transparência é o veículo que permite avaliar as intenções de
determinada organização, transformando-se em condição para o
exercício da liberdade de escolha, avaliação, juízo de valores. Assim,
ética e transparência são conceitos siameses quando se pensa em
comportamento organizacional. (SÓLIO, 2015, P.7)

A análise realizada por meio das redes sociais e site da empresa
Friboi, que pertence a JBS, mostrou que para divulgação da marca
a empresa investiu muito em vídeos e campanhas ligadas à rostos
conhecidos no Brasil. Em suas redes sociais a Friboi veiculou parcerias como a “Academia de Carnes”, onde os seus seguidores poderiam
ter acesso a receitas com as carnes tratadas pela empresa. As fotos,
design e vídeos publicados nas plataformas da empresa são de qualidade, mas sua atualização para de ser feita em dezembro de 2015. A
partir desse período, a Friboi trabalhou somente com respostas aos
comentários de seus consumidores, que em sua maioria se mostravam insatisfeitos com os produtos.
A interatividade da empresa foi constante tanto em sua fan page
no Facebook, como em seu perfil no Twitter. No período de 2015 e
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2016, as reclamações foram ligadas a produtos de má qualidade. A
Friboi por sua vez respondia aos clientes com interesse de solucionar o problema e assim constantemente explicando o controle de
qualidade da marca. Outro assunto que aparece nos comentários de
postagens são questionamentos quanto a ligação do ex-presidente
Lula e seu filho com a empresa, pacientemente a Friboi expõe a história da empresa e nega a ligação da empresa com esses nomes. Logo
depois as reclamações passaram a ser maiores, pois a Friboi era uma
das empresas investigadas pela Operação Carne Fraca. Além disso,
Joesley Batista dono da JBS, empresa responsável pela marca Friboi,
tem seu nome presente na investigação que envolve o atual presidente do Brasil, Michael Temer. Essa situação abala as vendas e a
visibilidade da marca.
Diferente das outras empresas aqui analisadas, a Friboi não
atualiza mais suas redes sociais desde 2015, o último vídeo postado
em seu canal no Youtube foi a um mês atrás, explicando cada passo
da produção de suas carnes. A empresa vem enfrentando uma crise
de imagem, reputação e identidade, pois segundo Bueno (2008) é a
identidade quem modela a visão e missão da empresa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O cenário criado pela evolução tecnológica das mídias, que
gerou o processo de digitalização das mesmas, obtendo novas possibilidades para a comunicação empresarial, que começou a contar
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com novas ferramentas comunicacionais. A expansão dos meios
de comunicação tornou possível a ampliação dos pontos de contato
com os mais diversos públicos empresariais. A partir das abordagens
apresentadas neste artigo, conclui-se que as organizações precisam
compreender a comunicação digital nas suas atividades cotidianas
e não somente utilizar nas suas estratégias para atingir determinados públicos. Além disso, a ideia e tempo real deve ser observada na
construção dessa narrativa. As organizações precisam entender que
as pessoas não estão interessadas na tecnologia em si, mas em suprir suas necessidades de informação e relacionamento. Desse modo,
poderíamos dizer que é necessária uma nova forma comunicacional,
dominando um fluxo de informação não linear, contextualizado e
interacional. O que deve prevalecer é o caráter dialógico e própria da
comunicação organizacional. As mídias sociais, por sua vez, modificam a forma de interação entre os sujeitos do processo de comunicação, tornando esse processo mais interativo e participativo.
Através das mídias sociais, a comunicação nas organizações
pode adquirir novos conceitos comunicacionais. As mídias sociais
proporcionam maior participação e debates sobre assuntos de interesse público entre a sociedade e as empresas. No entanto, é necessário que elas utilizem as mídias para este fim e não apenas para a
prática de divulgação de sua imagem numa comunicação planejada e controlada. O indivíduo, enquanto partícipe e usuário dessas
mídias sociais, também deve cobrar essa postura das organizações,
para que os mesmos possam utilizá-las de forma a ser um espaço de
interlocução e de debate.
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É importante salientar que a própria utilização das mídias sociais
por organizações constitui um fenômeno novo. No entanto, precisa haver
um amadurecimento diante das mídias sociais. Então, é permitido pensar que as mídias sociais poderão tornar-se num espaço para a prática da
comunicação organizacional de forma transparente e participativa.
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Resumo: Os discursos que incentivam valores supremos, boa
formação humana e avanços nas relações sociais parecem causar
cada vez mais pouco ou nenhum impacto na dinâmica da vida social,
por isso, cabe analisar o que, de fato, mobiliza a credibilidade da
liderança eficaz, e qual o seu caminho, seja na área da educação, seja
na de comunicação. O objetivo deste trabalho é apresentar as relações
existentes entre o ideal da comunicação e da educação sob o viés
filosófico da formação humana, a fim de motivar uma liderança que
provoque reações positivas. Através do método analítico-bibliográfico,
vemos que os princípios de formação humana como analisados em
Platão, Kierkegaard e Bauman, somados ao pensamento de Greenleaf,
em sua obra sobre liderança servidora (1977), demonstram que uma
postura de serviço, onde educadores e líderes vão além do simples
exercício da expressão verbal, é o segredo da liderança eficaz.
Palavras-chave: Educação; Comunicação; Liderança Servidora;
Greenleaf

O PANO DE FUNDO DA RESISTÊNCIA
Como coloca Greenleaf (1996, p. 287): “Estamos em uma crise
de liderança”. Segundo Santos (1986, p. 95 e 111), estamos em uma
sociedade que “vem perdendo terreno na moldagem, motivação e
controle dos indivíduos, porque não se crê mais em totalidades ou
valores maiúsculos”. Com relação à visão de mundo pós-moderna,
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Grenz (1997, p. 68) afirma que “em certo sentido, os pós-modernos
não possuem cosmovisão alguma”. Santos (1986, p.18) destaca: “Por
ora, contentemo-nos com saber que o pós contém um dês — um
princípio esvaziador, diluidor. O pós-modernismo, desenche, desfaz
princípios, regras, valores, práticas, realidades”. E mais à frente, ele
completa com as seguintes características, determinantes para se ter
um vislumbre mais geral do momento: “desreferencialização do Real,
desmaterialização da Economia, desestetização da Arte, desconstrução da Filosofia, despolitização da Sociedade, dessubstancialização
do sujeito” (SANTOS 1986, p. 108).
Quando Grenz (1997, p. 73) diz que: “a perspectiva pós-moderna
constitui-se num ataque ao moralismo em nome da razão”, está embutido aí a realidade de uma sociedade que se mostra favorável a práticas que contradizem o que os essencialistas classificariam como regras de boa saúde, dos bons costumes, da boa família e da boa moral.
Trazendo essa realidade para um contexto de educação e comunicação confessionais, fica claro que preencher o espaço de liderança é tarefa desafiadora e/ou desanimadora. Como coloca Blackaby (2007, p.31):
“Existe um sentimento entre esses líderes de que, apesar de todos os esforços heroicos e do trabalho árduo, por alguma razão, eles estão falhando”.
Ademais, conforme Epstein (1993), um líder que finca seu poder unicamente em suas habilidades discursivas será, paradoxalmente, surpreendido pelas sutis habilidades discursivas de seus liderados, a fim de questioná-lo e ignorá-lo, como uma arma que se volta contra quem a maneja.
Dentro deste contexto, fica claro que discursos e palavras, apenas,
demonstram-se totalmente enfraquecidos para liderar, à medida que
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competem com recursos de uma sociedade altamente tecnológica e globalizada, uma sociedade contraditória no sentido de avançar em tecnologia, beleza hiper-real e conhecimento científico enquanto agoniza no
sentido de formação humana sadia e plena para o convívio social.
Quando direcionamos esses conceitos para a temática do presente estudo, vemos que a realidade de uma sociedade resistente aos
apelos verbais tem suas raízes nessa condição de ser pós-moderna.
Assim, autoridade, domínio e condução são palavras suspeitas, mal
vistas para os pós-modernos. Nesse império sem rei, no qual domina
o achismo, valoriza-se o egocentrismo, ratifica-se o existencialismo,
o niilismo e o antiessencialismo, dando espaço a uma educação cada
vez mais liberal que leva à total decomposição da figura de liderança.
Dessa forma, parece que o destino está traçado, e quanto a nós, como
líderes nessa realidade, o melhora fazer é aceitarmos este estado de
coisas e nos preparar para o futuro.

O IDEAL DE FORMAÇÃO
HUMANA DESDE A ANTIGUIDADE
É pertinente levantarmos aqui o fato de que as bases estruturais
de nossa sociedade remontam às influências do império grego, no
caso aqui, mais especificamente, a Platão. Assim, ao refletirmos sobre
nossa condição e pensarmos em melhores caminhos para a liderança e a educação na contemporaneidade, somos atraídos ao viés do
pensamento grego clássico, cujo ponto de partida seria a crença na

Educação e comunicação: liderança eficaz sob o viés da formação humana

essência humana. Platão, assim como outros grandes pensadores da
história, não filosofou exclusivamente sobre a área da educação e liderança, mas ao refletir sobre ela, impactou a ordem social de modo que
até hoje suas ideias ecoam e exercem influência na prática pedagógica
e de liderança humana.
Quando falamos da essência da liderança eficaz, e por conseguinte, da boa educação, ainda hoje emergem as mesmas questões
que inquietavam Platão: é possível educar, e por extensão, na mesma
esteira, exercer liderança eficaz, alcançando o homem virtuoso e moral por meio da educação e da liderança? No que diz respeito à proposta educacional platônica, interessante observar que ela parte de
um princípio de insatisfação e indignação com o sistema educacional
já vigente na época de Platão.
Conforme Pagni (2010, p. 2): “ele (o filósofo) problematiza os princípios em que se assentava a educação de seu tempo, tornando-se crítico da mesma”. A partir daí, propõe um ideal abrangente de formação
com o qual pretende alcançar uma sociedade ideal. Entre outros princípios dessa proposta, destacamos aquele que valorizava uma educação
voltada para a formação de virtudes cujo objetivo máximo seria alcançar o bem e a verdade eterna. Apesar da força do antiessencialismo
contemporâneo, percebe-se que esse princípio educacional de Platão
ainda continua um ideal vivo em algumas redes de ensino atuais.
Na Carta Sétima (324b), Platão confessa seu desejo, desde bem jovem, de ingressar na carreira política e a partir daí, revela seu interesse
pela questão da educação. Na verdade, Platão dedicou toda a vida em
busca de respostas não apenas políticas, mas essencialmente humanas
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e universais, o que lhe consagrou, segundo Paviani (2008, p. 21), como
o criador da metafísica, lembrando que sua nítida preocupação social e
política não nos permite classificá-lo meramente como teórico.
Ao estudar a proposta educacional de Platão, Patrício (2008, p.
287-289) destaca que não é possível entender a concepção platônica
sobre educação, formação, pedagogia, ou paideia, sem ter em mente
a concepção grega de Homem, cujo ser humano era entendido como
parte da pólis, da cidade, membro de uma comunidade. Ou seja, a
concepção humana para os gregos passa, obrigatoriamente, pela esfera política e com fins de serviço e contribuição.
Com efeito, Platão defende um processo educativo democrático
voltado à construção de uma nova sociedade, uma nova escola, um
novo ser humano, a fim de alcançar o que é belo e bom. Só assim seria
possível alcançar o amadurecimento ético das virtudes com vistas a
elevar a alma pessoal e social acima do que é sensível, até o mundo
perfeito e ideal, que é o mundo das ideias. Severino (2006, p. 623)
confirma: “Platão, ao construir seu modelo da cidade ideal, desenvolve uma proposta filosófica de uma pedagogia ético-política, na qual
o conhecimento e a prática da virtude vão garantir a viabilidade e a
legitimidade do Estado”.
Em paralelo a isso, Pagni (2010, p. 4) afirma que o desenvolvimento pleno da virtude, da nobreza e da excelência, ou a arete,
extrapolariam os muros da escola, entrariam na prática de vida da
sociedade e mudariam a forma de pensar do ser humano. Assim, a
busca do ser humano pelo bem, o justo e o verdadeiro seria o objetivo máximo da educação, para Platão. Por conseguinte, a excelência
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em educação, ou, a sociedade perfeita, segundo Platão, seria alcançada trabalhando exaustivamente questões como justiça, coragem,
beleza, piedade e prudência, virtudes que estão constantemente
presentes em suas interrogações e que só poderiam ser solucionadas quando se chegasse a uma verdade universal que englobasse sua
definição perfeita (PAVIANI, 2008, p. 40-51).
Kierkegaard (1813-1855), filósofo existencialista contemporâneo,
entra em cena não só porque fundamenta o pensamento ocidental,
mas porque, segundo Goergen (2005, p. 991) é partidário dos ideais
educacionais de Platão e reconhece em Sócrates o mais proeminente
educador e filósofo moral”. Como teólogo e filósofo, o dinamarquês
Kierkegaard foi reconhecido por sua influência grega declarada, destacando, no que diz respeito à educação moral, que ela só é possível
a partir da liberdade dos cidadãos (GOERGEN, 2005, p. 992), ideia
alinhada aos preceitos platônicos.
Assim, sem medo de assemelhar suas ideias às do pensamento
grego, Kierkegaard chega a escrever textos seguindo o mesmo estilo
dos textos platônicos, pois, para ele, “o educador deve dominar a arte
dialética de levar uma vida em conformidade com as categorias morais e retrair-se enquanto pessoa na intenção de promover o desenvolvimento da autonomia moral do educando” (GOERGEN, 2005, p.
992). Defensores de verdades eternas, Platão e Kierkegaard apontam
para algo permanente: a busca pela aquisição do conhecimento do
Bem e da Verdade. A educação e a liderança deveriam, portanto, estimular a busca de algo permanente apontando para um fim fixo, um
objetivo transcendente, eterno.
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Entretanto, embasado no pandemônio da pós-modernidade,
Bauman (2013) classifica essa busca, comparando-a a um míssil balístico, fora de moda, ultrapassado, já que a sociedade tecnológica atual
se pauta na transitoriedade e adequabilidade do conhecimento, o que
a coloca mais no nível de um míssil inteligente, que vai definindo o
alvo à medida que avança. No âmbito da educação e da comunicação
essa concepção leva ao esgarçamento da noção de informação como
algo perene, estático e que não envelhece, implicando em um movimento dinâmico e relacional.
Se no passado a noção de formação humana era definida por
fases específicas da vida, com conteúdos e objetivos específicos a cada
momento, na atualidade predomina a noção de “educação por toda
a vida” (BAUMAN, 2013, p. 12). Os velhos mísseis balísticos eram
programados e equipados para atingir alvos específicos e pré-determinados, visavam a objetivos definidos, calculados; hoje, os mísseis
inteligentes devem “aprender” a definir seu alvo na medida em que
avançam. É durante o percurso que eles avaliam, medem, calculam,
definem e redefinem o alvo a ser atingido.
Almeida et al (2008) observa que, na modernidade líquida, expressão cunhada por Bauman para designar a pós-modernidade, a
educação e a comunicação se submetem à tendência da volatilidade
de todas as coisas e de todas as experiências. Tudo é questionável e
tem prazo de validade, pois “nada nesse mundo se destina a durar, que
dirá para sempre” (BAUMAN, 2013). Passada a utilidade imediata do
conhecimento, logo ele deve ser descartado e substituído; ou seja, nas
palavras do filósofo italiano Alberto Melluci (apud BAUMAN, p. 23),
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a fragilidade da condição atual nos contaminou e buscamos alicerces
firmes quando, na verdade, eles não mais existem.
O questionamento que insiste é: é possível liderar nesse contexto? Até que ponto vale a pena investir tempo, energia e recursos
numa liderança de valores morais, já que tudo é tão fluido e passageiro? Para que liderar com base em princípios eternos se nada vai durar
a vida toda? Ou, nas palavras de Almeida et al (2008): “qual o sentido
de uma educação para toda a vida numa sociedade líquida? ”.

LIDERANÇA SERVIDORA:
COMUNICANDO ESSÊNCIA
Assim como Platão colocou em xeque o sistema educacional
de sua época e a partir de suas propostas a educação não foi mais
a mesma, hoje faz-se necessário voltarmos às raízes do pensamento filosófico para revolucionarmos nossa forma de liderar e
nosso sistema educacional, tão sob suspeita. Talvez não nos falte
senso crítico, mas faltam mesmo propostas de novos caminhos,
coisa que parece tão difícil para nós, imersos nesses tempos de
pós-modernidade.
Se temos o intuito de comunicar valores e se estamos no limiar
de uma era de liderança, onde conceitos baseados em bonitos discursos e boas intenções simplesmente já não provocam mais efeito, o
estilo da liderança servidora entra em cena com destaque como alternativa para liderar/educar em tempos como os atuais.
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Foi Robert Greenleaf quem primeiramente sistematizou esse estilo de liderança por meio de um trabalho original e incomum, que
lhe rendeu o seguinte comentário, de James A. Autry (apud FRICK,
2004, p. ix): “Há muitos poucos livros que podem verdadeiramente
ser chamados de trabalhos seminais, A Liderança Servidora, de Robert Greenleaf é um daqueles raros livros que viverão muito além da
vida de seu criador”.
Lisboa (apud OLIVEIRA e MARINHO, 2006, p. 253) afirma que
“atualmente, os perfis de liderança exigem que exista uma maior dedicação do líder aos outros, levando a um conceito holístico do trabalho,
promovendo a ideia da comunidade e a divisão de poder”. E trazendo
o discurso para dentro do ambiente escolar, Bowman (2005), afirma
que a liderança servidora força os educadores para fora da cabeça e
para dentro de seus corações; já Kotter (2009, p. 57) coloca: “Existe um ditado que diz que os grandes líderes conquistam corações e
mentes. Não são apenas as mentes. São ‘corações e mentes’, não o contrário. O coração vem em primeiro lugar.
Greenleaf, (apud SPEARS, 2004) iniciou suas reflexões sobre
Liderança Servidora a partir de uma questão simples, envolvendo o
líder e o servo: seria possível essas duas funções, aparentemente antagônicas serem desempenhadas por uma só pessoa? Acreditando ser
possível, Greenleaf descreve o líder servo da seguinte forma: “Líder
servo é primeiramente, servo. Ele começa com o sentimento natural
de querer servir, para então, primeiramente, servir. Assim, uma escolha consciente faz com que outro aspire a liderança” (Greenleaf, 2002,
p. 27). O conceito de líder servo engloba, portanto, valores como
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serviço, sofrimento e amor; colocada dessa forma, a abrangência desse significado chega a ser, até certo ponto, misteriosa: “Líder servo é
primeiramente, servo” (GREENLEAF, 2002, p. 27). Essa ordem: primeiramente servo, depois líder, é extremamente importante para se
entender o ponto em questão.
A veracidade e legitimidade desse líder vem do interior, o serviço simplesmente faz parte de sua natureza, de sua essência, de
seu ser. “A liderança servidora, é um processo de longo prazo”,
afirma Greenleaf (apud SPEARS, 2004, p. 12). Ela é uma abordagem que promove uma transformação da vida e do trabalho. Em
essência, ela depende de uma transformação na maneira de ser,
que tem o potencial de provocar uma mudança em uma sociedade.
Como disse Jones-Burbridge (2012), os líderes servidores obtêm
resultados dando atenção prioritariamente às necessidades de seus
colegas e àqueles a quem servem.
A ideia central da liderança servidora é bastante simples: líderes
éticos, autênticos, aqueles em quem confiamos e a quem queremos
seguir, primeiramente são servos. Esta é uma questão de intenção,
ação, habilidades, capacidades, e de essência. Um líder-servo está
em nítido contraste com a pessoa que quer ser primeiramente líder
e, depois de assumir o seu caminho para o topo, decide realizar atos
de serviço. A liderança servidora trata da “natureza legítima do poder e da grandeza” […]; para construir uma sociedade mais solidária, a organização e seus administradores podem e devem também
funcionar como servos (FRICK, 2004, p. 5).
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Com efeito, ao agir sob a base do serviço, tal líder descobrirá a maior
fonte de mobilização à disposição: o amor. Pode parecer intrigante lidar
com a palavra ‘amor’ em gêneros como este, mas a verdade é que comunicadores, líderes e professores pós-modernos só transmitirão valores eternos se demonstrarem serviço, humildade, paciência e amor. Sim,
amor, como confirma Wheatley (2006, p. 61): “Faríamos bem em ponderar sobre a ideia segundo a qual o amor é a mais potente fonte de poder”.
Fato é que o simples fato de uma pessoa ser líder ou ocupar um
cargo de liderança, não significa ter autoridade, ou poder de mobilizar e influenciar o outro positivamente. Blackaby (2007, p. 194) afirma
que “os líderes não podem servir verdadeiramente as pessoas se não
as amarem. Eles podem realizar atos de serviço, mas seus seguidores
perceberão, justificadamente, que tais ações são insinceras e manipuladoras se não forem feitas por um interesse genuíno”.
Como se vê, a crise está instaurada. Líderes, professores e comunicadores em uma sociedade saturada de palavras bonitas e vazias, propagandas interesseiras e discursos moralizantes, ouvem um
clamor silencioso em busca de uma liderança efetiva, que mostre um
caminho valoroso e nos ensine, através do exemplo, como alcançar o
que é Belo e Eterno.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como vimos, não se pode negar que a sociedade pós-moderna
tem desafiado todos os alicerces do mundo ocidental, instigando-nos
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a reavaliar nosso caminho e tentar caminhos e resultados melhores.
Ao esvaziar o poder do líder, seja ele comunicador, educador ou outro,
não há alternativa, a não ser tentar outra fórmula e, para tanto, apresentamos os princípios da liderança servidora para aquele que pretende comunicar valores e ser ouvido, pois acreditamos que o caminho
que a liderança servidora propõe é aquele que vai além de meras palavras e alcança o coração.
As características do contexto de pós-modernidade no qual estamos inseridos ratificam essa condição de resistência à liderança, mas
a Liderança Servidora, diagramada para os meios acadêmicos por
Greenleaf (2002), com suas características distintivas que extrapolam
o estilo de liderança baseada nos apelos verbais, torna-se uma alternativa de liderança eficaz dentro da conjuntura atual.
Não há coisa melhor para quem usa a palavra do que falar e ser
ouvido. Mas, para tanto seu discurso tem que vir carregado com o
poder de quem vive suas palavras. Tal poder não vem com acúmulo
de diplomas, discursos cristocêntricos, nem com boa vontade, disposição e projetos. O fato é que quando amamos, dizemos isso consciente e inconscientemente. E é assim que a liderança servidora se dá com
e sem palavras; seu poder não cabe em nenhum discurso persuasivo,
ou em aulas de liderança, de comunicação e educação.
Por nos encontrarmos em uma época, à semelhança da de Platão e Kierkegaard, onde a sociedade e as instituições educacionais
instituídas perdem sua legitimidade, os líderes encontram-se diante
de uma situação de desânimo, descrença e, na melhor das hipóteses, de busca por algum caminho. O sentimento de crise de valores
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morais e falta de exemplo convida a seguir em busca de uma liderança (comunicação/educação), a exemplo de Platão, que vise ao
Bem e à Verdade eterna, desejo que sempre esteve presente na humanidade ao longo dos séculos.
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Resumo: Em tempos de saturação visual (característica da condição
pós-moderna), emerge a necessidade de reflexão e experimentalismo
em relação à produção de imagens dentro do jornalismo. Outrora
local de domínio do texto, o jornalismo se torna, cada vez mais, o
império da imagem. Este artigo pretende refletir sobre o conceito de
fotojornalismo autoral (ou literário) como experiência que intenta
responder às necessidades de uma audiência pós-moderna e também
como possibilidade complexa de gerenciamento e disseminação de
informações. Uma fotografia que é arte e documento e que se aventura
na mestiçagem com outras formas de expressão visual. Também procura
questionar a produção fotográfica dentro do jornalismo e as questões
éticas que se ligam ao engessamento destas produções, apresentando
novas visões a respeito do uso da imagem no processo informativo. A
pesquisa se vale da revisão bibliográfica como procedimento e introduz
imagens que clarifiquem os conceitos explorados.
Palavras-chave: Fotojornalismo; Imagem Complexa; Pós-modernidade;
Ética; Sentidos.

