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tráfego, barulho, agitação, correria, estresse, conversas aleatórias, pessoas e mais pessoas. uns atrasados para o trabalho, outros agarrados 
aos últimos minutos para pegar a circular. Essa é a rotina da vida urbana. Esse é o retrato da avenida Brasil, maringá. a imagem faz parte do 
documentário fotográfico intitulado “Brasil: a Avenida Popular de Maringá” e mostra o grande fluxo de pessoas pelo local.
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editoriAl

Em nome da Faculdade Maringá, temos o orgulho de apresentar o primeiro volume 
da Revista Communicatium, em 2014. O período tem como objetivo ser um veículo 
para a divulgação do conhecimento científico, possibilitando o intercâmbio de ideias 
entre docentes, discentes e pesquisadores da área de Comunicação Social de diversas 
instituições de ensino. 

Nessa perspectiva, no primeiro artigo, sob o título representações midiáticas e 
representações sociais: a mídia e a construção da realidade social, Rhayssa Fer-
nandes Mendonça e Claudomilson Fernandes Braga realizam uma reflexão sobre as 
representações sociais que perpassam a sociedade e são potencializadas pelos meios 
de comunicação.

Na sequência, Anderson Alves da Rocha e Andrea Yukie Sakugawa, na pesquisa 
dr. Fantástico: o retrato cômico da Guerra Fria, se propõem a identificar no enredo 
do filme os aspectos que ressaltam a crítica à Guerra Fria.

O terceiro artigo, de Michele Dacas, apresenta uma reflexão sobre a interface entre 
Comunicação e Cultura como perspectiva para a compreensão de estratégias 
midiáticas na américa latina. A autora versa sobre esta interface e sua contribuição 
para o entendimento das práticas midiáticas contemporâneas, ancorada nas escolas 
britânicas e latino-americanas dos Estudos Culturais.  

Com o objetivo de analisar as transformações sociais e seus impactos na for-
mação do profissional de Publicidade e Propaganda, Jaime De Marchi Junior dis-
cute o desenvolvimento do capitalismo e traça possíveis relações com o ensino de 
Comunicação Social. 

No artigo O jornal na sala de aula: práticas, reflexões e cidadania, Fernanda 
Amorim Accorsi problematiza o jornal na sala de aula sob a ótica dos Estudos Culturais 
e a formação de leitores/as críticos/as por intermédio da mediação docente. 

Ronaldo Nezo, Natália Barros da Silva Gomes e Valéria Berti Mendes Barros 
encerram essa sessão de leitura com um estudo cuja finalidade é apresentar um 
produto jornalístico que oferece informações sobre educação. Com o título Quem 
educa: uma produção jornalística especializada sobre educação infantil, os au-
tores discutiram o projeto que resultou em um blog e uma página do Facebook sobre 
o tema já referenciado. 

Desejamos que as discussões apresentadas na atual revista estimulem o debate 
teórico-metodológico no campo e contribuam para a pesquisa de profissionais e inter-
essados pelas questões que envolvem a Comunicação Social. 

Priscila Kalinke da Silva
Editora
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resumo

O presente trabalho traz uma reflexão sobre as Re-
presentações Sociais que perpassam a sociedade e 
são potencializadas pelos meios de comunicação, por 
meio de seus processos. Nesse sentido, tem-se como 
pressuposto a centralidade da mídia no contexto so-
cial e o entendimento desta como precursora de Re-
presentações Sociais. Assim, a pesquisa é de caráter 

exploratório e fez uso interdisciplinar de metodologias 
da Psicologia e da Comunicação, para identificar as 
Representações Sociais, a identidade e as Represen-
tações Midiáticas da celebridade e cantora Britney 
Spears. São utilizadas como base as Teorias da Agen-
da Setting (MCCOMBS, 2009) e das Representações 
Sociais (MOSCOVICI, 2003). 

Palavras-CHave: Mídia. Agenda Setting. Representações Sociais. Teorias da Comunicação
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aBstraCt
This paper proposes a reflection about the Social 

Representations that are imbued in society and how 

they are strengthened by our means of communica-

tion, through their processes. Thus, we hold it as an 

assumption the centrality of the media in a social con-

text and the understanding that the media is the pre-

cursor of the Social Representations. This research 

is explanatory and makes the interdisciplinary use of 
methodologies from the field of Psychology and Com-
munications to identify the Social Representations, 
the identity, and the Media Representations of the 
celebrity and the singer Britney Spears. Theories of 
Agenda Setting and Social Representations are used 
as basis.

Keywords: Media. Agenda Setting. Social Representations. Theories of Communication.
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introdução
A mídia tem um papel central na definição e construção da 

realidade social, influindo diretamente nas percepções cog-
nitivas dos sujeitos, por meio da construção de parâmetros 
que instigam o pensamento sobre como as publicações mi-
diáticas refletem-se no pensamento social. Para isso, a pes-
quisa apresentada neste artigo tem caráter interdisciplinar e 
aborda a Teoria das Representações Sociais (MOSCOVICI, 
2003), que trata das percepções, interpretações e proces-
sos de cognição dos sujeitos e a Teoria da Agenda Setting 
(WOLF, 2005; McCOMBS, 2006; NERY; TEMER, 2009), que 
aborda a mídia e a definição dos assuntos presentes na roti-
na das pessoas e na tematização da realidade social. 

  O objetivo da pesquisa apresentada neste artigo é 
entender como os meios de comunicação atuam de for-
ma incisiva nas representações que os indivíduos cons-
troem, podendo definir a sua realidade social. O objeto 
utilizado na pesquisa empírica foi a cantora e celebridade 
estadunidense Britney Spears, escolhida pelo entendi-
mento que celebridades ocupam lugar reconhecimento 
e privilégio no imaginário social, algo que lhes coloca em 
um papel decisivo nas construções sociais. 

Na primeira parte, o artigo aborda as teorias das Re-
presentações Sociais e da Agenda Setting. Em seguida, 
apresenta a metodologia de uma pesquisa que fez uso 
interdisciplinar de metodologias ligadas à Comunicação e 
Psicologia Social. Em seguida, são apresentados os resul-
tados que trazem a análise das representações midiáticas 
e das representações sociais da cantora Britney Spears, 
para entender de que forma a tematização da mídia se 
relaciona com as representações sociais dos sujeitos. 

a teoria das rePresentações soCiais 
e os meios de ComuniCação 

A Teoria das Representações Sociais desenvolvida por 
Serge Moscovici é um avanço a Teoria das Representa-
ções Coletivas de Durkheim. Enquanto o segundo autor 
interpreta as representações de forma estável, Moscovici 
(2003) avança no sentido da construção das variáveis que 
criam as representações na sociedade.  As representações 
sociais são produto das interações dos grupos sociais e 
um fenômeno típico da modernidade. O autor mencionado 
considera um conjunto de estímulos feitos pelos homens, 
que têm a finalidade de servir como um substituto a um 
sinal ou um som que não pode ocorrer naturalmente. Des-
ta forma, as representações servem como referencial, na 
busca de respostas e interpretações para o mundo. “Assim 
que nos encontramos, por vezes, em um dilema onde ne-
cessitamos um outro signo, que nos auxiliará a distinguir 
uma representação de outra, ou uma representação do 
que ela representa” (MOSCOVICI, 2003, p. 32). 

Para o pesquisador, as representações sociais in-
tervêm nas interpretações e as reações são respostas 
aos estímulos, relacionados à determinada definição, 
comum a todos os membros de uma comunidade e 
“no que se refere à realidade, estas representações 
são tudo o que nós temos, aquilo que nossos siste-
mas perceptivos, como cognitivos, estão ajustados” 
(MOSCOVICI, 2003, p. 32). 

Spink (1993) afirma que as representações sociais 
pertencem às correntes que estudam o conhecimento do 
senso comum. O senso comum pode ser compreendido 
como as formas de saber e viver que cada indivíduo ad-
quire em sua existência, por meio de seu convívio social. 
Ou seja, o senso comum constrói-se por meio das experi-
ências cotidianas e o estudo das representações sociais 
é importante por entendê-las como parte integrante da 
vida humana e suas relações, envolvendo também as 
práticas de comunicação. 

O processo, no qual o saber científico passa para 
o senso comum, é caracterizado pela objetivação e 
pela ancoragem. Esta dá possibilidade de classificar 
e nomear algo, o que acaba libertando do anonimato 
e incluindo em um complexo de palavras específicas, 
para localizar o objeto ou acontecimento na matriz de 
identidade de nossa cultura. Já a objetivação permite 
transformar algo mais abstrato em algo mais palpável, 
ou seja, dar uma representação imagética, o que une 
a ideia de não familiaridade com a de realidade, torna-
se a verdadeira essência da realidade, a objetivação 
aparece física e acessível (MOSCOVICI, 2003). Por 
esse entendimento, as representações sociais no-
meiam e tornam o mundo palpável, transpondo-o para 
a realidade. 

Com base nas pesquisas de Moscovici (2003), origi-
naram-se duas correntes teóricas, conhecidas como: a 
Escola de Genebra (2002), também conhecida como a 
abordagem Psicossociológica, desenvolvida por Willen 
Doise e a Teoria do Núcleo Central ou Teoria Estrutural 
(1998), desenvolvida por Jean Claude Abric.

A Escola de Genebra busca explicações para o funcio-
namento da sociedade pautadas nos indivíduos e em sua 
disposição social, cujo objetivo é de articular explicações 
de ordem individual com explicações de ordem societal, de 
mostrar como o indivíduo dispõe de processos que lhe per-
mitem funcionar em sociedade e, de maneira complemen-
tar, como dinâmicas sociais, particularmente interacionais, 
posicionais ou de valores de crenças gerais, orientam o fun-
cionamento destes processos. As representações sociais 
aparecem por ser parte das construções sociais dos indi-
víduos e da construção dos funcionamentos da sociedade 
(DOISE, 2002). 
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Já a Teoria Estrutural, do pesquisador Abric (1998), 
aponta que as representações sociais funcionam por 
meio de um duplo sistema, formado pelo núcleo central e 
pelo sistema periférico. O núcleo central é resistente às 
mudanças, é o elemento mais estável da representação 
e dá significado à representação, de forma que e qual-
quer modificação no núcleo acarreta uma transformação 
completa da representação. Os elementos que estão 
presentes no núcleo possuem uma dimensão qualitativa 
e tem a capacidade de dar significado à representação. 
Em torno do núcleo central estão os elementos periféri-
cos que contém os conteúdos mais acessíveis, vivos e 
concretos das representações. Esta corrente foi aprofun-
dada por meio da pesquisa empírica. 

As representações sociais tratam de um fenômeno 
comportamental das interpretações e significações, e se 
refletem nas relações coletivas e grupais. É possível pen-
sar que se as representações sociais são formas de co-
nhecimento relacionadas ao senso comum e adquiridas 
nas experiências sociais, os meios de comunicação par-
ticipam desta construção de forma direta, de forma que 
as veiculações midiáticas podem ou não ser validadas 
pelos indivíduos. Apesar do alcance midiático se efetivar 
em larga escala, os emissores e receptores estão sepa-
rados, algo que dificulta o processo de análise e a afirma-
ção de que as veiculações foram validadas. Para Braga 
e Campos (2012), é mais difícil analisar o processo de 
validação em situações monolocutivas, como rádio, te-
levisão e imprensa escrita, pois a instância de produção 
do discurso e a de recepção estão separadas no tempo 
e no espaço.

 No momento em que as pessoas passam a dar con-
tinuidade aos discursos, é efetivado o contrato de comu-
nicação, definido por Giglione (1983) como uma adesão 
consentida a regras e a objetos mínimos, prévios ao 
contrato. O receptor da mensagem é também criador de 
mensagem por sua adesão ao contrato de comunicação 
e pela compreensão individual ou apropriação das regras 
e objetos prévios, e pelo descobrimento progressivo que 
na instaura um diálogo regular (GIGLIONE, 1983 apud 
SFEZ, 1994). 

A mídia pode ser definidora de representações, dan-
do margem para o entendimento da correlação com as 
representações sociais, pois os meios de comunicação 
também podem outorgar importância às informações, 
como aponta a Teoria da Agenda Setting, ao pontuar a 
mídia como determinante das pautas em geral, dando 
ênfase a determinados tipos de conteúdos e ignorando 
outros.

Wolf (2005) aborda sobre a passagem dos estudos 
dos efeitos intencionais, ligados a um contexto de comu-

nicação limitado no tempo e caracterizado por objetivos 
que visam obter tais efeitos, para efeitos latentes, “[...] im-
plícitos no modo como as distorções nas produções das 
mensagens se reverberam no patrimônio cognitivo dos 
destinatários” (WOLF, 2005, p.142). Os conteúdos midiá-
ticos passam a habitar os sistemas de representação dos 
indivíduos e as percepções cognitivas, em uma perspec-
tiva na qual, a mídia define (em prazo longínquo), o que 
as pessoas entenderão como verdadeiro, de modo que o 
contexto midiático torna-se então, um campo no qual as 
representações sociais passam a se definir. De acordo 
com Braga e Campos (2012, p.81), “O discurso da mídia 
é o do senso comum, marca definitivamente a relação 
entre coisa e signo, cujo contexto comunicacional é cada 
vez mais definidor das representações”. 

No sentido de definição das representações, entende-
se que a perspectiva não é de persuasão ou imposição, 
mas que gradativamente a mídia possui a capacidade no-
mear e familiarizar determinados temas e assuntos, algo 
que pode culminar na construção da opinião das pessoas 
sobre estes. De acordo com Braga e Campos (2012), as 
veiculações da mídia são validadas a priori e definidoras 
de identidades e, sobretudo, definidor de quem deve ser 
pauta da notícia. 

A mídia apresenta ao público uma lista do que é ne-
cessário para se ter uma opinião e discutir. A teoria da 
agenda aponta que a compreensão das pessoas sobre 
grande parte da realidade social é fornecida pelos meios 
de comunicação de massa. A imprensa não diz às pesso-
as o que elas devem pensar, mas sim sobre os assuntos 
em que elas devem pensar e isso também é uma forma 
de controle a Agenda Setting pontua a mídia como deter-
minante das pautas em geral, dando ênfase a determi-
nados tipos de conteúdos e ignorando outros. Logo, os 
meios não pretendem persuadir, mas dão para as pesso-
as uma lista do que é necessário ter uma opinião e discu-
tir. A compreensão da realidade social é aquela ofertada 
pelos meios de comunicação de massa, que não dizem 
às pessoas o que elas devem pensar, mas os temas so-
bre os quais elas devem pensar, algo que também confi-
gura uma forma de controle (NERY; TEMER, 2009).

Dois são os níveis de análise que realçam a diversi-
dade entre a quantidade de informações, conhecimentos 
e interpretações da realidade social apreendida por meio 
dos meios de comunicação de massa e das experiências 
pessoais:

A- a ordem do dia dos temas, assuntos de 
problemas presentes nos meios de comuni-
cação de massa; 
b- a hierarquia de importância e de priorida-
de segundo a qual esses elementos estão 
dispostos na ordem do dia (NERY;TEMER, 
2009, p.73). 
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Entende-se que ao delimitar importância a deter-
minados temas, a mídia pode estar contribuindo com 
para o entendimento daquilo que é real. Os meios de 
comunicação tornam-se importantes na definição das 
representações sociais dos indivíduos, ao fornecer 
definições sobre assuntos e objetos, ao nomear e atri-
buir significados. Pela perspectiva do agendamento, os 
meios podem estar em um papel de objetivar e ancorar 
determinados conteúdos, que passam a ser percebidos 
cognitivamente pelos indivíduos. De acordo com Wolf 
(2005), a hipótese da Agenda Setting defende que a 
mídia é eficiente na construção da imagem da realida-
de que o indivíduo começa a estruturar. Esta imagem 
é uma metáfora representativa da totalidade de toda a 
informação sobre o mundo, que cada indivíduo tratou, 
organizou e acumulou, pode ser pensada como um pa-
drão em relação ao qual a informação nova é confronta-
da para dar-lhe o seu significado.

Assim, se as representações sociais estão ligadas 
às noções de realidade, entendimento e interpretação, 
entende-se que os meios de comunicação, ao definir im-
portância à determinados temas, são capazes de cons-
truir junto as pessoas concepções sobre o que é de fato 
real, logo, definindo suas representações. Wolf (2005) 
aponta ainda que quanto menos domínio uma pessoa 
tem sobre determinado tema menor é sua experiência 
direta. O impacto é direto, mas não é imediato sobre os 
destinatários. “Sendo assim, delineia-se uma tendência à 
persuasão temperada pela persistência: as opiniões pes-
soais dos destinatários parecem agir no sentido de inte-
grar a agenda subjetiva composta pela mídia”. (WOLF, 
2005, p.155). 

O estabelecimento da relevância situa um tema em 
seu repertório de maneira que isso se volta para o foco 
de sua atenção e do pensamento, constituindo o nível 
inicial da formação da opinião. Os meios estabelecem a 
agenda de debate e de pensamento do público, mas fa-
zem mais do que isso, pois a agenda dá um papel central 
para os meios, no momento de estabelecimento de suas 
agendas (McCOMBS, 2006). 

De acordo com McCombs (2009), as notícias atentam 
a sociedade para os últimos eventos e modificações dos 
ambientes que estão distantes de nossas experiências 
imediatas, embora seu trabalho seja muito mais do que 
apenas sinalizar tais fatos. Ao selecionar tais conteúdos, 
editores e diretores das redações focam a atenção das 
pessoas e passam a influenciar as percepções para as 
questões mais importantes do dia. 

Ao longo do tempo, os tópicos enfatizados 
nas notícias tornam-se os assuntos consi-
derados os mais importantes pelo público. A 
agenda da mídia torna-se, em boa medida, 

a agenda do público. Em outras palavras, os 
veículos jornalísticos estabelecem a agenda 
pública. Estabelecer esta ligação com o públi-
co, colocando um assunto ou tópico na agen-
da do público de forma que ele se torna o foco 
da atenção e do pensamento do público – e, 
possivelmente, ação – é o estágio inicial da 
formação da opinião pública (McCOMBS, 
2009, p.18). 

Entende-se que os meios de comunicação tornam-se 
centrais naquilo que as pessoas virão a discutir e mais 
do que isso, cabe a mídia um papel de definição. Dessa 
forma, as representações midiáticas dão corpo à cons-
trução do real e isso possui relevância na formação das 
representações sociais dos indivíduos. 

métodos, amostra e ProCedimentos 
Para Wolf (2005), a complexidade dos estudos em 

Agenda Setting reforça a necessidade de metodologias 
mais atentas e aprofundadas. A pesquisa se apropriou de 
forma interdisciplinar de metodologias ligadas à Comuni-
cação e à Psicologia, para entender como se estruturam 
representações sociais e representações midiáticas da 
cantora e celebridade Britney Spears. A pesquisa fez uso 
da triangulação definida por Flick (2009), como um avan-
ço metodológico que faz uso conjunto de metodologias 
qualitativas e quantitativas, combinando diversos méto-
dos dando-lhes igual relevância.

Em termos qualitativos, adotou-se a Pesquisa de 
Evocações, técnica utilizada no estudo das represen-
tações sociais e busca identificar as representações de 
determinado objeto. De acordo com Oliveira e Lessa 
(2007), a pesquisa consiste em demandar aos sujeitos 
a produção das cinco primeiras palavras ou expressões 
que lhes vem imediatamente à mente ao pensar no ter-
mo indutor. As palavras demandadas são elementos de 
uma representação social (NASCIMENTO-SCHULZE; 
CAMARGO, 2000). 

Para estabelecer uma relação entre as represen-
tações sociais identificadas e as representações midi-
áticas, foi realizada uma análise documental, que con-
siste em um conjunto de transformações, operações e 
verificações realizadas a partir dos documentos com a 
finalidade de atribuir a estes algum significado relevante 
em relação ao problema de investigação. Primeiramente, 
faz-se a escolha destes documentos e posterior análise 
de seu conteúdo (FLORES, 1994). Foram escolhidos e 
analisados seis materiais publicados sobre a cantora em 
revistas e sites.

Por sua vez, a Pesquisa Quantitativa teve como mé-
todo a Escala de Likert, que constrói níveis de aceitação 
conforme as experiências e influências sociais (BRAN-
DALISE, 2005). A escala do tipo Likert é composta por 
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frases e em relação a cada uma pede-se que os entrevis-
tados avaliem seu grau de concordância desde o discordo 
totalmente até ao concordo totalmente (CUNHA, 2001). 
Os conceitos utilizados foram: 1 discordo totalmente, 2 
discordo parcialmente, 3 não concordo e não discordo, 4 
concordo parcialmente e 5 concordo totalmente.

O procedimento para análise dos dados qualitativos 
foi a análise do Quadrante de Quatro Casas, gerado com 
os dados da Pesquisa de Evocações. A técnica combina 
dois atributos relacionados às palavras ou às expressões 
evocadas, que são a frequência e a ordem em que foram 
evocadas, possibilita a distribuição dos termos produzi-
dos segundo a importância atribuída pelos sujeitos (GO-
MES; OLIVEIRA, 2005). 

A partir dos dados aqui identificados, as análises 
seguiram com uma Análise de Conteúdo, definida por 
Bardin (2010), como o conjunto de técnicas de análise 
das comunicações, que busca interpretações de diver-
sos discursos com base na inferência, com o objetivo de 
ultrapassar a incerteza, observando se a leitura é válida 
e generalizável e também o enriquecimento da leitura. A 
autora também propõe a categorização, que é uma ope-
ração cujos elementos são classificados e regrupados 
por diversos critérios. O critério utilizado para os ques-
tionários foi o léxico, ou seja, as palavras foram classifi-
cadas de acordo com seu sentido, com emparelhamento 
dos sinônimos e sentidos próximos.

A aplicação dos questionários ocorreu entre os dias 
3 e 10 de setembro de 2013 e a amostra foi selecionada 
por conveniência, em que a seleção dos elementos fica 
a cargo do entrevistador (MALHOTRA, 2010). O total da 
amostra selecionada foi de 125 questionários válidos. 

o oBjeto de PesQuisa
O objeto escolhido para a pesquisa foi a cantora es-

tadunidense Britney Spears, pelo entendimento de que é 
pela mídia que há o reconhecimento da celebridade como 
um guia de identificação para os indivíduos e até mesmo 
como figura que estabelece padrões (físicos, estéticos, 
comportamentais, dentre outros) a serem (ou não) segui-
dos. Tuzzo e Figueiredo (2011) pontuam o poder da mí-
dia na definição de um modo de vida e das tendências a 
serem seguidas e também afirmam que aqueles que não 
seguem tais modos ou tendências deixam de pertencer 
a determinada sociedade. Esta circunstância cumpre um 
ciclo de interdependência que abrange a celebridade, o 
consumo, e a mídia.

A forma como os meios de comunicação se repor-
tam em relação aos célebres contempla um discurso 
que desperta o interesse dos indivíduos, algo que pode 
construir a imagem e a idealização que se tem em rela-

ção às celebridades. “Ao mesmo tempo, os significados 
construídos nos dispositivos midiáticos sobre os famosos 
retornam para vida social, irrigando o universo simbólico 
que a constitui” (SIMÕES, 2009, p. 76). 

O entendimento das representações midiáticas e 
as representações sociais, implica na compreensão de 
como a mídia é capaz de disseminar valores a respeito 
dos célebres, bem como definir suas representações, a 
partir da tematização, da importância dada a determina-
dos fatos e em como estes tornam-se parte do entendi-
mento dos indivíduos.

as representações midiáticas 
A primeira reportagem analisada pertence à Revista 

Blender, publicada no ano de 2008 com o título “O Cami-
nho para a Ruína”. A reportagem aborda vários aspectos 
da carreira da cantora, fala sobre a carreira da “Popstar” 
e sobre a construção de sua imagem: “A imagem de Bri-
tney foi uma obra-prima do pop, construída nas músicas 
e clipes através da união provocativa de inocência e ex-
periência” (BLENDER, 2008, online). Pontua certa duali-
dade em relação à Britney Spears, ao dividir as pessoas 
entre aqueles que têm uma imagem ruim dela e os que 
a idolatram e define a cantora como uma “obra-prima do 
pop”. 

A matéria busca explicar o porquê dos problemas da 
cantora ter tomado proporção em sua vida, a ponto de 
afastá-la de sua carreira musical. Por esta linha, seguem 
falas, entrevistas que buscam desvendar o que estaria 
por trás de tanta confusão. Em certo momento, a matéria 
afirma: “Muitos desinformados culpam o abuso de drogas 
pelos problemas [...] Enquanto seus problemas incluem 
abuso de substâncias, a pressão do escrutínio público e 
uma dificuldade para entender que ações têm consequ-
ências [...]” (BLENDER, 2008, online). 

Noutra publicação, a Revista Cosmo Girl anunciava a 
cantora como um ícone, considerando-a mais do que uma 
pessoa famosa: “Britney Spears é mais do que famosa - 
ela é um ícone” (REVISTA COSMO GIRL, 2003, online). 
Em 2001, a Revista Seventeen (2001, online) anunciava: 
“A vida de Britney Spears é a mais encantadora que uma 
garota de 19 anos poderia ter”. A matéria trata sobre a 
vida da cantora, suas sessões fotográficas, aparições em 
programas de televisão, e afirma que ela é uma “Prisio-
neira da Fama”. Britney é associada à solidão, pois o tra-
balho afasta-a de sua família. A revista ainda afirma que 
exigem que ela seja perfeita a todo tempo e afirma que 
“até Britney Spears tem seus momentos ruins - apesar do 
fato de que ela é loucamente linda” (REVISTA SEVEN-
TEEN, 2001, online). A beleza é colocada como um fator 
crucial, que daria a ela o privilégio de não ter momentos 
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ruins. Percebe-se a construção sobre o padrão de bele-
za, que centraliza o aspecto físico da cantora, ao mesmo 
tempo em que pode se generalizar para os indivíduos. 

Por estas construções, percebemos a característica 
das celebridades em manter o fascínio perante o público, 
por seus padrões estéticos e a construção de dualidades, 
como fatores que atraem atenção. Observa-se a edifi ca-
ção de um universo simbólico em torno da imagem da 
cantora. 

E o mais importante, ela tem sido simultane-
amente sido um ídolo e um alvo de maus-
comentários devido ao extraordinário poder 
sexual que ela possui sobre crianças e adul-
tos. Ninguém desde Elvis Presley, usando 
nada mais que cintura, batidas e um guarda-
roupas secreto, deixou tantos americanos tão 
desconfortáveis. Tudo desde seus seios até 
sua virgindade tem sido examinado minucio-
samente (BLENDER, 2004, online). 

Muitas representações podem ser encontradas aqui 
como: ídolo, símbolo sexual, o corpo, e a exposição e 
interesse por tudo isso. As representações sociais da 
cantora podem estar em processo de potencialização e 
disseminação, algo decorrente da circulação dos meios 
de comunicação. O construto observado mostra que, se 
para alguns a cantora é uma ídola; para outros, ela é mal 
interpretada. Isto ocorre, pois as interpretações não são 
iguais para todos. Cada indivíduo possui seu sistema de 
valores, que será determinante em suas interpretações, 
e a própria mídia parece oferecer estas opções em seu 
discurso.

No ano de 2007, a Revista Veja publicou uma maté-
ria com o título “Britney Spears se desfaz em público” 
(REVISTA VEJA, 2007, Ed. 1999, p.102). A revista traz 
duas fotos, uma em tamanho pequeno na qual a can-
tora canta durante um show e outra maior, durante uma 
crise em que ela atacou com um guarda-chuva o carro 
de um fotógrafo, a legenda “Britney no auge (a esq.) e 
careca, agredindo fotógrafos: deprimente”. A publicação 
reporta-se aos fatos polêmicos, reforça seu sucesso e 
conclui: “ela não consegue viver sem atenção e também 
é oprimida pelos holofotes” (REVISTA VEJA, 2007, Ed. 
1999, p.102). 

Em muitas publicações, ela é apontada por fazer uso 
do playback e não cantar ao vivo. O Portal Último Segun-
do, em 2011, afi rmou que o fato de Britney não cantar 
ao vivo não é nenhuma novidade. A Folha de São Paulo 
noticiou que o empresário da cantora admitia o uso do 
playback. 

Com a análise, identifi cou-se que a cantora é pauta 
constante na mídia por fatos relacionados à sua música 
e vida pessoal, em geral envolvendo polêmicas, a bele-
za, os demais padrões estéticos e o uso do playback. 

Muitas publicações preconizam a cantora em relação a 
sua beleza e citam diretamente que as pessoas desejam 
ser como ela. Os aspectos sexuais, o pop e a exaltação 
da fama são reforçados e as publicações dividem espaço 
entre o período de crise e o seu sucesso.

resultados da PesQuisa Com esCala 
de liKert

O gráfi co abaixo esboça os resultados da pesquisa 
com Escala de Likert; cada coluna corresponde a uma 
afi rmação, para as quais os entrevistados deram um con-
ceito de 1 a 5. As frases foram elaboradas de acordo com 
os conteúdos midiáticos estudados. 

Os dados colhidos apontam que para afi rmação “Can-
tora pop norte-americana com sucesso em todo o mundo” 
a média das respostas foi de 4,5. A concordância mais 
alta da pesquisa para essa afi rmação aponta que, os en-
trevistados identifi cam Britney Spears como uma cantora 
de sucesso, assim como as publicações da mídia.

Logo em seguida, os dados apontam que a média das 
respostas para a afi rmação “As pessoas acreditam no 
que é pautado sobre a cantora nos meios de comunica-
ção” foi de 4,34. É possível entender o respaldo social 
da mídia. Conforme Braga e Campos (2012), a crença 
na mídia conceitua uma voz de autoridade midiática e a 
detenção de um discurso verdadeiro. 

 A média para a afi rmação “Mesmo envolvida em es-
cândalos, a cantora ainda se sobressai no mundo da 
música” foi de 4,2. Identifi ca-se que para as pessoas Bri-
tney Spears é uma cantora de sucesso embora também 
possua escândalos em sua vida.  Com a média de 4,1 
na escala, identifi ca-se que os entrevistados concordam 
parcialmente com a frase: “Muito do que se diz na mídia 
em relação à cantora é resultado do que é publicado na 
própria mídia”, ou seja, para os entrevistados as publica-
ções midiáticas são resultado de outras publicações e os 
veículos de comunicação possuem semelhança em seus 
conteúdos.

Fonte: dados da Coleta

GráFiCo 1: resultados das perguntas estruturadas 
em escala de likert 
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Outra afirmação levantada, “A cantora possui um pa-
drão de beleza que muitas pessoas desejam alcançar”, 
atingiu 4.0 na média das respostas e demonstra a identi-
ficação de um padrão de beleza na cantora.  

Por sua vez, na afirmação “O envolvimento com álcool 
e drogas coloca a cantora em situação de decadência”, 
a média das respostas foi de 3,2 e os entrevistados não 
concordam e nem discordam, ou seja, não têm opinião 
definida para atribuir a situação de decadência da cantora 
ao uso de álcool e drogas. Da mesma forma, a afirmação 
“É típico das celebridades se envolverem em confusão” 
aponta uma média de respostas 3,2, revelando que as 
pessoas entrevistadas não concordam com a afirmação, 
é o menor índice e demonstra que para os entrevistados, 
as celebridades não necessariamente envolvem-se em 
confusão e que sua identidade não está definida neste 
aspecto.

Pela perspectiva da Agenda Setting, entende-se sobre 
como a mídia oferta pautas sobre o que pensar e os re-
sultados da pesquisa apontam que, em geral, as pessoas 
tendem a se referenciar ao objeto de forma semelhante 
ao que é retratado nos meios. Isto porque, primeiramen-
te, no caso celebridades, estas se tornam reconhecidas 
por meio da mídia, logo muito do que a sociedade enten-
derá como realidade sobre o famoso será aquilo divulga-
do pelos meios de comunicação. 

No caso da afirmação sobre álcool e drogas, não há 
uma concordância direta, assim como nas representa-
ções midiáticas em que há apenas uma sugestão. Os 
conteúdos ligados à música e à beleza tematizados mi-
diaticamente também receberam alta concordância dos 
entrevistados. Outro ponto importante de evidência é que 
os entrevistados identificam que a mídia e suas publica-
ções, são resultantes da própria mídia. Ou seja, os veícu-
los seguem a tendência de abordar os mesmos assuntos 
e as pessoas reconhecem isso. A pesquisa de Escala 
de Likert demonstra que a mídia tematiza os assuntos e 
consegue construir uma perspectiva do real, que se refle-
te naquilo que os entrevistados pensam. 

resultado da PesQuisa de evoCações 
Abaixo está o Quadrante de Quatro Casas, produzido 

com as palavras/expressões evocadas pelos entrevista-
dos. O Quadrante contém a distribuição das respostas 
dos entrevistados para “Relacione as 5 primeiras pala-
vras ou expressões que lhe vêm a mente quando você 
ouve o nome da cantora Britney Spears” e “Quais as 5 
palavras ou expressões que você acha que as pessoas 
diriam ao ouvir o nome da cantora Britney Spears”. 

A estabilidade do Núcleo Central pode ser observa-
da pela freqüência. Sendo assim, o quadrante superior 

direito designado pela letra A contém as representações 
sociais do Núcleo Central, pois estas obtiveram maior fre-
quência de evocação na pesquisa. É importante ressaltar 
que estes elementos são aqueles capazes de dar signifi-
cado à representação (ABRIC, 1998).  

O quadrante inferior direito correspondente à letra B, 
elenca as evocações do Sistema Periférico que estão 
mais próximas do Núcleo Central. Nos quadrantes inferior 
e superior esquerdo, designados sucessivamente pelas 
letras C e D, estão as evocações do Sistema Periférico 
que obtiveram menor frequência nas evocações. Estes 
elementos têm como característica a acessibilidade, vi-
vacidade e concretude, além de proteger os elementos 
do Núcleo Central (ABRIC, 1998).

Fonte: dados da Coleta

taBela 1: Quadrante de Quatro Casas elaborado com 
as palavras evocadas na Pesquisa de evocações 

D-
American (sonho americano) (9)
Canta bem (9)
Fútil (9)
Nostalgia (9)
Humildade (8)
Ousadia (8)
Recordista (7)
Tímida (7)
Brega (Feia Estranha) (5)
Criatividade (3)
Hermafrodita (2)
Leave Britney Alone (2)
Disney (2)
Moda (1)
Crossroads (1)
Mulher (1)
Refrigerante (2)
Starbucks (1)
Lésbica (1)

A-
Música/ Cantora (artista, shows) (190)
Polêmica /Decadência/Confusão (114)
Playback (81)
Louca (80)

C-
Ícone (ídola) (28)
Diva (25)
Sucesso (23)
Superação (23)
Gorda (19)
Mídia (Exposição/ Paparazzi) (19)
Rica (18)
Talento (16)
Carisma (Meiga) (16)
Poder (Influência) (16)
Outros artistas (Madonna / 
Christina Aguilera / Lady Gaga / 
Justin) (15)
Não dança (12)
Maternidade (11)
Fabricada (11)

D-
Beleza (65)
Sensualidade (61)
Vulgar (54)
Fama (47)
Nomes de músicas de Britney (46)
Careca (38)
Dança (38)
Loira (36)
Álcool e Drogas (36)

No quadrante superior direito, indicado pela letra A, 
estão as palavras/expressões: Música/Cantora/Pop, Polê-
mica/ Decadência/Confusão, Louca e Playback, que pos-
sivelmente são os elementos pertencentes ao núcleo cen-
tral das representações sociais da cantora Britney Spears. 
Observa-se uma ampla referência aos fatos que recebe-
ram atenção midiática exacerbada, sendo potencializados 
e logo  repercutindo-se no discurso dos entrevistados. 
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Com base nas duas palavras/expressões mais evocadas, 
é importante pensar que, antes dos escândalos e problemas, 
Britney Spears já era famosa e ocupava lugar importante na 
indústria musical, sendo uma das artistas de maior sucesso 
de sua geração. Sua vida pessoal, relacionamentos, compor-
tamento, videoclipes, performances, dentre outros elementos, 
já eram expostos e se construíam a partir da criação de um 
interesse que passava pela mídia e chegava às pessoas.

Nesse sentido, a comunicação midiática se revela 
como precursora e mediadora de representações sociais 
na sociedade. Entende-se que a mídia atribui caráter de 
realidade em relação à cantora objeto, vez que as pesso-
as referenciam a cantora a partir daquilo que é veiculado 
midiaticamente. Observa-se que prevalece a evocação 
de coisas negativas, o que nos leva a compreender que 
estes fatos obtiveram maior atenção e exposição midiáti-
ca e também foram mais prevalecentes quantitativamente 
para os entrevistados. Entretanto, a música é ancorada e 
objetivada com maior frequência, o que mostra que suas 
representações sociais estão ligadas a sua carreira.

    No quadrante B, estão elencados os termos 
que provavelmente representam os Elementos Periféricos 
mais próximos do núcleo central, definidos pelas seguin-
tes palavras: Beleza, Sensualidade, Vulgar, Fama, Nomes 
de músicas, Careca, Dança, Loira, Álcool e Drogas. Os 
quesitos que referenciam a aparência física, com a Bele-
za, Loira e Sensualidade, também são verbalizados pela 
mídia e compactuados pelos entrevistados, que atribuem 
estas características à cantora e a definem desta forma. 

O contrato de comunicação é entendido nesta troca, 
mostra que há determinada construção e legitimação. Há 
legitimação de padrões, assim com também apontou a 
Pesquisa da Escala de Likert. A palavra “Vulgar” pode ser 
uma interpretação dos conteúdos midiáticos, bem como 
a palavra “Fama”. A evocação dos Nomes de músicas e 
da Dança podem ser associados à popularidade do seu 
trabalho como artista musical. Já as evocações Careca 
e Álcool e Drogas, apontam mais uma vez os conteúdos 
midiáticos nos temas levantados pelos entrevistados. 

Ainda nos elementos periféricos, mas com frequência 
mais baixa e designados pela letra C, encontram-se as pa-
lavras/expressões: Ícone, Diva, Sucesso, Superação, Mí-
dia (Exposição/ Paparazzi), Gorda, Rica, Talento, Carisma 
, Poder (Influência), Outros artistas (Madonna/ Christina 
Aguilera/Lady Gaga/ Justin), Não dança, Maternidade e 
Fabricada. Estas representações têm um caráter mais in-
terpretativo sobre os fatos midiáticos, demonstrando mais 
um nível de inserção do agendamento midiático. A palavra 
Superação pode indicar que, para parte das pessoas, os 
problemas por ela enfrentados já foram superados. A evo-
cação desta palavra nos elementos periféricos nos aponta 

a função de regulação destes elementos, que se refere à 
evolução das representações (ABRIC, 1998).

Os elementos periféricos com evocação mais baixa, 
designados no quadro pela letra D, são: Americana (so-
nho americano), Canta bem, Fútil, Nostalgia, Humildade, 
Ousadia, Recordista, Tímida, Brega, Criatividade, Her-
mafrodita, Leave Britney Alone, Disney, Moda, Crossroa-
ds, Mulher, Refrigerante, Starbucks, e Lésbica. Em geral, 
apresentam assuntos mais específicos e adjetivações 
interpretativas, sendo menores em frequência. 

Os resultados evidenciam que a cantora Britney 
Spears é conhecida por inúmeros fatores. A quantidade, 
diversidade e amplitude de palavras demonstram que 
toda a divulgação midiática existente dos fatos de sua 
carreira (sejam bons ou ruins) possuem determinado 
grau de percepção pela sociedade e diferentes níveis 
de interpretação. Ao serem indagados, sobressaem os 
fatores ruins e as contradições são observadas, de uma 
evocação em relação à outra. Com esses dados, enten-
de-se que a mídia é capaz de passar para a sociedade o 
caráter de definição da realidade, apontado pela Agen-
da Setting, bem como, de definir o pensamento social. 