PÓS-MODERNIDADE,
AUDIÊNCIA, REINVENÇÕES
Pesquisadores da pós-modernidade costumam classificá-la como
uma realidade marcada pela incapacidade de se manter formatos, limites de tempo e espaço; formada por um grupo social fortemente
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ligado ao uso das tecnologias; ao consumo exacerbado; alienado
quanto ao coletivo; preso a uma rotina de velocidade; que se desprende das relações físicas e de materialidades; acostumado a relativizar
conceitos. Bauman (2001) classificou este momento histórico como
modernidade líquida. Tal contexto social produziu fortes mudanças
na condição humana. Mudanças que obrigam a uma reflexão sobre
conceitos solidificados através dos séculos. O “sistema” se liquefaz de
tal forma que padrões, configurações, não estão mais “dados”, já não
são “autoevidentes”, chocam-se, contradizem-se tão fortemente que
perdem boa parte de seus poderes. Bauman (2001) reflete que, dadas
estas circunstâncias, a estrutura sistêmica do mundo se tornou remota e inalcançável. E isto é reflexo não apenas de processos que passam
a flutuar, mas dos sujeitos destes processos que também se rendem
aos fluxos. Santaella (2007) enfatiza que o mundo se vê habitado por
territórios flutuantes. “Só pessoas fluidas, ambíguas, em estado de
permanente devir, transformação e constante autotransgressão podem se adaptar a estes territórios” (SANTAELLA, 2007, p. 17).
É inevitável perceber que a liquidez afeta/transforma também
o universo da comunicação. Cada vez menos a comunicação se
confina a lugares fixos. A primeira e principal relação a ser transformada é a do “emissor-receptor”. Um tanto quanto óbvio, já que
a comunicação só se dá por meio da interlocução. E esta transformação acontece, nitidamente, a partir do momento em que os
sujeitos têm acesso (fácil e ilimitado) às novas tecnologias, às redes, à internet. Mudam-se os meios de produção, novo modelo de
trabalhadores se faz necessário.
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E o produto destas mudanças também é de outra natureza.
O conhecimento se pulveriza, mudam-se os discursos e métodos
persuasivos. É imperativo pensar comunicação de uma perspectiva que considere a multiplicidade de códigos e a consequente
heterogeneidade de pensamentos e manifestações decorrentes
disto (pensamento que, claramente, já é recorrente desde o estabelecimento das teorias da comunicação).
A pós-modernidade faz real em todos os processos (inclusive na comunicação) algo importantíssimo de ser entendido para
que haja gestação de novos parâmetros: é preciso promover uma
sinergia, uma simbiose entre a tecnologia de ponta e o arcaico.
Neste caso, o arcaico, segundo Silva (2009) é tudo que vem da
ordem do sentimento, do emocional, do não-racional. Ou seja,
aquilo que constitui o homem. E a tecnologia de ponta seriam
os recursos cada vez mais transcendentes, mais paramentados,
mais abrangentes utilizados para tornar o homem real (como indivíduo, como sociedade, como produtor e como produto).
O jornalismo desempenhou, nos últimos 200 anos, um papel
central na sociedade. Agendou as pautas sociais; entronou e destronou poderes, vertentes sociais e políticas; imiscuiu-se na economia,
tentou dirigir o entretenimento, as massas. Com o advento das tecnologias digitais e a ascensão de um público cada vez mais conectado, virtualizado, que desenvolve mais e mais novas formas para a
apreensão de conteúdos, e — de acordo com conceitos defendidos
por Castells (2007) — cada vez mais condicionado a apreender através de hiperlinks, de redes, o modelo atual de jornalismo se engessa.
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Engessamento que alguns autores gostam de classificar como
“esgotamento do modelo”. Este artigo não tem qualquer intenção de
explorar fatalismos e um pretenso fim do jornalismo como categoria,
mas apontar que muitos dos axiomas em que se firmam a profissão
(objetividade, clareza, imparcialidade), em tempos líquidos, precisam
ser revisitados sob novas perspectivas. Direcionando estas questões
para o fotojornalismo, poderia-se dizer que é preciso rever conceitos
como noticiabilidade da foto, objetividade da imagem, concepção de
flagrante, concepção de manipulação.
Ramonet (2011) enfatiza a horizontalidade do processo de produção da notícia como fator preponderante para que o jornalismo encare transformações no modelo. Esta horizontalidade é alimentada pelo
impacto da internet (que produz concorrência direta com o jornalismo
tradicional e cria um «novo» padrão informativo) e pela «promiscuidade» crescente dos jornalistas (no sentido de que estão cada vez mais
vendidos aos poderes politicos e econômicos) e isto gera intensa desconfiança nos consumidores da notícia. Ambas as questões, relacionadas às imagens produzidas jornalisticamente, são pontos centrais na
discussão do que pode/deve ser considerado uma fotografia com fins
documentais/informativos.
Bodstein (2006), sobre o tema, reflete que há uma multidão
de leitores que se consideram fotógrafos do “flagrante”, da notícia,
do acontecimento in loco. Todos tem seus celulares, cameras, tablets. Todos colocam estas fotos no computador, em suas redes, em
blogs, arquivam. Todos manipulam a imagem, eliminando pessoas,
recortando cenários, acrescentando cores, frases, objetos. Seria
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possível que em um mundo como este os “fotojornalistas”, os jornais e revistas, não fossem capazes de fazer o mesmo em prol dos
“afamados” princípios (mais clareza, mais imparcialidade etc) ou
mesmo pelos “detestáveis” interesses financeiros/políticos? O espectador romântico, aquele que se prendia a uma fotografia como
“documento do real”, “espelho da realidade”, “fato incontestável”,
ficou para trás há muito tempo. Porque, então, os produtores destas
fotografias, editores e fotojornalistas, tambem não deveriam reinventar-se? Repensar formas e fazeres?
Català (2005) e Bodstein (2006) concordam ao afirmar que algo
assim não deve ser demonizado. A falta de crença na verdade da imagem, ou a participação cada vez mais integrada na produção noticiosa entre jornalista e audiência, ou ainda a imagem que se volta a uma
pretensa “manipulação” (seja ela por softwares, por composição, por
enquadramento etc.), são irreversíveis. O ponto a ser entendido e explorado é: há possibilidades muito mais complexas de produção dentro
desta realidade. E é importante ressaltar que nada disto significa, em
absoluto, o fim de uma categoria. Apenas reconfiguração de um modelo. Não há retrocesso, perda, e sim, citando Kuhn (1998), o verdadeiro
avanço científico que advém da ruptura completa e súbita de um paradigma para gestação de um novo.
Já não se podem sustentar formas, técnicas, gêneros sólidos, fixos.
Não é prudente apegar-se a uma espécie de tradição procedimental no
“fazer jornalismo”. A gestação de novos paradigmas é indispensável.
Lèvy (1993) reflete sobre ser este momento — aquele em que percebe-se a obsolescência de certos procedimentos usuais — não apenas um
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tempo de adequação a demandas, expectativas, mas um momento de
reinvenção da própria sociedade e da maneira como ela se relaciona
com as instituições formadoras deste organismo.

SOBRE FOTOGRAFIA E FOTOJORNALISMO
O surgimento/invenção da fotografia modificou de forma profunda a maneira como nos relacionamos com o universo dos signos
e, consequentemente, com o real. O registro imagético, antes sujeito
natural e fortemente à interpretação (em seu processo de produção),
passa a ser considerado (resultado de aparelhos) um “suposto” espelho
da realidade. Rouillé (2009) reflete que o advento da imagem técnica
aboliu a “mão humana”. E com isto, uma linha se transpõe. Enquanto imagem tecnológica a fotografia é diferente das imagens anteriores e mãe das manifestações similares que se seguem (cinema, video,
televisão). Com o surgimento dos aparelhos técnicos, a produção das
imagens obedecem a novos protocolos. Antes, o desenhista/pintor depositava manualmente elementos inertes (os pigmentos) em uma tela
ou papel, e as imagens se produziam durante seu próprio processo de
fabricação. Com a fotografia é diferente. Ela é produzida de uma só vez
e fruto de processos técnicos e químicos. O latente (invisível) torna-se
visível, unicamente por estes processos.
Ao tratar destas questões Sontag (2010) afirma que a imagem técnica e sua suposta onisciência altera o mundo. Em referência a Platão, altera as condições de nossa caverna. “O resultado mais extraordinário da
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atividade fotográfica é nos dar a sensação de que podemos reter o mundo
inteiro em nossa cabeça, como em uma antologia de imagem” (SONTAG,
2010, p. 13). A visão de Sontag (2010) sobre a fotografia é bem pragmática. Ela pensa o registro fotográfico mais como documento que como
arte. Para ela, a fotografia incrimina, justifica, é “a prova incontestável de
que determinada coisa aconteceu” (SONTAG, 2010, p. 16). Portanto, seria
em última instância, um espelho da realidade. Uma fotografia pressupõe,
neste caso, a existência de um referente. E com isto, acabamos nos voltando a conceitos explorados por Barthes em A Câmera Clara.
Barthes (2006), Sontag (2010), Dubois (2004), exploram a
imagem fotográfica mais sob seu aspecto de vocação documental.
Na visão dos autores, a imagem técnica é realidade, o real em “sua
infatigável expressão” (BARTHES, 2006, p. 12). Está presa, colada
(de maneiras bastante subjetivas) a um referente. São duas faces
que, nas palavras de Barthes (2006), não se podem separar sem
destruir-se, pois o referente adere. De fato, sua função (da fotografia) seria designar um referente real. Considerando deste ângulo,
câmera e fotógrafo nada podem fazer, além de registrar o passivo,
o transparente. Neste sentido, ela é realidade capturada. “Antes de
tudo, uma foto não é apenas uma imagem (como uma pintura é
uma imagem), uma interpretação do real; é também um vestígio,
algo diretamente decalcado do real como uma máscara mortuária”
(SONTAG, 2010, p. 170).
Fato é que a fotografia assumiu status de linguagem universal.
Supera, neste sentido, todas as outras (à exceção da imagem “não-técnica”, com quem compartilha tal universalidade). A obviedade
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referencial pressupõe transformá-la em documento, mas é imprescindível entendê-la, essencialmente, como signo de recepção (SCHAEFFER, 1996). Ela não é documental (apenas), mas sim instrumental, é
expressão. Mecanismo revelador. É superfície portadora de informação, passível de interpretações diversas. Polissêmica. “Entre o real e a
imagem se interpõe uma série infinita de outras imagens, invisíveis,
porém operantes” (ROUILLÉ, 2009 , p. 7).
Os autores até aqui trabalhados (no universo da fotografia), embora defensores do caráter indicial da fotografia, consideram também,
fortemente, a questão da recepção. Uma fotografia começa a movimentar-se e produzir sentidos quando entra no campo da percepção (visão, no caso) de seu espectador. Barthes (1996) fala de “animação”. No
fato de que ela “anima”o espectador (o enche de sentidos) e ao mesmo
tempo ele a “anima” (lhe dá sentidos em determinado contexto). Sontag (2010) chama este processo de aquisição. Apropria-se (ao entrar em
contato com a fotografia) de informações, conhecimentos “não empíricos”, desejos, até mesmo de pessoas. Para a autora, o processo, fruto da
recepção, redefine nossas realidades.
Considerados estes pontos, importa refletir um pouco mais
além. Nos efeitos/sentidos mais profundos da fotografia. Já há alguns anos é perceptível um declínio da visão “documental” atribuída à ela. Não se trata, neste caso, de negar o papel e valor da
fotografia como documento. Ele existe, é real. A questão a ser
analisada é um entendimento do caráter simbólico que a fotografia encerra (também). O fato de que o registro fotográfico é perpassado, inevitavelmente, por processos subjetivos de criação. E
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que portanto, devido a um caminho dúbio de intencionalidades, a
fotografia transcende (como linguagem) ao campo das significações, faz-se inesgotável (conceito trabalhado pelo espanhol Josep
Català). Antes de tratar da questão da fotografia arte/expressão/
informação, da fotografia autoral/literária (conceito de Bodstein),
importa clarificar o mito que envolve o pilar da vocação documental da fotografia. O tal “espelho da realidade”.

DO MITO DA TRANSPARÊNCIA
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Porque uma fotografia não é “espelho do real”? Toda fotografia é na verdade uma construção de realidades. Kossoy (2002) afirma
que, portanto, se é construtura de realidade, é também uma ficção.
Enquanto se apoia na condição de “documento/representação”, a fotografia provoca uma compreensão/percepção equivocada que desconsidera o fato de que seu resultado é, acima de tudo, uma criação. É
consequencia de processos/mecanismos relacionados a sua produção
e recepção. E ambos os aspectos, constroem uma “visão”, uma “realidade”. Uma fotografia, segundo o autor, resulta primeiramente de
condições materiais e imateriais. As condições materiais se referem
aos recursos técnicos ópticos, químicos e eletrônicos utilizados pelo
profissional. As de ordem imaterial se relacionam aos recursos mentais e culturais daquele fotógrafo. O registro fotográfico é, em primeira instância, resultado do equipamento utilizado (que já manipula
e filtra a imagem tecnicamente de acordo com suas possibilidades
ferramentais) e dos filtros mentais de seu produtor (sua bagagem estética/cultural, suas concepções políticas/ideológicas, sua experiência/
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vivência). De forma que, um clique, segundo Kossoy (2002) é, indiscutivelmente, um instante manipulado, ficção.
Tanto Kossoy (2002) quando Dubois (2004) concordam que,
ademais desta primeira instância (a criadora), uma fotografia se define também por seus usos e aplicações. O que consiste, também em
uma espécie de manipulação. A fotografia é polissêmica, e talvez “valha mais que mil palavras” exatamente por inovocar imensuráveis
significações e, não apenas, por sua vocação indicial comprobatória.
Tem, portanto, uma natureza ficcional que é a base de todas as manipulações utilizadas pelo uso da fotografia desde sua origem. Seja no
universo artistico ou documental. Ela depende do lugar em que está.
Em um livro, uma vitrine, em um jornal, uma revista, pelas legendas
que recebe, no séc. XIX ou reapresentada no sec. XXI, cada um destes
aspectos modifica os “dados” fotográficos.
Desde sempre as imagens foram vulneráveis às alterações de seus
significados em função do título que recebem, dos textos que “ilustram”, das legendas que as acompanham, da forma como são paginadas, dos contrapontos que estabelecem quando diagramadas com
outras fotos etc. (KOSSOY, 2002, p. 54).

Por outro lado uma fotogragia fragmenta e congela. Ela congela
um determinado instante e seu espectador não pode saber (verdadeiramente), sem que tenha testemunhado o fato, o que aconteceu
antes ou depois daquele “clique”. Instantes que, obviamente, são tão
definidores da “verdade” quanto aquele que foi registrado. O antes e
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o depois mudam a perspectiva do acontecimento. Além do que, ao
valer-se do enquadramento das lentes, uma fotografia fragmenta um
instante. Não existe naquela imagem nada além do que foi captado
pelo alcance da camêra. O entorno fica preterido, e um cenário recortado não representa a totalidade do acontecimento, pois, obviamente,
o que o rodeia muda a perspectiva do fato. Bodstein (2006) enfatiza
que as imagens convencionais do fotojornalismo, procuram apregoar
o conceito (antigo e engessado) de que “registrar cenas corresponde
a extrair a condição de potência absoluta da factualidade para confiná-la a marcas mediativas de uma revelação” (p. 17). Este “axioma”,
precisa ser superado.
Falar de uma imagem que invoca transparência é falar do mito
que fundamenta o conhecimento ilustrado. Quando se diz transparente, a imagem assume roupagem em que se limita a reproduzir a superfície do mundo. Sua função é abrir uma “janela” e, como “espelho
da realidade”, transmitir verdades (em quantidades determinadas)
relacionadas ao que foi representado. Verdades mensuráveis, verdades pretendidas, um conhecimento pré-determinado. Català (2005)
afirma que a transparência, principalmente quando há tentativa de
usá-la dentro do jornalismo, promove uma junção entre texto e imagem que é sofismática. Um exemplo disto são fotos de conflitos, fotos
de guerra. Na maioria dos casos a imagem utilizada para “ilustrar”
o fato, para abrir a “janela” não tem qualquer correspondência real
com o que está sendo dito. Pensemos a imagem de um homem ensanguentado e em desespero, por exemplo, acompanhada da legenda:
“Albanês é atacado por polícia Sérvia”.
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Com todo grau de documentarismo que a foto carrega, nada há nela
que permita identificar a nacionalidade do agredido, nem estabelecer um nexo entre seu estado físico e a atuação da polícia Sérvia […]
A prova do que afirmava o texto pretendia encontrar-se na fotografia, mas ninguém se preocupou em indicar que o valor fático da fotografia não repousa em outra parte que naquilo que está manifesto
no texto (CATALÀ, 2005, p. 70).

O que este exemplo nos aponta é que a transparência de uma
imagem é algo inverídico e, na verdade, impossível de estabelecer.

UMA FOTOGRAFIA QUE É “IMAGEM COMPLEXA”
Autores como Bodstein (2006) e Rouillé (2009) convidam a uma
compreensão de uma fotografia que se encaixe nos conceitos de “imagem complexa” defendidos por Català (2009). Uma fotografia que procuraria fugir de todas as concepções que a engessam e a tornam enganosa. Não seria mais mimética, transparente, ilustrativa, espetacularizada.
Se voltaria a aspectos mais interpretativos, caracterizando-se por uma
opacidade, levando à reflexão e interação. Rouillé (2009) fala de uma fotografia que (muito mais que documento) é “expressão”. No conciliar o
documental com o caráter de expressão não apenas transforma-se o real,
ele é atualizado. Fazendo daquela fotografia e de seu autor, releitores da
realidade. Não se trata de empobrecer o sentido de “documento” do registro fotográfico, mas sim de fortalecê-lo. Ao considerar a intencionalidade e contextos de produção, esta imagem se coloca para além da reprodução de aparências e agrega a possibilidade de exprimir impressões
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e sensações imateriais. Rouillé (2009) afirma que isto provoca o abandono de uma antiga concepção em que verdade/realidade seriam consideradas exclusivamente materiais. Na “fotografia-expressão”, o fotógrafo
impõe suas impressões mais íntimas como partes inseparáveis da realidade. Um choque/encontro entre imaginário e fotografia.
O enriquecimento que esta visão traz ao processo de entender o registro fotográfico está relacionado ao fato de que fotografias-expressão
(reais/imaginadas/intencionadas/resignificadas) transcendem à presença
do referente. Àquela imagem estão agregadas memórias, valores, desejos,
medos, crenças. E neste caso, é importante entender que isto não limita a
percepção, como se o fotógrafo estivesse confinando o espectador ao que
o autor vê e como vê. Mas «sua» visão obriga o receptor (de uma forma
ou outra) a entrar em choque com suas próprias visões transformando
sua percepção do real e do referente. Uma fotografia teatraliza a vida, a
verdade do mundo que, obviamente, não se alinha à verdade fotográfica.
Cada produção fotográfica, (consideradas as intenções, recortes de tempo
e espaço, bagagens culturais do receptor) cria outro real, novo real atualizado. O que destruiria o “isto é, isto foi, é assim” de Barthes (2006).
Rouillé (2009) acredita que “o imaginário” aproxima o homem do
real e mais, expressa-o de modo indireto. “A fotografia-expressão não
recusa totalmente a finalidade documental e propõe outras vias, aparentemente indiretas, de acesso às coisas, aos fatos, aos acontecimentos”
(ROUILLÉ, 2009, p. 161). Esta visão não é estranha. É possível perceber
que a atuação de profissionais da fotografia (principalmente dentro do
jornalismo) já, há algum tempo, não se focam na correspondência rigorosa entre imagem e realidade. Invencionam diferentes mecanismos
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de representação. É possível citar casos como o de Eustáquio Neves ou
Sebastião Salgado. Profissionais que acreditam e trabalham conceitos
de manipulação da imagem na construção da realidade.
E uma ultima reflexão quanto ao tema se faz necessária. Uma
fotografia, no sentido discutido até aqui, constrói-se em dois planos. Superficialidade e interioridade. De modo que ser “espelho
da realidade” se torna inviável como compreensão da imagem
técnica. Pensando a coisa por este ângulo, o conceito se esvazia.
Em sua superficialidade, a fotografia estabelece marcos espaciais e
temporais (ligados ao índice), permitindo recriar/simular “determinados” mundos e imprimir-lhes intenção. Uma fotografia, no
plano da superficialidade mastiga conceitos e liga o espectador a
referentes. Por outro lado, no plano da interioridade, começam a
trabalhar outros aspectos (agora ligados a simbologia e iconicidade). Ali se encontra o subliminar, o latente, o invocante. É o nível
da fotografia onde se manifestam a intencionalidade/expressão e
onde contextos histórico/sociais, bagagem cultural adquirida, começam a trabalhar a fim de produzir amplos universos de sentidos,
sinapses inimaginadas, a invocar abstrações e uma compreensão
profunda do real. Espectador e fotógrafo são engolidos por estes
planos que ultrapassam sentidos solitários. Sobre o assunto, Català (2005) afirmou que o processo fotográfico é uma fraca simulação do processo mental de captação. “A câmara escura é uma
metáfora da mente” (CATALÀ, 2005, p. 538). Tal qual a entrada da
imagem na câmara escura com fim de materializar-se em registro fotográfico, quando o espectador capta imagens, visualidades
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quaisquer, ele adentra em processo semelhante, em seu próprio
cérebro, sendo capaz de comtemplar o processo de recepção das
imagens do mundo no próprio mundo.
No fotojornalismo, a questão indicial, da fotodocumento,
torna-se cada vez mais ultrapassada. Como já discutido anteriormente, espelhar a realidade, capturar rigorosamente um referente
(em toda sua extensão) é impossível. E é falacioso considerarmos
que uma fotografia responderia a um retrato fiel de determinado
acontecimento. A transparência é um mito. Principalmente quanto tentamos utilizá-la dentro do jornalismo. Quase sempre as imagens utilizadas com fim de “documento” estão fora de contexto.
Seja por não determinarem “exatamente” um flagrante do que diz
o texto, seja por serem direcionadas por legendas, seja porque não
há qualquer correspondência real do que está sendo dito no texto
com o retratado fotograficamente.
Sobre a necessidade de se pensar fotojornalismo de ângulos
mais interpretativos, mais abstrativos e às possibilidades de fazer
isto dentro do universo informativo com sucesso, Bodstein (2006)
construiu argumentos que embasam o que ele chamou de “imagem
literária”. O autor acredita que é preciso esvaziar-se de ideais assimilados, pré-concebidos a respeito da fotografia dentro do jornalismo como categoria e mesmo de sua propriedade documental. Em
seus estudos sobre fotojornalismo, percebeu que alguns profissionais da área conseguiam, com seus trabalhos, revelar “novas tramas”, levando o debate social a níveis superiores ao dos propostos
pela pauta jornalística em questão.
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A fotografia se colocava como narrativa de sua ficcionalidade alongada a conteúdos não ligados a verossimilhanças. Apontava estados
metalinguísticos para a produção de significados. Seu anarquismo
metodológico, compreendi logo, insuflava o risco de apontar timidamente para um novo, na justaposição de consciências do mundo,
confundidas com as consciências dos que formulavam as imagens
tradicionais da representação do mundo. À mostra, regras próprias
de criação de alteridades e cenários (BODSTEIN, 2006, p. 14)

Neste tipo de imagem, as raízes dos processos jornalísticos
(opinião, informação, interpretação) se uniriam com características
inerentes à fotografia, caracteristicas bastante subjetivas que (amparadas por tecnologias emergentes) potencializariam o surgimento de novas “ordens indiciais” no exercício de explanar/vitrinizar a
notícia. Fotografia, dentro do jornalismo, pode e deve ser pensada
como mecanismo reflexivo e não mais como mera ilustração.

A “DOR DOS OUTROS” - FOTOGRAFIA E CONFLITO:
A INEFICIÊNCIA DO FLAGRANTE
Sontag (2011) produziu interessante material sobre o valor de
uma informação de choque, espécie de foto “flagrante”, se é distribuída em escala cauterizante. Para que fotografa-se a guerra? Imagens
produzidas nestes contexto são, em síntese, nada mais que retórica.
Reiteram, simplificam, criam consenso. Elas levam à óbvia constatação de que «a guerra despovoa, despedaça, separa, arrasa o mundo
construído» (SONTAG, 2011, p. 12).
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A dificuldade de fazer do registro fotográfico de conflito um verdadeiro instrumento social, de conscientização e transformação, reside
no fato de que imagens podem até ser chocantes, mas na maioria das
vezes são fugazes. E pior, são manipuláveis. Fugidias porque os sentidos que evocam tendem a dispersar-se rapidamente por duas questões:
esvaziamento de impacto (produzido pelo bombardeio de imagens do
gênero) e apatia (causada por uma falta de percepção experiente ou pela
impotência reativa). Manipuláveis porque são utilizadas, maniqueistamente, ao bel-prazer da ideologia que se quer disseminar ou manter.
Sontag (2011) acredita que o fracasso dos homens enquanto indivíduos expostos ao horror da guerra por meio da fotografia “é de imaginação, de empatia: não conseguimos reter na mente esta realidade” (p.
13). A maioria das pessoas jamais teve contato real com a guerra. Sua
experiência é apenas conceitual e superficial. Por outro lado, ainda que
sintam o efeito do choque e da dor alheia, o desespero e indignação da
inutilidade da guerra, continuam impotentes. A guerra é um jogo entre
determinados homens para o qual a maioria não é convidada a participar, opinar, reagir. São impotentes frente a dor dos outros, neste sentido.
A outra questão relacionada ao fracasso de uma verdadeira ação
social das fotos de conflito, se refere a a indiscutível capacidade (irônica
até) de adaptação humana. A guerra acostuma. E o excesso de imagens
disponibilizadas sobre ela, na maior parte das vezes registrando horrores
inimagináveis, torna o homem insensível. Cauteriza. Sontag (2011) argumenta que este tipo de choque tem prazo de validade. Ou seja, o impacto
causado por imagens desta natureza perde qualquer efeito quando confrontado com a repetição. A autora vai mais além. Reside na humanidade
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uma curiosidade mórbida, afeita a bizarrices. Ela está mais do que disposta a a acostumar-se com o horror. O eco deste impacto tende, rapidamente, a tornar-se a mais terrível manifestação do comum. “A imagem
como choque e a imagem como clichê são dois aspectos de uma mesma
presença” (SONTAG, 2011, p. 24). “Qualquer que seja nosso intuito, somos voyeurs” (SONTAG, 2011, p. 38). Invasores, curiosamente doentios.
Outro aspecto da imagem de guerra e a dificuldade que apresenta
de ser instrumento social relaciona-se, como já mecionado, à sua característica manipulável. Todos estão sempre predispostos a crer naquilo
que corrobora uma opinião formada anteriormente. Em vilanagens
que os invadiram e dominaram por meio de outras representações,
apresentadas por outras plataformas, ensinadas e fortalecidas pela repetição. Automaticamente, prefere-se dispensar qualquer registro que
intente tirar desta zona de conforto e balançar concepções arraigadas.
Milita-se, intencionalmente ou não, bandeiras muito específicas, ideológicas. E o espectador só está disposto, portanto, a aceitar imagens (e
suas manipulações) se ratificam sua opinião formada.
Em um retrato de conflito, que mostre corpos, pessoas feridas,
pouco interessa a identidade da vítima de fato. Interessa, provavelmente, que a legenda explicativa da imagem relacione aquele horror
ao viés de seu espectador sobre a guerra em questão. “Para o militante, a identidade é tudo. E todas as fotos esperam sua vez de serem explicadas ou deturpadas por legendas.” (SONTAG, 2011, p. 14).
A consciência da dor alheia, do sofrimento é, portanto, construção.
Construída pela seleção de imagens que se apresentam e pelas explicações escolhidas para acompanhar tais imagens.
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“As fotos objetificam: transformam um fato ou pessoa em algo
que se pode possuir” (SONTAG, 2011, p. 69). E são alquímicas, misturam-se a uma série de outras emoções e imagens já vivenciadas obrigando a uma apropriação incestuosa. A dor é alheia, mas a sensibilidade é minha. E por isto mesmo, uma foto de conflito, dificilmente se
transforma em objeto social de transformação. “A compaixão é uma
emoção instável. Ela precisa ser traduzida em ação, do contrário definha” (SONTAG, 2011, p. 70). Na maior parte das vezes, nada se faz
que não arquivar estas imagens para fins de comparação, no futuro.
Sontag (2011) reforça que uma foto tem sua força drenada pela maneira como é usada, guardada, entendida, comparada. Pelos lugares
onde é vista e pela frequência com que é vista. As pessoas cansam!
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FOTOJORNALISMO
AUTORAL E QUESTÕES ÉTICAS
O que é a fotografia autoral dentro do jornalismo? Imagens fotográficas cada vez mais emergentes dentro dos periódicos. Imagens que,
em sua produção, livram-se dos mitos da mimese e transparência, da
objetividade da noticiabilidade (tão apregoada nas escolas), da proibitividade e tabu da manipulação. Bodestein (2006) chamou estas iniciativas
de “imagens literárias”, porque remetem ao próprio conceito do “jornalismo litérário” e à intenção inerente aos dois que (era) é alongar os sentidos da notícia, subverter a informação. O autor fala que seu contato com
estas imagens produziu estranhas reações. Seus referentes já não estavam
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expostos e ela era livre do conceito da “comprovação. Produzindo uma
“re-magização” do cotidiano.
Imagens que carregam enquadramentos completamente distorcidos, que se voltam ao acontecimento focando-se em angulos inimaginados, que propoem cortes incitando ao “fora-de-campo”, saturação de cores, borrões, composições paródicas, entre ínumeros outros
recursos na intenção de aprofundar e renovar a leitura da informação
pela imagem. Bodstein (2006) enfatiza que tais imagens esvaziam o
espectador (e os jornalistas) de ideias assimiladas anteriormente sobre o que é fotojornalismo. Revelam novas “tramas” e expandem os
enredos sociais dentro da pauta jornalística.
Estas imagens recusam legendas. O autor as chamou também de
“imagens-conceito”, produções que rompem com a ideia formalista de
“valor-notícia” fazendo emergir “teores complexos, insubordinados a discursos de causalidade” (BODESTEIN, 2006, p. 15). Imagens que direcionam ao campo simbólico e das leituras infinitas. Català (2005) fala
destas imagens que se tornam opacas e fogem do conceito de “janela para
o mundo”. Elas não estão ali para apresentar um campo de visualidade
a ser completamente compreendido. Mas para servirem de local de estacionamento, lugar para sinapses infinitas e para ruminação de sentidos
que produz maturação intelectual e movimentação de ideias no mundo.
A esta imagem abissal Català (2005) chamou, como já citado,
de Imagem Complexa. Tal qual Bakhtin (1997) quando afirma que
“toda compreensão é prenhe de resposta”, pode-se dizer que “toda
imagem está prenhe de complexidade” (BUITONI, 2010, p. 15). No
sentido de que este contexto social, unido às novas tecnologias
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digitais, às redes, consegue gerar uma aproximação cada vez mais
indissociável entre imagens técnicas (fotografia), imagens artísticas (pinturas) e da própria “escritura”. E estas aproximações, estes
imbricamentos, cobrem as imagens resultantes deste processo de
tamanha complexidade que os significados advindos de tal representação se tornam incontáveis.
Quanto à ética, todas as acusações a respeito de imagens do
gênero se restringem a 2 pontos. Ao uso das novas tecnologias para
manipulação das imagens digitais e a uma ausência de um equivocado senso de “objetividade”, “noticiabilidade” e transparência que
a imagem necessáriamente precisa ter. Ora, já está claro que nenhuma fotografia é transparente, tampouco objetiva.
E o que seria exatamente valor-notícia? Uma notícia pode ser
compreendida de imaginados angulos (observar o exemplo 1, logo
abaixo). Por outro lado, em que as manipulações tecnológicas atuais
se diferem da manipulação que sempre acompanhou o fotodocumentarismo deste sua origem, como nos trabalhos de Dorothea
Lange, Robert Doisneau, Joe Rosenthal, W.Eugene Smit e Jacob A.
Riis? Trabalhos em que seus autores reconheceram abertamente
manipular cenários, poses, enquadramentos etc.?
Os exemplos são incontáveis: […] dão a tônica estética ao fotojornalismo atual, como Jean-Marc Bouju, HatemMoussa,
Ad Van Denderen, Steffan Rousseau, entre tantos. No cenário
brasileiro: de Reginaldo Manente, Jorge Araújo, Juca Varella,
Domingos Peixoto, entre outros, até um ‘sentido de excelência’
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dado ao campo do documental por Sebastião Salgado (BODSTEIN, 2006, p. 135)

Sobre fotos autorais dentro do jornalismo, alguns exemplos.