Considerações Finais 
Os dados apontam que a Pesquisa de Evocações 

se relaciona com a pesquisa de opinião, quando ambos 
apontam que a cantora é relacionada aos mesmos te-
mas. Comparadas com a análise feita nas publicações 
midiáticas, as pesquisas desenvolvidas demonstram o 
quanto a mídia é capaz de definir aquilo que as pessoas 
interpretam e creditam como real.

É importante ressaltar que a produção de discursos midiáti-
cos é feita por indivíduos e seres sociais e carregam suas inter-
pretações, e logo, as representações sociais que construíram e 
aderiram durante sua vida. O público que consome a informa-
ção é quem interpreta a partir de suas próprias representações 
aquilo que é veiculado, levando a conclusão que a mídia não 
inventa (necessariamente) ou impõe nada as pessoas, mas sim 
que as publicações podem já estar seguindo uma tendência de 
pensamento social. O fenômeno identificado é a potencializa-
ção de fatos, que corresponde às lógicas mercadológicas e, 
para isso, é necessário entreter o público, a fim de atraí-lo. 

 A dinâmica social, a partir das explicações oriundas 
da Psicologia Social, permite pensar o funcionamento dos 
meios de comunicação ao estabelecer uma linha de dis-
cussão que permeia o papel da mídia como vetor e poten-
cializador das representações sociais. Também é possível 
entender como os veículos de comunicação se reportam em 
relação às celebridades, em razão de discursos que pos-
suem credibilidade na sociedade, ancorando e objetivado 
estas representações sociais. 
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   Outro fator diz respeito àquilo que se constitui como 
o senso comum (saber social, adquirido com convívio e as 
experiências sociais dos sujeitos) encontrado na pratici-
dade das representações sociais e que também pode re-
dundar os discursos da mídia. A produção midiática pode 
contribuir para a efetivação deste senso comum, e logo, 
das representações sociais. 

A imagem da cantora se mostra contraditória e com-
posta por elementos que atraem o público e criam inte-
resse. De certa forma, a exposição midiática pode ins-
tigar a reação das pessoas a respeito de determinado 

objeto e as reações já podem ser consideradas um fator 

de interatividade. As pesquisas revelam a existência de 

um contrato de comunicação, ao mesmo tempo em que 

podem comprovar o quanto à mídia não (necessariamen-

te) impõe opiniões e pensamentos à sociedade, embora 

defina por suas pautas sobre aquilo que as pessoas de-

vem pensar, como aponta a Teoria da Agenda Setting.

 A pesquisa se propôs a descobrir e pensar as represen-

tações sociais da cantora Britney Spears, por entendê-la 

como uma celebridade que é altamente exposta e constan-

temente reportada nos veículos de comunicação. Pela pers-

pectiva da Agenda Setting, entende-se que a mídia é capaz 

de construir uma imagem da realidade, definindo então, o 

que as pessoas entenderão como real. Desta forma, as 

representações sociais da cantora Britney Spears refletem 

aquilo que é publicado pela mídia, em um processo mútuo 

de dependência e colaboração, confirmando que o agenda-

mento midiático circula socialmente de forma efetiva. 
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resumo

O presente artigo científico tem como objeto central 
de estudo o filme Dr. Fantástico, lançado em 1964 sob 
direção de Stanley Kubrick. A pesquisa tem o propósi-
to de identificar no enredo os aspectos que ressaltam 
a crítica à Guerra Fria, e, para tal conclusão, foram 
empregadas a Análise de Discurso como metodologia 
e a Linguagem Cinematográfica como dispositivo teó-

rico. Para esses fins, três tópicos gerais nortearam a 
análise: a influência da Guerra Fria sobre a produção 
do filme, a formação do discurso de Kubrick e, por fim, 
as metáforas e os símbolos ideológicos, itens da lin-
guagem cinematográfica que auxiliam na compreen-
são de cenas aparentemente descontextualizadas ou 
contraditórias.
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dr. Fantástico:  
o retrato cômico da 
guerra fria 
Andrea Yukie Sakugawa, Faculdade Maringá1

Me. Anderson Rocha, Faculdade Maringá2 

1 Andrea Yukie Sakugawa. Estudande do 6° semestre do curso de Jornalismo da Faculdade Maringá. E-mail andreasakugawa@gmail.com.
2 Anderson Alves da Rocha é jornalista e mestre em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Maringá. Atualmente é docente e coordenador do curso de 

graduação em Jornalismo da Faculdade Maringá. Anderson.82@bol.com.br.

Artigo de PesquisA



19Revista Communicatium, maringá, v. 01, n. 01, dez. 2014.

aBstraCt
This paper has as central object of study is the 
movie Dr. Strangelove, released in 1964 directed by 
Stanley Kubrick. The research aimed to identify the 
plot aspects that highlight critical to the Cold War, 
and to this end, were applied Discourse Analysis as 
methodology and the Language Film as a theoreti-
cal device. For these purposes, three general topics 

guided the analysis: the influence of the Cold War 
on the film’s production, the formation of speech 
Kubrick and, finally, the metaphors and ideological 
symbols, items of film language that assist in under-
standing scenes decontextualized and seemingly 
contradictory.
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introdução
Após o fim da Segunda Guerra Mundial (1939 - 1945), 

o mundo dividiu-se em duas ideologias: o capitalismo 
representado pelos Estados Unidos e o socialismo pela 
URSS3. Enquanto o primeiro buscava expandir o concei-
to baseado na economia de mercado e posse de bens 
privados, o segundo propunha a vertente igualitária cons-
tituída numa economia planificada. A Guerra Fria (1945 
– 1991), apesar de ter sido composta por conflitos na 
Coreia e no Vietnã, por exemplo –, ficou marcada não 
por embates diretos, mas por um confronto global que se 
manteve na discussão ideológica. 

Em meio às ameaças da Guerra Fria, no início da dé-
cada de 1961, John F. Kennedy (1917 – 1963) foi eleito 
presidente dos EUA com o intuito de promover mudan-
ças na economia e na política do país. No entanto, a 
esperança pelo progresso caiu por terra quando Kenne-
dy ordenou, em abril do mesmo ano, a invasão a Cuba, 
missão fracassada que resultou na morte de soldados e 
agentes americanos, episódio conhecido como “A inva-
são da Baía dos Porcos4”.

Meses mais tarde, no mês de agosto, em consequên-
cia da vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial, 
a Alemanha fora dividida em pedaços como prêmios 
destinados aos países vencedores. Porém, a reparti-
ção desencadeou um conflito entre as nações. Ingla-
terra, França e EUA uniram-se para formar a Berlim 
Ocidental capitalista, enquanto a URSS defendia sua 
vertente socialista na Berlim Oriental. Desse confronto, 
o regime soviético começou a separar os dois lados da 
cidade com uma barreira que cruzou o país de ponta a 
ponta. Assim, o Muro de Berlim é nomeado o símbolo 
da Guerra Fria, da divisão da Alemanha e da bipolariza-
ção mundial.  Ainda no governo de Kennedy, a corrida 
armamentista fez com que as nações rivais espalhas-
sem armamentos bélicos nos diversos países aliados. 
A qualquer ameaça, máquinas de guerra estavam posi-
cionadas de modo a atacar o inimigo à longa distância 
e, além disso, o desejo pelo poder hegemônico sobre 
os avanços tecnológicos contribuía para o clima hostil. 
Hobsbawm (1995), afirma que o conflite mergulhou o 
mundo no medo constante do inicio de uma nova guer-
ra mundial, e no terror do apocalipse atômico, porém, 
em termos objetivos “não existia perigo iminente” (p. 
224). A sensação de medo era o principal elemento do 
conflito.

Questões políticas e militares levaram os EUA a cria-
rem a OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte) 
e a União Soviética o Pacto de Varsóvia. Os dois blocos 
buscavam conquistar os demais países e defendiam com 
veemência os seus ideais. 

A guerra, portanto, ocorreu ao longo dos anos por 
meio de provocações e indiretas. EUA e Rússia trava-
ram a Corrida Espacial e utilizaram todos os meios de 
comunicação para a divulgação de suas vertentes, in-
cluindo jornais, televisão, rádio, propagandas, cinema 
e quadrinhos. 

Nesse contexto, diversos filmes sobre a Guerra Fria 
foram lançados, podemos destacar produções como 
Dr. Fantástico (1964), Apocalypse Now (1979), Platoon 
(1986), Nascido para Matar (1987), entre outras diversas 
obras. Com base no primeiro, este trabalho propõe, em-
pregando a Análise de Discurso (ORLANDI, 2007) como 
metodologia e a linguagem cinematográfica como dis-
positivo teórico, identificar no filme, as sátiras à Guerra 
Fria e como estas remetem à crítica e à desnecessidade 
do conflito. Para isso, serão os objetos de avaliação as 
condições de produção – influência do contexto sócio-
histórico e ideologia –, a memória discursiva – a inter-
relação entre os discursos – e as metáforas e os símbo-
los ideológicos como meios de manifestação do dito e 
do não dito.

Conforme Orlandi (2007), a interpretação, portan-
to, será o caminho para a real compreensão do objeto 
simbólico em questão, e, como este resulta em sentidos, 
produz significados construídos por sujeitos que deverão 
ser interpretados pelos mesmos.  

alerta vermelHo Por stanley KuBriCK 
Aqui, vale apresentar a peça que será debatida nesta 

pesquisa. O intuito é esclarecer os aspectos básicos da 
produção do filme, começando pelo diretor e produtor 
da obra. Renomado cineasta americano, Stanley Kubri-
ck (1928-1999) marcou o século XX com filmes que se 
tornaram clássicos do cinema americano. A maioria de 
suas obras propõe o debate de temas inéditos, polêmi-
cos ou conservadores, como a evolução tecnológica e 
espacial em 2001 – Uma Odisseia no Espaço (1968), o 
abuso do poder do Estado em Laranja Mecânica (1971) 
e o rigoroso treinamento dos soldados americanos rumo 
à Guerra do Vietnã em Nascido para Matar (1987). Per-

3 A sigla representava a União das Repúblicas Socialista Soviéticas. O bloco comunista era liderado pela Rússia e recebia o apoio de diversos países, entre os 
principais representantes: Estônia, Letônia, Lituânia, Ucrânia, Geórgia, Armênia e entre outros. A União Soviética dissolveu-se em 26 de dezembro de 1991 
quando os países aliados declararam independência em relação à vertente socialista. (HOBSBAWM, 1995)

4 Disponível em: http://www.mortalcombate.net/revolucaocubana.pdf. Acessado em 27/09/2014.
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feccionista e extremamente exigente em relação à pro-
dução técnica, Kubrick construiu um estilo próprio ao 
inovar nos enquadramentos, abusar das cores, das mú-
sicas e dos efeitos sonoros. Por fugir dos tradicionais 
modelos do cinema, ele foi descrito muitas vezes como 
isento de “sentimento e emoção”. Questões sociais,no 
entanto, foram alguns dos principais temas trabalhados 
pelo cineasta.

Dr. Fantástico (1964), por exemplo, é uma adaptação 
do romance Alerta Vermelho de Peter George e faz alu-
são à Guerra Fria como um período de paranoia exces-
siva. A história inicia quando o General Jack D. Ripper 
(Sterling Hayden5) crê numa conspiração comunista, 
afirmando que o conluio é responsável até mesmo pela 
contaminação de seus “fluídos corporais”, para então, or-
denar que a força aérea americana lance mísseis sobre 
a Rússia. Comandante Lionel Mandrake (Peter Sellers6) 
tenta impedir o General, porém, não obtém sucesso. O 
ator se destaca ao interpretar mais dois personagens: 
o presidente americano MerkinMuffley e Dr. Strange-
love, o cientista alemão que aconselha as autoridades 
americanas. Outros personagens marcam presença no 
enredo: General Buck Turgidson(George C. Scott), Ma-
jor T.J. ‘King’ Kong (SlimPickens7), Coronel ‘Bat’ Guano 
(KeenanWynn8) e o Embaixador Russo Alexi de Sadesky 
(Peter Bull9).

Após o ato irreversível, a Máquina do Juízo Final 
está prestes a ser ativada e ameaça destruir o planeta. 
Desesperados com o iminente apocalipse, o governo 
americano tenta planejar o bloqueio do ataque. En-
quanto a tripulação do B-52 segue com sua missão, 
autoridades americanas e soviéticas, contando com 
a colaboração de um alemão, unem-se para evitar a 
explosão. 

Em todo o enredo, Kubrick apropria-se do humor 
para criticar a Guerra Fria. Personagens cômicos e ex-
travagantes satirizam o conflito a todo o momento atra-
vés de contradições. Dr. Strangelove, por exemplo, é 
um ex-nazista que, após a derrota da Alemanha no fim 
da Segunda Guerra Mundial, senta-se à mesa de seus 
até então adversários. MerkinMuffley conversa pelo 
telefone com o presidente russo como se ambos não 

representassem pólos extremos de uma guerra ideoló-
gica. Posteriormente, o presidente americano compac-
tua com o enviado embaixador russo Alexi de Sadesky 
numa aliança que visa à explosão dos soldados ame-
ricanos para que o ataque ao “inimigo” não seja efeti-
vado e que a Máquina do Juízo Final não execute seu 
trabalho. 

Todas as precauções tomadas pelas duas nações re-
sultam num pacto amigável provisório. No mesmo cenário 
onde se misturam americanos, soviéticos e um alemão, 
todos aliados e engajados num mesmo propósito, fatores 
como a presença do ex-nazista na sala de reuniões do 
governo americano e a concorrência deste em relação à 
União Soviética, que trabalha em trégua temporária com 
o próprio EUA, demonstram a ausência de um motivo 
plausível responsável pelo desencadeamento de uma 
guerra ideológica.

as Condições de Produção, a memória 
disCursiva (interdisCurso) e o dito e 
o não dito em dr. FantástiCo

Em oposição ao estudo da língua enquanto sistema 
de normas e regras, a Análise de Discurso, numa des-
crição geral, vem com o objetivo de investigar a prática 
da linguagem e compreender os sentidos produzidos 
pelos objetos simbólicos consequentes da existência do 
homem. Este é “um ser especial com sua capacidade de 
significar e significar-se”. (ORLANDI, 2007, p. 15). 

Assim, sujeito, história e língua são os elementos que 
se entrelaçam e constituem as condições de produção, 
o contexto sócio-histórico e ideológico que influenciam 
o indivíduo na construção de seu discurso. Este não se 
assemelha ao que é chamado de mensagem pelas tra-
dicionais escolas de comunicação. Conforme Orlandi 
(2007, p. 21), “não se trata apenas de transmissão de 
informação”; na troca de discursos existe o processo de 
significação subjetiva dos sujeitos. 

Desse modo, os discursos são formados ao longo da 
história por sujeitos que se apropriam da fala de outros. 
A memória discursiva possibilita ao falante agregar ao 
seu discurso dizeres variados, lembrando que ele só 
receberá tal influência se determinado discurso cair no 

5 Sterling Relyea Walter (1916 – 1986)foi um marinheiro e ator norte-americano, atuando em Hollywood até 1982. Disponível em: http://www.imdb.com/name/
nm0001330/bio?ref_=nm_ov_bio_sm.

6 Richard Henry Sellers (1925 – 1980), cantor, comediante e ator. Foi premiado com o Globo de Ouro na categoria “Melhor Ator” - Comédia ou Musical em 1979 
pela produção: BeingThere.Disponível em: http://www.imdb.com/name/nm0000634/bio?ref_=nm_ov_bio_sm.

7 Louis Burton Lindley Jr (1919 – 1983) foi um artista de rodeio e ator de televisão e cinema americano. Disponível em: http://www.imdb.com/name/
nm0001620/.

8 Francis Xavier Aloysius James JeremiahKeenanWynn(1916 – 1986) foi um ator americano e participou de filmes para cinema e televisão. Dísponivel em: http://
www.imdb.com/name/nm0943978/bio?ref_=nm_ov_bio_sm.

9 Peter Cecil Bull (1912 – 1984)foi um cineasta e ator britânico. Disponível em: http://www.imdb.com/name/nm0119988/.
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esquecimento10. A memória então vem à tona quando 
o sujeito diz algo; palavras ditas e experiências vividas 
agem sobre o modo não intencional da construção do 
enunciado. O interdiscurso, portanto, é a apropriação de 
manifestações (do pensamento ou da palavra) já exis-
tentes que resultam numa nova significação individual:

O dizer não é propriedade particular. As pala-
vras não são só nossas. Elas significam pela 
história e pela língua. O que é dito em outro 
lugar também significa nas “nossas” palavras. 
O sujeito diz, pensa que sabe o que diz, mas 
não tem acesso ou controle sobre o modo 
pelo qual os sentidos se constituem nele. 
(ORLANDI, 2007, p. 32).

Sem perceber que emprega as palavras inconsciente-
mente, é ingênuo o sujeito pensar que tem total controle 
sobre o seu dizer. A memória – a historicidade política e 
ideológica – exerce influência direta sobre a construção 
do discurso, e, após o esquecimento do já-dito (interdis-
curso/constituição do sentido), as ideias impregnam-se 
no inconsciente do indivíduo que se encontra dizendo 
(intradiscurso/formulação do sentido).

A constituição determina a formulação, pois 
só podemos dizer (formular) se nos coloca-
mos na perspectiva do dizível (interdiscurso, 
memória). Todo dizer, na realidade, se encon-
tra na confluência dos dois eixos: o da memó-
ria (constituição) e o da atualidade (formula-
ção). E é desse jogo que tiram seus sentidos. 
(ORLANDI, 2007, p. 33).

O dito (o posto), ainda, remete a algo não-dito (o im-

plícito). Os dois modos de não-dizer, o pressuposto11 e o 

subentendido12, trabalham numa inter-relação que resul-

ta na significação como um todo. Desse modo, “conside-

ramos que há sempre no dizer um não-dizer necessário. 

Quando se diz ‘x’, o não-dito ‘y’ permanece como uma 

relação de sentido que informa o dizer de ‘x’” (ORLANDI, 

2007, p. 82).

O silêncio também é uma das formas de se trabalhar 

o não-dito. O chamado silêncio fundador tem como fun-

ção deixar um recuo que indique algum sentido implícito 

como complemento do dito. Na mesma linha de racio-

cínio, distingue-se do silêncio fundador o silenciamento 

ou política do silêncio. Esta categoria subdivide-se em 

silêncio constitutivo e silêncio local. O primeiro diz res-

peito a uma palavra que exclui outra palavra, ou seja, 

“para dizer é preciso não-dizer” (ORLANDI, 2007, p. 83). 

O segundo indica a censura, àquilo que o sujeito não é 
permitido dizer devido às ordens e normas vigentes. Nes-
te caso, a Análise de Discurso visa identificar além do 
que o dito expressa, procurando os reais sentidos que se 
encontram dentro do não-dito, do silêncio que remete a 
outras memórias (interdiscurso) e posição dos sujeitos. 
Portanto, “o que não é dito, o que é silenciado constitui 
igualmente o sentido do que é dito. As palavras se acom-
panham de silêncio e são elas mesmas atravessadas de 
silêncio” (ORLANDI, 2007, p. 84).

a linGuaGem CinematoGráFiCa:  
metáForas e símBolos

Como o dizer, a imagem fílmica também remete a sen-
tidos implícitos. A reflexão do espectador e a criação do 
diretor entram numa relação dialética responsável pela 
construção desses sentidos. “Ora, uma das fontes, talvez 
a principal, da relativa liberdade de interpretação do es-
pectador reside no fato de que toda realidade, aconte-
cimento ou gesto é símbolo – ou, mais precisamente, 
signo – em algum grau” (MARTIN, 2003, p. 92, grifo do 
autor). Desse modo, distinguem-se metáforas e símbo-
los, algumas das formas de análise para a constituição 
do significado da imagem cinematográfica. 

A metáfora é a justaposição entre duas imagens (a pri-
meira tida como o elemento de ação e a segunda como 
responsável pelo efeito metafórico) que confrontam-se 
na mente do espectador, o choque que complementa a 
ideia que o diretor quer passar. Dentre as três catego-
rias de metáforas – plásticas, dramáticas e ideológicas –, 
aqui nos interessa a última. De acordo com Martin (2003, 
p.95), a metáfora ideológica tem por finalidade “fazer 
brotar na consciência do espectador uma ideia cujo al-
cance ultrapassa largamente o quadro da ação do filme, 
implicando uma tomada de posição mais vasta sobre os 
problemas humanos”. 

Em dr. Fantástico, é possível identificar a metáfora 
ideológica na cena onde soldados americanos atiram para 
todos os cantos na presença de um homem morto caído 
no chão, enquanto a imagem em sequência destaca a fra-
se “Paz é a nossa profissão” inscrita num outdoor. O sen-
timento exagerado de perseguição por parte dos EUA e a 
vontade deste de guerrear não se justificam pelas frases de 
extremo patriotismo e nem pelo discurso pacifista.  A contra-

10 De acordo com Orlandi (2007, p. 35), o esquecimento é responsável pela internalização inconsciente de dizeres já construídos que irão compor um novo 
discurso. Podem-se distinguir dois tipos de esquecimentos: o da ordem da enunciação, que leva o sujeito a acreditar ser possível falar apenas de uma ma-
neira, e o ideológico, caracterizado pelo mito adâmico, no qual o falante pensa ser a origem do que diz, sem levar em consideração a inter-relação entre os 
discursos.

11 Algo não dito numa frase, onde o sujeito pressupõe como entendido e constrói um sentido mesmo com a ausência das palavras.
12 Motivos implícitos de uma afirmação. O subentendido está ligado ao contexto, não podendo ser relacionado apenas ao dito.
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dição forma um sentido, provoca no espectador a reflexão 
diante das cenas que remetem a significados que vão além 
da coincidência ou da fidelidade ao cenário histórico. 

Em contraponto às metáforas, ainda com algum grau de 
semelhança, os símbolos ideológicos, por sua vez, provo-
cam no espectador a reflexão através do conteúdo da pró-
pria ação. Neste caso, não há o confronto entre dois pla-
nos subsequentes; a identificação do significado se dá na 
imagem isolada. Geralmente relacionados a questões que 
ultrapassam um simples romance, os símbolos ideológicos 
remetem a temas históricos e sociais, e, desse modo, po-
dem ser reconhecidos no filme de Kubrick, que demonstra a 
Guerra Fria e suas consequências sob construções irônicas. 
Por exemplo: quando o embaixador russo Alexi de Sadesky 
e as autoridades americanas unem-se na sala de guerra 
com o objetivo de brecar a ativação da Máquina do Juízo 
Final, ao fundo da mesma ação encontra-se um banquete 
disposto como celebração ao fim da rivalidade entre EUA e 
União Soviética e à aparente aliança entre os dois países:

Percebe-se dessa forma que a força e a efi-
cácia do símbolo serão tanto maiores quanto 
menos visível ele for de início, quanto menos 
fabricado e artificial parecer. (...) Seja qual for, 
o processo normal do símbolo é sempre fazer 
surgir uma significação secundária e latente 
sob o conteúdo imediato e evidente da ima-
gem. (MARTIN, 2003, p. 105).

Apesar de dr. Fantástico ser caracterizado como um 
filme cômico, as metáforas e os símbolos ideológicos 
indicam a seriedade do conflito e as implicações deste 
sobre a sociedade e o mundo. Sendo assim, o cenário, a 
performance dos personagens e seus diálogos trabalham 
em conjunto para a construção de sentidos que referem-
se não ao simulado acordo político entre EUA e União 
Soviética, e sim, à busca das nações adversárias pela 
hegemonia de suas ideologias e à extrema competição 
no que se refere ao avanço político, científico e bélico.

análise
A Análise de Discurso (AD), aqui composta por alguns de 

seus vários elementos de estudo (as condições de produção, 
a memória discursiva/interdiscurso e o dito e o não dito), será 
a metodologia empregada para a verificação da hipótese 
em questão: as sátiras à Guerra Fria presentes no filme dr. 
Fantástico. Lembrando que a Análise de Discurso trabalha 
com a não intencionalidade do autor mediante a produção de 
significados; cabe ao analista exercer esta função. 

Gostaríamos de acrescentar que como a per-
gunta é de responsabilidade do pesquisador, 

é essa responsabilidade que organiza sua re-
lação com o discurso, levando-o à construção 
do “seu” dispositivo analítico, optando pela mo-
bilização desses ou daqueles conceitos, esse 
ou aquele procedimento, com os quais ele se 
compromete na resolução de sua questão. 
Portanto, sua prática de leitura, seu trabalho 
com a interpretação, tem a forma de seu dispo-
sitivo analítico. (ORLANDI, 2007, p. 27).

Aliada à AD, a linguagem cinematográfica será utiliza-
da como dispositivo teórico de interpretação, mais espe-
cificamente o campo das metáforas e dos símbolos ide-
ológicos, responsáveis pela segunda significação obtida 
por meio da reflexão do espectador. No entanto,

A análise do discurso não estaciona na inter-
pretação, trabalha seus limites, seus mecanis-
mos, como parte do processo de significação. 
Também não procura um sentido verdadeiro 
através de uma “chave” de interpretação. Não 
há uma verdade oculta atrás do texto. Há ges-
tos de interpretação que o constituem e que o 
analista, com seu dispositivo, deve ser capaz 
de compreender. (ORLANDI, 2007, p. 61).

Sendo assim, verificaremos num contexto geral – pois 
a Análise de Discurso não se atém à descrição isolada de 
partes – os pontos discutidos ao longo desta pesquisa: a in-
fluência do contexto sócio-histórico e ideológico da Guerra 
Fria sobre a produção do filme, a apropriação de dizeres na 
constituição do discurso e as metáforas e os símbolos ideo-
lógicos como representantes do dito e do não dito.

As etapas da análise, portanto, consistirão nas des-
crições das imagens retiradas do filme, para que em 
seguida seja estabelecida a relação existente entre os 
elementos da Análise de Discurso e da linguagem cine-
matográfica com as ilustrações e seus detalhes. 

Exploração do trabalho
A demora da entrada dos EUA na Segunda Guerra Mun-

dial e a sua aparente aversão por conflitos transformou-se, 
após a vitória dos Aliados, na constante busca pela hege-
monia política, econômica e tecnológica; parte das aspira-
ções de Adolf Hitler para com a sua amada Alemanha. Logo 
após a queda do fascismo e do nazismo, os EUA e a URSS, 
que tanto lutaram contra os regimes ditatoriais, impõem ver-
tentes que seguem a ordem de difusão incisiva. 

Apesar de ser conhecida como um embate ideológi-
co, a Guerra Fria não se manteve apenas à diplomacia. 
Todos os meios de comunicação apropriados pelos dois 
blocos rivais não retratavam as mortes ocorridas na Guer-
ra da Coreia ou do Vietnã; a transmissão limitava-se às 
promessas oferecidas pelo capitalismo e socialismo13.

13 Doutrina política e econômica que tem como objetivo a socialização dos meios de produção e a extinção da propriedade privada. No socialismo, o Estado 
defende os interesses da classe trabalhadora contra o sistema capitalista.
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É evidente, logo no primeiro minuto do filme Dr. Fan-
tástico, o período de censura e a necessidade de justifi-
car a história “distorcida” de Kubrick por meio de palavras 
que relembrem o espectador de que os EUA jamais se-
riam capazes de tais atitudes14.

É a posição oficial da Força Aérea norte-ame-
ricana que suas salvaguardas prevenirão a 
ocorrência de tais eventos que são descritos 
neste filme. Além disso, deverá ser notado 
que nenhum dos personagens retratados nes-
te filme representam qualquer pessoa viva ou 
morta. (DR. FANTÁSTICO, 1964).

Neste caso, agem sobre o texto tanto o silêncio cons-

titutivo como o local, ou seja, as palavras ditas apagam 

outras que poderiam denunciar os reais acontecimentos 

da Guerra Fria, e, desse modo, a proibição exigiu a esco-

lha cuidadosa dos termos para que as relações de poder 

não fossem prejudicadas.  

A repreensão então está ligada às condições de pro-

dução, ou seja, ao contexto sócio-histórico e às ideolo-

gias dominantes, no caso, a Guerra Fria e as vertentes 

capitalista e socialista. Essa historicidade é responsável 

pela escolha daquilo que é relevante ou não para a for-

mulação discursiva. Assim, em meio a disputas acirradas, 

o filme de Kubrick jamais seria lançado se o espectador 

não tivesse acesso à explanação inicial de que o enredo 

apresentado não passa de um simples entretenimento e 

que jamais tornar-se-ia real.

Entretanto, o mesmo texto explicativo (dito) traz um 

sentido implícito (não dito). O espectador, ao se depa-

rar com tal lembrete, é levado a refletir sobre o motivo 

da advertência. A afirmação de que “nenhum dos per-

sonagens retratados neste filme representam qualquer 

pessoa viva ou morta” cai por terra com as atuações 

inspiradas em pessoas reais: Dr. Strangelove faz alu-

são aos cientistas alemães e aos estrategistas nuclea-

res e Jack D. Ripper, o General paranoico responsável 

pelo comando do ataque à Rússia, refere-se ao serial 

killerJack, o Estripador. Numa comparação grotesca, o 

Major T. J. King Kong, comandante do B-52 Stratofor-

tress, faz menção direta ao gorila gigante mais famoso 

do cinema. No final do filme, o Major monta sobre a 

bomba atômica em queda e agita os braços loucamen-

te, o que lembra a cena do verdadeiro King Kong no 

topo do Empire State Building.

Portanto, o não dito, aquilo que está implícito, mani-
festa-se como início do processo de reflexão. Ainda a 
respeito do lembrete, é possível (por meio da explicação 
de que a Força Aérea norte-americana jamais deixaria 
que tais situações ocorressem) identificar o receio dos 
EUA para com a influência do filme sobre o público. Este, 
ao presenciar – mesmo através de uma história hipotéti-
ca – as ações não fundamentadas e destrutivas do país 
norte-americano, poderia voltar-se contra ao capitalismo 
e aderir à outra vertente disponível. 

Vale ressaltar que, o discurso escapa do controle do 
diretor e as sátiras presentes no filme dão-se de forma 
não intencional. 

É sobre essa memória, de que não detemos o 
controle, que nossos sentidos se constroem, 
dando-nos a impressão de sabermos do que 
estamos falando. Como sabemos, aí se forma 
a ilusão de que somos a origem do que dize-
mos. (ORLANDI, 2007, p. 54)

Ao receber a influência de dizeres já existentes, es-
quecidos e internalizados, Kubrick materializa no filme o 
seu discurso, de modo que a crítica à Guerra Fria não 
seja clara.

O conteúdo explícito contradiz-se por meio das me-
táforas e dos símbolos ideológicos, que, mesmo sendo 
caracterizados pela comicidade, remetem a discus-
sões históricas e sociais que se encontram latentes na 
ação. 

A metáfora ideológica pode ser percebida na cena 
onde vários aviões da Força Aérea Americana estão 
dispostos no céu em perfeita harmonia, o que dá a 
sensação do absoluto poder dos EUA e a legitimidade 
de seu discurso. Logo após, um dos pilotos surge em 
plano médio concentrado no seu trabalho, quando a 
cena em sequência mostra-o de costas folheando uma 
revista erótica16. Em seguida, sucessivas imagens dos 
copilotos são mostradas; estes jogando baralho, lendo 
um livro e dormindo17. O ócio contesta a aparente de-
dicação dos combatentes, o que resulta – como forma 
de significação na mente do espectador – na preocupa-
ção exagerada dos EUA em ser atacado pelo inimigo 
comunista. 

Em outro confronto entre duas imagens, a metáfora 
ideológica está presente quando o General Buck Tur-
gidson, em meio ao “apocalipse”, aproveita o tempo ao 

14  Anexo I.
15 É possível que o personagem Dr. Strangelovetenha sido inspirado em cientistas alemães que foram trabalhar para o governo norte-americano. A 

maior referência pode ser WernhervonBraun(1912 – 1977), em que após um acidente de carro, teve o braço quebrado e engessado. Disponível em: 
http://www.planocritico.com/dr-fantastico/.

16  Anexo I.
17  Anexo I.
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lado da bela amante, para em seguida, surgir em cena 

os combatentes americanos organizados com armas 

e tanques de guerra18. Todo o preparo dos soldados é 

acompanhado pelo discurso paranoico do General Jack 

D. Ripper, o que comprova a contradição existente entre 

os planos subsequentes. 

O símbolo ideológico descrito por Marcel Martin 

(2003), por sua vez, pode ser verificado na cena onde 

Buck, ao ler para as autoridades americanas a ordem de 

ataque de Jack D. Ripper, demonstra total tédio e incom-

preensão frente às ideias loucas do mandante19. Ou ain-

da, quando o cientista alemão Dr. Strangelove, confinado 

a uma cadeira de rodas, auxilia o presidente americano 

e as demais autoridades nas decisões a serem tomadas 

diante da iminente catástrofe20. Sua mão incontrolável 

que a todo o momento faz saudações nazistas parece 

desafiar aqueles que derrotaram a Alemanha na Segun-

da Guerra.

Como um todo, o filme apresenta diversas sátiras 

que transformam a Guerra Fria numa comédia. A for-

mulação do discurso de Kubrick tem, portanto, suas 

raízes na memória discursiva e, as condições de pro-

dução são os fatores determinantes para a construção 

do enredo e a compreensão de seus elementos. Desse 

modo, o cenário e os personagens, com suas falas e 

performances, são adaptados à linguagem cinemato-

gráfica que exige a reflexão por parte do espectador 

para que este perceba a real significação presente no 

não dito. 

Considerações Finais
Este trabalho teve como objetivo, por meio do em-

prego da Análise de Discurso como metodologia e a 
linguagem cinematográfica21 como dispositivo teórico, 
provar o deboche à Guerra Fria presente no filme dr. 
Fantástico. 

Apesar de haver inúmeros exemplos de ironias e sar-
casmos na história, foram explanados aqui somente al-
guns devido ao limite de espaço permitido. No entanto, a 
análise resultou na comprovação das hipóteses iniciais, 

18  Anexo IV
19  Anexo V
20  Anexo VI
21  A linguagem cinematográfica cerca todos os elementos da gramática fílmica. Dentre tantas obras existentes que discutem o tema (como “Estética de Ci-

nema”, de Gerald Breton,“A Estética do Filme”, organizado por Jacques Aumont, ou ainda “O Discurso Cinematográfico: a Opacidade e a Transparência”, 
de Ismail Xavier) o livro “A Linguagem Cinematográfica”, de Marcel Martin, é um dos poucos que não transformam tais fundamentos numa dissertação es-
quemática e maçante. As explicações do autor, contudo, são acompanhadas por exemplos de clássicos mundiais. Assim, a estética do cinema é discutida 
pormenorizadamente sob vários ângulos e aspectos.

pensadas a partir do gênero cômico do enredo. Kubrick 
expôs as suas opiniões a respeito da disputa ideológica 
e tecnológica entre EUA e URSS. Assim, as condições de 
produção e o interdiscurso foram os pontos decisivos na 
construção do seu dizer. 

Em época de política acirrada, Kubrick soube driblar 
governos e autoridades por meio do dito e do não dito, 
que se manifestaram nas metáforas e nos símbolos 
ideológicos, o que possibilitou a camuflagem do real 
conteúdo nas imagens que aparentemente demons-
travam a legitimidade do período histórico, mas que no 
fim mostravam ao espectador a completa inutilidade do 
conflito. 

Por fim, é possível propor uma reflexão sobre o ca-
ráter crítico e inovador do filme dr. Fantástico. Numa 
época onde as pessoas não tinham direito de seguir 
suas próprias ideias e eram obrigadas a aderir às cren-
ças e às promessas do capitalismo ou do socialismo, 
Kubrick lança ao mundo uma obra com diferentes pers-
pectivas que vai contra a prática alienante do cinema, 
até então utilizado como ferramenta de propaganda 
ideológica.
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resumo

Ancorado na interface entre comunicação e cultura, o pre-
sente trabalho visa o entrelaçamento dessas áreas e a 
respectiva contribuição para a compreensão de práticas  
midiáticas contemporâneas, considerando as escolas bri-
tânicas e latino-americanas dos Estudos Culturais. Opera-
mos, inicialmente, na busca por esse aporte teórico para 
problematizar o entendimento da cultura por meio dos pro-
cessos comunicativos que legitimam as transformações 

sociais com base na circulação de significados constituí-
dos nas dinâmicas de formatos, conteúdos e linguagens 
midiáticas. Do mesmo modo que o campo do conhecimen-
to gera tensões entre correntes teóricas sobre a cultura, 
também é notório como as estratégias midiáticas contra-
hegemônicas subvertem valores no campo de disputa por 
representação cultural em diferentes lugares de produção 
e consumo.

Palavras-CHave: Comunicação. Cultura. América Latina. Estudos Culturais. 
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aBstraCt
Hold at the interface between communication and 
culture, this paper aims to contribute to the com-
prehension of contemporary media practices, con-
sidering the British and Latin American Schools in 
the cultural studies. Initially, we operate in the quest 
for this theoretical knowledge to problematize the 
understanding of culture through communicative 
processes that legitimize the social transformations 

based on the circulation of meanings constituted by 
the dynamics of formats, content and languages of 
media. In the same way that the field of knowledge 
generates tensions between different theoretical 
tendencies in culture, it is also notorious how the 
counter-hegemonic media strategies subvert values 
in playing field for cultural representation in different 
spaces of production and consumption.

Keywords: Communication, Culture, Latin America, Cultural Studies.
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introdução
Como perspectiva teórica e percurso metodológico, 

elegemos os estudos culturais e uma base de referên-
cias bibliográficas para fomentar esta discussão e pro-
porcionar caminhos possíveis para a análise de obje-
tos contextualizados na América Latina. Essa escolha 
teórica compreende a pertinência e as diretrizes epis-
temológicas dos estudos utilizados, visto que eles não 
são classificados como uma disciplina, mas compreen-
didos como um movimento intelectual científico, político 
e social, que visa à articulação com diferentes áreas e 
programas. Desse modo, a partir dos estudos culturais, 
buscamos outra forma de compreensão dos significa-
dos sociais, para além da clássica distinção entre alta 
e baixa cultura.

Os estudos abordados voltam-se ao reconhecimento 
de identidades culturais que atravessam e formam as in-
terações entre diferentes grupos, fundamentando essas 
questões com base nas relações produtivas e de con-
sumo, que envolvem as transformações dos processos 
comunicativos na sociedade. Dessa forma, os estudos 
culturais são mais flexíveis em relação ao escopo teó-
rico e metodológico, podendo ser combinados inclusi-
ve com áreas como a comunicação. Essa combinação 
pode ser definida como sendo o estudo das criatividades 
e dos processos de circulação, produção e consumo de  
produtos culturais.

Conforme essa perspectiva precursora dos estudos 
culturais britânicos, norteamos a pesquisa para um diá-
logo específico com tais teorias em relação ao contexto 
da cultura latino-americana. Essa escolha foi definida por 
entendermos que os referidos estudos dão sustentação 
a uma análise pautada nos significados e nas referências 
do contexto que influenciam e são produzidos por essa 
cultura. Enfatizamos nossa fundamentação na interface 
entre comunicação e cultura, pois buscamos a interpre-
tação dos significados sociais com base nas relações 
entre diferentes grupos que compartilham as suas per-
cepções de mundo e sobre si mesmos, produzindo não 
apenas discursos, mas também espaços midiáticos de 
interação.

PersPeCtivas da Cultura  
Para a Constituição da PesQuisa 
em ComuniCação

Adentramos no paradigma dos estudos culturais por 
esses serem concebidos não como uma disciplina ou 
campo de estudo, mas uma abordagem que interpreta 
e dialoga com diferentes áreas do conhecimento, con-
forme salienta Frederic Jameson (1993). Para o autor, 
essa abordagem mais do que trazer implicações inter-

disciplinares, atua de forma efetiva buscando legitimar 
institucionalmente os manifestos intelectuais, questões 
de grupos e movimentos sociais, através da problema-
tização das identidades culturais em distintos lugares 
de disputa política. “Las tensiones entre identidades de 
grupo, pudiera uno pensar, oferece nun campo de fuerza 
más productivo que las ambivaléncias interdisciplinarias” 
(JAMESON, 1993, p. 100).