Exemplo 1
Arko Datta - Tsunami
— Dezembro de 2004

Exemplo 3
Jorge Silva - Sob fogo
cerrado

Exemplo 2
Roberto Schmidt - Pilhagens
em Gaza (Folha de S.Paulo —
14/09/2005)

Exemplo 4
Lula Marques - Governo sob pressão
(Folha de S.Paulo — 04/06/2005) (Folha de S.Paulo — 28/05/2005)
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Exemplo 5
Stanley Freen - Silhueta de corpo

Exemplo 6
Oliver Pin-Fat - Hospital Militar de
carbonizado em Grozny, Chechênia,
1995 Samrong, Cambodja, 1999.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
794

Fato é que o fotojornalismo não pode, não deve, legitimar-se a
partir de uma visão determista, deontológica. Muito deste trabalho
mais interpretativo que foge ao engessamento e a obviedade com fins
de aplicar a significação precisa, também, estar sujeito a um forte senso
de responsabilidade e moralidade daquele que produz as imagens.
Independentemente disto, o valor mimético que imagens dentro do jornalismo mantinham com a realidade, neste caso é substituído por uma relação hermenêutica. “A imagem já não acolhe
passivamente o real, e sim vai a sua procura” (CATALÀ, 2005, p.
642). Longe de afastar-se da racionalidade, ela se converte em uma
nova espécie de racionalidade que teria a capacidade de solucionar
problemas que as ferramentas textuais já não conseguem controlar
e, por vezes, sequer vislumbrar.
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Resumo: Infotenimento é uma linguagem jornalística que busca
informar usando as principais caraterísticas da cultura de massa:
Informação, entretenimento e diversão. Esse fenômeno emergente
mudou a relação que as pessoas têm com o jornalismo. O crescente
número de portais de notícias e programas televisivos que mesclam
informação e entretenimento cuja principal característica é a
linguagem leve, aliados aos recursos multimídia, atendem ao
perfil do leitor/telespectador pós-moderno, tomando por base seus
comentários, compartilhamentos e buscas nas redes sociais e sites
de busca. Diante dessa realidade, vê-se a necessidade de estudar esse
formato que transpôs as barreiras do webjornalismo, agradando ao
público e tornando-o peça chave para novas pautas. A pesquisa é de
caráter bibliográfico e tem como objetivo analisar o jornalismo de
Infotenimento a partir das pesquisas de autores que discorrem sobre
a temática, como por exemplo, Dejavite, visando contribuir para o
melhor entendimento desse novo formato de jornalismo que tem se
tornado cada vez mais ascendente.
Palavras chave: Webjornalismo; Entretenimento; Infotenimento;
Notícia Light; Jornalismo.

INTRODUÇÃO
O amplo acesso à internet pelos consumidores de informação, exigiu que o jornalismo se adaptasse a novas técnicas e novas tecnologias.
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A princípio, o jornal na internet era uma extensão fiel do que se via no
impresso ou na TV, o formato tradicional rígido e imparcial era mantido. Os anos se passaram e a realidade tem sido outra, os jornais televisivos tiveram que adotar elementos diferentes dos convencionais se
adaptando a linguagem e estilo predominantes na internet.
Segundo especialistas, essa nova forma de fazer jornalismo objetiva uma aproximação com o internauta, a partir do perfil que ele
apresenta: dinâmico, tecnológico e bem-humorado. Atualmente a
opinião do internauta tem peso absoluto sob as pautas e tomada de
decisões, e isso é o reflexo de uma sociedade cada vez mais conectada,
cooperativa e participante no processo de fazer notícia.
Com base em pesquisas bibliográficas e documentais, as quais serviram de base para a construção deste artigo, é que foi traçado um parâmetro que mostra a forte tendência presente no jornalismo atual, que
mescla informação e entretenimento, acompanhando o homem pós-moderno, cada vez mais conectado à internet e adepto de suas nuances.
O termo Infotenimento, fusão das palavras informação e entretenimento, assim definido por Dejavite (2006)3, trata-se de conteúdo
editorial que dispõe não só de informação como também de diversão,
transformando-se também numa prestação de serviço.
O neologismo infotenimento é atualmente utilizado em todo o
mundo, uma de suas principais características é a capacidade de entreter e despertar sensações no receptor.
3

DEJAVITE, Fabia Angélica. INFOtenimento: informação + entretenimento no
jornalismo. São Paulo: Paulinas, 2006. (Coleção pastoral da comunicação: teoria e
prática. Série comunicação e cultura)
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Os meios de comunicação atualmente passam por um misto de
transformações, decorrentes dos fenômenos tecnológicos, políticos,
sociais, econômicos e claro, culturais. O entretenimento se apresenta
como uma grande força que move a humanidade misturando-se até
mesmo com trabalho. Como resultado, tem-se uma sociedade guiada
por essa nova forma de interpretar a realidade. (ALMEIDA, 2009)4.
Até bem pouco tempo, o entretenimento servia como uma válvula
de escape para o homem moderno, que procurava uma oportunidade de relaxar, espairecer e minorar os efeitos do estresse. No entanto
essa realidade mudou; trabalho, lazer e aprendizado se encontram hoje
num mesmo plano e o que será explanado no decorrer deste trabalho.

A FUSÃO INFORMAÇÃO E ENTRETENIMENTO
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A princípio, é necessário definir o que é entretenimento. Entretenimento vem do latim inter (entre) e tenere (ter). Em inglês a palavra
entertainment significa “aquilo que diverte com distração ou recreação”. Para Luiz Godoi Trigo5:
O entretenimento nos leva cada vez mais para dentro dele e de nós
mesmos. Se a arte nos oferece o ékstasis, que em grego significa
“deixar que saiamos de nós mesmos”, talvez para nos dar uma
4

ALMEIDA, Melissa Ribeiro de. Webjornalismo e a Cultura do Entretenimento.
2009. Disponível em: http://www.bocc.ubi.pt/pag/bocc-almeida-webjornalismo.
pdf. Acesso em: 22 de julho, 2017.
5 TRIGO, Luiz Gonzaga. Entretenimento, uma crítica aberta. São Paulo: Senac, 2003.
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perspectiva, o entretenimento, ao nos puxar para dentro, oferece
o seu oposto que é a negação da perspectiva. Finalmente segundo
os elitistas, enquanto a arte trata cada espectador, ouvinte ou leitor
como indivíduo, provocando uma resposta individual à obra, o entretenimento trata as suas plateias como massa. (TRIGO, 2003, p. 32)
Portanto, o entretenimento é algo essencial para o ser humano,
é uma necessidade constante, aproxima as pessoas e por fim, traduz
aquilo que de mais profundo o homem deseja: sentir-se bem.
Após a Segunda Guerra Mundial, pesquisas na área das Ciências Sociais sobre entretenimento ganharam força. Conforme Dejavite
(2006)6, diversos teóricos passaram a defender a comunicação de massa
como uma diversão legítima, integradora e também formadora. Assim
sendo essa corrente, denominada estruturalfuncionalista, aponta o entretenimento ora com legitimidade ora como algo pejorativo. Alguns
críticos afirmam que o jornalismo de infotenimento é menor visto que
trata de questões consideradas de menor importância.
Essa tendência surgiu por volta de 1980, quando se passou a defender que era necessário melhor denominar o entretenimento dentro do jornalismo, porém, essa corrente de pensamento só ganhou
força na década de 90, quando profissionais e acadêmicos da área de
comunicação, de modo geral, passaram a considerar e adotar essa
forma de fazer notícia.

6

DEJAVITE, Fabia Angélica. INFOtenimento: informação + entretenimento no
jornalismo. São Paulo: Paulinas, 2006. (Coleção pastoral da comunicação: teoria e
prática. Série comunicação e cultura)
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Então, objetivando apresentar notícias com uma pitada de entretimento, foi que o jornalismo de Infotenimento passou a ganhar
espaço nos meios de comunicação, abordando assuntos que, além de
informar, proporcionam distração, como por exemplo, estilo de vida,
situações cotidianas inusitadas ou engraçadas, fofocas e similares.
Esse tipo de jornalismo agrada muito ao público.
Não é novidade que as pessoas não leem jornais apenas para obter informações, elas sentem a necessidade de estarem inseridas no
mundo, participantes do cotidiano, daí a importância e a responsabilidade que o jornalismo traz em si. Ao optar por inserir o entretenimento em suas narrativas, o jornal não o faz simplesmente por causa
da estrutura da notícia ou pelo enquadramento, ele está direcionando
esse tipo de notícia a um público especifico.
Quando uma reportagem inicia com uma frase geralmente cronológica, o expectador recebe de forma mais dramática e autêntica.
Uma outra maneira é utilizar experiências de pessoas comuns, captando não só a parte técnica para a produção, inserindo relatos e vivências da sociedade em geral. O objetivo dessa técnica é humanizar
a reportagem sem, contudo, torná-la apelativa. Inovar é principalmente fugir do óbvio, evitando conteúdos repetitivos e sempre com a
mesma abordagem. Esse alvo tem sido perseguido pelos veículos de
comunicação na busca pela audiência e credibilidade.
Para entender como funciona a captação das notícias pelo
homem pós-moderno Kovach e Rosenstiel (2003)7 explicam que
7

KOVACH, Bill; ROSENSTIEL, Tom. Os Elementos do Jornalismo. Tradução de
Wladir Dupont. São Paulo: Geração Editorial, 2003.
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as pessoas são atraídas pelas imagens mentais que criam a partir
do que veem, por isso o jornalista precisa ajudá-los na construção
dessas imagens utilizado animação, recursos descritivos e linguagem menos rebuscada.
Não se pode esquecer que esses recursos inovadores não devem
alterar a verdade, o jornalismo deve sustentar-se em fatos reais. Sua
narrativa deve ser construída sob a exatidão dos fatos.
Dejavite (2006) lista alguns elementos que distinguem o
infotenimento:
◆◆ Linguagem leve e atraente: É sempre empregada uma linguagem fluida e
de fácil assimilação, isenta das marcas da formalidade tradicional, preferido
o tom de conversa.
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◆◆ Dramatização do conflito: É dada ênfase em um determinado conflito ou
problema presente no tema da matéria, construindo sobre ele uma narrativa
a fim de contar uma história.
◆◆ Efeitos especiais, trilhas e recursos gráficos: Utilizam-se recursos tecnológicos que possibilitem ilustrar a matéria, facilitado a compreensão. Ganhou
destaque os infográficos no jornalismo, ele é considerado um dos elementos
do infotenimento, porém não significa dizer que sua presença é determinante
para que uma notícia seja classificada como infotenimento.
◆◆ Personificação: É quando uma pessoa aparece em destaque na reportagem,
sugerindo uma personagem principal da narrativa.
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Na esfera da web, o texto sofreu e vem sofrendo mutações significativas. Como é sabido, o homem pós-moderno leva uma vida de
intensas atividades, tornando-o um ser demasiadamente ocupado para
gastar tempo com aquilo que não gera lucro ou acrescenta conhecimento. Diante dessa realidade, a busca pelo prático e eficiente tornou-se
incessante modificando assim o cenário do consumidor e do ofertante.
Com os avanços tecnológicos, a popularização da internet e dos
smatphones, é possível ficar a par dos últimos acontecimentos em
tempo real, a partir de um simples toque numa tela do celular, ou seja,
tudo está facilitado e descomplicado; com a produção de notícias não
está sendo diferente. O homem pós-moderno mudou seus hábitos e
não dá mais tanta preferência àquele estilo sisudo e compenetrado
dos noticiários noturnos, ele não aguarda mais chegar em casa no
fim do dia para sentar-se no sofá e assistir telejornais cujos apresentadores, com voz firme, terno e gravata transmitam as notícias do dia.

SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO E O INFOTENIMENTO
Indubitavelmente, na história da humanidade nunca houve uma
época em que foi possível ter acesso a tanta informação como esta. A
informação está disponível em tempo recorde e com custo baixíssimo.
A vasta e variada quantidade de informação é benéfica, porém exige
cautela e critérios plausíveis para filtrar e reter bons conteúdos, visto
que a relação tempo-leitura vem sendo comprometida, dada a demanda de atividades que o homem pós-moderno se propõe a desempenhar.
É nesse cenário que o conceito de efemeridade se mostra forte
e arraigado. No âmbito educacional isso se constitui um problema,
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especialmente entre os adolescentes, que optam pela leitura de fácil
assimilação ofertada nas páginas da web. Portanto, ainda que o livro não seja a preferência de grande parte dos alunos ele jamais deve
deixar de ser recomendado, pois ainda é o meio mais econômico e
adaptável às circunstâncias. A verdade é que os livros sempre existirão, porém o tempo e a modernidade de encarregarão de modificar a
forma como cada obra é apresentada.
Para cada mídia, uma forma de se comunicar, uma forma de dar a
notícia ou entreter, cada um com suas peculiaridades, porém há de se admitir que cada vez mais se emprega o estilo livre, predominante na internet
e a linguagem de seus usuários. Daí surge o conceito notícia light, que foi
incorporado ao cenário pós-moderno, designando o modo menos rígido
de apresentar a notícia. Na verdade a forma de se comunicar vem sofrendo
mudanças progressivas, acompanhando os avanços tecnológicos.
A exemplo cita-se a fotografia, as ilustrações e os tão utilizados
infográficos, com suas variadas cores e formas, que dinamizam o
processo da comunicação e tem alcançado excelentes resultados:
O receptor (com os seus novos princípios de receber a informação)
exige que a notícia na atualidade — independentemente do meio
em que estiver inserida — informe, distraia e também lhe traga uma
formação sobre o assunto publicado. Esse tipo de conteúdo tem sido
denominado notícia light. Se as informações jornalísticas não tiverem essas características, não vão chamar a atenção da audiência.
Por isso, mais do que um mero produto, tornaram-se um importante serviço. (DEJAVITE, 2006, p. 68)
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Além do mais, o jornal tem dado cada vez mais espaço para crônicas, colunas e charges, uma clara demonstração de que está preocupado com a opinião do público e deseja agradá-lo. Graças à expansão
da rede de computadores e internet, a participação do público foi facilitada e o mesmo tornou-se mais participativo e parte importante
no processo da comunicação e produção de conteúdos.
Outra característica forte do infotenimento é a interação com o público, que pode ser chamado de jornalismo colaborativo. O público é o
termômetro e dita o que foi bom, o que foi ruim e o que deve ser repetido.
O receptor (com os seus novos princípios de receber a informação)
exige que a notícia na atualidade — independentemente do meio
em que estiver inserida — informa, distraia e também lhe traga uma
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formação sobre o assunto publicado. Esse tipo de conteúdo tem sido
denominado notícia light. Se as informações jornalísticas não tiverem essas características, não vão chamar a atenção da audiência.
Por isso, mais do que um mero produto, tornaram-se um importante serviço. (DEJAVITE, 2006, p. 68)8

É comum acatar pautas sugeridas pelos leitores ou telespectadores, que por sua vez enviam-na espontaneamente ou, pelo grande
número de comentários a respeito, acabam por levar os produtores a
falar aquilo que o povo quer ouvir/saber.
8

DEJAVITE, Fabia Angélica. INFOtenimento: informação + entretenimento no
jornalismo. São Paulo: Paulinas, 2006. (Coleção pastoral da comunicação: teoria e
prática. Série comunicação e cultura)
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INFOTENIMENTO NA TV
A história do telejornalismo é marcada por evoluções importantes. Desde as primeiras veiculações do telejornal brasileiro, as modificações têm ocorrido de forma a aperfeiçoar o processo de informar,
independente da emissora, pois conforme a sociedade evolui, esta impõe mutações serviços, bens e entretenimento.
É uma tarefa fácil identificar o infotenimento na televisão, porém, distinguir conteúdos excepcionalmente jornalísticos não. O fator entretenimento como critério de noticiabilidade aparece de forma
sutil em alguns editoriais e veículos. De modo geral, se usa dessa estratégia em notícias menores ou casuais, como estilo de vida, moda,
cultura, dentre outros, ganhando lugar de destaque.
O uso das estratégias do infotenimento nas emissoras de TV
brasileiras está cada vez mais presente, principalmente em programas
denominados híbridos, onde há mistura de informação e entretenimento, longe dos cenários formal, típicos dos telejornais. A exemplo,
temos os matinais Encontro com Fátima e o Bem-Estar, da Rede Globo, o Domingo Espetacular da Rede Record, dentre outros. É salutar
destacar que esses programas contam com jornalistas, seja na apresentação ou reportagens. Vale lembrar que a prática não é exclusividade dos programas híbridos, salienta Dejavite.
Então qual seria o segredo para a ascensão do Infotenimento e por
que tantos programas de TV e sites têm migrado para essa modalidade?
Dejavite explica que temas associados ao que é curioso, ao
inédito ganham mais destaque nos noticiários e tem conduzido
a criação se sites especializados em informar e entreter, pois eles
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“deixam de informar sobre o mundo e passam a surpreender com
pessoas e coisas”.
A narrativa simples é o segredo desse tipo de notícia. A maneira mais leve e descontraída estimula o imaginário do leitor e o
mesmo se identifica podendo facilmente comentar e compartilhar
com outras pessoas.
Dejavite considera ainda que a essência disso tudo está na interpretação ou na recriação dos fatos, não somente na ótica da realidade
social, mas, sobretudo no emprego da linguagem do entretenimento,
como em filmes e novelas.

808

O INTERNAUTA COMO
COLABORADOR E CONSTRUTOR DE NOTÍCIAS
Para entender essa explosão de colaboradores, é necessário entender como e por quais meios isso se tornou possível.
Conforme notícia publicada no site G1, em setembro de 2009,
a internet sobrepôs a TV como mídia preferida pelos indivíduos.
Essa informação baseia-se numa pesquisa realizada em 11 países,
incluindo o Brasil. Considerada indispensável por 70% dos entrevistados, a internet superou a TV ligeiramente, considerada indispensável por 69% dos entrevistados.
A pesquisa ouviu 8,6 pessoas da Espanha, Estados Unidos, Hong
Kong, Austrália, China, Brasil, Canadá, Taiwan, Holanda e Reino
Unido e foi conduzida pelo grupo mundial de marketing Synovate.
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Maffesoli (2003)9, defende que as pessoas acessam a internet em
busca de informações relevantes e que as auxiliem na interação social:
No fundo o leitor interessa-se pelo que lhe diz respeito. Por mais que
isso horrorize os críticos politicamente corretos, as pessoas não
querem só informação na mídia, mas também ver-se, ouvir-se,
participar, contar o próprio cotidiano para si mesmas e para aqueles
com quem convivem. (MAFFESOLI, 2003, p.15)

Sem fugir a regra da veracidade da notícia acima de tudo, o jornalismo vem se reinventando e não há nada de errado nisso, mas como se
sabe, o novo assusta, nem sempre agrada e não está isento de críticas.
Por inúmeros motivos a internet e os benefícios que ela oferece
têm sido a preferencia das pessoas. Um fato curioso é a adaptação que
o telejornalismo teve de fazer para tentar driblar a concorrência por
assim dizer. O jornal televisivo teve de fazer mudanças significativas
para que, além de fidelizar o público, atrair novos.
O jornalismo on-line é dinâmico, rápido e eficiente e a comodidade e instantaneidade garantiram crescimento e aceitação rápidos.
Essa outra forma de obter informações chegou com tudo e ganhou espaço. A Newspaper Association of America (NAA) divulgou em 2006,
que o aumento médio da frequência dos leitores de sites dos grandes
jornais saltou para 22%, equivalente a 56,4 milhões.

9

MAFFESOLI, Michel. A comunicação sem fim (teoria pós-moderna da comunicação). Revista FAMECOS, Porto Alegre, no. 20, abril de 2003.
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Dentre suas inúmeras particularidades, o webjornalismo consegue integrar todas as outras mídias, por isso se destaca dentre os demais meios tradicionais como rádio, impresso e televisão. Conforme
J.B. Pinho10 (2003, p. 49)
[…] cada um dos aspectos críticos que diferenciam a rede mundial
dessas mídias — não linearidade, fisiologia, instantaneidade,
dirigibilidade, qualificação, custos de produção e de veiculação,
interatividade, pessoalidade, acessibilidade e receptor ativo — deve
ser mais bem conhecido e corretamente considerado para o uso
adequado da internet como instrumento da informação.
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Campeão em colaboração, o microblog Twitter é multidirecional e expande informações rapidamente servindo com termômetro
indicativo de quais assuntos estão em alta no Brasil e no mundo.
À pergunta “Para que serve o Twitter?” Nossa resposta é que o Twitter serve como um meio multidirecional de captação de informações
personalizadas; um veículo de difusão contínua de ideias; um espaço
colaborativo no qual questões, que surgem a partir de interesses dos
mais microscópicos aos mais macroscópicos, podem ser livremente
debatidas e respondidas; uma zona livre — pelo menos até agora — da
invasão de privacidade que domina a lógica do capitalismo

10

J.B.PINHO. Jornalismo na Internet: planejamento e produção da informação
on-line. São Paulo: Summus, 2003. 71 v.
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corporativo neoliberal que tudo invade, até o ciberespaço. (SANTELLA E LEMOS, 2010, p. 66-67)11

Nesse caso, a apropriação jornalística do Twitter se dá na
forma com ele é na maioria das vezes visto pelos usuários, o microblog é adaptado por jornalistas e organizações para fins jornalísticos, onde reúne notícias e monitora o feedback. É comum
programas de TV de qualquer natureza adotarem hashtags sugerindo a participação do público e também para acompanhar em
tempo real a reação das pessoas.
Além do mais, diversas empresas, especialmente as de mídia e
comunicação, utilizam as redes sociais para conversar com seus consumidores, inclusive os sites especializados em notícias fazem uso
dessa ferramenta para definir pautas e lançar notícias instantâneas,
por esse motivo, inúmeras pessoas ficam conectadas ao Twitter para
estarem sempre atualizadas das notícias.
Dentro dessas mudanças que a internet produziu, a redação jornalística sofreu mutações, sem sair dos padrões profissionais, adotando linguagem peculiar nos padrões dos conteúdos próprios para web.
Essa adequação abriu caminho para diferentes vozes, dando a
elas oportunidade de dialogar com toda a rede, quebrando monopólios impostos pelos veículos de comunicação tradicionais, pertencentes a grandes grupos, voltados para a comunicação de massa:

11

SANTAELLA, Lucia; LEMOS, Renata. Redes sociais digitais a cognição conectiva do Twitter. São Paulo: Paulus, 2010.
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A internet pode vir a ser a nossa primeira esfera pública global, um meio
pelo qual a política pode tornar-se realmente participativa, tanto em âmbito regional quanto internacional. E é o primeiro veículo que oferece,
aos indivíduos e coletivos independentes de todo o mundo, a chance de
comunicar-se, com suas próprias vozes, com uma audiência internacional de milhões de pessoas. Portanto, as possibilidades técnicas da internet
como esfera pública são ilimitadas. (FORD e GIL, 2004: p. 270-71)12
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Portanto, vive-se na era da revolução da comunicação e da apropriação da notícia por parte de todos. A informação está disponível
para todos, de variadas formas e para todos os públicos, e o mais interessante disso é que ela agora é feita levando em conta especialmente
a opinião popular.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As mudanças tecnológicas, sociais e culturais tendem a modificar a relação do homem com os produtos midiáticos e sua forma de
ver e interpretar a realidade.
O fato é que essas mudanças ocasionadas pelo uso da internet
trazem desafios para o jornalismo e sugere a cada momento algo
novo, desafiador e coletivo. As novas ferramentas e o alto índice de
12

FORD, Tamara Villareal; GENEVE, Gil. A Internet radical. In: DOWNING,
John D. H. Mídia Radical: rebeldia nas comunicações e movimentos sociais. Tradução de Silvana Vieira. São Paulo: SENAC, 2004.
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participação dos internautas estão alterando a forma como se faz jornalismo em todas as esferas da comunicação.
Buscar entender e colaborar para que se compreenda o que está
acontecendo é na verdade uma prestação de serviço, apontando para
novas tendências e pesquisas. Portanto, a discussão sobre a fusão
entre informação e entretenimento ainda continua, visto que a modernização dos aparatos de captação de notícias só aumenta, recebe
adeptos e cumpre seu papel social.
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Resumo: Este artigo analisará a apropriação das histórias em quadrinhos
como instrumento de mídia para uma tipificação de personagens
de heróis com o aparente propósito de fazer prevalecer identidades
caracterizadas pela diversidade étnica e de gênero. A análise partirá
de personagens como Kamala Khan, adolescente paquistanesa, criada
em 2014 para ser o novo rosto da heroína Miss Marvel, originalmente
representada pela personagem Carol Danvers, mulher, adulta e branca,
criada em 1968. O desenvolvimento do artigo abordará o desafio que o
mercado impõe aos quadrinhos, como produto de mídia, para atender
novas demandas de público (McCloud, 2006). Também analisará as
impressões de teóricos como Bhabha (1998) e Bauman (2008), sobre
identidade, diversidade e cultura, para investigar o desafio da adoção de
novas identidades, abraçado pela indústria de quadrinhos em questão.
Afinal, tal ressignificação serve para afirmar novas identidades, como um
ato político, ou para atrair novos mercados, como um ato econômico?
Palavras-chave: identidade; quadrinhos; multiculturalismo;
gênero; mercado.

INTRODUÇÃO
Will Eisner, quadrinista americano ícone da cultura pop, elevou
o conceito das histórias em quadrinhos a uma obra de arte. Por volta de 1940, Eisner concedeu entrevista ao jornal Baltimore Sun, no
qual sugeriu que os quadrinhos eram uma legítima forma literária e
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artística. (MCCLOUD, 2006, p.26). Embora a declaração não tenha
sido totalmente bem recebida por seus pares à época, também profissionais criadores de histórias em quadrinhos, o tempo provou que
a afirmação estava certa. Os quadrinhos evoluíram como expressão
criativa e de força cultural de consumo; e influenciou outros meios de
expressão, como o cinema, a televisão e a moda. Mesmo sendo uma
forma minoritária de criação e produção de cultura, os quadrinhos,
também conhecidos como a nona arte, ajudaram e podem contribuir
ainda mais para diversificar as percepções sobre o mundo, conforme
escreveu Scott McCloud:
Ainda que relegados a uma condição minoritária, os quadrinhos
oferecem um inestimável portal através do qual podemos ver nosso
mundo […] A melhor maneira de compreender a natureza de nosso
ambiente é nos voltarmos a ele de tantos pontos de vista quanto possível — triangulando sua forma a partir de fora. Para serem uma parte desse processo, os quadrinhos precisam recorrer a necessidades e
desejos básicos do homem — oferecendo uma visão de mundo a que
valha a pena nos voltar. Para começar, isso significa ajustar as revistas
para um público muito mais amplo, incorporando um espectro mais
diversificado de assuntos e estilos. (MCCLOUD, 2006). P.19.

Esta observação ajuda a entender as motivações para o presente artigo, que tem como finalidade analisar como a desconstrução
de personagens tradicionais de histórias em quadrinhos evidenciam um movimento em busca de ampliação de seu público, indo
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além do perfil tradicional de consumidores dessas revistas - branco,
masculino, heterossexual e de classe média. Mesmo tendo os quadrinhos, em momentos distintos de sua trajetória, uma ligação com
questões relacionadas a direitos civis, este artigo quer analisar até
onde essas conexões e reinvenções ocorreram por força do capitalismo em tempos de globalização.
Para realizar esta análise, o texto vai discorrer sobre os X-Men,
grupo de super-heróis com fãs estabelecidos e presentes no imaginário popular, para discernir sobre como esses personagens estão ligados a conceitos de diversidade, luta de minorias sociais e posteriormente de identidades multiculturais.
Também abordará as relações dessa mudança com o perfil de
um novo consumidor, surgido com as transformações políticas e
econômicas que redefiniram a geopolítica como a conhecemos hoje.
Analisará a questão, de forma mais específica, a partir do personagem Kamala Khan, a nova Miss Marvel — uma adolescente paquistanesa que assumiu o papel originalmente representado pela personagem Carol Danvers, mulher adulta e branca, criada em 1968.
Khan é muçulmana e representa em suas histórias os dilemas religiosos de ser uma adolescente com habilidades especiais, integrante
de uma família adepta do Islã, vivendo em Nova Jersey na contemporaneidade. Em seguida, analisará as percepções de teóricos como
Bhabha (1998) e Bauman (2008) sobre multiculturalismo, para entender como os apelos de consumo global podem contribuir com a
reinvenção dessas novas identidades, para investigar se essa ressignificação é de fato um ato político capaz de provocar uma mudança
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duradoura ou se é um ato econômico, pautado no interesse imediato de atrair um novo mercado.

O LABORATÓRIO SÓCIO-CULTURAL —
E COMERCIAL — CHAMADO X-MEN
A série de quadrinhos auto-intitulada X-Men estreou em setembro de 1963, produção conjunta do roteirista Stan Lee, criador
de grande parte dos personagens da Marvel Comics, e do desenhista Jack Kirby, um dos principais artistas da história dos quadrinhos.
Sobre o surgimento desses novos personagens, e o contexto em que
surgiram, escreveu Sean Howe:
O gibi dos X-Men (The X-Men) acompanhava as aventuras de um
grupo de mutantes adolescentes com superpoderes, matriculados
na escola particular do Professor Charles Xavier, um telepata em cadeiras de rodas. Sob a liderança de Xavier, os valentes, mas noviços
X-Men — Scott Summers, o sisudo Ciclope [Cyclops] de olhos laser;
Hank McCoy, o acrobático, simiesco e gênio precoce Fera [Beast];
Bobby Drake, o palhacinho brincalhão que criava bolas de neve
chamado Homem de Gelo [Iceman]; Jean Grey, a telecinética ruiva Garota Marvel [Marvel Girl]; e Warren Worthington III, o Anjo
[Angel], herdeiro de uma fortuna e alado — usavam suas capacidades anormais para deter os planos de mutantes malignos como
Magneto, que controlava os metais. (HOWE, 2013, p. 57).
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Esses personagens representavam um perfil sócio-demográfico caracterizado por ser branco e predominantemente masculino, uma representação do perfil americano consumidor de quadrinhos na época. Mesmo com esse perfil tão conservador em
relação a outros personagens que já haviam se estabelecido na
aceitação do fã de quadrinhos, como o Capitão América, para citar um personagem Marvel, ou Batman e Superman, ambos da
concorrente DC Comics, os X-Men conseguiram se diferenciar
por oferecer histórias com uma sensibilidade social até então incomum nos gibis. Os X-Men acabaram representando uma sutil
referência narrativa de advertência contra a intolerância racial e
em defesa da luta pelos direitos civis na conturbada da década de
60 nos Estados Unidos. O Professor Charles Xavier, líder do grupo
e um arauto da não violência, alinhava-se com a figura do pastor
Martin Luther King, expoente dessa forma de protesto e uma das
mais importantes figuras americanas pelos direitos civis. Já o seu
arqui-inimigo, Magneto, era alinhado com a figura de Malcolm X,
defensor do nacionalismo negro e um separatista que fazia contraponto aos ideais de Martin Luther King. (HOWE, 2013, p. 57).
Os temas explorados pela série condenavam com veemência
o preconceito e a discriminação, mas Joseph Darowski, analisando a metáfora mutante, ressaltou que os primeiros heróis do grupo eram caracterizados por serem brancos, enquanto a ameaça
vinha de grupos que caracterizavam minorias, representando vilões no desenrolar das histórias (DAROWSKI, 2014, p.2). O primeiro ciclo de histórias dos X-Men durou até 1970, período em
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que as baixas vendas resultaram na decisão da Marvel de cessar
a publicação de novas aventuras. A situação assim permaneceu
até 1975, quando o presidente da companhia, Al Landau, começou a reformatar os quadrinhos para mercados estrangeiros, ao
perceber que personagens europeus e asiáticos teriam grande
valor internacional. Landau sugeriu que a Marvel criasse uma
superequipe de não americanos. A tarefa coube ao escritor Roy
Thomas, que liderou uma equipe na tarefa de “substituir os antigos integrantes dos X-Men por uma equipe multiétnica de heróis
mutantes”. (HOWE, 2013, p.166).
Giant-Size X-Men n. 1 começa com a introdução de cinco indivíduos, um de cada vez, em demonstração de seus poderes. Kurt
Wagner (Noturno [Nightcrawler]) é caçado por uma turba bavariana, saltando e escalando prédios; o agente especial canadense
Wolverine desembainha uma garra de metal da mão quando bate
de frente com seu superior numa base militar; no Quênia, Ororo
Monroe (Tempestade [Storm]) é louvada como deusa por controlar vento e chuva; o fazendeiro siberiano Piotr Rasputin (Colossus)
transforma-se num poderoso homem de aço para salvar sua irmã
de um trator errante; o apache John Proudstar (Pássaro Trovejante) enfrenta um búfalo numa reserva do Arizona. Cada um deles,
além dos parceiros de outras ocasiões Banshee e Solaris [Sunfire],
recebem visitas particulares do Professor X, que fez apelo às suas
consciências com o bom e velho argumento do poder e da responsabilidade. (HOWE, 2013, p. 166,167).
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Alinhado a esta experiência de multiculturalismo na composição
de uma equipe com tamanha diversidade étnica, houve a adoção de
histórias com sensibilidade inusitada, com heróis mais humanizados,
expondo dramas e fragilidades emocionais, em uma dinâmica envolvendo “extravagâncias wi-fi e sentimentalismo humano” (HOWE,
2013, p. 225). Foram decisões que se apresentaram como grande acerto,
especialmente financeiro. As revistas com as histórias dos X-Men passaram a vender e liderar esse comércio em território americano e outras partes do mundo. Gibis com histórias dos X-Men vendiam mais de
300 mil exemplares por mês, e vários outros títulos da Marvel vendiam
mais de 200 mil e quase tudo o mais passava dos 100 mil exemplares. Nas palavras de Howe, era uma época em que escritores e artistas
derramavam “champanhe sobre máquinas de escrever e pranchetas. A
Marvel teve que voltar atrás nos aumentos que acabara de conceder a
roteiristas e artistas de maior sucesso. (HOWE, 2013, p.262).
Tamanho sucesso comercial diante da popularização da série
evidenciou que uma nova abordagem multicultural, com nova percepção das liberdades individuais, com mais espaço para histórias
que serviam ao combate contra o racismo e homofobia, transformou
a série em um produto extremamente lucrativo e economicamente
sustentável. O uso da metáfora mutante se adaptou ao longo dos
anos para se manter relevante para o contexto social em constante mudança de produtores e consumidores da série. (DAROWSKI,
2014, p.2). Nas décadas de 90 e nos anos 2000, a Marvel experimentaria mais mudanças e reinvenções em seus personagens, tentando
reeditar o sucesso comercial da reinvenção dos X-Men.
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O MULTICULTURALISMO (MARQUETEIRO?)
DE KAMALA KHAN, A NOVA MISS MARVEL
Em nome da inovação na nona arte e da diversidade étnica, uma
das desconstruções de personagem mais recentes, e bem-sucedidas,
realizada pela Marvel foi a criação da heroína Kamala Khan, a nova
Miss Marvel. Antes de abordar esta novidade, é preciso contextualizar a criação primária desse personagem.
Figura 1: A primeira edição da revista da Ms Marvel: Estrelando Carol Danvers,
“loira, cristã e sexista”. Imagem extraída em: <https://comicvine.gamespot.com/
carol-danvers/4005-21561/>. Acesso em: 22 de julho de 2017,
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A Miss Marvel foi criada para ser a referência feminina do Capitão Marvel, personagem equivalente ao Superman, da DC Comics,
que chegou inclusive a rivalizar em vendas com o tradicional Homem de Aço. (SOUZA, 2013). A principal a desempenhar o papel
foi Carol Danvers, piloto da Força Aérea americana que adquiriu
superpoderes logo após ser submetida a uma explosão de equipamentos da raça Kree. Carol Danvers foi criada por Roy Thomas, e
desenhada por Gene Colan, e também foi desenhada em uma série
de histórias bem popular, desenhada por Chris Claremont. Ela apareceu na edição n. 1 da revista Ms. Marvel, em janeiro de 1977. Na
capa, destaca-se uma loira curvilínea, com trajes mínimos, evidenciando a sensualidade do personagem. (Figura 1). Esta não foi uma
característica aleatória do personagem. Howe, em sua investigação,
descreveu detalhes que deixam bastante claro as motivações para a
criação desta personagem.
Miss Marvel também fora concebida como estratégia para garantir
uma marca (e um gesto vazio em prol do feminismo), mas Chris
Claremont a transformara numa personagem mais nuançada ao
tratar da relação que ela tinha com os pais e os desafios de carreira.
“Queríamos atrair o público feminino, com base em uma mulher
dos anos 1970, ativa e atuante, que fosse independente e se virasse
por conta própria”, lembrou Claremont. “Dissemos ao artista: ‘[…]
mas ela precisa ser gostosa’. Bom, a interpretação que ele tinha de
gostosa era lá dos anos 1940. Aí ele mandava sequências sem fim de
planos fechados na virilha”. (HOWE, 2013, p. 235).
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A personagem mais recente a interpretar a Miss Marvel é a
surpreendente Kamala Khan, de descendência paquistanesa, primeira personagem muçulmana a ter destaque a ponto de estrelar histórias solo, adolescente e inumana. Ela foi criada por Sana
Amanat — mulher e igualmente muçulmana, incomum nessa indústria cultural —, Stephen Wacker e G. Willow Wilson. A nova
Miss Marvel apareceu pela primeira vez em 2013 e é considerada
“uma das personagens mais interessantes dos quadrinhos dos últimos anos, não é à toa que é considerada a ‘nova Homem-Aranha’”.
(LEGIÃO DOS HERÓIS, 2016).
Diferente de Carol Danvers, Kamala Khan é uma adolescente
de pele morena, corpo franzino e cabelos escuros. (Figura 2). Em
suma, uma heroína que foge do padrão branco, cristão e sexista que domina as páginas dos quadrinhos ocidentais. (CORREIO
DO CIDADÃO, 2016).
Ela vive em Nova Jersey com seus pais, uma família muçulmana tradicional, e precisa equilibrar a rotina segundo leis da
religião da família com a realidade de ser diferente, devido aos
superpoderes. A heroína assume o nome de Miss Marvel em homenagem a Carol Danvers, por quem também tem admiração.
Nas histórias, esse deslumbramento pelos demais heróis mostra
os dilemas entre sua educação americana e suas origens muçulmanas. Os impasses provocados pela religião estão presentes nas
histórias. Em uma delas, Kamala Khan aparece cobiçando sanduíches à base de carne, iguaria proibida em sua religião. (CORREIO
DO CIDADÃO, 2016).
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Figura 2: Kamala Khan, a nova Miss Marvel: Descendência paquistanesa, corpo
franzino e dilemas religiosos e adolescentes. Imagem extraída em: <http://legiaodosherois.uol.com.br/lista/10-motivos-pelos-quais-kamala-khan-a-miss-marvel-precisa-de-seu-proprio-filme-solo.html>. Acesso em: 22 de julho de 2017.
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A criação de Kamala Khan mostrou-se um sucesso comercial no
universo dos quadrinhos. No geral, os fãs realmente responderam bem ao surgimento da nova personagem. A revista Ms. Marvel n. 1: No Normal, lançada em 2014 nos Estados Unidos, estreou como número 2 dos Quadrinhos mais vendidos da lista do
jornal The New York Times. A criadora Sana Amanat conquistou
credibilidade e respeito de figuras públicas como o ex-presidente
Barack Obama, que chegou a receber a artista na Casa Branca e
declarou que “Miss Marvel pode ser a criação de quadrinhos [de
Sana Amanat], mas penso que para muitos meninos e meninas,
Sana é a verdadeira super-heroína”. (GUREWITZ, 2017).

Kamala khan, mas pode chamá-la de miss marvel: quadrinhos e o desafio da identidade

REFERENCIAIS TEÓRICOS PARA ENTENDER
A RELAÇÃO ENTRE MULTICULTURALISMO E CONSUMO
O sucesso de Kamala Khan parece prenunciar o triunfo do multiculturalismo na produção cultural. Há referência em outras manifestações artísticas, que dão força a esta percepção. Na música, a
londrina Mathangi Maya Arulpragasam, com raízes no Sri Lanka,
tornou-se conhecida como a cantora, rapper e ativista M.I.A., com
destaque no cenário internacional. Na literatura, Zadie Smith, inglesa
cuja mãe é jamaicana, escreve romances bem-sucedidos onde se destaca o multiculturalismo experimentado no Reino Unido, em particular, e na Europa, em geral.
Questões étnicas e de gênero também continuam a inspirar a
produção de quadrinhos. A Marvel continua reinventando personagens tradicionais, como o Homem-Aranha, que passa a ser latino,
mulato e baixinho; o Capitão América é negro, Thor é uma deusa e
não mais um deus, e o Homem-de-Ferro é na verdade uma menina
negra de 15 anos. (ALMEIDA, 2016).
Há sentido em toda essa ressignificação? Foi em busca da resposta a esta pergunta que o presente artigo se lançou a pesquisar o
pensamento de acadêmicos de escolas variadas sobre o papel do multiculturalismo na produção cultural e na composição de identidades
no contexto de um mundo transformado pela globalização.
Já na década de 80, o estudioso em futurologia Alvin Toffler
observava os desafios de uma sociedade que se fragmentava e desafiava os velhos mecanismos de integração, clamando por uma base
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totalmente nova de reconstituição. Para ele, entretanto, ainda não encontramos esta base. Toffler observa:
[…] se vamos enfrentar problemas perturbadores de integração social, teremos de nos defrontar com problemas ainda mais torturantes
de integração individual. Pois a multiplicação de estilos desafia nossa
capacidade de manter o próprio eu íntegro. (TOFFLER, 1998, p.259)
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Esse desafio de integração individual parece ser compartilhado
pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman, um dos mais importantes
intelectuais a se desdobrar na crítica à pós-modernidade, especialmente em relação aos apelos do consumismo pós-moderno. Bauman
fez uma análise vigorosa dos desafios do multiculturalismo nos dias
atuais, especialmente em relação ao que deveria ser a principal contribuição dessa diversidade, que seria a coexistência harmoniosa de
culturas. Não é essa a leitura feita por Bauman. Ele escreveu:
Em suas consequências práticas, a filosofia do “multiculturalismo”, tão
em voga entre os “modernistas sem modernismo”, refuta seu próprio
valor teoricamente promulgado de coexistência harmoniosa de culturas. De modo consciente ou involuntário, de propósito ou por negligência, essa filosofia apoia tendências separatistas e, portanto, antagônicas,
tornando assim ainda mais difícil qualquer tentativa de estabelecer seriamente um diálogo multicultural — a única atividade que poderia reduzir ou superar de todo a fragilidade atualmente crônica dos poderes
convocados a concretizar a mudança social. (BAUMAN, 2013).
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Para o sociólogo polonês, esta dificuldade para o diálogo, tão
contraditório quando se fala em diversidade de culturas, acaba se refletindo em desafios na própria produção artística. Para Bauman,
as obras de arte contemporâneas tendem a ser indeterminadas, indefinidas, incompletas, ainda em busca de seu significado, inseguras
quanto a seu potencial — e destinadas a assim continuar até o momento do encontro com seu “público” (mais exatamente, o “público”
que invocam e/ou provocam e assim trazem à luz), um encontro
ativo de ambos os lados. O verdadeiro significado (e, portanto, o
esclarecimento e o potencial de promover mudanças) das artes é
concebido e amadurece durante esse encontro. (BAUMAN, 2013).

O melhor das artes contemporâneas (com efeito, o que é mais
seminal e mais efetivo no desempenho de seu papel cultural) consiste,
em última instância, em muitos passos no interminável processo de
reinterpretar a experiência comum e oferecer convites efetivos a um
diálogo — ou, nesse sentido, a um polílogo cada vez mais amplo.
Bauman critica essa relação de cultura com o consumismo, observando os prejuízos causados por uma certa elitização da cultura, que se manifesta em oposição ao propósito incial do conceito de
cultura — segundo o polonês, o termo “cultura” foi atribuído a uma
missão proselitista, planejada e empreendida sob a forma de tentativas de educar as massas e refinar seus costumes, e assim melhorar
a sociedade e aproximar “o povo”, ou seja, os que estão na “base da
sociedade”, daqueles que estão no topo.
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Esta fragilidade de relacionamento da base social com a cultura acaba refletindo-se também na questão essencial da identidade. O
multiculturalismo, pelo texto de Bauman, ao invés de fortalecer identidades, acaba fragilizando-as. No livro Sociedade Individualizada,
ele escreveu, acerca dos desafios da identidade:
A incerteza que atormenta os homens e as mulheres na passagem
do século XX não é tanto como obter as identidades de sua escolha
e tê-las reconhecidas pelas pessoas à sua volta - mas que identidade escolher e como ficar alerta para que outra escolha possa ser feita
em caso de a identidade antes escolhida ser retirada do mercado ou
despida de seu poder de sedução. A preocupação principal, que mais
830

arrebenta os nervos, não é como encontrar um lugar dentro de uma
estrutura sólida de uma classe ou categoria social e - tendo-a encontrado - como guardá-la e evitar sua desapropriação; o que nos deixa
preocupados é a suspeita de que essa estrutura conquistada com tanta
dificuldade seja logo destruída ou derretida. (BAUMAN, 2008, p.187).

A leitura desses desafios ao multiculturalismo e identidade é
compartilhada pelo professor indiano Homi Bhabha, um dos mais
importantes estudiosos do que considera a cultura pós-colonial contemporânea. Em seu livro O Local da Cultura, Bhabha lança conceitos novos, como hibridismo e ambivalência, para tratar da subjetividade que desafia a identidade nesta era fragmentada, apontando
mecanismos de relações entre aqueles que considera integrar grupos
de pessoas colonizadas e de colonizadores. Para Bhabha,
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A questão da identificação nunca é a afirmação de uma identidade
pré-dada, nunca uma profecia auto-cumpridora — é sempre a produção de uma imagem de identidade e a transformação do sujeito
ao assumir aquela imagem. A demanda da identificação — isto é,
ser para um Outro — implica a representação do sujeito na ordem
diferenciadora da alteridade. (BHABHA, 1998, p. 76,77)

Para Bhabha, tal situação fornece o terreno para a elaboração
de estratégias de subjetivação - singular ou coletiva - que dão início
a novos signos de identidade e postos inovadores de colaboração
e contestação, no ato de definir a própria ideia de sociedade. Esse
pensamento colabora com a reflexão sobre as motivações para as
novas tipologias criadas para personagens consolidados do universo dos quadrinhos, e o modo como essas mudanças respondem a
lógicas que nem sempre parecem reivindicar o fortalecimento e permanência de novas identidades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Clifford Geertz, que chegou a ser considerado o antropólogo
mais influente dos Estados Unidos, escreveu, no livro A Interpretação
das Culturas, que vivemos um tempo de um sentido difuso de orientação. Ele atribui essa circunstância, entre outros fatores, ao contexto
de derrubada das classes dominantes estabelecidas, popularização da
legitimação, racionalização da administração pública, surgimento de
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elites modernas, difusão da alfabetização e das comunicações de massa e a propulsão, a contragosto, de governos inexperientes no meio de
uma ordem internacional precária. (GEERTZ). Para o antropólogo,
esta é uma conjuntura que nos desafia a buscar, permanentemente,
por novos referenciais.
A procura de um novo arcabouço simbólico em termos dos quais
se possa formular, pensar e reagir a problemas políticos, seja sob
a forma de nacionalismo, marxismo, liberalismo, populismo, racismo, cesarismo, eclesiaticismo ou alguma variedade do tradicionalismo reconstruído (ou, o que é mais comum, uma combinação confusa de vários desses ingredientes) é, portanto, muito
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intensa. (GEERTZ, 2008, 126).

É nesse contexto que parece prevalecer o desafio de reconstruções de identidades, de valores, de culturas. O que parece restar para
servir como amálgama a toda essa condição é a volúpia financista.
Tudo acaba cobrando seu preço, e o mercado prevalece na definição
recorrente de novas percepções culturais. Estaríamos destinados a
uma relação com a arte e com a cultura tão limitada a esta situação
materialista, e será este o resumo da explosão multicultural, multiétnica e socialmente diversa que vemos em expressões criativas como
as histórias em quadrinhos?
Esta é uma pergunta semelhante a uma outra, feita por Zygmunt
Bauman, ao concluir um raciocínio sobre o futuro da valorização do
ser e da cultura:
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Mas será que a cultura pode sobreviver à desvalorização do ser e ao
declínio da eternidade, possivelmente os tipos mais dolorosos de
danos colaterais causados pelo triunfo dos mercados de consumo?
Não sabemos nem podemos saber ainda a resposta a essa pergunta.
Assim, não seria a pior atitude prestar atenção à sensata advertência
do filósofo Hans Jonas: confiar mais, em tempos de incerteza, nas
previsões sombrias dos “profetas do apocalipse” que nas garantias
reconfortantes dos promotores e fãs do “maravilhoso mundo novo
dos consumidores”. (BAUMAN, 2013).

Talvez chegará o momento em que precisaremos refletir sobre
esta pergunta. E então decidir se aceitamos o desafio de Bauman e
passemos a buscar um conhecimento alicerçado em valores que vão
além dos construídos pela ideologia do consumismo.
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Resumo: A cultura do consumo vai além da aquisição utilitária de
bens materiais e serviços. Ela transformou-se em um fenômeno repleto
de cargas simbólicas e interações entre produtores e consumidores.
Os processos comunicacionais utilizados pelo mercado mudaram, o
que possibilitou novas formas relacionais entre os atores envolvidos.
As inovações tecnológicas e digitais criaram um cenário onde os
próprios atores sociais se promovem e as redes online potencializaram
a exposição dos indivíduos, transformando-os em bens de consumo
na atual sociedade conectada. Neste universo virtual, onde as pessoas
utilizam diferentes estratégias para que seus perfis sejam cada vez
mais visualizados e curtidos, o presente artigo identifica como as
questões mencionadas são abordadas na estrutura narrativa do
episódio “Queda Livre” da série Black Mirror do Netflix.
Palavras-chave: sociedade de consumo;
comunicação digital; redes sociais; Black Mirror.

relacionamentos;

INTRODUÇÃO
Atualmente, consumir vai além da aquisição utilitária de bens
materiais e serviços. Este ato transformou-se em um fenômeno repleto de cargas simbólicas, significações e interações entre produtores e
consumidores. Nas últimas décadas, os processos comunicacionais
mercadológicos foram alterados, o que possibilitou novas formas relacionais entre os atores envolvidos, desmassificou a informação e
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originou um novo comportamento do consumidor, que passou a ser
visto mais como cidadão do que como receptor.
Com base neste ambiente inovador, o consumo transformou-se
em uma situação integradora, uma atividade não apenas econômica,
mas sociocultural, o que proporcionou o surgimento do prossumidor,
um indivíduo ativo que consome, produz e consegue transformar
suas ideias e a sua imagem em mercadorias.
As revoluções tecnológicas tiveram papel fundamental nas transformações midiáticas e no desenvolvimento de uma nova cultura mercadológica, onde um produto passa a ser qualquer coisa que possa ser
oferecida e consumida, inclusive os próprios atores sociais. As mídias
digitais, os computadores, os dispositivos móveis e as redes online, potencializaram de maneira significativa as formas de exposição dos indivíduos como produtos de consumo na atual sociedade conectada.
Neste universo virtual, as pessoas utilizam inúmeras ferramentas
e diferentes estratégias para que seus perfis digitais sejam visualizados e
curtidos, independente da personalidade deste indivíduo no mundo real.
No ciberespaço, os atores virtuais não medem esforços para
agregar cada vez mais seguidores e para fazer parte do seleto grupo
de influenciadores digitais ou webcelebridades, que são uma referência para os participantes da enorme rede de relacionamentos criada
pela internet. Porém, nem sempre aquilo que é representado no mundo online condiz com a realidade social das pessoas, que muitas vezes
criam personagens para sobreviver neste ambiente digital conectado,
onde tudo é perfeito e as relações culturais e de consumo baseiam-se
em aparências questionáveis.
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Considerando o cenário acima exposto, este artigo tem como
objetivo desenvolver um estudo teórico-empírico baseado em autores que discorrem sobre a sociedade de consumo e o indivíduo como
produto; a cultura midiática e a comunicação digital. Na parte empírica, pretende-se identificar como os conceitos estudados são abordados na estrutura narrativa do episódio “Queda Livre” da série Black
Mirror do Netflix.