Muitas são as áreas articuladas com os estudos cul-
turais, tanto no sentido de serem complementares ou 
na tensão disjuntiva promovida pela classificação epis-
temológica dos fenômenos. No entanto, a interface em 
relação aos processos comunicativos há muito é uma 
correspondente tradicional de investigação. Ao passo 
que outras áreas, como a antropologia e a sociologia, se 
confundem ou demonstram outro modo de ver a esfera 
de pensamento desses cânones do saber.

Para Jameson (1993), as dimensões dos processos 
comunicativos ocorrem conforme as transformações 
dos mecanismos tecnológicos de interação e predizem 
a interpretação das produções de texto tão somente em 
conjunto com a produção de espaços. Da mesma forma 
que considera como se constituem os significados so-
ciais por meio da topografia e interpretação da instância 
do consumo.

Os estudos culturais apresentam uma vocação em 
que tecem abordagens interdisciplinares, além de ana-
lisar os fenômenos sociológicos e antropologicamente, 
considerando acima de toda a trama de relações de po-
der as estruturas e implicações econômicas em torno dos 
produtos culturais, para extrair interpretações dos signi-
ficados sociais produzidos pelas culturas e as distintas 
representações tanto em termos de consumo quanto de 
processos criativos. Não sucumbir a uma análise e refle-
xão isoladas desses produtos culturais tem sido a carac-
terística principal da abordagem dos estudos culturais, 
sobretudo os britânicos (CANCLINI, 2006).

Sobre essa característica dos estudos culturais, o au-
tor também chama atenção para a configuração dos es-
tudos sobre cultura na América Latina, protagonizada por 
expoentes teóricos como Jesús Martín-Barbero, que não 
se delimitam a uma simples afiliação das linhas episte-
mológicas existentes. Para além disso, os teóricos latino-
americanos propõem uma abordagem local, consideran-
do as influências das leituras textuais e sua relação com 
os contextos sociais, atentando-se para uma conjuntura 
local, tanto empírica quanto metodológica, entre outras 
estratégias de investigação.

Assim como esses autores, Canclini (2006) também 
demarca um momento importante dos estudos cultu-
rais, não apenas como mera posição de precursores 
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latino-americanos, mas também pela imensa contribui-
ção para a renovação dessa abordagem no que diz 
respeito à inserção de importantes conceitos como 
hibridismo e interculturalidade. Da mesma forma, o 
conceito de mediação, conforme desenvolvido por 
Martín-Barbero (2009), é resultado da interpretação 
das formações específicas das indústrias culturais lati-
no-americanas, introduzindo questionamentos e novos 
olhares para universos mais amplos a partir da própria 
realidade. “A comunicação se tornou para nós ques-
tão de mediações mais do que de meios, questão de 
cultura e, portanto, não só de conhecimentos mas de 
reconhecimento” (MARTÍN-BARBERO, 2009, p. 28).

Esclarecidas as visadas teóricas elegidas para ajustar 
a tríade entre temáticas, epistemologia e metodologia, tor-
naram-se os estudos culturais um vasto caminho, embora 
não definido, de possibilidades e até mesmo de rupturas 
com paradigmas teóricos. A cultura foi convertida de um 
sistema de valores, costumes e tradições espacialmente 
justificadas, para um conjunto de sentidos compartilhados 
diante da produção e da circulação de símbolos e signos 
através da linguagem específica dos meios.

A centralidade do papel da cultura na constituição da 
vida social é inaugurada com esses estudos que a colo-
cam como uma questão de sentidos adquiridos pelas tro-
cas mediadas por meio das tecnologias de comunicação. 
Somado a isso, ela passa a demonstrar que as relações 
de produção e consumo culturais expressam as formas 
de vida de um grupo social, além de transformar a própria 
comunicação em um fenômeno sociocultural. Questões 
como o consumo inserido no processo de produção de 
sentidos através das práticas interpretativas e usos dos 
conteúdos mediatizados deslocaram a cultura para uma 
categoria que conforma os modos de vida na sociedade.

Essa notoriedade da cultura não foi um modo de 
colocá-la em oposição a outros aspectos da vida social, 
como o econômico. Pelo contrário, a cultura é vista de 
maneira articulada com as demais esferas do conheci-
mento e da experiência vivida. Um exemplo disso é a 
extinção da noção entre alta e baixa cultura que os estu-
dos culturais revogaram, considerando as implicações de 
classe para esta distinção. Não somente a cultura, mas a 
cultura popular em específico, com os meios de comuni-
cação de massa, os seus rituais de consumo e produção, 
seus comportamentos e modos de interpretar o mundo 
tomaram o foco central de modos de organização da vida 
social. Os estudos culturais, conforme afirma Ana Caro-
lina Escosteguy (2011, p. 25), discorreram sobre cultura 
das classes menos favorecidas em “um momento onde o 
pensamento dominante reduzia essas camadas sociais a 
um nível pré-cultural de existência”.

Diante disso, refletiu-se sobre a desconexão entre as 
epistemologias e metodologias de análise recorrentes 
para explicar a vida social e as práticas existentes. Em 
âmbito geral, o termo cultura reivindica uma atenção 
para as formações de identidades coletivas adjacentes 
aos processos globais de comunicação. As identida-
des culturais perpassam e influenciam efetivamente as 
manifestações sociais. De forma que pensar em uma 
singularidade dos fenômenos em relação aos seus con-
textos não prediz uma categorização homogênea dos 
grupos, principalmente em consideração com as fron-
teiras simbólicas entre camadas distintas, com base em 
Escosteguy (2011).

Segundo a autora, não só esse escalonamento subje-
tivo concretizado por meio das identidades coletivas e os 
seus processos simbólicos cooperam para o entendimen-
to de cultura, mas também as determinações estruturais 
estabelecem as características das vivências sociais dos 
indivíduos. Fazem parte dela a história os modelos políti-
cos e os fatores econômicos que a colocam não apenas 
como um conceito, mas como um lugar de tensão entre 
processos sociais hegemônicos e contra-hegemônicos.

Em uma perspectiva local dos estudos latino-ameri-
canos sobre cultura, refletimos a indagação de Cancli-
ni (1985) em um ensaio sobre a autonomia do campo 
da cultura nos processos históricos, sociais e políticos 
da América Latina. Sobre o tema, o autor afirma que 
o continente latino-americano construiu um processo 
tardio em relação às outras regiões. Para ele, isso 
se deve aos processos de colonização a que foram 
submetidos os estados-nações latino-americanos no 
século XIX. Ao passo que as nações europeias des-
vencilharam-se do controle da igreja e segmentaram 
as áreas do saber, legitimando o conhecimento e a 
veracidade empírica.

Apenas em meados do século XX que o desenvolvi-
mento industrial ocasionou a constituição de um mercado 
consumidor de produtos culturais para essa região. So-
mente então pode-se lograr algum tipo de independência 
criativa e autonomia intelectual na esfera da cultura para 
a América Latina. “La experimentación artística estrechó 
sus relaciones con las vanguardias internacionales, in-
corporó materiales y procedimientos de la nueva tecnolo-
gía, renovó la función de la plástica, el teatro, la literatura 
y el cine”, (CANCLINI, 1985, p. 155).  

Porém, o desenvolvimento de um campo impulsio-
nado pela profissionalização e qualificação produtiva 
em consonância com o avanço de práticas científicas 
e artísticas, um quadro que define a autonomia cultu-
ral, sucumbiu diante dos obstáculos das estruturas de 
poder e dominação social e econômica mantidas sobre 
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os países da América Latina. Historicamente, como re-
lata Canclini (1985), houve um declínio da expectativa 
gerada pela expansão dos mercados simbólicos peri-
féricos. A motivação idealizada pela experimentação 
artística através do cinema, das plásticas, da literatura 
e do teatro em consonância com a asserção intelectual 
não proliferou diante da dependência do campo cultural 
latino-americano pelas estruturas políticas e econômicas 
hegemônicas.

Apesar das relações capitalistas terem promovido 
certo desenvolvimento  no âmbito artístico e científico, 
por outro lado os países com frágeis democracias pas-
saram então a serem submetidos à coerção das leis de 
mercado. Sem que o Estado assegurasse algum tipo de 
sustentabilidade para a produção e circulação artística e 
intelectual, a experimentação foi direcionada para doutri-
nas mercadológicas sem pretensão de resguardar a cria-
ção mediante as necessidades sociais dos usuários. En-
tre as novas modalidades de dependência que surgiram 
e afetaram diretamente qualquer tentativa de autonomia 
do campo da cultura podemos citar como consequência 
do capital e do avanço tecnológico centralizado as se-
guintes questões:

El alejamiento entre metropolis y países que 
se acrecenta  en la formación de cuadros 
intelectuales y en la expanción educativa, 
el control externo del estilo de desarrollo, la 
programación masiva y centralizada de las 
culturas locales, la dificultad para definir en 
forma autónoma los modos de participación 
social según la historia cultural y política de 
cada nación (...) la redución del apoyo estatal 
favorece nuevas intervenciones de la iniciati-
va privada en el financiamento, orientación y 
control de la producción científica y artística, 
la mercantilización intensiva de las artesanías 
y otras manifestaciones de la cultura popular, 
el encerramiento de las artes de vanguardia 
en circuitos marginales y la adaptación de los 
contenidos y las formas de las bellas artes 
para facilitar su difusión comercial. (CANCLI-
NI, 1985, p. 158)

A dominação criativa mercadológica implicou no disci-

plinamento de modos de vida social e instaurou regimes 

de imposição de um sistema monetarista hegemônico, 

tal como o autor observa com os golpes de estado nos 

países da América Latina. Esses modelos totalitários ani-

quilaram através de decretos e procedimentos coerciti-

vos, qualquer meio de invenção de uma autonomia pro-

dutiva e de consumo cultural como forma de controle. Os 

resquícios das ditaduras nos países periféricos ficaram 

eternamente cauterizados ao contexto social, econômico 

e político latino-americano, interferindo principalmente 

na própria questão das representações simbólicas des-

sa identidade coletiva. No campo intelectual, surgiram 

os Estudos Culturais Latino-Americanos, preconizados 

por autores de renome na área da comunicação - como 
Martín-Barbero – os quais, na década de oitenta, inau-
guraram as pesquisas com ênfase na recepção e nas 
mediações do público na agenda social e coletiva dos 
produtos midiáticos.

Embora possamos constatar que seja necessária 
a consolidação da autonomia no campo da cultura por 
parte dos seus agentes, deve ser mantida a flexibilidade 
desses estudos como interdependência com outras áre-
as. Assim como ocorre na articulação entre as esferas da 
vida social e a implicação do contexto, para a compre-
ensão dos fenômenos da cultura. Sinalizamos que em 
estudos mais recentes de Canclini (2010) é ilustrado que 
a diretriz da autonomia do campo cultural, em sua égide 
criativa, intelectual e de consumo, ocorre em um contex-
to denominado por globalização, diferente de um tempo 
em que a comunicação e as artes operavam dentro dos 
limites do território nacional.

o CamPo da Cultura e os  
ProCessos ComuniCativos no 
ConteXto de GloBalização

Para Canclini (2010), a globalização é o poder disse-
minado, que transborda as noções binárias entre o con-
fronto do que pertence ao local e o que é da ordem do 
global. A globalização é um processo que afeta quase 
todos por meio de estruturas institucionais, organismos 
de toda escala e mercados de bens materiais e simbóli-
cos. Suas consequências e escalas são mais difíceis de 
identificar, controlar ou determinar como positivas ou ne-
gativas. A globalização é causa e efeito em contradição, 
conforme é descrita abaixo:

A globalização pode ser vista como um 
conjunto de estratégias para realizar a 
hegemonia de conglomerados industriais, 
corporações financeiras, majors do cine-
ma, da televisão, da música e da informáti-
ca, para apropriar-se dos recursos naturais 
e culturais, do trabalho, do ócio e do dinhei-
ro dos países pobres, subordinando-os à 
exploração concentrada com que esses 
atores reordenam o mundo na segunda 
metade do século XX. Mas a globalização 
é também o horizonte imaginado por sujei-
tos coletivos e individuais, isto é, por go-
vernos e empresas dos países dependen-
tes, por produtores de cinema e televisão, 
artistas e intelectuais, que desejam inserir 
seus produtos em mercados mais amplos. 
(CANCLINI, 2010, p. 29)

Destaca-se que a globalização não é um fenômeno 
tangível. Por mais que também ocorra na materialização 
das regras de mercados que dinamizam o cotidiano, a 
ciência e a arte, ela não figura um objeto palpável e con-
sistente. É caracterizada pela contradição das relações 
produtivas, da criatividade, da difusão e do consumo 
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culturais, de modo que é também descrita por meio de 
narrativas e desígnios simbólicos. Segundo o autor, mui-
tos dos processos globalizadores correspondem a esta 
contradição: por um lado, as dimensões tecnológicas, de 
fluxos de mercado e de pessoas que aproximam distan-
tes; e, por outro, movimentos que irrompem essas nar-
rativas e demonstram as fraturas do fenômeno, como o 
movimento das migrações.

A globalização efetiva ou imaginada dos bens, das 
comunicações, do capital e dos fluxos de pessoas 
incide sobre todos, por mais que seja de forma de-
sigual, ela confronta nesse duplo movimento de con-
vergência e distanciamento diferentes estilos de vida 
e representações culturais. Nessa perspectiva, a glo-
balização vista a partir do campo da cultura não extin-
gue de modo algum a relação com outras esferas. Ao 
contrário disso, ela coloca o campo da cultura como 
sendo tangencial a estas articulações, sendo próprio 
dessa área analisar os conflitos entre os imaginários 
criados pela integração multicultural propiciada pelos 
meios de comunicação. Nesse ínterim, “as identida-
des parecem incompatíveis, mas nem por isso os ne-
gócios e o intercâmbio midiático deixam de aumentar” 
(CANCLINI, 2007, p. 12).

Conforme o autor, entre os produtos midiáticos, 
a indústria do audiovisual parece ser o lugar onde a 
globalização obtém mais expressão, no qual música, 
cinema, televisão e informática vêm sendo organiza-
dos para serem difundidos em todo o planeta, em uma 
fusão que os coloca em circulação basicamente atra-
vés do desenvolvimento de tecnologias como a inter-
net. “O sistema multimídia que integra parcialmente 
esses quatro campos oferece possibilidades inéditas 
de expansão transnacional até nas culturas periféri-
cas” (CANCLINI, 2007, p. 13), o que coloca muitas 
vezes relações assimétricas entre países, regiões e 
movimentos globalizadores.

As desigualdades no contexto da globalização aca-
bam por reproduzir as dicotomias entre modelos de 
dominação e resistência vivenciados em meados dos 
séculos XIX e XX do imperialismo colonial e indus-
trial. No entanto, a globalização em via da circulação, 
produção e consumo de mensagens simbólicas, além 
dos bens materiais, não unifica as diferenças culturais, 
mas sim, tramita essa diversidade amplamente confli-
tuosa. Quando o processo de globalização possibilita 
a abertura de mercados, circuitos de comunicação e 
consumo comuns, alianças políticas e financeiras, 
para o domínio de poucos países e regiões, ela tam-
bém influencia uma variedade de campos de disputa 
por representação cultural.

Após essa trajetória sobre a importância da cultura 
para a compreensão e organização da sociedade, assim 
como a construção de uma abordagem flexível através 
dos estudos culturais, chegamos a uma etapa de defini-
ção do seu conceito. Diante disso, buscamos superar a 
determinação clássica do conceito de cultura e conjugá-
lo conforme distintas concepções, priorizando, acima de 
tudo, uma definição transversal de seu conceito confor-
mado às várias perspectivas dessas áreas do conheci-
mento, principalmente a da comunicação.

Raymond Williams, teórico fundador dos Estudos Cul-
turais Britânicos, nos traz uma contribuição importante 
para os estudos culturais que intensificam o entrelaça-
mento entre o cultural e o social. O autor idealiza uma 
compreensão da cultura como a esfera dos sentidos que 
unifica as dimensões da produção e das relações sociais, 
uma perspectiva capaz de “guiar em uma análise dupla-
mente material e cultural dos processos comunicativos” 
(GOMES, 2011, p. 30). Segundo Gomes (2011), Williams 
mostrou que a vida cultural e a material estão profun-
damente interligadas, além disso desvendou o lastro da 
cultura popular.

O autor perpassa uma trajetória histórica das formu-
lações dos significados de cultura acompanhada pelas 
alterações nas noções sociais e políticas de conceitos 
como indústria, classe, arte e democracia. Evidencia 
essa reflexão histórica e social da cultura como o ponto-
chave que atravessa todos os conceitos significativos 
que traduziram as grandes mudanças da sociedade. 
Para Williams (2011), a passagem histórica pelas defini-
ções de cultura revelam a nossa maneira de interpretar 
uma experiência comum e, a partir dessa interpretação, 
transformá-la.

Como nos casos em que a cultura significou um es-
tado ou hábito da mente, ou o corpo de atividades inte-
lectuais morais, ela hoje significa também todo um modo 
de vida. Ainda para o autor, as modificações na vida e 
no pensamento dos sujeitos correspondem à própria lin-
guagem que é o meio pela qual eles dão sentido às suas 
experiências. Para ele, a linguagem é também a possi-
bilidade de um desafio analítico para interpretar o con-
junto de significados que organizam e dão sentido a tais 
modos de vida. Em suma, Williams (2011) subentende 
como sendo a cultura um processo de articulação entre 
elementos da estrutura e da vida privada, em resposta 
aos desenvolvimentos políticos e sociais.

Este aporte teórico fundador dos estudos culturais 
em torno do conceito de cultura tem como objetivo não 
reduzir as implicações do termo à abstração do seu ob-
jeto que é a própria transformação social. A cultura por 
si só é um termo a ser articulado para a própria con-
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cepção da vida em sociedade, sendo entendido num 
sentido amplo, e não reduzido a artefatos ou esforço 
intelectual do ser humano. Ao contrário, conforme auto-
res como Canclini (2009) a cultura dispensa dualismos 
entre o material e espiritual, ela se constitui através de 
processos de produção e consumo de significação da 
vida social. Com essa mesma linha de reflexão, apro-
fundamos o conceito de cultura segundo o pensamento 
de Canclini (2009):

A sociedade está estruturada com dois tipos 
de relações: as de força, correspondentes 
ao valor de uso e ao de troca, e, dentro de-
las, entrelaçadas com estas relações de for-
ça, há relações de sentido, que organizam 
a vida social, as relações de significação. O 
mundo das significações, do sentido, consti-
tui a cultura (...). Pode-se afirmar que a cul-
tura abarca o conjunto dos processos so-
ciais de significação ou, de um modo mais 
complexo, a cultura abarca o conjunto de 
processos sociais de produção, circulação 
e consumo da significação na vida social 
(CANCLINI, 2009, p. 41).

A cultura é desta forma instituída através da coe-

são entre o sistema de representação e os sujeitos, de 

modo que o vínculo que insere os sujeitos em determi-

nados lugares da fala, identidades culturais negociadas. 

Entendemos esse processo como sendo a representa-

ção, sobre a qual Hall (2013) afirma ser um sistema 

constitutivo da cultura por meio do compartilhamento de 

sentidos que se dá em um conjunto de práticas que con-

formam expressões e interpretações de mundo pelos 

sujeitos de forma similar, situando-os ao mesmo tempo 

em fronteiras de significação que os diferem os grupos 

uns dos outros.

 Segundo Hall (2013), a representação implica em 

uma variedade de modos de dizer e interpretar o mundo. 

Com base nisso, apreendemos a representação como 

parte fundamental do processo pelo qual os sentidos são 

produzidos e trocados, configurando distintas culturas. 

Adotamos, então, como sistema de representação, a 

perspectiva de que a cultura é construída em um com-

partilhamento de sentidos através da linguagem, sendo 

a representação uma estrutura que engloba os elemen-

tos de significação traduzidos mediante uma infinidade 

de práticas sociais que envolvem o compartilhamento de 

sentidos pela linguagem, como afirma Hall (2013). Enten-

demos que os elementos de significação traduzidos pela 

linguagem podem ocorrer pelo som, pela palavra, pela 

imagem ou objetos.