UMA SOCIEDADE DE
CONSUMO EM CONSTANTE TRANSFORMAÇÃO
840

A cultura de consumo que faz parte da sociedade contemporânea desenvolveu-se por séculos e passou por inúmeras alterações
até chegar ao modelo conhecido como “produção de consumo”.
McCracken (2003) aponta que estas transformações não são apenas
consequências da revolução industrial, mas sim um reflexo da junção dos processos inovadores da indústria com a produção de um
consumo moderno, responsáveis por essa considerável mudança no
comportamento mundial.
A humanidade, desde tempos imemoriais, sempre procurou resolver suas carências e potencializar suas aspirações por meio de
produtos. Por sinal, a História da humanidade poderia ser redigida tendo como guia, como referência, a história das invenções (dos
produtos). É ilustrativo verificar como a inventividade humana
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esteve, ao longo dos séculos, a serviço do aprimoramento dos bens
(e serviços) utilizados pelo homem. (SCHWERINER, 2006, p.10)

As novas características dos meios e fins produtivos estão relacionadas diretamente com as transformações nos gostos e nas preferências dos consumidores. Alguns momentos importantes no decorrer da história do consumo contribuíram para que ele assumisse esse
novo patamar e mudasse o seu caráter. Para McCracken (2003, p.30)
“tais episódios funcionaram ao mesmo tempo como reflexos e propulsores de novos padrões de produção, troca e demanda”.
Dentre os momentos decisivos na evolução do consumo três
merecem destaque, sendo o primeiro deles a explosão consumista na
Inglaterra do século XVII, que surgiu em decorrência da competição
social; criou circunstâncias que levavam obrigatoriamente ao consumo, alterou a natureza do sentido de família e mudou a unidade desse consumo, que passou de familiar para individual (MCCRACKEN,
2003). Ainda de acordo com o autor, o segundo período histórico,
ocorrido no século XVIII, potencializou o consumo com a expansão
de bens e produtos, que passaram a ser considerados necessidades e
não mais itens supérfluos, o que trouxe novos significados e propósitos sociais e culturais.
Com a revolução de consumo já estabelecida na estrutura da vida
social, surge então o terceiro momento, responsável pelo aprimoramento do processo de compra e pelo surgimento do consumo público e de
massa. Esse estilo de consumo, aperfeiçoado ao longo dos séculos XIX
e XX, gerou um mecanismo transformador, dinâmico e independente.
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Ele determinou “[…] quais significados adicionais podem ser investidos nos bens. Alguns desses significados eram novas noções de status.
Outros, ainda, eram referentes não ao status, mas a toda uma nova disposição de significados culturais” (MACCRACKEN, 2003, p.45).
Na sociedade de consumo, as transformações e o progresso referentes ao mercado produtor e consumidor possibilitaram um rápido
crescimento e a abundância de produtos, bens e serviços. Neste sistema de alta rotatividade, uma organização eficaz e diferentes formas
de disponibilização dos itens tornaram-se questões fundamentais
para o bom andamento do processo. Entretanto, Baudrillard (1995)
reflete sobre algumas outras consequências decorrentes deste cenário,
como por exemplo o desperdício, os prejuízos e a obsolescência acelerada de produtos. Esses fatores, muitas vezes, originam um ciclo vicioso entre produção, consumo compulsivo e degradação, o que gera
uma autodesvalorização do sistema.
Ao considerar a nova lógica social do consumo, é possível identificar que muitos dos seus princípios eram baseados, inicialmente, em
questões igualitárias e que a abundância seria uma forma de atender
ao bem-estar da sociedade. Porém, de acordo com Baudrillard (1995),
alguns aspectos fundamentais do processo de consumo, como significação e comunicação, atrelados ao sistema de classificação e diferenciação social, demonstram que ele não era tão igualitário assim. “Tal
lógica é a da apropriação individual do valor de uso dos bens e dos
serviços - lógica de produção desigual […] também não é a lógica da
satisfação, mas a lógica da produção e da manipulação dos significantes sociais”. (BAUDRILLARD, 1995, p.59)
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Percebe-se que as mudanças vão muito além do simples ato de consumir algo, elas permeiam praticamente todas as esferas sociais que envolvem os indivíduos, seus desejos e necessidades. Com isso, surge uma
nova forma de pensar o papel dos bens de consumo, na qual “todo produto representa, na verdade, a concretização dos desejos e das necessidades
humanas, a satisfação, a realização de suas carências e aspirações, tanto
físicas quanto psíquicas. O produto traduz essas carências e aspirações
em sensações de alívio e prazer”. (SCHWERINER, 2006, p.7)
As relações entre os diversos atores sociais por meio de diferentes processos comunicacionais, são responsáveis por gerar toda a carga simbólica que vai atender aos anseios dos indivíduos. Rocha (1995)
salienta que ferramentas como a publicidade criam uma narrativa do
consumo, que estabelece a cumplicidade entre a produção (senil, impessoal e sequencial) e o consumo (emotivo, significativo e humano).
Na esfera do consumo homens e objetos adquirem sentido, produzem significações e distinções sociais. Pelo consumo, os objetos
diferenciam-se diferenciando, num mesmo gesto e por uma série
de operações classificatórias, os homens entre si. O consumo é, no
mundo burguês, o palco das diferenças. O que consumimos são
marcas. Objetos que fazem a presença e/ou ausência de identidade,
visões de mundo, estilos de vida. (ROCHA, 1985, p.67)

Em uma sociedade repleta de consumidores que buscam saciar
seus interesses de maneira constante e imediata, deve-se ter em mente que a exposição correta e eficaz daquilo que se pretende divulgar e
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comercializar é condição essencial para atingir os mais diferentes públicos. Para Bauman (2008), esse recurso pode ser definido como “vendabilidade”, quando busca-se, em relação aos produtos, bens ou serviços,
[…] obter qualidades para as quais já existe uma demanda de mercado, ou reciclar as que já se possui, transformando-as em mercadorias para as quais a demanda pode continuar sendo criada. A
maioria das mercadorias oferecidas no mercado de consumo deve
sua atração e seu poder de recrutar consumidores ávidos a seu valor
de investimento, seja ele genuíno ou suposto, anunciado de forma
explícita ou indireta. (BAUMAN, 2008, p. 75)
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Pretende-se, dessa forma, investir em tudo que atenda ao valor
social dos indivíduos, seja no âmbito pessoal, psicológico, econômico,
cultural ou tecnológico. Atualmente, para agregar valores, difundir significados, ver e ser visto em meio ao caos mercadológico onde as necessidades de consumo se embaralham, é preciso intensificar os processos
relacionais e identificar os métodos de comunicação mais apropriados.

COMUNICAÇÃO DIGITAL
E OS PROCESSOS RELACIONAIS
A maneira como os relacionamentos se estabelecem na sociedade tem passado por constantes alterações nas últimas décadas e isso
pode ser notado em diferentes campos, como a forma de se comunicar,
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se divertir, se informar, trabalhar ou consumir. Independente do aspecto abordado no cotidiano dos indivíduos, um ponto em comum
entre eles é a presença dos recursos tecnológicos, da internet e sua
forte interferência nos processos relacionais e no cotidiano social.
A história, a economia, a política, a cultura, a percepção, a memória, a identidade e a experiência estão todas elas hoje mediadas pelas tecnologias digitais. Estas penetram em nosso presente
não só como um modo de participação, mas como um princípio
operativo assimilado à produção humana em todas as suas áreas.
(SANTAELLA, 2012, p.32-33)

As delimitações da existência individual não se restringem mais
ao ambiente interno do ser, transbordam para a coletividade e impactam no estabelecimento e na sustentação dos laços relacionais sociais.
Essa presença na coletividade não limita-se aos círculos sociais constituintes da vida cotidiana, a partir do momento que passa a habitar
o ciberespaço e o ambiente das redes sociais virtuais, ganha como
elemento fundamental a hiperexposição e os indivíduos passam a ter
que gerenciar mais uma persona, sua persona digitalizada, conectada,
interativa e exageradamente exposta.
Um novo tipo de autorretrato se desenvolve, de tipo hipermoderno
e democrático. Primeiro, por não ser mais elitista e limitado a esta
ou aquela categoria etária: agora, jovens, velhos, homens, mulheres,
desempregados, homens de negócios de todo o mundo se mostram
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na internet através de blogs e redes sociais, imagens de webcam ou
de celular. (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, online)
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Cientes ou não da complexidade desse novo “habitat social”,
muitos indivíduos passam a se comportar como objetos a serem consumidos, expõem suas atividades diárias, seus pensamentos e seus
projetos de vida na esperança de serem “visualizados”, “curtidos” ou
“comentados”. E quanto mais são “consumidos” pelos amplos grupos
sociais virtuais, mais sentem a necessidade de se expor e mais tornam-se “consumíveis”. Esse ciclo de vivência virtualizada torna-se
uma característica importante a ser levada em consideração quando
se analisa a estrutura social pós-moderna, pois o consumismo já intrínseco no seio social, amplia-se e permite a espetacularização e o
consumo no âmbito das relações sociais.
Para tanto, fazem o máximo possível e usam os melhores recursos
que têm à disposição para aumentar o valor de mercado dos produtos que estão vendendo. E os produtos que são encorajados a colocar
no mercado, promover e vender são elas mesmas. São, ao mesmo
tempo, os promotores das mercadorias e as mercadorias que promovem. São, simultaneamente, o produto e seus agentes de marketing,
os bens e seus vendedores […] (BAUMAN, 2008, p.13)

Para se fazerem presentes nesse universo hiperconectado, os indivíduos utilizam diferentes estratégias e linguagens, explorando as potencialidades do meio e buscando satisfazer os interesses de seus pares virtuais.
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Textos, fotos, vídeos e animações são utilizados com maior ou menor frequência, de acordo com a plataforma de comunicação escolhida. O importante é produzir um conteúdo atraente, que tenha apelo e potencialidade
para a viralização, ou seja, para atingir o maior número de pessoas possível,
garantindo, assim, o sucesso no objetivo de exposição almejado (mesmo
que esse objetivo não seja declarado ou se encontre implícito).
Todos estes recursos digitais tendem ao aperfeiçoamento da imagem dos atores sociais e de sua representatividade no contexto onde
estão inseridos. A busca pelo aumento da visibilidade e da notoriedade
são características das celebridades midiáticas, que visam seduzir seu
público consumidor com ideias e argumentos, ao mesmo tempo que
“consomem” perfis de outros indivíduos com os quais se relacionam.
As redes sociais, que nasceram com a internet, também desenvolveram a confusão dos papéis desempenhados pelos internautas, que
são, de fato, ao mesmo tempo produtores e consumidores, usuários
e encenadores, autores e público dos conteúdos que intercambiam
on-line. Nas plataformas virtuais, cada qual é consumidor dos dados fornecidos pelos outros, ao mesmo tempo que produtor do seu
“perfil”. Com o ciberespaço se leva a cabo uma hibridização dos papéis entre oferta e procura, entre produção, consumo e distribuição
de dados. (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, online)

Por serem considerados celebridades que tiveram origem no ambiente hipermidiático, mas passaram a ser reconhecidos pela sociedade de uma maneira geral, esses influenciadores digitais, também
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chamados de webcelebridades, podem servir como objeto de estudo
para o entendimento da autopromoção do indivíduo na sociedade
pós-moderna. França (2014, p.25) afirma que “o quadro de valores de
uma determinada sociedade, a rede de poder, a correlação de forças
num dado contexto em que tais e tais indivíduos aparecem na cena
pública constituem a moldura de fundo […] da dinâmica que vai convertê-los ou não em celebridade”.
Uma característica deste cenário é que as celebridades romperam as barreiras do universo midiático e alcançaram o patamar de
um novo produto ou mercadoria na lógica do consumo. Dessa forma,
tornaram-se úteis tanto para o sistema produtivo quanto para o consumidor, ao fazerem parte deste universo como mais uma opção no
processo de seleção e escolha, ou seja, mais um produto na prateleira,
que pode agradar ou não aos diversos públicos. A agilidade na rotatividade das celebridades contemporâneas é outro fator que ressalta o
seu papel como um “bem de consumo”.
A mobilidade, diversidade e falta de estabilidade do quadro de valores, somadas às condições favoráveis para a autoexposição, explicam
a multiplicação, mas também a volatilidade das celebridades hoje. O
que geraria uma aparente contradição: a sociedade tanto estimula e
cultiva celebridades, como desenvolve mecanismos para o seu desaparecimento e aniquilação. (FRANÇA, 2014, p.33)

Esses conceitos reforçam a ideia de que os indivíduos são vistos hoje como produtos a serem consumidos na dinâmica da atual
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sociedade conectada. Os altos índices de exposição, a necessidade de se
colocar o tempo todo em evidência e a busca constante pela aceitação
social são características que podem ser encontradas nas estratégias de
marketing de diferentes marcas que atuam no mercado consumidor.

AS AMBIÇÕES DOS
INDIVÍDUOS EM “QUEDA LIVRE”
No panorama social contemporâneo é visível a hiperexposição
dos indivíduos por meio de inúmeros recursos tecnológicos e dos
processos relacionais virtuais, que são potencializados pela internet
e suas conexões em rede. As novas tecnologias digitais de comunicação passaram a ser utilizadas tanto para os relacionamentos sociais
quanto para a promoção, venda ou troca de ideias, produtos, serviços
e porque não, pessoas. Isso reforça os atributos de uma sociedade de
consumo que está sempre em busca de bens que tenham valor agregado e significados que atendam aos interesses dos atores sociais.
A série inglesa de televisão Black Mirror3, criada por Charlie
Brooker, representa muito bem este cenário, ao explorar como temática principal da sua narrativa, um futuro próximo onde a natureza
humana e a tecnologia de ponta entram em um perigoso conflito. O
primeiro episódio da terceira temporada da série, com o título em
português de “Queda Livre”, retrata que em um mundo dominado
3

Disponível em: <https://www.netf lix.com/br/title/70264888>. Acesso em
25 Jun 2017.
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por interações sociais online repletas de avaliações e pontuações,
uma mulher desesperada para ser notada nas mídias sociais acha que
tirou a sorte grande ao ser convidada para um casamento luxuoso
com pessoas do mais alto escalão, mas nem tudo sai como planejado.
Além de sonhar com a fama, outro sonho, o de não mais se dissolver e permanecer dissolvido na massa cinzenta, sem face e insípida
das mercadorias, de se tornar uma mercadoria notável, notada e
cobiçada, uma mercadoria comentada, que se destaca da massa de
mercadorias, impossível de ser ignorada, ridicularizada ou rejeitada.
Numa sociedade de consumidores, tornar-se uma mercadoria desejável e desejada é a matéria de que são feitos os sonhos e os contos
850

de fadas. (BAUMAN, 2008, p.22)

Para reforçar o contexto da história do episódio “Queda Livre”,
tente imaginar uma sociedade na qual as pessoas compartilham fotos de praticamente todas as suas ações com o objetivo de conquistar
curtidas e elogios nas redes sociais online. A grande questão é que,
diferentemente daquilo que acontece no mundo atual, as curtidas
têm muito mais peso nesta ficção. Elas funcionam como uma espécie
de pontuação que determina tudo na vida do indivíduo, lugares que
pode frequentar, financiamentos, serviços, possibilidades de empregos e até o nível das pessoas com as quais é possível se relacionar.
Na série, cada uma dessas interações origina uma consequência ou resposta imediata, portanto, qualquer atitude por parte das
pessoas que desagrade os envolvidos nesse relacionamento, pode
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significar a perda de pontos e o rebaixamento do status social. Existe
uma avaliação do “público consumidor” no processo e vale tudo para
ficar em evidência e conseguir alcançar o melhor estágio de classificação. As notas são dadas para diferentes situações, desde uma foto ou
um texto postado nas redes sociais até o comportamento das pessoas
nos relacionamentos fora do universo virtual.
Esse panorama deixa claro que a constante necessidade de estar
em evidência e de ser aceito faz com que o indivíduo crie valores simbólicos de si mesmo, exatamente como as empresas fazem quando
agregam valor ou acrescentam significações aos seus produtos. No
caso dos processos relacionais, nos quais o ser humano também coloca-se com um bem de consumo, o papel desempenhado por ele tem
como objetivo conquistar o direito de se filiar a determinados grupos
e isso ocorre tanto no ciberespaço quanto no mundo real.
Durante o episódio, um dos recursos mais utilizados para atingir de maneira eficiente a popularidade desejada pelos participantes
é o uso de dispositivos móveis como celular ou tablet, que possibilitam uma interação constante com o sistema de avaliação e pontuação
abordado na série. É possível identificar as potencialidades desssas
ferramentas no pensamento de García Canclini (2008, p.52)
A comunicação digital, especialmente a de caráter móvel por meio
dos celulares, proporciona, ao mesmo tempo, interação interna e
deslocalização, conhecimentos e novas dúvidas. O caráter multimodal da comunicação sem fio modifica as formas, antes separadas,
de consumo e interação, ao combiná-las num mesmo aparelho: o

851

OS DESAFIOS DA COMUNICAÇÃO

celular permite marcar compromissos presenciais, substituí-los,
mandar emails ou mensagens instantâneas, lê-los ou ouvi-los, conectar-se com informação e diversão em textos e imagens, arquivar
ou eliminar a história dos encontros pessoais.
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Já na primeira cena de “Queda Livre”, aparece uma mulher correndo com o celular na mão, prestando mais atenção na tela do que
no percurso em si, o que demonstra uma preocupação maior com o
seu perfil no ciberespaço do que com a atividade realizada no mundo
real. A partir daí, todas as ações dela serão avaliadas e pontuadas, um
atendimento ruim, esbarrão ou um comportamento inadequado de
acordo com os parâmetros dessa realidade fantasiosa, o que gera o
decréscimo de notas. Bem como atitudes que sejam aprovadas pelos
demais participantes ajudam no acúmulo de mais estrelas, que pode
levar ao patamar dos indivíduos com maior prestígio social.
Nem sempre aquilo que é publicado no mundo virtual está de
acordo com a realidade do momento vivido, o que acarreta na criação de uma sensação falsa de bem-estar ou de felicidade maquiada,
situação muito comum nos dias de hoje enfrentada por aqueles que
buscam por reconhecimento e curtidas de maneira incessante.
De um modo ou de outro, a plataforma da denominada “rede social”, qualquer que seja ela, transformou o próprio processo do “advertising”, antes concebido entre criação, produção, veiculação, em
um processo no qual a veiculação é etapa essencial. Não que antes
não fosse, segundo o entendimento do processo numa perspectiva
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tradicional. Contudo, veiculação na ótica do processo como ficou,
ganha importância primordial, justamente porque a exposição do
que se anuncia é feita de uma forma, digamos, reservada e absoluta,
na total individualidade do receptor. (AQUINO, 2016, p.258)

Muitas vezes, os indivíduos produzem situações que representem uma vida plena, repleta de alegrias e realizações, mas que não
passam de interpretações na busca pela reputação virtual e pelo prestígio tecnosocial. A criação de um ambiente perfeito, de aparências e
também supérfluo fica evidente neste episódio da série Black Mirror,
algo muito semelhante ao que acontece na vida cotidiana fora deste
mundo cinematográfico e do faz de conta.
É comum encontrar pessoas que se enquadrem neste perfil.
Para Aquino (2016), o indivíduo hoje vive isolado porém com a
sensação de estar em comunidade, muitas vezes, passam uns pelos outros sem ao menos um cumprimento, com os olhos sempre
vidrados na tela de seus dispositivos. “Ninguém olha ou percebe
ninguém. É o mundo da paixão virtual, do delírio presuntivo, do
prazer inaudito provocado por um turbilhão de coisas transitórias
e banais”. (AQUINO, 2016, p.249)
No episódio “Queda Livre”, o diretor Joe Wright reflete até que
ponto essa busca incessante do ser humano pela aceitação social tem
o poder de transformar sua verdadeira identidade. A personagem
principal, representada por uma mulher, vivencia momentos completamente absurdos para tentar agradar aos demais participantes dessa
rede de relacionamentos. Isso faz com que ela passe por situações que
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a levam do ápice da classificação quase cinco estrelas para o fundo do
poço ao perder seu encanto e consequentemente sua pontuação.
A superficialidade retratada nesse tipo de posicionamento, que
visa apenas os relacionamentos por interesse e aparência, é ainda
mais intensa no ambiente hipermidiático, das redes sociais online e
dos dispositivos móveis. Uma vez que as pessoas estão conectadas a
todo instante e não dependem de dia, hora ou local para acessar o ciberespaço e se relacionar. A comunicação imediata, constante e muitas vezes sem filtro, nem sempre gera bons resultados, o que a torna,
dependendo do ponto de vista, um tanto quanto vulnerável.
Essa vulnerabilidade, muito maior do que aquela até então conhe854

cida, presta-se sobremaneira como instrumento da exposição obrigatória de quem está com o smartphone ou o tablet à mão, ou em
frente ao computador. Tudo isso é muito diferente do que a vulnerabilidade de quem apenas assistia televisão circundado por uma
infinidade de outros interesses no entorno. (AQUINO, 2016, p.254)

É importante ressaltar aqui que não deve existir uma radicalização quanto ao uso das novas tecnologias para se comunicar. O que precisa ser levado em consideração é o comportamento dos indivíduos nos
processos relacionais e a forma pela qual o ser humano atua quando
o assunto é representar a si mesmo como um produto de consumo. A
autopromoção é importante, principalmente em uma sociedade repleta
de fortes concorrentes, mas é sempre bom ter em mente que os valores
e os interesses dos consumidores mudam na velocidade de um clique.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As inúmeras transformações nos hábitos de consumo da sociedade sempre estiveram relacionadas com o perfil dos consumidores, suas
necessidades e desejos. O surgimento de novas características para os
meios e fins produtivos e para o mercado originaram a cultura da produção de consumo, que visa atender da melhor maneira aos anseios
dos mais diversos públicos.
Boa parte dessa revolução se deve ao acréscimo de cargas simbólicas
para os bens de consumo, que deixaram de ser vistos apenas como meros
produtos e passaram a ser considerados como a concretização de sonhos.
A obtenção de valores que ultrapassam o âmbito financeiro só foi possível
por causa da intensificação dos processos relacionais entre os atores envolvidos e a identificação dos métodos de comunicação mais apropriados.
Os recursos tecnológicos, provenientes da internet e das redes sociais
online, originaram uma estrutura comunicacional digital que potencializou todas as características da sociedade de consumo. Esses consumidores passaram a ter inúmeras opções para alcançar seus objetivos e acessar
os produtos e serviços comercializados, mas também identificaram neste
novo cenário uma possibilidade de autopromoção. Com uma rede de relacionamentos extremamente dinâmica foi possível expandir seu uso para
diferentes áreas, como por exemplo para o entretenimento, a informação,
o trabalho e também o consumo. Dessa maneira, a propagação de ideias e
estilos de vida trouxeram a tona o surgimento das celebridades midiáticas.
No ciberespaço, onde as barreiras relacionais são praticamente
anuladas, um dos elementos fundamentais para a autopromoção e
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criação de valores simbólicos sociais é a hiperexposição dos indivíduos e de seus diversos perfis. A construção de identidades fictícias
na busca por visibilidade e aprovação torna-se cada vez mais comum
e as redes virtuais são extremamente eficientes neste aspecto. Porém,
o dinamismo e a velocidade dessas conexões não interferem apenas
no desenvolvimento de novas possibilidades de relacionamento e no
surgimento de inúmeros atores. Essas características do universo digital são responsáveis também pela grande rotatividade das necessidades de consumo e pelas constantes modificações no interesse por
esse tipo de “produto”. A volatilidade dos processos, a banalidade dos
modismos e o interesse por questões cada vez mais efêmeras, fazem
com que tudo seja descartado muito rapidamente.
Com o objetivo de ficar cada vez mais em evidência e de alcançar prestígio na atual sociedade conectada, os atores tecnosociais não
medem esforços para se posicionarem como produtos a serem consumidos. Buscam sempre se manter no melhor lugar da “vitrine” com a
intenção de conseguir aceitação, curtidas e compartilhamentos. Neste sentido, o episódio “Queda Livre” da série inglesa Black Mirror do
Netflix, pode ser considerado como representação de uma realidade
que não está muito longe de acontecer.
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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo central desvelar
quais as estratégias discursivas que estão sendo utilizadas na
campanha “Reposter”, da Skol, buscando também depreender quais
representações sociais são mobilizadas nela. Sendo assim, este
trabalho propõe-se a uma análise de discurso à luz dos estudos do
linguista francês Patrick Charaudeau, um dos criadores da Teoria
Semiolinguística, base teórico-metodológica a que esta análise recorre.
Referente à metodologia, apresenta-se uma abordagem qualitativa,
de cunho descritivo-analítico. Inicialmente, serão apresentados os
principais pressupostos da Teoria Semiolinguística, enfatizando o ato
de linguagem, o contrato de comunicação e as estratégias discursivas.
Posteriormente, será analisado como esses aspectos se fazem presentes
no corpus selecionado e quais as representações sociais mobilizadas
através de tais aspectos. Como resultado de tal análise, foi possível
perceber como o contexto sócio-histórico interfere nos discursos,
especialmente o publicitário.
Palavras-chave: Análise de discurso; Teoria Semiolinguística; Skol;
Reposter; mulher.

INTRODUÇÃO
A publicidade está presente no cotidiano das pessoas de forma
maciça. Ela pode ser vista nos jornais, na televisão, na internet, nas
ruas, enfim, cada vez mais ela conquista espaço na sociedade. No
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entanto, apenas anunciar não garante a adesão do público-alvo. É necessário que este entenda a mensagem e se identifique com ela. Sendo
assim, na encenação publicitária, “a mercadoria passa por um processo de valorização simbólica”. Nesse processo, agrega-se ao produto ou
serviço que se pretende vender valores relevantes aos indivíduos. Para
que isso aconteça, é necessário que esse bem de consumo ou serviço
esteja inserido num “universo de referência ao qual se vinculam certas práticas sociais e certos comportamentos”, ou seja, é preciso que
aquilo que se quer vender dialogue com o contexto sócio-histórico do
público-alvo (LYSARDO-DIAS; GOMES, 2005). Trata-se, portanto,
de refletir a sociedade.
Ao mesmo tempo em que a publicidade reflete a sociedade, ela
também dissemina valores e comportamentos. Charaudeau (2015)
chama isso de “jogo de espelhos”, no qual o mundo midiático “reflete
o espaço social e é refletido por este”. A publicidade apresenta-se, portanto, como um veículo de representações sociais circulando numa
via de mão-dupla.
A Teoria Semiolinguística, de Patrick Charaudeau, ajuda a compreender como esse “jogo de espelhos” funciona. É por isso que tal
teoria foi a escolhida para fundamentar este trabalho, que busca desvelar as estratégias discursivas a fim de compreender as representações sociais embutidas na campanha “Reposter” da Skol.
Para atingir os objetivos propostos por este trabalho, inicialmente serão explicitados alguns conceitos básicos da Teoria Semiolinguística, enfocando-se especialmente o ato de linguagem, o
contrato de comunicação e as estratégias discursivas. Na sequência,
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o corpus será apresentado e analisado, e, por fim, serão tecidas as
considerações finais.

A TEORIA SEMIOLINGUÍSTICA

862

A Teoria Semiolinguística foi criada pelo linguista francês Patrick Charaudeau, no início da década de 1980, como resultado de
sua tese de doutorado. Tal teoria posiciona-se na linha de pesquisa
Análise de Discurso (AD) e “consiste em depreender as características dos comportamentos linguageiros (o como dizer) em função das
condições psicossociais estabelecidas conforme o tipo de situação de
troca comunicativa (o contrato)” (LYSARDO-DIAS; GOMES, 2005).
Semiolinguística, segundo Charaudeau (2005), decorre da junção da partícula sémio com a palavra linguística. Sémio vem de “semiosis”, lembrando o fato de que a construção e a configuração de
sentido se dão através da relação forma-sentido. Já a linguística significa o material linguageiro utilizado pelo sujeito-comunicante.
Trata-se de uma teoria “antropofágica”, uma vez que se utiliza
de conceitos oriundos de outras disciplinas, como Psicologia Social,
Sociologia, Antropologia e História. Por esse motivo, a Teoria Semiolinguística constitui um método bastante eficaz na análise dos mais
variados tipos de discurso, como o midiático, político, didático, publicitário, entre outros.
Na perspectiva da Semiolinguística, as circunstâncias sociais do discurso comandam o ato da linguagem, o qual resulta
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de um jogo entre o explícito e o implícito. Desse modo, segundo
Charaudeau (2016, p. 24),
a finalidade do ato de linguagem […] não deve ser buscada apenas
em sua configuração verbal, mas, no jogo que um dado sujeito vai
estabelecer entre esta e seu sentido implícito. Tal jogo depende da
relação dos protagonistas entre si e da relação dos mesmos com as
circunstâncias de discurso que os reúnem.

O ato de linguagem é considerado por Charaudeau (2005)
como um dispositivo, no centro do qual se encontram os sujeitos
da fala, parceiros dotados de intencionalidade. Em função disso,
o ato de troca depende da identidade desses parceiros, visa a uma
influência e carrega uma proposição sobre o mundo. Ademais, tal
ato se realiza numa situação (tempo e espaço) determinada. Portanto, o ato de linguagem é “originário de uma situação concreta
de troca, dependente de uma intencionalidade, organizando-se ao
mesmo tempo num espaço de restrições e num espaço de estratégias” (CHARAUDEAU, 2005).
Na sequência, serão abordados alguns aspectos fundamentais
da Teoria Semiolinguística, concentrando-se especialmente no ato de
linguagem, no contrato de comunicação e nas estratégias discursivas.

O ATO DE LINGUAGEM
Charaudeau (2001) compara o ato de linguagem a uma encenação, uma mise-en-scène, a qual depende de um dispositivo composto
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por dois circuitos: um externo e outro interno. O externo corresponde
ao lugar situacional, ou seja, do fazer psicossocial. Tal espaço é ocupado pelos responsáveis pelo ato de linguagem. Já o interno representa o
lugar do dizer, ocupado por seres de palavra.
O ato de linguagem, portanto, é a somatória do dizer e do fazer,
e ele é “encenado por duas entidades, desdobradas em sujeito de fala
e sujeito agente” (CHARAUDEAU, 2016). Os seres de fala, também
denominados protagonistas, são o sujeito enunciador (EUe) e o sujeito destinatário (TUd), ligados às representações linguageiras das
práticas sociais. Quanto aos seres agentes, ou parceiros, são eles: o
sujeito comunicante (EUc) e o sujeito interpretante (TUi), sobredeterminados pelo “real” (psicossocial). O sujeito comunicante (EUc) é
aquele que detém a iniciativa do dizer, enquanto ao sujeito interpretante (TUi) cabe a iniciativa do processo de interpretação.
Os parceiros estão implicados no discurso por uma relação contratual, mediante a qual eles atribuem diferentes papéis aos protagonistas. Os sujeitos estão, portanto, ligados por uma relação contratual
que “depende do jogo de interesses construído pelo próprio ato de
linguagem” (CHARAUDEAU, 2001).
De acordo com Charaudeau (2016),
Todo ato de linguagem resulta de um jogo entre o implícito e o explícito e, por isso, (i) vai nascer de circunstâncias de discurso específicas; (ii) vai se realizar no ponto de encontro dos processos de
produção e interpretação; (iii) será encenado por duas entidades,
desdobradas em sujeito de fala e sujeito agente.
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A seguir, um esquema de representação do ato de linguagem:
SITUAÇÃO DE COMUNICAÇÃO
(Finalidade)
(Projeto de fala)
Dizer
Locutor
EUe
(Sujeito Comunicante-ser social)

EUe
Enunciador
(Ser de fala)

TUd
Destinatário
(Ser de fala)

Receptor
TUi
(Sujeito Interpretante-ser social)

Espaço interno

Espaço externo

865
Fonte: Charaudeau (2016, p. 52).

Como se pode ver, o ato de linguagem não é nem simétrico e
nem é o resultado de uma única intenção do emissor. Em tal ato,
“o locutor, mais ou menos consciente das restrições e da margem
de manobra proposta pela Situação de comunicação, utiliza categorias de língua ordenadas nos Modos de organização do discurso para produzir sentido, através da configuração de um Texto”
(CHARAUDEAU, 2016, grifo do autor). Assim, para ser bem-sucedido, o sujeito comunicante precisa lançar mão dos contratos e
das estratégias, descritos a seguir.
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Todo ato de linguagem depende de condições específicas de situações de troca. Charaudeau (2015) compara a situação de comunicação a “um palco, com suas restrições de espaço, de tempo, de
relações, de palavras, no qual se encenam as trocas sociais e aquilo
que constitui o valor simbólico”. Tais restrições devem ser reconhecidas mutuamente pelos parceiros da troca linguageira, e, para isso,
eles devem estar subscritos a um “contrato de reconhecimento das
condições de realização da troca linguageira em que estão envolvidos:
um contrato de comunicação” (CHARAUDEAU, 2015, grifo do autor).
O contrato de comunicação traz, então, o quadro de restrições
do ato de comunicação, e ele é constituído por dados externos e dados
internos. Os dados externos correspondem ao conjunto de situações
de comunicação, e eles podem ser agrupados em quatro categorias,
cada uma delas correspondente a um tipo de condição de enunciação:
condição de identidade, condição de finalidade, condição de propósito
e condição de produção. A identidade está relacionada aos sujeitos do
ato de linguagem; a finalidade, aos objetivos; o propósito, ao domínio
de saber; e os dispositivos, às circunstâncias materiais em que o ato
se desenvolve. Já os dados internos são os dados discursivos, e eles
dizem respeito aos comportamentos linguageiros esperados conforme os dados externos sejam percebidos, depreendidos e reconhecidos.
Embora o sujeito falante esteja sobredeterminado pelo contrato
de comunicação, ele “dispõe de uma margem de manobra que lhe
permite realizar seu projeto de fala pessoal”. Trata-se do uso de estratégias discursivas, abordadas no item 2.3 deste trabalho.
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O DISCURSO PUBLICITÁRIO: UM CONTRATO DE SEMIENGANO
Um exemplo de contrato de comunicação é o discurso publicitário. Ele pertence ao que Charaudeau (2010b) chama de discurso propagandístico, do qual também fazem parte o discurso
promocional e o discurso político. O discurso propagandístico
tem a finalidade da incitação, que consiste em: “o ‘Eu’ quer ‘fazer
fazer’ (‘fazer pensar’); o ‘Eu’ está em posição de ‘não autoridade’
(para impor um fazer), e então deve procurar um modo de ‘fazer
crer’ (no sentido de que deve fazer que o outro chegue a crer; o ‘Tu’
está em posição de ‘dever crer’” (CHARAUDEAU, 2010b). Desse
modo, o consumidor está designado a “dever crer” que ele tem
uma carência (idealidade individual) e que, portanto, ele deve buscar aquilo que preencha essa lacuna. Nesse sentido, a publicidade
é como um “apelo à conivência”, uma vez que esse “consumidor da
publicidade” é levado a reconhecer “a habilidade, a astúcia, o êxito
da mesma publicidade” (CHARAUDEAU, 2010b).
É por isso que Charaudeau insere o discurso publicitário no contrato de semiengano, pois o consumidor sabe que o objetivo da publicidade é lhe propor um sonho inatingível; no entanto, ele gosta de
sonhar como se aquilo pudesse se tornar real.

AS ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS
O objetivo de todo sujeito comunicante (EUc) é ter sucesso em
seu ato de linguagem. Para isso, ele se utiliza de estratégias discursivas, que consistem nas manobras de que ele dispõe dentro do contrato de comunicação, a fim de conceber, organizar e encenar suas
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intenções de modo a produzir certos efeitos no sujeito interpretante
(TUi) (CHARAUDEAU, 2016). Embora sejam múltiplas, as estratégias podem ser agrupadas em três espaços: o da legitimidade, o da
credibilidade e o da captação.
Quando o sujeito falante não está certo quanto ao modo como
o outro percebe o seu direito à palavra, ele se utiliza da estratégia
de legitimidade. Esta lhe confere, então, autoridade perante o interlocutor. Ela determina “o estado ou a qualidade de quem é autorizado a agir da maneira pela qual age” (CHARAUDEAU, 2009).
A legitimidade pode advir tanto de um processo de autoridade
pessoal quanto institucional.
A credibilidade é usada quando o locutor deseja demonstrar ao
sujeito interpretante que aquilo que ele está dizendo é “digno de fé”.
Com o propósito de ser “levado a sério” e ganhar credibilidade, o
sujeito falante precisa defender uma imagem de si próprio. Para isso,
de acordo com Charaudeau (2009), ele pode utilizar diferentes atitudes discursivas, como a de neutralidade, distanciamento e engajamento. A primeira consiste em apagar do discurso qualquer marca
de julgamento pessoal; na segunda, o sujeito é levado a adotar uma
atitude racional, desprendida de paixão; por fim, na terceira, o sujeito falante apresenta-se como um “ser de convicção”, o que o leva
a posicionar-se em seu discurso, contrariamente ao que acontece na
atitude de neutralidade.
No caso da captação, ela é colocada em prática quando o sujeito falante não está numa posição de autoridade perante o sujeito
interpretante e ele necessita da adesão absoluta deste. Desse modo,
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o locutor precisa então persuadir (razão) ou seduzir (emoção) o interlocutor, de modo a fazer com que este se coloque numa posição
de “dever crer”. Na estratégia de captação, o locutor pode escolher
entre três atitudes discursivas: a polêmica, a de sedução e a de dramatização. Na primeira, as ideias do interlocutor ou de um terceiro
são questionadas, a fim de eliminar possíveis objeções que o outro
poderia fazer. Na segunda, o locutor coloca-se diante do interlocutor como um “herói beneficiário”. Já na terceira, os discursos são
cheios de valores afetivos compartilhados socialmente.

CORPUS
O corpus desta análise consta do filme “Reposter”, o qual faz
parte do movimento “Redondo é sair do seu passado”, da Skol, uma
das 10 marcas de cerveja mais consumidas no mundo.3 A campanha
foi criada pela agência de publicidade F/Nazca, e entrou no ar no Dia
Internacional da Mulher de 2017, na página da cerveja no Facebook.
No site da Skol, não constam informações sobre a marca, por
isso os dados sobre ela tiveram que ser retirados do Wikipédia, um
projeto de enciclopédia livre, baseado na web e escrito de maneira
colaborativa. De acordo com o site, a Skol é uma marca de cerveja da
empresa dinamarquesa Carlsberg, com licença para ser fabricada no
3

Ranking da Euromonitor divulgado pela Exame.com, em 13 set. 2016. Disponível
em: http://exame.abril.com.br/marketing/as-10-marcas-de-cerveja-mais-vendidas-do-mundo/. Acesso em: 12 jun. 2017.
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Brasil pela Ambev. Seu nome foi originado da palavra escandinava
skål, que significa “à vossa saúde/à nossa saúde”, expressão comum
que antecede brindes.
No mercado brasileiro, a Skol é a marca de cerveja mais valiosa,
avaliada em 6,7 bilhões de dólares. Ela é conhecida por diversas inovações que revolucionaram o setor, além de ser responsável por campanhas publicitárias maciças. Quanto a estas, a Skol é identificada por
um passado de campanhas machistas, nas quais a mulher aparecia de
forma objetificada, subserviente e hipererotizada. O uso do produto era associado a uma sensação de apropriação da mulher, como se
esta fosse um simples objeto, desprovida de conhecimento intelectual
ou sentimentos. Seria mais ou menos como se a mulher estivesse no
mundo para servir e ser “consumida” pelo homem, deixando clara a
ideia de submissão feminina. Em 2015, por exemplo, a Skol sofreu um
“massacre” nas redes sociais por sugerir em cartazes que, no Carnaval,
as mulheres deixassem o “não” em casa.
A partir de então, a Skol passou a adotar outras estratégias publicitárias, incluindo a diversidade em suas campanhas. Em novembro
de 2016, a marca deu a “largada ao verão mais democrático de todos
os tempos”.4 Com a assinatura “Redondo é sair do seu quadrado”, a
Skol lançou uma série de filmes, conteúdo digital e mídia exterior,
nos quais ela propõe que se respeite as diferenças, e que seus consumidores curtam o verão com “mente aberta”, fora do “quadrado”. Um
desses filmes é o “Reposter”, disponível a seguir com sua transcrição:
4

Citação retirada de: <http://www.fnazca.com.br/index.php/2016/11/16/largada/>.
Acesso em 13 jun. 2017.
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Fonte: SKOL. Reposter Skol.
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=g_8fnMtbdso>.

Essas imagens fazem parte do nosso passado. O mundo
evoluiu e a Skol também, e isso não nos representa mais.
Skol apresenta: Reposter.
Seis ilustradoras recriando pôsteres antigos de Skol sob
um novo olhar.
‘Eu aceitei esse convite porque é importante desconstruir
estereótipos, preconceitos […]’
‘Uma coisa que eu tive muita vontade de fazer foi tirar a
mulher de ser a pessoa que está servindo a cerveja. Não,
ela está tomando a cerveja.’
‘Que bom que a gente está aqui para dialogar sobre isso,
porque eu acho que o primeiro passo é o diálogo.’
Skol. Redondo é sair do seu passado.
Se você encontrar um pôster antigo de Skol, avise a gente.
skol.com.br/Reposter
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Apoiando-se na Teoria Semiolinguística, este trabalho procura
desvendar as estratégias discursivas utilizadas no vídeo “Reposter”
da Skol e as representações sociais nele mobilizadas. Antes disso, no
entanto, se faz necessário identificar quem são os sujeitos que participam de tal projeto de comunicação.
Conforme observado no item 2.1, o ato de linguagem depende de
um dispositivo composto por um circuito externo e outro interno. No
discurso publicitário, no circuito externo, tem-se o EUc publicitário,
responsável por anunciar um determinado produto; e o TUi consumidor, aquele a quem o texto publicitário se dirige e que tem o poder de
comprar ou não tal produto. Vale ressaltar, entretanto, que o beneficiário aqui não é o EUc publicitário, mas sim o fabricante do produto.
Já no circuito externo, está o EUc disfarçado de EUe, encarregado de convencer o interlocutor idealizado, o TUd, de que este tem
a carência de adquirir o produto que está sendo anunciado, uma vez
que tal produto apresenta qualidades e/ou vantagens que suprem essa
carência, ou seja, que lhe trazem benefícios. Othero (2005), baseado
em Charaudeau, esclarece, contudo, que “não é do interesse do EUe
que o destinatário se convença da necessidade ou das vantagens de
um carro (P), por exemplo. O EUe quer convencer o TUd das vantagens da sua marca entre tantas outras” (grifo nosso).
No caso do vídeo em questão, tem-se como EUc a F/C Nazca Saatchi & Saatchi, agência de publicidade responsável por cases de sucesso
e slogans como “Desce Redondo”, da Skol. Quanto ao TUi, trata-se de
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mulheres, algo que chama a atenção, uma vez que até então o público-alvo de tais publicidades eram os homens. No circuito interno, o EUc
aparece disfarçado de EUe, que ora é a própria Skol, ora são algumas
das seis ilustradoras convidadas para recriarem os antigos pôsteres. O
TUd são as mulheres que idealmente irão consumir a cerveja Skol.
É nessa relação entre os sujeitos que se estabelece o contrato publicitário. Sabedores da concorrência acirrada do mundo capitalista, os
publicitários buscam meios de serem cada vez mais criativos, a fim de
captar mais e mais consumidores. Para isso, eles se utilizam então das
estratégias discursivas. No vídeo “Reposter”, por exemplo, é possível
notar o uso dos três principais grupos de estratégias elencadas por Charaudeau (2016): o da legitimidade, o da credibilidade e o da captação.
Charaudeau (2010a) diz que “a instância publicitária tira sua
legitimidade da sua posição na economia de mercado: o direito de
vangloriar as qualidades de um produto em detrimento das qualidades dos produtos de seus concorrentes”. Nesse sentido, a Skol tem
o direito de divulgar seu produto, inclusive através de sua página no
Facebook, um dispositivo também legítimo para divulgar marcas,
produtos e serviços.
Entretanto, a legitimidade não é o todo do ato de linguagem. É
preciso ganhar credibilidade e captar o interlocutor. No caso da Skol, a
sua credibilidade estava baixa perante as mulheres, especialmente depois de 2015, época em que a marca sofreu um “massacre” nas redes
sociais por sugerir em cartazes da campanha “Viva RedONdo” que, no
Carnaval, as mulheres deixassem o “não” em casa. Tais peças publicitárias fizeram com que muitas mulheres entendessem a campanha como
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um estímulo à violência física e/ou emocional contra a mulher. Então,
com a repercussão negativa da campanha nas redes sociais, e precisando aumentar sua credibilidade, a Skol foi levada a assumir o passado
machista de suas campanhas e a ressaltar a importância de evoluir. O
projeto “Reposter” nasceu justamente para isso. No entanto, era preciso mostrar que esse novo posicionamento da marca era “digno de fé”.
Sendo assim, a Skol convidou seis ilustradoras mulheres, fazendo com
que a presença e a fala feminina certificassem a veracidade da mudança de pensamento da marca. Era preciso fazer com que as mulheres,
público-alvo do projeto “Reposter”, dispusessem de critérios que lhes
permitissem julgar a campanha como verdadeira, confiável e autêntica.
Essa construção de imagem credível faz-se necessária para que
o sujeito falante tenha um certo poder de atração sobre o interlocutor,
para convencê-lo a adquirir o produto/serviço apresentado. Na campanha “Reposter”, alguns aspectos podem ser observados como estratégias de captação. Quanto aos aspectos textuais, nota-se primeiramente o uso de pronomes na primeira pessoa do plural — “nosso”,
“nos” —; em segundo lugar, o uso do pronome “você”; e, em terceiro,
o uso do modo imperativo do verbo “avisar”.
O uso dos pronomes na primeira pessoa do plural traz o interlocutor para dentro da encenação discursiva, incluindo-o no discurso.
Isso cria um senso de aproximação entre locutor e interlocutor, inserindo este numa noção de totalidade imaginária. Conforme Galinari
(2006), baseado nos estudos de Charaudeau, “o uso de nós contribui
para atrair/puxar o interlocutor para o interior de uma representação, encenada pelo discurso”. Após atrair o interlocutor, trazê-lo para
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dentro do discurso, nota-se que o locutor mudou de estratégia ao final do discurso. Em vez de continuar usando o “nós”, ele passou a
usar “você”. Galinari (2006) afirma que essa mudança pronominal
exerce um poder de singularização, criando assim a ilusão de que
cada indivíduo interlocutivo esteja sendo abordado de maneira particular, o que o faz se sentir especial em relação aos demais, aumentando assim a chance desse interlocutor aderir ao ato de linguagem, uma
vez que o uso dos pronomes funciona no sentido de induzir TUi a se
confundir com TUd. Sobre o uso do verbo “avisar” no imperativo, é
recorrente a utilização de tal modo verbal no discurso publicitário, o
que contribui para exortar/persuadir o interlocutor.
Ao analisar o texto não verbal, ou seja, as imagens que compõem
a campanha, nota-se também alguns aspectos que merecem destaque.
O vídeo começa com antigos pôsteres da Skol, em que mulheres loiras, de corpos esculturais e trajes mínimos aparecem servindo a cerveja. Em seguida, esses cartazes são rasgados, entrando em cena seis
ilustradoras em processo de criação de novos cartazes da Skol. No final, essas ilustradoras aparecem segurando os novos cartazes que elas
criaram, em que as mulheres são representadas de uma forma bem
diferente da dos cartazes que foram rasgados no começo do vídeo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Utilizando-se dos conceitos da Teoria Semiolinguística para
analisar o projeto “Reposter”, foi possível depreender algumas das
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estratégias discursivas aplicadas no vídeo publicitário da Skol. Essas
estratégias demonstram o quanto o discurso está ligado ao contexto
sócio-histórico em que ele está inserido, recebendo e exercendo uma
série de influências externas.
Na publicidade em questão, percebeu-se o uso dos três principais tipos de estratégias propostos por Charaudeau: o de legitimidade,
o de credibilidade e o de captação. Por causa de sua posição na economia de mercado, a Skol tem o direito de divulgar seu produto. No
entanto, depois do “massacre” sofrido nas redes sociais no início de
2015, era preciso uma mudança de posicionamento da marca em seus
anúncios publicitários, a fim de reconquistar o público feminino.
O projeto “Reposter” surgiu, então, com esse intuito, ou seja,
de mostrar que o discurso machista faz parte do passado da Skol e
que ele não a representa mais. Mas era necessário mostrar que esse
novo posicionamento da marca era “digno de fé”. Para isso, a Skol
recorreu ao uso das estratégias de credibilidade, e convidou seis
ilustradoras para dar voz ao seu novo discurso, através das quais
o público-alvo pudesse se certificar de que, verdadeiramente, as
imagens expostas nos antigos cartazes da marca fazem parte do
passado da Skol. A construção de uma imagem credível é utilizada
com a finalidade de captar o interlocutor, incluí-lo no discurso, de
modo a levá-lo a adquirir o produto ou serviço oferecido. Para isso,
também foram utilizadas algumas estratégias de captação, especialmente no que diz respeito ao uso de pronomes na primeira
pessoa do plural e segunda pessoa do singular, e do modo imperativo do verbo “avisar”.
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Através da análise do corpus e das estratégias, foi possível observar o quanto as práticas sociais e os comportamentos influenciam a forma de fazer publicidade. Até 2015, a publicidade da Skol
era voltada para o público masculino, e, nela, a mulher era retratada
de forma objetificada, hipererotizada e subserviente. Após receber
inúmeras críticas, advindas especialmente das redes sociais, a marca precisou adotar uma nova postura em suas campanhas. A mulher
já não aparece como antes. No projeto “Reposter”, por exemplo, a
mulher foi tirada da posição de quem está servindo a cerveja. Nele,
ela aparece como a pessoa que está tomando a cerveja. Além disso,
a figura feminina representada tanto pelas ilustradoras quanto nos
cartazes por elas produzidos, já não é mais apresentada de forma
objetificada e hipererotizada. A mulher é retratada em suas múltiplas características físicas e culturais, livres de um padrão de beleza
ou de comportamento. Ela aparece empoderada.
Nota-se, portanto, a forma como o contexto sócio-histórico interfere nos discursos, especialmente o publicitário, uma vez que, se
o objetivo é vender, é preciso se adequar ao universo de referência
dos compradores e mobilizar representações sociais condizentes
com esse universo.
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Resumo: O jornalismo latino-americano nem sempre foi destaque
em pesquisas ou estudos sobre processos de produção ou criativos
da área no Brasil. Mesmo depois da descoberta da escola jornalística
Testimonio, que incorporou elementos constitutivos dos jornalismos
investigativo e literário, o mesmo ganhou espaço. Este trabalho
pretende trazer à luz as principais características dessa escola. Para
isso, fará uma análise da narrativa e apuração feita pelo jornalista
Rodolfo Walsh na obra “Operação Massacre”. A análise se dará a partir
do conceito de virada subjetiva de Sarlo (2007). Ela defende que há
um reordenamento ideológico e conceitual da sociedade do passado
e de seus personagens, que se concentra nos direitos e na verdade
da subjetividade, sustentando parte da iniciativa reconstituidora das
décadas de 1960 e 1970. É isso que Walsh traz em sua narrativa, dando
vida à história oral e ao testemunho histórico em uma Argentina
mergulhada em problemas políticos e sociais.
Palavras-chave: Testimonio; New journalism; Rodolfo Walsh;
Virada subjetiva.