Com base nisso, podemos propor pensar uma dada 

representação cultural, como a  latino-americana. Para 

compreendê-la, buscamos sua interpretação em um 

campo de significados produzidas conforme intercâmbios 

materiais de produtos culturais em âmbito dos processos 
globais. Essa conjuntura supõe um desafio metodológico 
e reflexivo sobre um grupo cultural em específico que se 
faz representar em meio a processos criativos, de circu-
lação e consumo de significados. E analisar isso à luz do 
conceito de cultura e da abordagem dos estudos culturais 
é, acima de tudo, considerar as estruturas e as relações 
antagônicas e as identidades em questão.

 No entanto, como nos lembra Jameson (1993), não se 
trata de identidades tradicionais, determinadas por nacio-
nalismos e etnias raciais, a preocupação destes estudos. 
Mas sim, as identidades mistas, complexas e deslocadas 
que se amparam na diferença para constituir o comum. 
É a identidade cultural vista pela ótica do provisório, tão 
referenciada nos estudos sobre as identidades coletivas 
na pós-modernidade de Hall (2011).

Essa conotação provisional das identidades de longe 
atesta a desfragmentação dos grupos diante da plura-
lidade ou dos fluxos de sistemas econômicos e sociais 
contemporâneos. A cultura, pelo contrário, se constitui 
enquanto relação, pelo contato, mesmo que mediado, 
entre grupos sociais, salienta Jameson (1993). A cul-
tura se caracteriza pelas diferenças entre as relações 
identitárias. Uma dada cultura é configurada diante das 
percepções do olhar de um grupo em relação ao outro. 
Assim como a própria percepção sobre o outro, também 
constitui uma dada cultura.

Por mais que a cultura seja vista como uma instância 
simbólica da produção e reprodução de sentidos capa-
zes de transformar a vida em sociedade, é importante 
priorizar também as relações materiais condicionantes 
dessa representação, uma vez que a cultura não está 
restrita a um conjunto de expressões, obras artísticas e 
literárias determinadas. É também extensiva às materia-
lidades de outras esferas, sendo inerente às relações de 
poder diversas que atravessam principalmente os pro-
cessos comunicativos.

Sendo assim, a perspectiva dos estudos culturais 
pode ser considerada não como uma disciplina, mas 
como uma abordagem transversal a diferentes áreas do 
conhecimento. Uma abordagem com caráter e função 
política inerente aos novos movimentos sociais e micro-
grupos culturais, caracterizada a partir de uma política 
de identidade. Nesse sentido, os próprios estudos cul-
turais são apontados como uma minoria no interior das 
estruturas acadêmicas, pelos quais buscam sancionar o 
conhecimento da realidade que os aproximam de movi-
mentos negros, das culturas populares e de massa, das 
questões de gênero, de classe, do feminismo, entre ou-
tros. São eles mesmos, os estudos culturais, uma minoria 
estigmatizada no contexto da hegemonia acadêmica.
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Considerações Finais
Assim como ocorre com outras disciplinas, os es-

tudos culturais dialogam principalmente com estudos 
da comunicação, tendo a finalidade de fundamentar 
a investigação dos formatos, conteúdos e fluxos de 
produção e consumo, que transformam os significa-
dos sociais em contornos como o da globalização. 
Em outras vias e interfaces mais indiretas, os estudos 
culturais também podem problematizar a concepção 
e a afirmação de comunidades e grupos culturais di-
versos, ou novos movimentos sociais, por meio dos 
usos das novas tecnologias e estratégias midiáticas 
contra-hegemônicas de reconhecimento no presente 
contexto global.

No entanto, as interpretações com base nestes estu-
dos podem sucumbir a um pensamento monológico que 
não tenciona as contradições no campo das representa-
ções das identidades coletivas na comunicação global. 
É preciso analisar também as recusas, os confrontos e 
discriminações que ocorrem em relação ao outro, como 
as identidades percebem em si mesmas, mas também 
na diferença com outras representações. Assim, a in-
terface com o processo comunicativo pode caracterizar 
uma investigação nas relações produtivas de bens cul-
turais, nas quais ocorre o intercâmbio de significados 
cada vez mais impulsionados pelo desenvolvimento 
tecnológico.
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resumo

Com a finalidade de analisar o desenvolvimento do ca-
pitalismo e as relações com a formação em Publicidade 
e Propaganda, este texto tratará, a priori, do emergir do 
capitalismo e, em seguida, discutir-se-á as principais 
ideias do taylorismo, fordismo e o modelo de acumulação 
flexível do capital. Finalmente, visa-se destacar algumas 

reflexões a respeito do curso de Comunicação Social e 
sua contribuição para a formação de publicitários para 
que estes profissionais tenham uma formação de cará-
ter emancipatório. Tais reflexões foram feitas mediante  
pesquisa bibliográfica.  

Palavras-CHave: Sistema capitalista. Autonomia. Formação em Publicidade e Propaganda.

transformações sociais  
e seus impactos na Formação 
do profissional de publicidade 
e propaganda
Jaime De Marchi Junior1

1 Graduado em Publicidade e Propaganda pela Faculdade Metropolitana de Maringá e pós-graduando em Gestão de Projetos pelo Centro Universitário de 
Maringá.

Artigo de PesquisA



37Revista Communicatium, maringá, v. 01, n. 01, dez. 2014.

aBstraCt

With the purpose of analyzing the development of 
capitalism and the relationship with the formation in 
Advertising, this text treats a priori the emergence 
of capitalism and then It will discuss the main ideas 
of Taylorism, Fordism and the model of flexible ac-
cumulation of capital. Finally, the aim is to highlight 

some reflections on the course of Mass Communica-
tion and its contribution to the formation of publicity 
for these professionals to have training emancipator 
character. These reflections were made by literature 
search.
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introdução
O texto2  a seguir é uma breve reflexão sobre o desen-

volvimento do capitalismo, retomando acontecimentos 
como o taylorismo, o fordismo, e o chamado modelo de 
acumulação flexível do capital (HARVEY, 1992); sendo 
que o principal objetivo é estabelecer uma relação en-
tre as transformações na base material da sociedade, as 
formas de organização do trabalho e o caráter assumi-
do pelo conhecimento em momentos-chave do modo de 
produção capitalista. 

Fazendo uma analogia ao que disse Schumpeter 
(1961), isso pode ser melhor compreendido, se olhado 
da seguinte perspectiva: a publicidade e a propaganda 
formam o óleo que lubrifica as engrenagens da grande 
máquina capitalista. 

Após estas reflexões, buscamos relacionar estas 
transformações à formação em Publicidade e Propagan-
da com vistas a entender o processo histórico deste cur-
so e alguns aspectos da formação profissional. 

a revolução industrial  
e o advento do CaPitalismo

O ponto de partida para a reflexão aqui proposta é a 
Europa do século XVI. Afinal, é nesse período que acon-
tece uma grande revolução, apontada por Hobsbawn 
(1994) como o maior evento na história da humanidade 
desde a invenção da agricultura. Trata-se da Revolução 
Industrial que, primeira vez na história, fez com que o 
homem rompesse as amarras impostas pelas limita-
ções naturais ao processo produtivo. Para o Hobsba-
wn (1994), a criação de novas máquinas, alimentadas 
pelo vapor e pelo carvão, permitiu ao homem superar 
seus limites fisiológicos (fome, cansaço, doenças, mor-
te), dando, assim um caráter praticamente ilimitado à 
produção.

Para entender melhor como se deu essa transição do 
regime feudal para o capitalismo, é necessário voltar a 
atenção para a Inglaterra, apontada – não por acaso – 
como uma das precursoras dessa mudança. Como mos-
trado por Hobsbawn (1994), o avanço britânico não se 
deu simplesmente pela sua superioridade tecnológica e 

científica em relação às outras nações, mas, sobretudo, 

por algumas características em sua estrutura socioe-

conômica pré-industrial, o que possibilita a compreen-

são de alguns fatores fundamentais que favoreceram o 

surgimento do capitalismo.

Segundo Hobsbawn (1994), primeiramente, a In-

glaterra já havia superado o absolutismo por um go-

verno liberal que incentivava o lucro individual e o 

desenvolvimento econômico (mercantilismo). Além 

disso, com o crescimento das cidades inglesas, espe-

cialmente a de Londres, desde o século XVI, a Ingla-

terra já caminhava para uma economia agrícola volta-

da ao mercado urbano de manufaturas, superando a 

ideia tradicional de campesinato3 presente em outras 

nações nesse período. Finalmente, o comércio inglês 

já não era fundamentado nas trocas, pois os empre-

sários britânicos compartilhavam de uma ideologia 

baseada no lucro, ou seja, o empresariado inglês ha-

via desenvolvido uma mentalidade específica e ade-

quada à recém surgida realidade socioeconômica: o 

homem de negócios já estava engajado em conseguir 

mais dinheiro e o ideal que prevalecia na época era o 

de se comprar no mercado mais barato e vender no 

mais caro.

A partir dessa breve análise, observa-se que o sis-

tema capitalista não está associado puramente a uma 

mudança nos modos de produção, mas também a uma 

transformação na mentalidade do homem, bem como 

em suas relações de trabalho4. Afinal, assim como hoje, 

os comerciantes ingleses da época procuravam manei-

ras de expandir a economia, visando sempre o lucro e o 

acúmulo de riquezas. É fato que, com essa mudança de 

orientação na mentalidade e nas relações de trabalho, o 

crescimento econômico é estimulado; porém ele implica 

em sérias consequências sociais5, pois como observa 

Marx (1988), o objetivo último da economia moderna é 

a busca por novos mercados, explorando ao máximo 

a classe trabalhadora, os chamados proletários, a par-

tir do mais duro conflito socioeconômico da história do 

homem: o do trabalhador assalariado contra o recém 

surgido capital.

2 Essa produção advém de uma análise histórica sobre a formação em Comunicação Social, que foi realizada a partir de dados obtidos de uma pesquisa de 
iniciação cientifica realizada junto à Faculdade Metropolitana de Maringá – UNIFAMMA. O projeto buscou compreender a conjuntura sócio-político-econômica 
em que se origina o referido curso. O projeto teve como orientador o professor do curso de Comunicação Social, Thomás Antonio Burneiko Meira.

3 Modo de vida e trabalho de famílias que utilizam da mão de obra do próprio núcleo familiar para a produção conforme a necessidade.
4 As reações de trabalho são um aspecto importante, segundo Marx elas estão diretamente relacionadas com a aquisição e transmissão do conhecimento e, 

também, com a organização social de uma sociedade.
5 Vale também ressaltar que os problemas ambientais que a sociedade moderna enfrenta tiveram grande propulsão nessa época, quando as limitações impos-

tas sobre o homem pela natureza começaram a ser transpostas pela força das maquinas, gerando perdas na lora e na fauna inestimáveis. As consequências 
desses problemas ambientais tem sido o tema de discussão de inúmeros congressos, já que a maior parte da população mundial é afetada de algum modo 
pela resposta que a natureza dá a ação humana sobre ela.
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Retomando Hosbsbawn (1994), sob a mentalidade 
inaugurada com a Revolução Industrial, para que se ge-
rassem mais lucros, a renda da mão-de-obra deveria ser 
mantida ao nível mais baixo possível, o de subsistência 
(gerando mais problemas sociais). O operário moderno 
– antigo homem do campo – portanto, passava a ser sub-
metido às jornadas de trabalho desumanas, obedecendo 
a um ritmo diário e ininterrupto, diferentemente do traba-
lhador feudal, que exercia seu ofício orientado pelas es-
tações do ano ou pela relativa autonomia que possuía.

Além da exploração do trabalho, ainda há de se res-
saltar outra consequência da Revolução Industrial: a ex-
propriação do saber operário. Essa expropriação decorre 
da forma como o processo de produção passou a ser di-
vidido no ambiente fabril, já que, com a criação de novos 
postos de trabalho, a atividade laboral é fragmentada, de 
forma que o operário moderno perde o domínio sobre o 
processo de produção em sua totalidade (HOBSBAWN, 
1994). Em consequência, a dependência do trabalhador 
comum ao burguês aumenta à medida que o conheci-
mento integral – conhecimento do todo, no que diz res-
peito não somente à produção material, mas também ao 
intangível, que, na realidade, era parte da cultura desse 
homem, a exemplo das profissões passadas de pai para 
ilho – diminui. Repare que esse processo vai agravando 
as questões sociais.

E foi nessa conjuntura que, na Inglaterra, se construiu 
a primeira economia industrial de vulto. Embora ela tenha 
sido monumental para os padrões da época, ela também 
fora chocante do ponto de vista social: suas cidades eram 
sujas e o proletariado era pobre, miserável e, cada vez 
mais, desprovido do conhecimento que o caracterizava 
outrora (HOBSBAWN, 1994). Condições que sofreriam 
novas mudanças posteriormente como o taylorismo e o 
fordismo.

o taylorismo e o Fordismo
De acordo com autores como Coriat (1985), o tayloris-

mo não foi propriamente uma “nova revolução industrial”, 
mas sim uma (re)organização das ideias capitalistas até 
então adotadas no âmbito das indústrias e da alta bur-
guesia. É nesse período – compreendido entre o início do 
século XX e meados da década de 1970 – que o trabalho 
ganha um caráter científico, já que a atividade laboral co-
meça a ser estudada racionalmente, em seus significati-
vos no processo de produção.

Segundo Coriat (1985), esses estudos científicos apli-
cados ao  trabalho têm por objetivo a melhor forma de se 
realizar uma tarefa, ou seja, qual a maneira mais rápida, 
eficiente, fácil e rentável de executá-la. Para tanto, o tra-
balho passa ainda a ser mais fragmentado, atingindo o 

objetivo de tornar-se executável por qualquer pessoa, in-
dependente de suas habilidades, manuais ou intelectuais. 
Esse processo também se reflete no conhecimento que, 
consequentemente, também acaba por ser fragmentado. 
Porém, é necessário frisar que tal fragmentação, embora 
demande, de certa forma, uma especialização na execu-
ção das tarefas, na maioria dos casos não implica em um 
conhecimento qualificado.

Mas, para além da fragmentação das tarefas, talvez 
o mais significativo acontecimento desse período tenha 
sido a divisão rígida entre o trabalho intelectual e o ma-
nual, o que permite entender o surgimento de algumas 
profissões (CORIAT, 1985). Assim, por intermédio dessa 
cisão, inúmeros postos de trabalho foram criados, dando 
origem aos denominados atualmente como “prestadores 
de serviço”, ou seja, aqueles profissionais incorporados 
ao ciclo de produção e reprodução do capital, mas que 
não se envolvem diretamente com o trabalho produtivo. 
Essa divisão do trabalho faz com que o trabalho se torne 
paulatinamente mais técnico, exigindo cada vez menos 
do operário, que acaba por tornar-se apenas uma exten-
são da máquina, já que este não precisa mais pensar 
para executar a grande maioria das tarefas.

É claro que as consequências disso não se limitam 
apenas ao modo como se trabalha, mas se refletem, ain-
da, nas demais atividades dos indivíduos em sociedade. 
Isso porque o trabalhador que não pensa para exercer 
uma atividade, mesmo que simples, também não precisa 
refletir sobre suas condições e trabalho, sobre desigual-
dade social a qual é submetido, ou ainda, não precisa 
pensar em arte, política ou religião: ele apenas precisa 
de uma tarefa que lhe permita ter condições de viver, ou 
na verdade, sobreviver. O que se remete ao mais puro 
significado do termo descrito por Marx décadas antes 
como alienação.

Ainda segundo Coriat (1985), seguindo a mesma 
linha de pensamentos de Taylor, Heny Ford com o ob-
jetivo de promover uma produção de veículos em uma 
escala ainda maior, não só adota as ideias tayloristas, 
como também implementa uma “linha de produção”, ou 
“transportador automático”. Com esse invento, o funcio-
nário não precisa mais se locomover para desempenhar 
suas funções, acelerando, assim, a produção e evitan-
do os “tempos mortos”. Observa-se que esse modelo de 
produção faz com que haja um acréscimo nos bens de 
consumo, favorecendo a consolidação do que se conhe-
ce por “produção em massa”.

O aumento da produção, por sua vez, acarreta tam-
bém na necessidade de expansão do consumo, e, para 
isso, faz-se necessário criar na sociedade um novo perfil 
de consumidor. Portanto, com a adoção desses modelos 
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de produção em massa, é possível afirmar que o século 
XX obrigou a indústria a criar novos postos de trabalho 
relacionados à venda desses produtos. Nesse sentido, 
o profissional de comunicação social, e especialmente o 
de publicidade e propaganda, passa a ganhar espaço no 
processo produtivo.

No entanto, uma das grandes falhas apontadas do 
modelo fordista está relacionada à sua rigidez, que, 
alguns anos mais tarde, não suportaria a saturação 
dos mercados, primeiramente, na Europa e nos Es-
tados Unidos e, posteriormente, em todo o mundo 
(CORIAT, 1985).

toyotismo (aCumulação FleXível)
Defrontando a rigidez do fordismo, o regime de “acu-

mulação flexível” do capital, se apoia, não por acaso 
e como sua própria nominação sugere, na flexibilidade 
dos processos e mercados de trabalho, assim como 
dos produtos e padrões de consumo. Essa nova ma-
neira de pensar e agir advém junto ao grande avanço 
tecnológico atravessado pela sociedade capitalista a 
partir de meados da década de 1970, e que traz consi-
go a automação de inúmeros postos de trabalho, assim 
como um grande salto nas telecomunicações. Em con-
sequência, fica caracterizado também, muito mais do 
que nos outros modelos de produção, o surgimento de 
setores e postos de trabalho inteiramente novos a partir 
da criação de um vasto movimento no chamado “setor 
de serviços” (HARVEY, 1992).

No entanto, apesar da criação de novas profissões e 
postos de trabalho, Harvey (1992) observa que sob esse 
regime de produção e reprodução de capital, o índice 
de desemprego aumentou como nunca, proporcionando 
mais poder aos empregadores, que exercem forte pres-
são de controle sobre o trabalho. Ou seja, a flexibilidade 
também ocorre de contrato adotado, com o propósito de 
satisfazer as atuais necessidades das empresas. Há de 
se notar que a mão-de-obra torna-se mais qualificada, 
ganhando destaque e atenção por parte das indústrias 
fundadas na automação, que passam a valorizar o papel 
das universidades. Contudo, nesse contexto, o conheci-
mento associado ao trabalho continua a ser técnico e vol-
tado aos interesses do capital. Nas palavras de Harvey 
(1992, p. 151),

O próprio saber se tornou uma mercado-
ria-chave, a ser produzida e vendida a 
quem pagar mais, sob condições que são 
elas mesmas cada vez mais organizadas 
em bases competitivas. […] A produção do 
conhecimento passou por notável expan-
são nas últimas décadas, ao mesmo tem-
po que cada vez mais assumiu um cunho 
comercial.

Assim, ao passo que o desemprego aumenta, cres-
ce também as exigências das empresas em relação à 
mão de obra, ainda que notadamente no que se refere 
ao conhecimento técnico. Isso porque, com o advento 
da tecnologia, embora o processo de produção seja fa-
cilitado, há também maior demanda por conhecimentos 
específicos. Por isso, muitos trabalhadores, por não con-
seguirem acompanhar essa mudança são deslocados 
e excluídos do mercado formal, passando a viver sob 
condições de subsistência e sem maiores oportunidades. 
Dessa maneira, acredita-se que a tendência em torno da 
qualificação exigida pelas empresas soe, na realidade, 
como um discurso ideológico a fim e regularizar salários, 
hierarquias, ou ainda, certa “ordem social”.

De acordo com Harvey (1992), outro ponto de desta-
que nesse modelo é o poder incorporado ao luxo de in-
formações que os veículos de comunicação obtêm atual-
mente, visto a importância que o rádio e, principalmente, 
a televisão ganharam em todas as esferas sociais. Muito 
mais do que entreter a população, os veículos de comuni-
cação agem propagando, além de informações, o próprio 
gosto da cultura popular, convertendo-se em uma arma 
vital na “batalha competitiva” em nome do consumo.