ESCOLA LATINO-AMERICANA
DE JORNALISMO: ELA EXISTE?
Em um período de 20 anos (1955-1975) destacaram-se na América
Latina e na América do Norte dois tipos de jornalismo de histórias, paralelos, e que registraram transformações sociais, políticas e econômicas.
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Entre os mais notáveis autores desse trabalho nos Estados Unidos estão
Truman Capote, Tom Wolfe e Norman Mailer. Já na América Latina se
destacaram Gabriel Garcia Márquez, Rodolfo Walsh e Miguel Barnet.
Esse grupo produziu atraentes narrativas de não-ficção e estiveram na
vanguarda do movimento em todo o mundo nesse período. Eram o New
journalism e o Testimonio que, mais tarde, se tornariam escolas de jornalismo com diferentes graus de influência na área acadêmica.
Mas, apesar de os dois grupos recorrerem a técnicas semelhantes
e dispositivos associados ao jornalismo literário — construção cénica,
transcriação completa do diálogo e um ponto de vista unificado, por
exemplo — os contextos políticos e culturais em que suas histórias
foram escritas eram muito diferentes. Isso resultou em diferenças na
natureza de seus projetos narrativos. Um dos aspectos principais foi
a divisão entre a democracia e o autoritarismo, o que pode explicar
parte das diferenças de narrativa. (CALVI, 2010)
Seria eufemismo dizer que a década de 60 testemunhou extremos culturais, sociais e políticos nos Estados Unidos. Eram anos da
Guerra do Vietnã, da contracultura e ascensão do conservadorismo
político. Em algumas publicações também foram tempos de New
journalism, quando surgiram narrativas mais intimamente sintonizadas com a nova realidade na América que o romance realista não
poderia suprir. Também a ascensão da radiodifusão e da televisão entrou nessa equação, especialmente para atender a crescente demanda
por notícias de última hora.
Essa mesma época foi um momento de boom da leitura na América, refletindo no aumento de alunos nas faculdades e na publicação
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crescente de livros, resultando em um público mais ansioso em ter
acesso a formas alternativas de narrativas. Esse tipo de narrativa poderia explicar melhor e mais detalhadamente os acontecimentos vertiginosos ao redor da sociedade norte-americana. Ou seja, explicar as
novas realidades sociais. Da mesma forma as décadas de 50 e 60 foram
de mudanças na América Latina. Foi época de ascensão dos regimes
autoritários em diversos países, o que submeteu os medias a uma censura severa e restrição na liberdade de escrita em jornais ou revistas.
Entre 1961 e 1970, o número de latino-americanos a ler jornais
e possuir receptores de rádio e televisores triplicou. Durante esses
anos, o interesse teórico e político dos governos latino-americanos na
construção e melhoria dos meios de comunicação também cresceu
exponencialmente à medida que essas redes de conhecimento promoviam alfabetização e desenvolvimento econômico. Esses fatores
fizeram surgir novos tipos de leitores, mais críticos e que incentivou
um boom literário latino-americano, que inclui novas formas de jornalismo. Mas essas mudanças, semelhantes às ocorridas nos Estados
Unidos, eram parte de um contexto social, político e cultural muito
particular, um contexto que o jornalismo narrativo da América Latina criava um modelo muito original.
Se a Guerra do Vietnã foi um ponto importante na constituição do novo jornalismo norte-americano, a Revolução Cubana, em
1959, tinha pelo menos um papel equivalente, se não maior, no desenvolvimento e institucionalização de uma tradição de jornalismo
literário. A não-ficção militante na América Latina pode ser rastreada
pelo menos até 1845, quando o escritor e político argentino Domingo
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Sarmiento escreveu sua obra-prima, “Facundo”. Desde então, o gênero evoluiu em muitas formas diferentes, incluindo a do Testimonio, ou
testemunho, que tem algumas semelhanças ao que hoje chamamos
de jornalismo literário ou narrativo. A partir de 1950 ele iria evoluir
em diferentes linhas políticas que se reflete no trabalho de dois escritores canônicos, Gabriel García Márquez, em sua obra “A História de
um Náufrago”, e Rodolfo Walsh em seu “Operação massacre”.
O resultado direto da revolução em Cuba foi a sistematização e
consolidação do testemunho político, um gênero literário em círculos latino-americanos que tem um exemplo claro em “Cimarron”, de
Miguel Barnet, publicado em 1966. Tal sistematização e consolidação
surgiram a partir do projeto “Casa de las Américas”. Através desta
organização oficial do governo cubano foram destinados prêmios a
diferentes expressões artísticas, principalmente experimentais, desde
que fosse “retratado os problemas latino-americanos.” Já alguns meses após a revolução, tanto o governo cubano e Casa de las Américas
se tornou um elo importante de intercomunicação entre os europeus
e os escritores hispano-americanos. (CALVI, 2010)
Através da revista bimestral da Casa de las Américas, que foi
fundada em 1960, foram organizados congressos, prêmios literários,
impressões das obras dos romancistas mais jovens menos conhecidos
internacionalmente, entre outras ações. Além disso, este exemplo de
abertura cultural influenciou outras revistas — Marcha em Montevidéu, Primera Plana, em Buenos Aires, Siempre, no México, El Nacional, em Caracas — e editoras do continente, que adotaram o mesmo
sistema de interrelação e de informação.
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Esse ambiente cultural influenciou a evolução do Testimonio.
Casa de las Américas promoveu e deu coesão a uma série de esforços
até então não-coordenados para o desenvolvimento de uma literatura puramente latino-americana, a literatura ancorada principalmente
em uma realidade social, popular e amplamente distribuída através
de edições baratas, jornais e revistas. Uma literatura cujas narrativas
foram escritas por quem estava diretamente ligada a classes média ou
baixa. Este esforço programático ligado na maioria dos casos a movimentos liberais e progressistas da região.
As narrativas testemunhais foram fundamentais para cristalizar
um novo modelo para repolitizar a prática literária na América Latina. Os argentinos Julio Cortázar, Rodolfo Walsh, e Juan Gelman; o
uruguaio Mario Benedetti; o colombiano Gabriel García Márquez; o
mexicano Carlos Fuentes; o peruano Mario Vargas Llosa; os cubanos
Alejo Carpentier, Miguel Barnet e Guillermo Cabrera Infante, e também muitos europeus, como os franceses Régis Debray, Roger Callois,
Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. O alemão Günter Grass e o
italiano Italo Calvino, entre muitos outros, todos interagiram e expressaram as suas opiniões sobre o papel da literatura, intelectuais,
narrativas testemunhais, e da política através de Casa de las Américas,
especialmente nos primeiros anos da revolução cubana. A partir de
1970, especialmente com a prisão do poeta Heberto Padilla pelo regime de Fidel, muitos deles se separaram do projeto.
Na visão de Calvi (2010), os autores de não-ficção da América
Latina se diferenciavam de seus colegas norte-americanos por dois
motivos: o primeiro, contextual, o segundo, ideológico. E é neste
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segundo aspecto que será capaz de detectar a influência da Casa de
las Américas sobre o gênero. Primeiro, e obviamente, os Estados
Unidos manteve a estabilidade democrática que a América Latina
não tinha. Essas convulsões políticas tiveram um impacto sobre
narrativas ficcionais da região. Em segundo lugar, a não-ficção latino-americana estava interessada em focar os objetos de reportagem,
e não sobre os jornalistas, a fim de contribuir para o avanço social
em diferentes frentes. Autores, e às vezes até mesmo os protagonistas dessas narrativas, assumiram um papel secundário, subordinado à classe e os interesses nacionais.
Em termos de postura autoral de escritores latino-americanos
em sua não-ficção narrativa, nem García Márquez, nem Walsh, se
tornaram personagens em suas histórias e muito menos as figuras
centrais. E quando eles realmente fizeram um papel, a sua intervenção foi em geral limitada a alguns escritos marginais, referências
para-textuais, incorporadas às vezes décadas após a sua publicação,
como até mesmo um comentário casual de seu trabalho irá revelar.
Contribuindo para essa relativa falta de presença do autor é o fato
de que grande parte do jornalismo de não-ficção da América Latina
durante os anos 1950, 1960 e 1970, foi escrito em segredo. Muitas
vezes, os autores latino-americanos foram perseguidos, silenciados,
exilados, e até mesmo sequestrados e mortos pelos governos militares. Seria razoável especular que essa perseguição sistemática foi
uma razão válida para a falta de uma postura autoral explícita em
sua não-ficção. O resultado é que a narrativa de não-ficção latino-americana escrita durante esses anos seguiu a abordagem narrador
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onisciente, criando uma figura narrativa privilegiada, mas distante,
separada do autor físico real.
Quando, em 1955, o futuro prêmio Nobel García Márquez
escreveu a história de um náufrago, originalmente uma série de 14
dias consecutivos de reportagens no jornal colombiano El Espectador, passou a receber ameaças do governo militar colombiano.
A ameaça “quase custou a minha vida”, escreveu García Márquez,
em um prólogo acrescentado à história quando foi publicado pela
primeira vez como um livro em 1970. Como a história de García
Márquez, a de Walsh, em 1957 com “Operação massacre”, também
pode ser vista como uma prova jornalística literária da corrupção
e da violência dos governos militares na região. Walsh foi considerado um dos exemplos mais autênticos de “narrativa documental”
na America Latina.
“Operação massacre” e “História de um Náufrago” têm uma
forte semelhança com a o New Journalism norte-americano. No entanto, seria difícil provar que essas narrativas foram escritas para
fins intrinsecamente estéticos. O relato de García Márquez e as histórias de Walsh têm um tom político inequívoco, um contexto histórico diferente. Ambos transparecem um sentimento de urgência
jornalística, e uma rejeição para as aberrações cometidas pelos regimes autoritários de seus países. Nesse sentido, ambos os autores em
suas narrativas expressam profunda preocupação política para os
dilemas enraizados na instabilidade política da América Latina, e
ambos apresentam uma visão moral que aponta para a restauração
democrática na região.
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WALSH, O LEGITIMADOR DE TESTEMUNHOS
O jornalista e escritor argentino Rodolfo Walsh sabia como ninguém apurar e encontrar personagens em locais inimagináveis para
pauteiros de jornais. Foi assim em sua, talvez, mais importante série de reportagens investigativa e que depois virou livro-reportagem
chamado “Operação Massacre”, publicada no Brasil apenas em 20103.
Aliás, esse fato da publicação tardia em edição brasileira diz muito
acerca da indiferença brasileira a uma escola importante do jornalismo mundial, o Testimonio, que não tem espaço nas grades dos cursos
de jornalismo e nem mesmo é conhecido por pesquisadores e estudiosos que se debruçaram no New Journalism norte-americano, por
exemplo. Em muitos pontos essas duas escolas convergem. Walsh é
um representante legítimo do Testimonio, que trouxe à tona, via jornalismo, mazelas até então esquecidas pela mídia tradicional, como
as histórias de vida e de morte dos opositores dos regimes militares
na América Latina, especialmente entre 1960 e 1970.
Walsh encontrou em uma desconfiança uma história marcante
de jornalismo investigativo, que balançou lideranças do regime militar argentino e a própria sociedade, até então incauta com os desmandos perpetuados pelos militares naquele período histórico. Walsh
clarificou uma crise que atingia não apenas os presos e perseguidos
políticos, mas a própria imprensa argentina, calada à força por um regime que utiliza as armas e a chantagem para se perpetuar no poder.
3

O título original do livro de Walsh é Operación Masacre e foi publicado na Argentina em primeira edição em 1957 e segunda edição em 1964.
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Walsh, para isso, valeu-se de técnicas jornalistas e literárias, muito
além do encadeamento de uma reportagem convencional. Reconstituiu, entre diálogos e descrição de cenas, extraídas de dezenas de
entrevistas em quase dois anos de pesquisa e apuração, os bastidores
de uma ação brutal que ceifou a vida de um grupo de argentinos.
Nascido em 1927 na ilha de Choele-Choel, província de Rio Negro, Patagônia argentina, Rodolfo Jorge Walsh foi um jornalista e escritor que, a partir da publicação de “Operação Massacre”, marcou
um ponto de inflexão na complexa relação entre jornalismo, literatura e sociedade. Ele escreveu a obra e uma série de textos posteriores
como resultados de investigações que pretendiam revelar a verdade
sobre fuzilamentos clandestinos, assassinatos sem punição judicial e
um Estado que preferiu o caminho da repressão ao do bem-estar social. E, para Walsh, sem verdade não poderia haver justiça. O jornalista bebe da fonte da chamada Geração 37 (do século 19), em especial
com “El Matadero”, um breve romance de Esteban Echeverría, escrito
entre 1837 e 1839, com publicação póstuma em 1871, que muitos consideram como o primeiro texto da literatura argentina.
A literatura argentina precursora do século 19 estava marcada
pelo sangue e corpos violentados, com um modo realista de narrar.
Envolto nos casos de violência, a política e a sociedade. A partir de
1957, com “Operação Massacre”, Walsh se insere nesse tipo de literatura a partir do jornalismo. Mas, ao incorporar o jornalismo na sua
narrativa e na sua apuração, Walsh concede um novo rumo àquele
tipo de literatura de violência e política. Ele insere a realidade nua
e crua em seus textos, a partir de uma história ouvida e investigada,

Tempo, memória e virada subjetiva no jornalismo de Rodolfo Walsh

mas seu texto não se insere nem na ficção e nem na narrativa realista. Sua escrita é jornalismo puro. E aí está uma das principais
diferenças do texto de Walsh em relação ao texto de representantes
do New Journalism norte-americano, como Truman Capote, por
exemplo, que caracterizava sua escrita como romance de não-ficção.
O jornalismo de Walsh se constitui a partir daquilo que não se vê,
do que não se sabe, do impossível, do inacessível, do escondido, do
segredo, de mortos sem história.
Walsh emerge no contexto peronista e dos complexos debates
entre populismo e cultura de esquerda, entre luta revolucionária e
pensamento socialista, especialmente na arena política que se formou a partir da revolução que derrubou Perón em 1955. O Walsh
que levantou a questão das mortes pós-regime é o mesmo Walsh que
escreveu uma dura e verdadeira carta à junta militar que governava
a Argentina em 1977. Ao mesmo tempo trouxe à tona um fantasma
histórico, com seu livro, também criou um fato que causou o seu próprio desaparecimento e morte nas mãos de seus algozes militares. E
bem antes desse Walsh jornalista, havia o Walsh escritor, apaixonado
não pela política, mas pela literatura policial. Ele começou suas escritas publicando romances policiais. E mesmo depois com seu “Operação Massacre” ser quase um tratado jornalístico, o Walsh escritor
de romances policiais permaneceu, mas já não acreditava nas letras
que não se voltassem para o ativismo da luta armada revolucionária
contra o governo militar.
A vida literária de Walsh começa em 1950 quando ganha o primeiro prêmio de contos policiais, organizado pela Editora Emecé,
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tendo como julgadores, entre outros Jorge Luis Borges e Adolfo Casares. Nesse primeiro esboço do gênero ainda não aparecia Daniel
Hernández, o detetive que seria marca de Walsh em sua incursão pelo
gênero e no qual se encontrava o personagem bíblico de Daniel e o
poeta gauchesco e político José Hernández. Daniel Hernández surgiria dois anos depois, no primeiro livro de Walsh, “Variaciones em
rojo”, de 1953, e no breve conto “Tres portugueses bajo um paraguas”.
Walsh ganha o prêmio de 1950 com outro detetive que, como o futuro Daniel Hernández, também era bíblico: Isaías Bloom. Durante a
primeira metade da década de 1950, ele continua a escrever, sempre
no gênero policial, e dedica-se também a diversos ofícios no mundo
editorial, ganhando a vida com a escrita. (BRIZUELA, 2010)
Em 14 de fevereiro de 1954 é publicado no jornal La Nación um
artigo de sua autoria no suplemento cultural: “Dois mil e quinhentos
anos de literatura policial”. No texto, Walsh argumenta que elementos do relato policial precedem, e muito, Edgar Allan Poe, e que na
Bíblia, especificamente no livro de Daniel, já se podem encontrar vestígios que apontariam para o que Poe sistematizaria séculos depois.
Para Walsh, Daniel é o primeiro detetive da história. Ele também
resgata dois relatos que podem figurar na história da literatura policial: certo episódio de Popol Vuh4 e outro de Dom Quixote. Walsh
constrói no texto a história local e global do gênero literário em que
se insere nos primeiros anos da década de 1950 e que continuaram
sempre marcando o autor.
4

Livro sagrado dos maias, referência histórica da espiritualidade, filosofía e identidade dos povos descendentes dessa civilização na América Central e sul do México.
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Mas de que maneira Walsh continuou seguindo o gênero policial mesmo no momento de escrever uma obra puramente jornalística? Há um momento crucial, segundo Brizuela (2010) que une
claramente sua produção literária com a escrita jornalística de “Operação Massacre”: a busca da verdade por meio de uma prova. Nessa
investigação, Walsh procura uma prova de que o fuzilamento de 1956
foi um ato ilegal. Encontra a prova no horário de transmissão da Rádio do Estado mediante o qual fica evidente que a Lei Marcial, ou
estado de sítio, foi declarada posteriormente à detenção dos supostos
membros da insurreição: os homens de Valle foram presos antes que
a rádio declarasse a Lei Marcial, o que faz da operação um crime. E,
como Daniel em seus outros livros, Walsh toma a frente do detetive,
e agora na pele do jornalista, um investigador secreto, autônomo, em
busca da verdade custe o que custar.
E nesse aspecto, outra característica marcante pode ser destacada do trabalho de Walsh, especialmente em “Operação Massacre”:
a investigação. E bem antes de a investigação infectar o jornalismo
ocidental. Na verdade, a investigação jornalística foi inaugurada, ou
valorizada, no caso Watergate, bem depois do livro de Walsh e de
reportagens de outros jornalistas especialistas em investigação. A
influência de Watergate afetou, sim, o jornalismo contemporâneo,
criando uma aura de mistério entre a mística e o mito, em torno dos
jornalistas que se dedicavam à investigação, como afirma Rodrigues
(1994). Ele faz notar a associação de técnicas jornalísticas a outras
exteriores (a de detetive, mas também a de polícia, advogado e historiador) que configuram uma situação específica de cobertura. Este é
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um trabalho de inquérito que alarga o confronto de fontes com uma
análise pessoal desse confronto — de onde decorre a importância da
assinatura da peça como responsabilização — e o revelar escondido
e das zonas de segredo, imagens máximas do compromisso social do
jornalista para com o público.
Quesada (1996) avança em outros pontos na definição dos parâmetros do jornalismo investigativo. Esse jornalismo resulta de um processo de investigação trabalhoso, muitas vezes longo e complexo, em nada
comparável à facilidade com que frequentemente se oferece ao jornalista
a possibilidade de publicar uma informação exclusiva, sobretudo quando
foi filtrada ou facilitada por uma fonte interessada na sua publicação. O
jornalismo de investigação, cuja importância social destaca, não é assim
o jornalismo do exclusivo, do imediato ou da pura revelação da informação com interesse público que se pretendia escondido.
Walsh se embrenhou na investigação do massacre que, aos poucos,
virou militante de sua própria investigação. A partir de 1971 e até sua
morte em 1977, ele foi um militante político ativo. Ele se radicalizou politicamente a partir de “Operação Massacre” até entrar, em 1973, para a
organização Montoneros, depois de deixar as Forças Armadas Peronistas, nas quais ingressara provavelmente em algum momento de 1971.
Já na primeira edição de “Operação Massacre” ele escreve, no prólogo,
que a investigação sobre os fuzilamentos de 1956 não correspondem
a nenhuma ideologia política, mas à necessidade de revelar a verdade.
“Escrevi este livro para que fosse publicado, para que agisse, não para
que se incorporasse ao vasto número de elucubrações dos ideólogos”.
Sua intenção, como homem de esquerda, como ele próprio se definiu,
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foi investigar e relatar fatos, para “difundi-los e divulgá-los”. Dez anos
depois da primeira edição, a aproximação comprometida com o peronismo e, em seguida, aos movimentos de esquerda que buscavam a luta
armada contra o regime militar da Argentina.
Mas onde se situa a escrita de Walsh em “Operação Massacre”?
É certo dizer que o trabalho é jornalístico e se enquadra nas características do movimento Testimonio latino-americano. O livro, que
teve a primeira impressão em 1957, foi precedido por duas séries de
reportagens em publicações periódicas: primeiro, um grupo de seis
reportagens publicadas entre janeiro e março de 1957 na revista Revolución Nacional e depois um grupo de nove “notas” publicadas na
revista Mayoria entre maio e julho do mesmo ano. Walsh chama seus
primeiros textos sobre os “fuzilamentos clandestinos” de junho de
1956. O próprio processo produtivo de Walsh é revelado em aspectos do livro, como o título. Na primeira edição, em 1957, o título era
“Operação Massacre — um processo que não foi encerrado”. Na segunda edição, em 1964, foi “Operação Massacre e o dossiê Livraga” e,
na terceira edição, em 1969, chamou-se finalmente “Operação Massacre”, assim como nas quase 40 reedições seguintes.
Para entender melhor o processo investigativo e produtivo de
Rodolfo Walsh é importante voltar aos fatos, àquela noite de 9 de
junho de 1956 em um café em La Plata, província de Buenos Aires.
Walsh jogava xadrez e tomava vinho quando ele e seus amigos ouviram um tiroteio no lado de fora. Resolveram espiar para ver o que se
passava na rua. Viram pânico, ruas escuras, carros militares em um
vai-e-vem, gente correndo sem direção, barulhos de balas zunindo e
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gritos de medo. Walsh desceu e seguiu para sua casa, não muito longe
do local onde estava, duas horas depois dos conflitos, mas ainda sob o
risco de levar uma bala perdida. Quando finalmente chegou em casa,
viu sua casa ocupada por militares, armados até os dentes. O prédio
da polícia, do outro lado da rua, fora um dos alvos da primeira intentona contra o governo militar instalado desde a queda do presidente
Juan Domingo Perón, nove meses antes.
Nessa noite mais de 100 mil tiros foram disparados e realizados julgamentos sumários com civis sendo levados a fuzilamento nas
cercanias, no bairro operário de Buenos Aires chamado José León
Suárez. Mas Walsh não se interessou pelo fato, queria distância de
política naquele momento. Revoluções e revoltas não o interessavam.
Mas o destino quis que o jornalista voltasse à cena daqueles acontecimentos. Seis meses depois daquela noite, Walsh deparou-se casualmente, em um bar, com um dos sobreviventes do fuzilamento
em León Suárez. O homem era Juan Carlos Livraga, que não tinha
mais nenhum dente e mostrava a bochecha furada por uma bala. A
bala da execução havia entrado em sua boca, destruído seus dentes e
saído pelo rosto. Ele caíra no chão e se fingira de morto. Na confusão
durante o fuzilamento dos doze condenados, esqueceram de lhe dar o
tiro de misericórdia. Naquele momento, Livraga contou a Walsh que
havia outro sobrevivente, chamado Giunta.
Walsh, então, despertou para a história. Abandonou tudo e passou a partir daquele momento investigar apenas a execução dos dozes
civis — alguns deles salvos pelo destino — durante a revolta contra
os militares. E mais: passou a morar justamente na área onde os doze
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haviam sido presos durante aquela noite, enquanto ouviam uma luta
de boxe pelo rádio. Walsh, na sua investigação, não descobriu apenas
dois sobreviventes da chacina: mas sete, todos escondidos da polícia.
Escreveu dezenas de relatos que nenhum jornal ou revisa ou editora
queriam publicar, com medo do governo militar. Finalmente conseguiu uma revista inexpressiva, a Mayoría, que deu espaço para a história, fomentado um fato que só parou nos tribunais. Em 1957, Walsh
publicou toda a história em um livro.
A história dele (Livraga) me pareceu cinematográfica. Apta a todos
os exercícios de incredulidade. A muitos causou a mesma impressão
e isso foi uma desgraça. Um oficial das Forças Armadas, por exemplo,
a quem relatei os fatos antes de publicá-los, qualificou-os com toda a
boa fé como “romance de folhetin”. Essa impressão, no entanto, pode
ser apenas uma máscara da sabedoria. O incrédulo rematado costuma ser tão ingênuo quanto aquele que tudo crê; pertencem, no fundo,
a uma mesma categoria psicológica. (WALSH, 2010, página 208)

Na verdade Walsh começou a fazer um jornalismo que não era
bem visto entre seus pares. Dizer a verdade contra o regime, definitivamente, não estava nas pautas dos jornais, revistas e editoras da
Argentina naquele momento. Sozinho, disfarçado, armado de caneta
e papel e, claro, de uma arma de fogo, Walsh partiu para as ruas em
busca da história verdadeira, talvez a história da vida. Um jornalismo de bordas, margeado pelo jornalismo convencional, onde a censura e a autocensura impediam qualquer tipo de investigação contra
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o regime. No mesmo processo investigativo de um detetive, talvez
de Sherlock Holmes, Walsh desvendou aos poucos a trama contra
os doze condenados. E fez da história de cada um respeitável perfil
de cidadãos argentinos injustiçados, fora das pautas dos jornais, fora
das notícias jornalística. Trouxe seus dramas à tona, com crueza e ao
mesmo tempo sensibilidade. Isso custou bem mais do que seu banimento da imprensa tradicional.
No trecho final do epílogo da terceira edição de “Operação Massacre”, em 1969, Walsh narra a sua desilusão com a justiça de seu país,
com o jornalismo da imprensa local e contra os governantes. Uma
classe política que define como “oligarquia dominante”. Dizia ser inútil pedir punição para militares assassinos de centenas ou milhares de
civis durante os anos de repressão.
“Outros autores vêm traçando uma imagem cada vez mais afinada dessa oligarquia, dominante diante dos argentinos, dominada diante do
estrangeiro. Que essa classe esteja temperamentalmente inclinada ao
assassinato é uma conotação importante a ter em conta toda vez que
se encarar a luta contra ela. Não para duplicar suas façanhas, mas para
não se deixar comover pelas sagradas ideias, pelos agrados princípios
e, em geral, pelas belas almas dos algozes. (WALSH, 2010, página 244)