A partir disso, percebe-se, cada vez mais, a impor-
tância do papel que o profissional de comunicação 
exerce na sociedade; pois, muito mais do que apenas 
criar anúncios publicitários para a venda de produtos ou 
capturar notícias para um jornal, eles possuem a capa-
cidade e os instrumentos de controle social, e o fazem 
por meio da propagação de ideologias, tendo o privilé-
gio do controle das informações que são repassadas à 
sociedade.

No entanto, os veículos de comunicação, que se mos-
tram sob domínio de uma classe social dominante, por-
tanto propagando uma cultura capitalista a favor da flexi-
bilização dos padrões de consumo (HOBSBAWN, 1994). 
Então, dado esse contexto, torna-se necessário destacar 
a importância que a formação universitária exerce sobre 
o comunicador social, já que, a mesma não deve se li-
mitar ao ensino de técnicas persuasivas, mas, mais do 
que isso, focar a compreensão da sociedade e do indi-
víduo na realidade que o cerca, assim como o papel e a 
responsabilidade social que esse futuro profissional de 
comunicação deve possuir.

Para se contrapor ao processo de alienação alimenta-
do pelas relações de trabalho e pela cultura do consumo, 
a formação em nível superior precisa ensinar a conhecer 
a sociedade na qual se vive e, portanto na qual o sujei-
to irá atuar enquanto profissional. Segundo Marques de 
Melo (1979), há que se entender como essa sociedade 
se constitui, suas contradições, embates e possibilidades 
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e mudança. Isso deve ser desempenhado com clareza 
e propósitos e consciência, acima de tudo, capacitando 
o futuro profissional para atuar em sua área de modo a 
contribuir para com o estabelecimento de uma ordem so-
cial menos excludente e mais igualitária. 

Dessa forma, fica até aqui registrado, que a busca 
por uma formação emancipatória se faz necessária para 
cada indivíduo – embora as formas de obtê-la ainda ne-
cessitem de mais discussões e ações, não só por parte 
das universidades, mas também por aqueles que a alme-
jam. Para tanto, o primeiro passo é libertar-se da ideia 
de qualificação exclusivamente para o mercado, conso-
lidando o fato de que o verdadeiro conhecimento liberta 
o homem.

um olHar HistóriCo soBre a Formação 
suPerior em ComuniCação soCial

No início do século XX, o Brasil começava a dar seus 
primeiros passos rumo à industrialização e urbaniza-
ção. E em meio ao surgimento e crescimento de gran-
des centros urbanos e ao processo de desenvolvimen-
to do capitalismo local, uma nova categoria profissional 
desponta. Trata-se dos agenciadores e corretores de 
anúncio, profissionais encarregados de criar anúncios 
classificados para as publicações da época. Por tratar-se 
de um trabalho lucrativo, em maio de 1914, foi criada a 
primeira agência de publicidade e propaganda no Brasil, 
era conhecida como A Eclética (DIAS, 2003). Tal criação 
marcou de modo decisivo o estabelecimento dessa nova 
classe profissional. 

Contudo, segundo Dias (2003), apenas em 1926 teve 
início o ensino de propaganda no país, ainda assim, não 
por um curso superior, mas pelo Departamento de Pro-
paganda da General Motors que, com toda a experiência 
norte-americana na área, contribuiu para a formação ini-
cial dos primeiros publicitários brasileiros. Nessa época, 
o rádio também chega ao Brasil, perpetuando-se, poste-
riormente, como um grande e poderoso veículo de co-
municação.

Assim, com o desenvolvimento industrial e a abertura 
para o capital estrangeiro, ou seja, para multinacionais, 
principalmente no setor automobilístico, outras agências 
como Thompson e Ayer vieram para o Brasil. Tendo em 
vista que o consumo aumentava no país, bem como a 
oferta e variedade de novos produtos, segundo Dias 
(2003), a missão dessas empresas era a de desenvolver 
novos talentos publicitários devido à falta de profissio-
nais capacitados para exercer essa atividade. É oportuno 
lembrar que, nessa época, ainda não havia um ensino 
de nível superior voltado à publicidade, mas somente ao 
curso de Jornalismo.

Verifica-se, pois, uma grande demanda e procura 
por profissionais dessa área a fim de se atender a um 
mercado que durante a década de 1950 - no governo de 
Juscelino Kubitscheck - cresce de forma acintosa devido 
ao acelerado desenvolvimento industrial proporcionado, 
sobretudo, pela abertura, por parte do governo, ao ca-
pital estrangeiro e ao aumento do consumo de massa 
no país. O interesse e envolvimento de jovens recém-
formados em outras áreas do conhecimento, distintas à 
Comunicação, como Administração, Economia, Direito, 
entre outras, chama atenção e demonstra a necessidade 
do mercado por esse profissional.

E, visto a notoriedade obtida pela propaganda até 
então, que inclusive levou, ainda na década de 1950, o 
Museu de Arte de São Paulo (MASP) a criar o I Salão 
Nacional de Propaganda (DIAS, 2003), o interesse por 
parte de universidades e instituições de ensino superior 
se mostrou contundente em criar uma cadeira na Acade-
mia e assim dar-se início ao ensino de propaganda em 
nível superior. Nesse contexto, em 1962, a Universidade 
de Brasília (UnB) cria a Faculdade de Comunicação de 
Massa, dando origem ao primeiro curso superior de Co-
municação Social do Brasil com um currículo mínimo, na 
ocasião com as seguintes habilitações: Jornalismo; Rá-
dio, TV e Cinema; e Publicidade e Propaganda.

reFletindo soBre a Formação em  
ComuniCação soCial

Segundo Moura (2001, p.58), “[...] desde 1962 existe 
um currículo mínimo conduzindo a formação em Comu-
nicação Social”. Desde então, foram cinco currículos 
mínimos implantados nas diferentes fases pelas quais 
passa essa área de formação e, porque não dizer, a 
Educação Superior no Brasil. São elas: clássico-huma-
nística, científico-técnica, crítico-reflexiva e a fase de 
crise de identidade.

A fase clássico-humanística compreende desde os 
primórdios da escolarização em nível superior no país, 
década de 1930, até a metade dos anos 1960. Tem como 
principal preocupação a formação de caráter mais ge-
ral, humanista, compromissada com o desenvolvimento 
moral, além das diferentes capacidades intelectivas do 
ser humano. Nessa fase, o curso de Comunicação So-
cial continha em sua grade curricular matérias/disciplinas 
como: Cultura Brasileira, Antropologia Cultural, Estética e 
Cultura de Massas (MOURA, 2001).

Essa linha de formação, humanística, busca compre-
ender não somente o que a filosofia metafísica denomi-
na de “alma humana”, como explicita Vygotsky (1988), o 
pensamento, a consciência, a subjetividade ou simples-
mente o indivíduo tomado em seus aspectos psíquicos, 
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mas, principalmente, essa formação visa o entendimento 
do meio social em que esse indivíduo se constitui como 
tal e, porque não dizer, a sociedade como um todo.

Portanto, procura-se, sobretudo por meio das discipli-
nas que se ocupam dos fundamentos sócio-educacionais, 
apreender como a sociedade se organiza, se mantém e 
se reproduz, quais suas relações de trabalho e poder e, 
não menos importante, a influência da cultura dominante 
sobre o modo de ser e de viver dos homens. Essa dis-
cussão, é claro, se realiza sempre com o olhar atento ao 
papel que o homem desenvolve nesse contexto social.

Com essa concepção do que vem a ser uma for-
mação humanística, voltando um pouco à explicação 
de como ocorria o ensino de propaganda, feito pelas 
próprias empresas, por meio de uma formação prática, 
porque necessitavam desses profissionais para atender 
ao mercado, ao tempo que os meios de comunicação, 
como rádio e TV, cresciam acompanhando a industriali-
zação. Observa-se que o “comunicador” tinha cada vez 
mais o poder de influenciar a sociedade por causa de 
sua posição na mesma. Por isso a importância de Uni-
versidades, até então com essa visão humanística, pro-
piciarem a formação desses indivíduos tão respeitados 
pela massa.

Vê-se, então, que, nessa época, a finalidade das 
universidades era a de transmitir, por meio do ensino, 
conhecimentos capazes de enriquecer e, antes disso, 
de promover o desenvolvimento do pensamento e da 
consciência humana, de modo a formá-los em diferen-
tes ramos: da ciência, da cultura, do domínio técnico 
e artístico, conforme discurso feito em 1935 por Anísio 
Teixeira, quando a USP foi instituída (FÁVERO, 2006). 
O que demonstra sua importância na sociedade como 
formadora de inúmeros profissionais, inclusive os de 
Comunicação.

Mas, em uma sociedade em que o capital falava cada 
vez mais alto, no final da década de 1960, seguindo a fase 
clássico-humanística, surge a fase científico-técnica, em 
estreita sintonia com o incremento do processo de indus-
trialização. Nesse período, que vai até o início de 1970, 
as diretrizes da educação revelam uma preocupação em 
desenvolver um ensino mais adequado à modernização 
do país, com ênfase na capacitação para o trabalho (FÁ-
VERO, 2006). A formação fica, assim, associada a um 
enfoque nas atividades específicas das áreas profissio-
nais, advinda, dessa maneira, de um ensino mais técni-
co, menos preocupado com o entendimento da realidade 
social em que o futuro profissional irá atuar. Desse modo, 
a educação, de acordo com Frigotto (2000), passa a ser 
produtora de capacidade de trabalho, tornando-se capital 
humano.

O conjunto de postulados básicos da teo-
ria do capital humano teve profunda influ-
ência nos (des)caminhos da concepção, 
políticas e práticas educativas no Brasil, 
sobretudo, na fase mais dura do golpe mili-
tar de 64, anos 1968 a 1975. (FRIGOTTO,  
2000, p. 43).

Essas duas fases são um reflexo do período sócio-

político-econômico pelo qual o Brasil passava. Vale 

lembrar que foi em 1964 que os militares ascenderam 

ao poder, o que interfere consideravelmente na estru-

tura cultural de uma sociedade. Pode-se entender me-

lhor essas duas fases com base no contido na LDB de 

20 de dezembro de 1961 - Lei N.4.024/61, observando-

se o Art.1°, que fala a respeito dos fins da educação. 

Diz a Lei:

Art.1° A educação nacional, inspirada nos 
princípios de liberdade e nos ideais de solida-
riedade humana, tem por fim:
[...]
d) o desenvolvimento integral da personalida-
de humana e a sua participação na obra do 
bem comum.
e) o preparo do indivíduo e da sociedade para 
o domínio dos recursos científicos e tecno-
lógicos que lhe permitam utilizar as possibi-
lidades e vencer as dificuldades. (BRASIL, 
1961).

Percebe-se, até aqui, que o curso superior de Comu-
nicação Social surge em meio a uma transição, impul-
sionada pela influência (imposição) do capital no ensino 
superior como um todo, de uma fase humanística, com a 
visão voltada para a sociedade, para uma fase cientifico-
técnica, que atende, prioritariamente as necessidades do 
capital.

Já na década de 1970, explica Moura (2001), ain-
da durante o governo militar e sob forte repressão à 
imprensa e ao direito de liberdade de expressão, a 
formação em Comunicação Social entra na sua tercei-
ra fase, a crítico-reflexiva. Com um enfoque crítico à 
forma de organização social e aos condicionamentos 
por ela impostos, essa formação, ao mesmo tempo, se 
fundamenta no momento histórico que o país vivencia 
à época e contribui no sentido de alimentá-lo. O olhar 
educativo é ampliado compreendendo, para além dos 
aspectos específicos, aqueles mais gerais, de ordem 
social.

Essa época, de domínio do regime militar, não foi 
simplesmente uma espécie de quartelada, como coloca 
Frigotto (2000, p. 39), que ainda acrescenta:

Na verdade, tratou-se de um movimento cuja 
raiz mais profunda se plotava na matriz de um 
projeto conservador das elites que, para de-
fender seus privilégios, o latifúndio e a exclu-
são social, recorreram, de tempos em tempos, 
à tutela dos quartéis.
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A reflexão que se cria, durante esse período de regime mi-
litar, não se deve simplesmente a uma preocupação com a 
sociedade, mas fica condicionada a uma disputa de poder, isto 
é, a luta por uma liberdade de expressão e pensamento cole-
tivo que ganhava espaço e ameaçava as elites dominantes do 
país, ameaçava a ordem dominante. O que leva muitas vezes 
a tentar imaginar como seria o Brasil sem essa interferência 
histórica, mas o que não é o foco da discussão deste estudo.

Ao término do regime militar, tem início uma fase de 
crise de identidade na área já nominada. Crise essa que 
se deu, sobretudo, ao afastamento dos líderes educacio-
nais que atuavam na perspectiva crítica, dominante até 
então. É oportuno lembrar que crítica aqui referida, como 
ensina Adorno (1995), é relativa à sociedade.

Ainda na década de 1980, o governo, no intuito de 
manter a ordem estabelecida, enfrenta essa situação pro-
mulgando a Resolução nº. 02/84 – MEC. Por meio dela, 
institui-se um currículo formal que impede novos projetos 
de curso. A grade curricular fica engessada e assim per-
manece até o final de 1990, mais precisamente até de 
1999, quando novas diretrizes curriculares para o Curso 
de Comunicação Social foram propostas no documento 
oficial da CEE/COM (Conselho Estadual de Educação).

Retomando Moura (2001), de acordo com o referido 
documento, o currículo não é mais um conjunto de disci-
plinas, e sim um conjunto de atividades, isso significa que 
passa a existir mais interdisciplinaridade entre as matérias 
que são estudadas, principalmente entre a prática e a teo-
ria. Para Moura (2001), essas diretrizes são caminhos, isto 
é, recomendações para as instituições de ensino. Confor-
me as novas diretrizes, o curso pode continuar ofertando 
as mesmas matérias do currículo mínimo e, ao longo do 
tempo, fazer adaptações para garantir maior qualidade ao 
seu ensino, considerando as novas tecnologias, as mu-
danças sociais em curso e especificidades regionais. Isto 
porque, a partir deste momento, as instituições possuem 
liberdade para decidir seus conteúdos complementares.

Conforme a professora Ivone de Lurdes Oliveira 
(DIAS, 2003), um curso com mais liberdade permite às 
instituições de ensino proporcionarem maior flexibilidade 
para o acadêmico direcionar seus estudos no sentido de 
suas expectativas, capacitando-o a inserir-se ativamente 
no mundo do trabalho. Contudo, discursos como esses 
tendem a favorecer a criação de grades curriculares mui-
to mais preocupadas com uma formação profissional que 
atenda às necessidades imediatas do mercado, ou seja, 
as necessidades visualizadas por homens de negócio 
que defendem uma formação e qualificação geral, abs-
trata e polivalente (FRIGOTTO, 2000). Essa formação, 
segundo o professor José Marques de Melo (1979), faz 
do ensino de Comunicação Social uma tábua rasa.

Mas, mesmo com esse espaço para mudanças, a 
Resolução 02/84, que determina a estrutura mínima da 
grade curricular, ainda é muito presente nas matérias e 
disciplinas que propõe, tendo em vista que elas condizem 
com o que se ensina na atualidade. Numa rápida passa-
da de olhos em algumas grades encontram-se matérias 
como: Realidade Socioeconômica e Política Brasileira, 
Sociologia Geral e da Comunicação, Antropologia Cul-
tural, Psicologia da Comunicação e Filosofia. Portanto, 
matérias que denotam uma herança humanística.

Se de um lado essa herança consiste num aspecto im-
prescindível à formação em grau superior, de outro lado, a 
divisão equivocada entre disciplinas teóricas e disciplinas 
práticas e, pior que isso, o estudo do segundo grupo como 
sendo independente do primeiro, também permanece até 
hoje. A parte teórica corresponde ao tronco comum do cur-
so e a prática às especificidades de cada habilitação. A vi-
são teórica está voltada a uma ciência social, enquanto as 
questões relativas às necessidades do mercado estão vin-
culadas à reprodução técnica (MOURA, 2001). O desafio, 
numa perspectiva educacional de caráter emancipatório, é 
discutir as habilidades técnicas a serem adquiridas à luz 
dos fundamentos estudados, dos conhecimentos advindos 
da Filosofia, da Sociologia, da Antropologia, dentre outras.

Para Marques de Melo (1991, p. 19), a divisão antes 
referida ainda acarreta outros inconvenientes:

[...] desta maneira, foram criados dois núcleos 
de formação, segmentados no tempo, estan-
ques no espaço. Quando o aluno ultrapassa 
os dois anos básicos e chega à etapa profis-
sionalizante, já está psicologicamente desmo-
tivado, pedagogicamente sem esperanças.
Os jovens que escolhem no vestibular uma 
profissão determinada e não se defronta ime-
diatamente com os conhecimentos específi-
cos, sendo forçados a percorrer um universo 
pouco diferente daquele já vislumbrado no 
segundo grau, desistem da empreitada ou a 
terminam ceticamente.

Desse modo, no que diz respeito à educação no Brasil, 
é preciso ter muito presente o que ensina Frigotto (2000, 
p.18). O autor escreve

A prática social que se define pelo desen-
volvimento de conhecimentos, habilidades, 
atitudes, concepções e valores articulados 
às necessidades e interesses das diferentes 
classes e grupos sociais, foi reduzida, pelo 
economicismo, a mero fator de produção - 
capital humano. Aceitamente abstraída das 
relações de poder, passa a definir-se como 
uma técnica de preparar recursos humanos 
para o processo de produção. Essa concep-
ção de educação como “fator econômico” vai 
construir-se numa espécie de fetiche, um po-
der em si que, uma vez adquirido, indepen-
dentemente das relações de força e classe, 
é capaz de operar o “milagre” da equalização 
social, econômica e política entre indivíduos, 
grupos, classes e nações.
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Considerações Finais
Assim, percebe-se que o processo de educação no 

ensino superior sofre transformações, sempre acom-
panhando a transição histórica, as demandas político-
econômicas às quais os homens são submetidos. Es-
sas transformações têm como característica principal 
atender às necessidades das camadas social e eco-
nomicamente dominantes, ou, em outros termos, aos 
interesses do capital. Daí o cuidado que os educado-
res devem ter para que o conhecimento adquirido nas 
instituições-empresa não seja simplesmente mais uma 
mercadoria.

Com o auxílio das explicações dadas por Adorno 
(1995) em sua obra Educação e Emancipação, com-
preende-se que a educação – em qualquer nível, mas 
sobretudo no superior – não pode deixar de atender 
às demandas imediatas, em termos de formação, pos-
tas pelo desenvolvimento tecnológico. Ignorar essas 
necessidades seria contribuir para o sucateamento 
da riqueza instrumental socialmente conquistada. To-
davia, a educação, também em Comunicação Social, 
não pode tornar essas necessidades imediatas, técni-
cas, como ponto de chegada, quer dizer, como se essa 
parte da formação representasse a totalidade. Adorno 
(1995, p. 143) escreve:

A educação seria impotente e ideológica se 
ignorasse o objetivo de adaptação e não pre-
parasse os homens para se orientarem no 
mundo. Porém ela seria igualmente questio-
nável se ficasse nisto, produzindo nada além 
de pessoas bem ajustadas, em consequência 
do que a situação existente se impõe precisa-
mente no que tem de pior.

Assim, se o propósito é educar, como dito anteriormen-
te, com vistas à emancipação humana, quer dizer, objeti-
vando a promoção do homem em suas múltiplas potencia-
lidades, então, o desenvolvimento de habilidades técnicas 
– talhadas para o trabalho nos moldes capitalistas – é tão 
somente uma parte do todo  que a educação deve perse-
guir. Trata-se da parte cuja  finalidade, como diz Adorno 
(1995), é adaptar o sujeito ao modo de ser, de se relacio-
nar, de trabalhar, enfim, de viver hegemônico.