No dia 25 de março de 1977, um homem baixo, vestido com simplicidade, magro, um tipo comum, saiu de sua casa na província para
distribuir a certas pessoas, em Buenos Aires, cópias de uma carta dirigida à Junta Militar que, na véspera, completara um ano de poder
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na Argentina, depois de derrubar Maria Estela Perón. A carta era um
balanço provisório de sequestros, torturas, execuções, assassinatos de
oposicionistas. No final da carta, no último parágrafo, dizia-se “sem
esperança de ser escutado e com a certeza de ser perseguido” e concedia a sua assinatura: Rodolfo Walsh. Não demorou muito para que
o jornalista fosse cercado em uma rua de Buenos Aires. Segundo a
versão oficial, ele teria sido reagido a um sequestro dos próprios companheiros do grupo Montoneros. Segundo outra versão, teria sido levado pelo exército, torturado e morto no mesmo dia e seu corpo visto
em uma enfermaria do próprio exército, por outro sequestrado que
teria escapado. Walsh desapareceu, morreu, mas nunca foi desmentido pelos militares. Pelo contrário, sua memória foi sendo paulatinamente apagada da história construída pelos opressores.
A literatura do final do século 19 participava da organização do
Estado nascente e de sua projeção, mais ainda do imaginário nacional.
Em grande medida era uma literatura realista. Mas e a literatura e o
jornalismo de Walsh? Mascado por sangue e violência, esse momento
articulou uma literatura nacional na Argentina e no América latina
que trabalhava com um modo realista de narrar. Os núcleos de Walsh em seu texto são os mesmos dessa literatura, na visão de Brizuela
(2010): texto secreto, invisível, violento. Mas Walsh ajudou a dar uma
guinada a esse eixo. O realismo do século 19 ficará deslocado, rompido. Embora Walsh narre fatos que aconteceram, esse relato político
já não se constrói mais como ficção nem como narrativa realista. Os
textos de Walsh se constituem a partir do que não se pode ver, do que
não se sabe, do impossível, dos mortos que vivem.
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A ideia de entender o passado a partir de sua lógica, para Sarlo
(2007) uma utopia que moveu a história, mistura-se com a certeza de que
isso, em primeiro lugar é absolutamente possível, o que ameniza a complexidade do que se deseja reconstituir. Em segundo lugar, de que isso se
alcança quando nos colocamos na perspectiva de um sujeito e reconhecemos que a subjetividade tem um lugar, apresentado com recursos que,
em muitos casos, vêm daquilo que a literatura experimentou como primeira pessoa do relato e discurso indireto livre: modos de subjetivação
do narrado. Na reconstrução da textura da vida e a verdade abrigadas
na rememoração da experiência, adota-se a revalorização da primeira
pessoa como ponto de vista, a reivindicação de uma dimensão subjetiva.
Esse reordenamento ideológico e conceitual da sociedade do
passado e de seus personagens, que se concentra nos direitos e na
verdade da subjetividade, segundo Sarlo (2007), sustenta grande parte
da iniciativa reconstituidora das décadas de 1960 e 1970. Há uma restauração da razão do sujeito que era, há décadas, uma falsa consciência. Portanto a história oral e o testemunho restituíram a confiança
nessa primeira pessoa que narra sua vida ou tem sua vida narrada
para consertar a lembrança ou para reparar a identidade machucada.
Ao buscar os depoimentos através da oralidade de seus personagens
machucados pela história, Walsh recompõe a importância do relato testemunhal do sujeito, trazendo-o como importante elemento da
história. Esse sujeito não fala sempre em primeira pessoa, mas fala
através da voz do jornalista investigador, que dá traços de realidade
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e verdade ao depoimento esquecido pelos poderes constituintes da
sociedade (justiça, polícia e mesmo meios de comunicação). Walsh
traz à tona o discurso do esquecido e o valoriza como protagonista.
Durante a ditadura militar argentina, e de países vizinhos, algumas questões não podiam ser pensadas a fundo, eram examinadas
com cautela ou afastadas à espera que as condições políticas mudassem. A imprensa seguia essa cartilha, deixando de lado histórias que
pudessem minar a relação entre o Estado repressor e a mídia — eterna
receptora de benesses como patrocínios e prestígios vindos do poder
constituído. O “eu” despertava suspeita, os depoimentos eram deslegitimados, o jornalismo padecia pelo oficialismo. Walsh quebrou esse
corrente e com seus testemunhos escondidos pela repressão, mostrou
à sociedade o que havia na camada invisível da mídia argentina da
época. E seus testemunhos não foram as únicas fontes. Trouxeram
juntos documentos comprovatórios das falas, das ações dos agentes
do Estado. Walsh não sossegou enquanto não provou as declarações
dos testemunhos. Isso tornou seu jornalismo de testemunho ainda
mais pungente e importante para a história contemporânea argentina.
Sarlo (2007) apontou como foi fundamental, nos relatos de vítimas
e testemunhos sobre o regime de exceção na Argentina e em outros países latino americanos, a composição do discurso em primeira pessoa
para reconstrução da experiência. Características e recursos usados pelo
narrador, observando que “atos de memória” podem conter somente
uma versão para os fatos e, por isso, serem contestados mais tarde. Sarlo
chega ao conceito de “virada subjetiva” que se seguiu, segundo ela, ao renascimento ou valorização do “eu”, ampliado em sociedades que vivem a
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subjetividade não só na dimensão íntima, mas em manifestação pública.
Ou seja, a partir também da crescente promoção do individualismo.
Walsh, em seu jornalismo, sempre destacou a autoridade da vítima na produção e condução da experiência através da narrativa. A
memória é um bem comum, um dever e uma necessidade, jurídica,
moral e política. Além da aceitação dessas características, é bem difícil estabelecer uma perspectiva que se proponha examinar de modo
crítico a narração das vítimas. Se o núcleo de sua verdade deve ser
inquestionável, também seu discurso deveria ser protegido do ceticismo e da crítica. A confiança nos testemunhos das vítimas é necessária para a instalação de regimes democráticos e o enraizamento de
um princípio de reparação e justiça. (SARLO, 2007)
O testemunho e sua narrativa em primeira pessoa sedimentam
um terreno da subjetividade de um lugar inquestionável na narrativa e, portanto, protegido do ceticismo e da visão crítica do leitor.
Quando transportado para um texto jornalístico esse testemunho
estabelece novas relações morais e desloca o observador para personagem principal com perspectiva de autoridade, afastando as
desconfianças e privilegiado por uma experiência jornalística que
confere sentido à construção da narrativa. Os personagens trazidos
por Walsh em “Operação Massacre” são fortes, incisivos e verdadeiros, não apenas pelas falas carregadas de legitimidade, mas também embasadas pelos documentos oficiais que comprovaram cada
linha escrita pelo jornalista. De qualquer forma, o lugar principal
das histórias sempre coube aos personagens, esquecidos pela mídia
tradicional e valorizados pelo jornalismo de Walsh.
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A aproximação do jornalismo com a literatura também se dá
não apenas na coleta dos testemunhos para a reconstituição dos
fatos como também na narrativa. Se a ordenação factual deixa de
ser importante e a cronologia não orienta tanto a perspectiva de
tempo, volta-se para a dimensão imaginativa do relato. E nesse
aspecto, embora muitos não aceitem, o jornalismo se dá em um
constante ato de criação. O jornalista se depara com o poder de
sua própria narrativa e começa a pensar nas muitas possibilidades
de contar e recriar o passado por meio da sua escrita. O trabalho
assemelha-se ao do romancista.
Ricouer fala que “o tempo torna-se tempo humano na medida
em que está articulado de modo narrativo; em compensação, a narrativa é significativa na medida em que esboça os traços da experiência
temporal” (1994, p.15). O que antes era considerado íntimo, da dimensão do afeto e da subjetividade, do âmbito privado, visto a partir
de uma separação da razão, da ação e da esfera pública, agora passa a
ser elemento fundamental para a aproximação da complexidade que
é uma vida. Os detalhes ínfimos que poderiam ser descartados assumem muitas vezes o papel de fios condutores das narrativas, assumindo o primeiro plano na investigação.
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Resumo: A saturação imagética na pós-modernidade tem sido tema de
grandes debates na área jornalística. Através de revisão bibliográfica,
este artigo analisa a importância da fotografia na pós-modernidade,
o seu efeito na sociedade e a possibilidade de ela ser usada na mesma
proporção e com o mesmo efeito do texto na disseminação de conteúdo.
O presente trabalho apresenta a teoria da imagem complexa proposta
pelo espanhol Josep Català. Este propõe à pós-modernidade imagens
opacas, expositivas, expressivas e interativas que se transformam
em um elemento racional capaz de transmitir uma mensagem, uma
notícia com o auxílio de poucas ou até nenhuma palavra.

906

Palavras-chave: Fotojornalismo; imagem complexa; fotografia;
pós-modernidade.

INTRODUÇÃO
A fotografia dentro do jornalismo surge como um auxílio, um
complemento ao texto. Na pós-modernidade e com o avanço das tecnologias disponíveis ao público, a fotografia alterou, também, a forma
de se pensar imagem, e automaticamente a forma de pensar fotojornalismo. A saturação imagética na pós-modernidade muda a forma
de tratar a fotografia.
Será preciso reinventar o fotojornalismo conforme o fluxo da
pós-modernidade. Este artigo pretende estudar imagem na pós-modernidade e seu papel dentro do fotojornalismo com fins de responder:
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qual a importância da imagem na pós modernidade? A fotografia
pode substituir um texto jornalístico? O estudo será feito por meio
de revisão bibliográfica com base nos trabalhos de Andréia Moura
(2015) e Josep Català (2005) que tratam o conceito da imagem complexa. Conceito que, se aplicado, pode transformar as imagens em
mecanismos capazes de gerenciar de forma mais efetiva a informação.

O AUMENTO DA IMPORTÂNCIA E DO
USO DA IMAGEM NA PÓS-MODERNIDADE
Há algum tempo o mundo se encontra no que convencionou-se
chamar de pós-modernidade. Contexto em que paradigmas antigos
são quebrados, reestruturados, trasnformações são a constante. De
acordo com Bauman (2001) essa quebra de paradigmas antigos é o
derreter dos sólidos (crenças, procedimentos, ideias antigas) e o liquefazer desses pensamentos e conceitos de forma que as identidades
perdem as formas, entrando em constante movimento de reestruturação. Bauman (2001) chama esse fenômeno de modernidade líquida.
Para ele a sociedade moderna se encontra em um estado líquido. Os
líquidos não mantêm sua forma com facilidade e sim, seguem o fluxo,
tal qual a sociedade atual.
“A extraordinária mobilidade dos fluidos é o que os associa à ideia
de leveza. […] Associamos leveza ou ausência de peso à mobilidade e
à inconstância: sabemos pela prática que quanto mais leves viajamos,
com maior facilidade e rapidez nos movemos.” (BAUMAN, 2001, p. 8).
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A sociedade moderna é a sociedade da velocidade. Com o surgimento
de novas tecnologias e principalmente da internet, a velocidade em que
o ser humano vive atingiu níveis jamais alcançados antes.
A liquidez também atinge a comunicação. Fato é que, fruto das
transformações pós-modernas, a cada vez mais textos perdem espaço
para imagens. A comunicação em todos os seus aspectos se fez mais
célere com a imagem. Os outdoors, os cartazes de propagandas, as
embalagens, os filmes, a televisão, tudo se resume a imagens. Quando
o espectador se depara com imagens, elas são capazes de comunicar a
mensagem pretendida de forma quase instantânea.
É posse do senso comum que a relação do homem com a imagem
908

trilha caminhos novos. Nossos relacionamentos passaram a ser quase que completamente intermediados por imagens. Há certa saturação visual. São os devires do homem se apresentando. Uma espécie
de reconfiguração da linguagem, poderíamos dizer. E se o mundo
passa a viver em função da imagem, a imagem se torna o “ambiente
estéril” onde o homem se constrói, o espaço em que interage e impõe suas verdades. (MOURA, 2015, p. 43)

A imagem como linguagem majoritária do homem não é algo que
surge na pós-modernidade. Afinal, “a informação visual é o mais antigo registro da história humana” (MOURA, 2015, p. 43). A imagem
sempre fez parte da vida do homem, haja vista que “a primeira leitura
que aprendemos a fazer é a leitura de imagens” (FLUSSER, 2009, apud,
MOURA, 2015, p. 43). Na contemporaneidade, no entanto, esta das
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primeiras linguagens utilizadas pelo homem, a imagem (posteriormente substituida por uma supremacica textual) assume novamente
o comando da comunicação e se reveste de peculiares características.
A saturação imagética e o óbvio aumento de sua importância no
contexto atual é, também, reflexo do avanço das tecnologias. E de uma
“sociedade do espetáculo”, aos moldes pregados por Debord, de onde
emerge uma necessidade do homem de ser fazer ver e de ver. Um grupo
de pessoas que, presas ao “espetáculo”, à atuação dos meios de massa,
também (e talvez por isto) desenvolve características interessantes
“[…]um grupo de pessoas fortemente ligado ao uso das tecnologias,
ao consumo exacerbado, hedonista, que demonstra certa alienação
quanto ao coletivo, acostumada a navegar por hiperlinks em busca de
informação, acostumada ao exercício do “zapear”, preso a uma rotina
de velocidade, que se desprende cada vez mais de relações físicas e
de materialidades, gerador de conhecimento e informação em níveis
diversos, acostumado a relativizar conceitos. […] um espectro de pessoas flutuantes em todos os sentidos” (MOURA, 2015, p. 24).

Este público flutuante passa, a maior parte de sua existência, se
dedicando à troca e produção de imagens, principalmente via redes
sociais. Alguns autores como Debord (1997) chegam a questionar
este fato como benéfico pois acreditam ser ele o causante da alienação
que domina os indivíduos pós-modernos. Ainda assim, alguns pensadores procuram olhar o crescente aumento imagético com melhores ânimos. Ao estudar a imagem e o texto, Barthes (1977) classificou
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a relação texto-imagem em três momentos. Ao primeiro ele chama de
“Ancoragem”. Momento em que o texto é utilizado em sua função de
legenda, como reforço ao conteúdo da imagem. Ao segundo, chamou
de “Ilustração”. Neste caso a imagem é que serve de apoio ao texto,
dando-lhe mais amplitude, esclarecimento. Ao último, o autor francês chamou de “Relay” (revezamento). Neste caso, imagem e texto
não se sobressaem. Se complementam, agregam.
Moura (2015) enfatiza que ao olhar para os conceitos desenvolvidos por Barthes (1977) e por Josep Català (autor espanhol que será
trabalhado mais à frente), não há como “demonizar” a “saturação
imagética da pós-modernidade”. Estes autores, em suas pesquisas,
concluíram que é possível fazer da imagem e seu excesso na pós-modernidade um instrumento rico de comunicação. Imagens que, longe
de alienar seu público, fazem com que ele reflita, transcenda.
Neste sentido, a imagem poderia ser utilizada de forma igualitária em relação ao texto, na função de transmissão do conhecimento
e disseminação da informação. Uma espécie de imagem a que Català
(2005) chamou de “complexa”, pois se construída corretamente poderia exercer efeitos similares e até maiores que o mesmo conteúdo
disseminado em forma textual escrita.
A imagem concebida como recipiente possível a inúmeras mensagens se configura uma ferramenta muito mais completa para a
transmissão de conhecimento, informação. Se produzida para estes
fins, se reconfigurada nestes padrões, jamais poderá ser considerada
instrumento de alienação (MOURA, 2015, p. 46).
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FOTOGRAFIA
“[…] existem à nossa volta muito mais imagens que solicitam nossa atenção. O inventário teve início em 1839, e, desde então, praticamente tudo
foi fotografado, ou pelo menos assim parece” (SONTAG, 2010, p. 7)

Para Sontag (2010) a fotografia possui uma importância e um
poder abissal na sociedade a ponto de fazer com que o ser humano
transcenda. Em referência à caverna proposta no Mito da Caverna de
Platão, a autora fala sobre uma “insaciabilidade do olho que fotografa”
que, inequivocamente, acaba por alterar “as condições do confinamento na caverna: nosso mundo” (SONTAG, 2010, p. 7).
Autores como Sontag (2010) e Barthes (2006) são defensores da
definição de fotografia como uma forma de documento; um espelho
da realidade ou como diz Barthes (2006, p. 12), “o Encontro, o Real
em sua expressão infatigável”. “As fotos são, de fato, experiência
capturada, e a câmera é o braço ideal da consciência, em sua disposição aquisitiva” (SONTAG, 2010, p. 8). A fotografia consegue ir
até mais além, não apenas sendo uma “experiência capturada”, mas
uma testemunha dos fatos em si. A imagem fotográfica comprova
o que pode ser duvidoso, incrimina, justifica. (SONTAG, 2010). “A
foto pode distorcer; mas sempre existe o pressuposto de que algo
existe, ou existiu, e era semelhante ao que está na imagem. […] uma
foto — qualquer foto — parece ter uma relação mais inocente, e
portanto mais acurada, com a realidade visível do que outros objetos miméticos.” (SONTAG, 2010, p. 9)

911

OS DESAFIOS DA COMUNICAÇÃO

912

Por outro lado, ao tratar do mesmo assunto, André Rouillé vê
a fotografia como algo além de documento, flagrante do real, pois
“entre o real e a imagem se interpõe uma série infinita de outras imagens, invisíveis, porém operantes” (ROUILLÉ, 2009, apud, MOURA,
2015, p. 72). Moura (2015, p. 71), em referência aos estudos do autor
supracitado, afirma que a fotografia se torna uma espécie de “linguagem” universal. “Supera, neste sentido, todas as outras (à exceção da
imagem ‘não-técnica’, com quem compartilha tal universalidade)”.
Para a autora é essencial entender fotografia como um signo de recepção. Ela deixa de ser apenas documento para se tornar algo mais
instrumental. Aquilo que tanto André Rouillé quanto Moura (2015)
chamam de “expressão”. Moura (2015) ainda afirma que a fotografia,
neste sentido, se torna uma superfície reveladora, portadora de informação e sujeita às mais infinitas interpretações.
A autora em questão também reflete que já faz algum tempo que
iniciou-se um declínio da ideia de fotografia como documento. Neste caso não haveria uma negação de sua função documental, mas se
agregariam a ele outros sentidos, a ideia de uma fotografia simbólica. “O fato de que o registro fotográfico é perpassado, inevitavelmente, por processo subjetivos de criação” (MOURA, 2015, p. 72). Deste
modo a fotografia transcenderia o campo das significações se fazendo
inesgotável. Uma fotografia “documento/expressão” é o local onde se
manifestam a intencionalidade/expressão e onde contextos histórico/sociais, bagagem cultural adquirida, começam a trabalhar a fim
de produzir amplos universos de sentidos, sinapses inimaginadas,
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a invocar abstrações e uma compreensão profunda do real. Espectador e fotógrafo são engolidos por estes planos que ultrapassam
sentidos solitários (MOURA, 2015, p. 74).

FOTOJORNALISMO
Ao pensar a fotografia dentro do jornalismo, não é possível desconsiderar o fato de que a “fotodocumento” é uma questão cada vez
mais ultrapassada. Afinal, autores como André Rouillé e Moura (2015)
concordam ao afirmar que é impossível capturar a realidade, capturar
um referente em toda a sua extensão. Uma fotografia jamais poderia ser
um retrato fiel de certo acontecimento. Dentro do fotojornalismo
quase sempre as imagems utilizadas com fim de ‘documento’ estão
fora de contexto. Seja por não determinarem ‘exatamente’ um flagrante do que diz ou texto, seja por serem direcionadas por legendas, seja
porque não há qualquer correspondência real do que está sendo dito
no texto com o retratado fotograficamente” (MOURA, 2015, p. 75).

Neste sentido, seria necessário pensar o fotojornalismo sob novos ângulos. Vieses mais interpretativos, desapegados de referentes,
que sejam mais abstrativos. Moura (2015) em referência ao trabalho
de Bodstein (2006) acredita que é possível fazer isto dentro do jornalismo (produzir fotos autorais, livres de referentes absolutos, completamente simbólicas) com sucesso. Para isto seria preciso despir-se de
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velhas concepções que insistem em ver a fotografia dentro do jornalismo unicamente como instrumento “documental”. Alguns profissionais como Eustáquio Neves e Sebastião Salgado já protagonizam
esta fase em que fotojornalismo é feito a partir de novos pressupostos.
Seus trabalhos revelam que é possível levantar debate social e reflexão
a níveis superiores ao dos propostos por pautas jornalísticas diárias.
A fotografia deixaria de pretender ser “espelho da realidade”. Afinal, “a transparência é um mito. Principalmente quando tentamos
utilizá-la dentro do jornalismo” (MOURA, 2015, p. 74). Para produzir imagens que não intentem ser translúcidas e miméticas, que não se
denominem espelhos do real, mas que sejam ricas em significações e
direcionem a intensas abstrações e reflexões, seria preciso produzi-la
dentro dos conceitos que o teórico espanhol Josep Català (2005) chamou de “imagem complexa”. Uma imagem capaz de gerenciar conhecimentos, saberes, e expressar informação de formas ricas e simbólicas.

IMAGEM COMPLEXA
Para entender o conceito de Imagem Complexa, é preciso compreender primeiramente um contexto social a que Catalá (2005)
chamou de Cultura Visual. A Cultura Visual é fruto da pós-modernidade e do excesso imagético característico dela. Moura (2015,
p. 50-51) em reflexão sobre o pensamento de Català (2005) caracteriza-a como uma “tendência de expressar em imagens tudo o que
existe, sem qualquer dependência real de fazer delas (das imagens)
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ilustrações.” A Cultura Visual é um estágio posterior ao que convencionou-se como Cultura da Imagem. Momento histórico respaldado
fortemente pelos estudos do francês Guy Debord (1997). Na Cultura
da Imagem há uma sociedade individualizada que “anseia tornar-se
visível” (MOURA, 2015, p. 48). Debord (1997) chamou este contexto
de “Sociedade do Espetáculo”.
Na Cultura da Imagem o espectador apenas observa de uma posição confortável, não tem qualquer função interativa em relação à
imagem, e, consequentemente, em relação ao conhecimento que
se transmite, que se propõe por tal meio. Ele é passivo. E a crítica
de Debord (1997) quanto a esta relação que se institui entre sociedade e imagem, se refere ao fato de que, tal passividade frente
a um crescente excesso imagético, frente a uma saturação, produz
alienação e caos. (MOURA, 2015, p. 49).

Català (2005) é mais auspicioso quanto a questão da saturação imagética. Ele fala de um novo estágio em que a imagem deveria ser analisada sob ângulos mais lisongeiros. Este estágio é o que
já foi mencionado: a Cultura Visual. Na Cultura Visual a preponderancia da imagem não é criticada. É vista apenas como irreversível e, deste modo, precisa ser compreendida como mecanismo
comunicador. Na visão de Català (2005) a imagem não viria com a
intenção de desautorizar o texto, de substituí-lo, mas com fins de
“colocar-se sobre ele como uma capa de complexidade” (CATALÀ,
2005, apud, MOURA, 2015, p. 50).
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Neste sentido a imagem não produziria caos ou alienação, mas seria
capaz de promover reflexões, trabalhar conceitos e informações em níveis
que, por vezes, os textos são incapazes de fazer. Sua diferença, em relação a
visão atribuída a ela dentro da Cultura da Imagem, aconteceria em quatro
níveis. Os teóricos do espetáculo, críticos do excesso imagético na pós-modernidade, classificam a imagem em quatro funções (e é daí que advém a
crítica). Ela seria transparente, mimética, ilustrativa e espetacularizada. Por
outro lado, Català (2005) confere a imagem quatro características contrárias. Ela deve ser opaca, expositiva, reflexiva e interativa.
Na visão dos teóricos do espetáculo a imagem é transparente. Uma
espécie de janela que se abre ao interlocutor e de onde ele extrai verdades
e informações determinadas e mensuráveis. Neste caso ela é espelho da
realidade. A transparência dentro do fotorjornalismo, como já trabalhado
anteriormente, é uma coisa impossível. Um mito. Em contrapartida, Català (2005) apresenta uma imagem que é opaca. Neste sentido ela deixa de
ser janela, um lugar de transito até determinada realidade. “A imagem se
faz uma estação de término onde o espectador se detém a fim de iniciar
um exercício exploratório que o leva a uma profunda compreensão do real”
(MOURA, 2015, p. 52). Ela não procura espelhar, mas busca levar à reflexão.
Do mesmo modo, para os críticos do excesso imagético, a imagem
é mimética. Ela assume a função de cópia de realidade, imitação do
que se vê. Català (2005) acredita que isto é falacioso. O mito da mimese
intenta produzir a sensação de segurança, de compreensão do mundo
nos expectadores. Mas o autor espanhol, estudado por Moura (2015)
afirma que nem tudo se liga a um referente real, ou seja, a ideia de que
cada representação “tem um referente a que se liga, é cópia do existente,
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é verdade que olho já viu e por isto pode identificar e classificar, não é
verdadeira e precisa ser superada” (MOURA, 2015, p. 52). Para ela, isto
é prova de que toda percepção imagética deve nascer de outros sentidos
que não os da identificação apenas. Quando a ideia da mimese é superada, é possível enxergar a imagem em sua potencialidade de exposição
e interação capaz de produzir novos conhecimentos.
Outra característica atribuída à imagem pelos teóricos do espetáculo é a de “ilustração”. Esta é a relação mais antiga que texto e imagem
estabelecem. Ao mesmo tempo, limitante. Moura (2015) enfatiza que
desde a invenção da imprensa a relação entre imagem e texto (que até
então era instrumento majoritário do controle do conhecimento) foi
confinada ao terreno da ilustração. Fato que limita suas possibilidades
e que torna o crescente aumento imagético na pós-modernidade assustador. Por outro lado, na Cultura Visual, é proposto que a imagem seja
reflexiva. Função na qual a imagem ainda é pouco utilizada. Català
(2005) afirma que este exercício é um projeto para o futuro. Seria mais
como uma junção da imagem tradicional às novas tecnologias.
Ele explica que tais imagens não buscam (por intermédio da mimese,
da representação visível) revelar ideologias. Isto se faz real, se faz perceptível em um processo didático via estética. Ou seja, qualquer ideologia que a imagem procure transmitir será repassada por um poder
didático presente em sua apresentação estética (MOURA, 2015, p. 54).

Català complementa dizendo que este tipo de imagem não procura
converter-se “em um catalizador de um projeto ilustrado, se transforme
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em verdadeira ferramenta racional” (CATALÀ, 2005, apud, MOURA,
2015, p. 54). Neste sentido, a imagem espetacularizada, criticada pela
Cultura da Imagem, deixa de existir. Finda-se também o processo linear
de comunicação concebido sob a tríade da emissão-código-recepção.
Acaba-se também o abismo que separa o objeto imagético e seu espectador. “Este espectador já não seria passivo e sujeito a um entorpecimento alienante. O uso de uma Imagem Complexa, muda tais concepções”
(MOURA, 2015, p. 55). Surge a imagem interativa. A autora ainda afirma
que este tipo de imagem obriga seus produtores e espectadores a entrarem em um processo comunicativo que horizontaliza (tal como se espera
na pós-modernidade) todo o sentido de produção de significados.
Quando uma imagem é produzida neste formato, e entendida
desta maneira, tem a qualidade de tornar impossível esgotamento de
significados em um simples olhar. Moura (2015) em referência aos
estudos de Català (2005), explica que não se trata de pensar em construir imagens que tenham esta riqueza, mas em pensar com imagens
também. A Imagem Complexa se converte em co-gestora do conhecimento, compartilhando da supremacia até então atribuída ao texto.
Longe de afastar-se da racionalidade (medo dos críticos do espetáculo), ela se converte em uma nova espécie de racionalidade que
teria a capacidade de solucionar problemas que as ferramentas textuais já não conseguem controlar e, por vezes, sequer vislumbrar.
[…] A Imagem Complexa se configura como possibilidade para a
superação da crise de linguagem que se instaura na “modernidade líquida” porque é ferramenta capaz de gerenciar, conjuntamente
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com o texto, o conhecimento. […] Na Cultura Visual, […] as imagens jamais serão tratadas distintamente aos textos, ou valorizadas
de forma a anulá-los, superá-los, apagá-los. Os conceitos imbricam-se, redefinem-se, potencializam-se, apenas. (MOURA, 2015, p. 56)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A sociedade pós-moderna não pode esquivar-se de estar em constante movimentação, em constante transformação. As pessoas mudaram, as tecnologias mudaram e não teria como o jornalismo não sofrer
alteração. Neste contexto o excesso de imagens criou o que alguns teóricos chamaram de Sociedade do Espetáculo. Contexto em imagens
são vistas como janelas, são miméticas e pretende a transparência. São
representações que alienam. O excesso de imagens é uma realidade,
não pode ser revertido, mas não precisa ser entendido de forma trágica.
Neste contexto surge a imagem complexa. Conceito defendido por Català (2005) e Moura (2015). Uma imagem opaca, expositiva, interativa
e que pretende ser capaz de gerenciar conhecimentos, saberes, informação de forma tão eficiente quanto o texto. Uma imagem construída
para promover reflexão e ampliar visões e não mais alienar.
É para estas direções que o fotojornalismo deve caminhar. Seguindo os princípios defendidos pelos autores será possível produzir
fotografias tão ricas que poderiam substituir textos jornalísticos. É
possível uma imagem valer mil palavras, transmitindo uma mensagem ou uma notícia completa em si.
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