Para se contrapor ao processo de alienação alimenta-
do pelas relações de trabalho e pela cultura do consumo, 
a formação em nível superior precisa dar a conhecer a 
sociedade na qual se vive e, portanto, na qual o sujeito 
irá atuar enquanto profissional. Há que se entender como 
essa sociedade se constitui, suas contradições, embates 
e possibilidades de mudança. Isso, poder desempenhar-
se com clareza de propósitos, com consciência. Em ou-
tras palavras, para ser menos manipulado de fora – pelo 
mercado – mais autônomo. E, acima de tudo, para poder 
atuar de modo a contribuir para com o estabelecimento 
de uma ordem social menos excludente, mais igualitária.

É nesse sentido que, se acredita, o curso de Comu-
nicação Social, deve ocupar-se em orientar suas ativida-
des. Perseguir o domínio da técnica sim, contudo, inseri-
do em um contexto maior, o da formação humana.

E, por assim dizer, o fato de o tema desse estudo es-
tar relacionado a causas sociais, não é mera coincidên-
cia, o intuito é apresentar como uma formação de caráter 
emancipatório contribui para o desenvolvimento das fa-
culdades humanas, mas sem esquecer o papel que cada 
indivíduo desempenha no meio em que vive.
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o jornal na sala de aula: 
práticas, reflexões e 
cidadania1

resumo

Neste artigo, é problematizado o jornal na sala de aula 
sob a ótica dos Estudos Culturais.  Nosso ponto de 
partida é a seguinte questão norteadora: qual o papel 
do jornal impresso na escola do século XXI? Como 
não pretendemos esgotar o assunto, nem elaborar um 
manual sobre a prática pedagógica com jornal, mas 
discutir a mídia na educação, estabelecemos uma 

pesquisa bibliográfica com as contribuições de au-
tores/as como Kellner (2001), Belloni (2009), Teruya 
(2006, 2009) e Orozco-Gomes (2006). Verificamos 
que a mediação docente é capaz de formar leitores/as 
críticos/as, os/as quais utilizam o veículo como ponto 
de partida para as discussões culturais e sociais em 
sala de aula.

Fernanda Amorim Accorsi; UEM/FAMMA2

1 Parte das discussões deste artigo foi apresentada na XIX Semana de Pedagogia, da Universidade Estadual de Maringá (UEM), no trabalho intitulado “A 
mediação docente no uso do jornal na sala de aula”.

2 Doutoranda e mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Maringá (UEM). Especialista em Comuni-
cação e Educação pela Faculdade Cidade Verde (FCV) e jornalista pela Faculdade Maringá. Professora de Publicidade e Propaganda, da FAMMA (Faculdade 
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the newspaper in the  
classroom: practical, thoughts 
and citizenship1

aBstraCt

In this article, is problematized the newspaper in the 
classroom from the perspective of Cultural Studies. 
Our starting point is the following question: what is the 
role of the printed newspaper in the school of the XXI 
century? How not intend to be exhaustive, nor develop 
a handbook on teaching practice with newspaper, but 
discussing media in education, established a literatu-

re search with contributions from authors as Kellner 
(2001), Belloni (2009), Teruya (2006; 2009) and Oro-
zco-Gomes (2006). We found that the teacher’s media-
tion is able to form critics readers which use the vehicle 
as a starting point for cultural and social discussions in 
the classroom.

Fernanda Amorim Accorsi; UEM/FAMMA2

1 Parte das discussões deste artigo foi apresentada na XIX Semana de Pedagogia, da Universidade Estadual de Maringá (UEM), no trabalho intitulado “A 
mediação docente no uso do jornal na sala de aula”.

2 Doutoranda e mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Maringá (UEM). Especialista em Comuni-
cação e Educação pela Faculdade Cidade Verde (FCV) e jornalista pela Faculdade Maringá. Professora de Publicidade e Propaganda, da FAMMA (Faculdade 
Metropolitana de Maringá). (accorsifer@gmail.com)
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introdução
Este artigo discute a relação entre comunicação e edu-

cação no campo dos Estudos Culturais e parte do pressu-
posto de que a mídia3, por meio de imagens, sons, textos, 
ideias e destaques, constrói o imaginário coletivo e cola-
bora, diretamente, na formação da identidade dos sujeitos 
(GIROUX, 2003; NUNES, 2010). Sobretudo, neste início, 
é relevante ressaltar que não analisamos a relação entre 
mídia e as práticas pedagógicas de modo dicotômico, 
separando entre boa ou ruim, correta ou errada, pois vis-
lumbramos que o contato com as mensagens midiáticas 
implica em reflexão e deve ser permeado pela crítica.  

Programas de televisão, aplicativos de celular, sites 
da internet, programas de rádio dividem as atenções de 
crianças e adolescentes do século XXI. Tecnologias e 
mídias têm realizado uma educação para além da sala 
de aula. Na escola ou fora dela, os jovens se deparam 
com um turbilhão de informações, capazes de atrair e 
confundir, já que diante do caos de informação, cada um 
lida com o excesso de uma forma. 

Os/as professores/as também fazem parte deste uni-
verso, se antes as fontes para aprimorarem as práticas 
pedagógicas eram os livros e a escola formal, agora elas 
também são encontradas nos websites. Tudo muito rápi-
do e acessível para os/às conectados/as ao mundo digital 
(GADOTTI, 2007).

A aprendizagem não acontece apenas por meio de 
apostilas ou livros didáticos, no espaço temporal em 
que nos encontramos, a segunda década do século XXI, 
podemos mencionar que houve mudanças educativas 
oportunizadas pelas mídias. Como nos lembra Orozco 
Gomes (2006), se antes a palavra final do conteúdo his-
toricamente elaborado era a do livro, agora é a da tela. 

As mensagens oriundas das telas permeiam a sub-
jetividade humana e ao serem internalizadas colaboram 
com a construção dos modos de pensar o social, o cultu-
ral, o econômico e o político. Defendemos a função mi-
diática de educar porque “[...] nos ensinam determinadas 
formas de ser, de se ver, de pensar e agir sobre as coisas 
e sobre os outros” (WAGNER, SOMMER, 2007, p. 02). 

Orozco Gomes (2006, p. 96) compara a aprendiza-
gem pela mídia e o saber institucionalizado: “[o] que se 
aprende aí resulta muitas vezes mais relevante do que 
aquilo que se aprende em instituições educativas for-
mais”. Nesta perspectiva, os/as educadores/as temem 
serem substituídos/as pelos instrumentos tecnológicos, 

uma vez que a aprendizagem pelas tecnologias acontece 

pela exploração, pelo descobrimento, onde o/a aluno/a é 

autônomo/a e descobridor/a de seu caminho. 

Alguns/as professores/as recusam as mídias e as tec-

nologias em sala de aula também pela dificuldade em 

usá-las didaticamente, demonstram insegurança, pois 

não tiveram formação acadêmica que subsidiasse a prá-

tica em sala de aula (CITELLI, 2000). Atitude que isola a 

escola das outras esferas sociais, as quais já têm feito 

destes mecanismos suportes para atingir seus objetivos. 

Não podemos generalizar as práticas pedagógicas das 

escolas brasileiras, afinal em muitas instituições já exis-

tem iniciativas em que a mídia tem espaço no processo 

de ensino e aprendizagem. 

Nesta conjuntura, com o aparecimento constante de no-

vas formas de comunicação, muito se discute se os meios 

de comunicação, como o jornal e a revista impressa, conti-

nuarão a ter espaço entre os usuários de mídia. Há quem 

se recuse a ler o mesmo conteúdo do impresso na internet 

e empresas jornalísticas têm desenvolvido programas que 

levam o jornal para as escolas, prática em crescimento nos 

últimos anos. “No Brasil, os projetos de jornal e educação 

estão reunidos principalmente no programa da Associação 

Nacional de Jornais – ANJ e atingem mais de sete milhões 

de alunos em todo país” (CAPRINO, 2008, p.2). 

A pesquisa “Jornal e educação: da leitura à cidadania” 

de 2008, encomendada pela Associação Nacional de Jor-

nais (ANJ) com os/as estudantes, aponta que o jornal é 

capaz de colaborar com o desenvolvimento da cidadania. 

Os/as estudantes entrevistados/as disseram que os jornais 

precisam dar voz às pessoas carentes e à comunidade e 

não apenas escutar o que os órgãos públicos têm a dizer. 

“Entre as ações citadas estão uma maior conscientiza-

ção da população e o estímulo à redução do preconceito” 

(PESQUISA JORNAL E EDUCAÇÃO, 2009, p 28). 

Estes estudantes frequentam as escolas integrantes 

de programas de Jornal e Educação, ou seja, as ins-

tituições onde estudam já utilizam o jornal na sala de 

aula. Conforme o site da ANJ, existem 50 projetos de 

empresas jornalísticas que oferecem o jornal às esco-

las, instituições de educação não formal e bibliotecas, 

cujo objetivo é formar novos leitores de jornal. Profes-

sores/as e alunos/as têm acesso ao veículo e, em al-

guns casos, contam com capacitação/orientação para o 

desenvolvimento da prática pedagógica (ASSOCIAÇÃO 

NACIONAL DOS JORNAIS, 2012). 

3 Adotamos o conceito de mídia como um conjunto de meios de comunicação que funciona “[...] como um terreno de disputa que reproduz em nível cultural os 
conflitos fundamentais da sociedade e, não como um instrumento de dominação” (KELLNER, 2001, p. 134).
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Para Gadotti (2007, p. 58), todo docente necessita de 
apoio teórico e pedagógico para formar leitores/as capa-
zes de “[...] saber distinguir, sem separar, o texto, o con-
texto e a realidade. [...] Um texto não é a realidade”. Ler 
jornal nas entrelinhas é conquistar o que Giroux (1997) 
chama de “promessa de emancipação”, uma vez que o 
jornal oferece a oportunidade do leitor e da leitora tam-
bém produzirem conteúdo e entenderem a dinâmica da 
produção jornalística. 

Giroux (1997) discute que a cultura visual, permeada 
pela televisão e pela internet, compromete a autorrefle-
xão, isso porque as mensagens são enviadas de modo 
ameno, em que o indivíduo apenas recebe, enquanto na 
leitura de jornais, o público precisa elaborar o conteúdo 
para compreendê-lo, como se a cada palavra, novas sig-
nificações e ideias surgissem em suas mentes. 

A cultura impressa é acessível e barata, e 
seus materiais podem ser produzidos e fabri-
cados pelo público. A leitura em grupo, bem 
como a leitura solitária, proporciona o espaço 
e distanciamento “privados” raramente ofere-
cidos pelas culturas eletrônicas e visuais (GI-
ROUX, 1997, p. 120) (grifo do autor).

Formar leitores/as remete-se à formação cognitiva 
e afetiva e, nesta perspectiva, a escola precisa ser um 
espaço de produção e não apenas recepção das men-
sagens oriundas do jornal, ou de qualquer outro meio de 
comunicação. O jornal seria um mecanismo capaz de co-
laborar com o desenvolvimento intelectual dos/as estu-
dantes, seria, ainda, um instrumento de leitura dos fatos 
da realidade, mas não o retrato dela.

 Para formar cidadãos/as por meio do acesso ao jor-
nal, é preciso formar leitores/as experientes e com cri-
ticidade, que conheçam os problemas sociais que aco-
metem seus contextos e possam agir sobre eles. Nas 
palavras de Maria Alice Faria, “[...] jornais e revistas são, 
portanto, mediadores entre a escola e o mundo” (FARIA, 
1996, p. 11). 

Aos poucos, o jornal deixa de ser “coisa de adulto” e 
passa a ser foco de reflexão dos assuntos sociais e cul-
turais de crianças e adolescentes.  Na escola, os/as pro-
fessores/as podem determinar um dia da semana para o 
trabalho com o jornal ou utilizá-lo junto com o livro didá-
tico na rotina escolar. Faria (1996) expõe a “pedagogia 
da informação” como didática para situar os/as alunos/as 
diante do excesso de mensagens midiáticas. 

A referida pedagogia consiste em “[...] ensiná-lo a se-
lecionar os fatos, organizando-os, analisando-os, critican-
do-os”, o que leva o estudante a complexificar operações 
mentais como selecionar, comparar, levantar hipóteses e 
conceituar (FARIA, 1996, p. 13).  Diante do nosso con-
texto de midiatização eletrônica da cultura, objetivamos, 

com este artigo, problematizar o jornal impresso na escola 
como forma de (re)pensar o processo de ensino e apren-
dizagem que ocorre pelas mídias a fim de responder à se-
guinte questão norteadora: qual o papel do jornal impresso 
na escola do século XXI? 

Não pretendemos chegar a grandes conclusões, nem 
elaborar um modelo sobre a prática com jornal na sala de 
aula, mas problematizar o assunto estabelecendo uma 
discussão com as contribuições de autores/as que rela-
cionam mídia e educação como Kellner (2001), Belloni 
(2009), Teruya (2006, 2009) e Orozco-Gomes (2006).

leitura CrítiCa do jornal
O jornal pode ser uma rica fonte de construir o co-

nhecimento. No entanto, percebemos certa timidez entre 
os/as educadores/as em trabalhar temas polêmicos. Um 
deles seria a prostituição, que aparece no jornal diaria-
mente, na seção de anúncios. Uma ambivalência se dá 
nesse momento, pois de um lado existe uma dificuldade 
em abordar temas como prostituição, em contrapartida, 
especialistas e autores, que tratam sobre o jornal na es-
cola, apoiam a discussão, o debate e a flexibilização do 
conteúdo escolar na prática. O/a professor/a, neste senti-
do, não sabe exatamente o que fazer com a demanda da 
referida informação. 

Outro ponto para reflexão da prática com o jornal na 
sala de aula é a formação dos/as professores/as para 
identificar as ideologias, que perpassam as mensagens 
da mídia, visto que analisá-las é, também, compreendê-
las como parte de uma empresa jornalística, inserida em 
um contexto que visa o lucro. Tomamos o conceito de 
ideologia aqui como aquele discutido por Kellner (2001), 
que problematiza a opressão de um grupo em detrimento 
de outro, a mesma ideologia que inferioriza as mulheres 
em benefício dos homens e que estipula o que é “próprio” 
e “impróprio”. 

Portanto, o professor atento às ideologias midiáticas 
visualiza as vozes silenciadas e excluídas do noticiário, 
bem como percebe pessoas e ideias que possuem maior 
destaque. Diante disso, a criticidade docente está em 
compreender o porquê do silenciamento em detrimento 
do realce de algumas informações, entendendo, ainda, 
as parcerias comerciais e a linha editorial defendida pe-
los jornais diários. 

Afinal, os meios de comunicação não podem ser vis-
tos como meros retratos da realidade, responsáveis por 
disseminar a verdade do que acontece na sociedade. 
“Grande número de pessoas são levadas a acreditar que 
tudo o que vem no jornal é verdade ou é a verdade sobre 
o fato” (FARIA, 1996, p. 14). Mas a autora alerta: “Basta 
cotejar os títulos de uma mesma notícia em dois jornais 
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diferentes para se pôr em dúvida esta crença” (1996, 

p.14). Portanto, o jornal na sala de aula pressupõe um 

conhecimento sobre a mídia e suas mensagens, para 

que sejam usadas em suas potencialidades comunica-

tivas de ensinar, promover conhecimento e não dissemi-

nar os padrões e as representações do real. 

É imprescindível que ocorra a leitura crítica da mídia 

para que seu uso não seja sintetizado ao entretenimen-

to e à leitura superficial em que se adquirem conceitos 

e princípios sem questionamento. Entender a cultura da 

mídia é compreender como ela “[...] transmite representa-

ções opressivas de classe, raça, sexo, sexualidade, etc. 

capazes de influenciar pensamentos e comportamento 

[...]” (KELLNER, 2001, p. 83).

Afinal, concordamos que exista uma cultura comparti-

lhada pela escola e pelos meios de comunicação, porém 

não podemos considerá-la “a única cultura do mundo”. 

As manifestações de cultura local também vêm conquis-

tando espaço nas esferas sociais e os/as professores/as 

precisam conhecer essas manifestações para não classi-

ficar e censurar a cultura dos/as educandos/as. A escola 

pode ser um espaço de desconstrução do sujeito, onde 

ocorrem “os fluxos culturais” (MACEDO, 2010). 

Retornando ao trabalho com os anúncios sobre pros-

tituição, veiculados pelo jornal, nossa proposta é de que 

ele seja foco de debate sobre escolhas, tabus, pudores 

e necessidades sociais e culturais dos sujeitos de deter-

minada sociedade. Um campo que tem se preocupado 

com a criticidade na recepção do conteúdo dos meios de 

comunicação é chamado de mídia-educação, cuja con-

cepção trata da mídia como uma “escola paralela”.

 Maria Luiza Belloni e Evelyne Bévort (2009) explicam 

que os termos como “mídia-educação” ou “educação 

para as mídias” surgiram na década de 60, com orga-

nismos internacionais como a UNESCO e alertam que 

educação e mídia podem caminhar juntas.

Trata-se de um elemento essencial dos pro-
cessos de produção, reprodução e transmis-
são da cultura, pois as mídias fazem parte 
da cultura contemporânea e nela desempe-
nham papéis cada vez mais importantes, sua 
apropriação crítica e criativa, sendo, pois, 
imprescindível para o exercício da cidadania 
(BELLONI; BÉVORT, 2009, p.3).

O desenvolvimento do espírito crítico no espaço es-
colar supõe receber as mensagens midiáticas não como 
fontes de verdades, mas como mídias que transmitem in-
formações carregadas de subjetividades. Compreender 
o conteúdo dos meios de comunicação exige compreen-
der o processo de codificação e decodificação dos prin-
cípios e valores disseminados nos conteúdos dos meios 
de comunicação (HALL, 2003; FREIRE, 2011; TERUYA; 

MORAES, 2009). A preocupação com a recepção das 
mensagens midiáticas justifica-se porque se os conceitos 
midiáticos interferem e até modificam o sujeito, desta for-
ma, a humanidade caminha por uma direção desconheci-
da. Para Belloni (2009) tal caminho pode ser perigoso. 

Para ler criticamente a mídia não podemos nos ape-
gar em manuais e cartilhas, mesmo aquelas feitas por es-
pecialistas. O trabalho de educação para as mídias, em 
sua essência, não é fácil, requer do/a professor/a uma 
postura de constante crítica, um olhar aguçado sobre a 
sua realidade e sobre as narrativas midiáticas que che-
gam até ele/a. Para conhecer e utilizar o jornal na sala de 
aula é preciso verificar sua postura ideológica, perceber 
nas entrelinhas de suas manchetes, reportagens e foto-
grafias intenções e objetivos não tão explícitos. 

É assim que a educação pode se tornar uma área 
de militância, de novas configurações culturais, em que 
o professor e a professora têm a função de dar outros 
significados à prática docente, concebendo relações cul-
turais – seja com os/as alunos/as ou com o jornal - per-
meadas pela luta e pela emancipação. Nesta perspectiva 
de trabalho pedagógico, a prática docente não precisa 
voltar-se apenas para o livro didático, também existe a 
possibilidade de apoiar-se em artefatos midiáticos para 
atender às expectativas de alunos e alunas e, ainda, res-
significar as formas tradicionais de apreender. 

Entretanto, antes de levar o jornal para a leitura em 
sala de aula, é necessário conhecer o material a ser 
trabalhado. Isto implica em problematizar seu conteúdo 
para elaborar questões no momento da leitura e refle-
tir sobre as informações disponibilizadas por ele. Freire 
(2011, p. 40) escreveu que na esfera da educação “[é] 
pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que 
se pode melhorar a próxima prática” (FREIRE, 2011, p. 
40). Repensando o trabalho com o jornal é que podemos 
nos aproximar das formas críticas de utilização da referi-
da mídia na educação. 

teCendo análises
Neste texto, nos ancoramos em alguns autores, en-

tre eles Maria Alice Faria (1996), mas é válido ressaltar 
que discordamos, em partes, da perspectiva da autora 
quando oferece uma sequência de atividades em seu li-
vro “Como usar o jornal na sala de aula”, uma vez que o 
contexto, em que o/a professor/a-leitor/a desse livro está 
inserido/a, se difere em cada região do Brasil. Desse 
modo, é preciso ir além de sugestões para que apreenda 
cada mídia de uma forma, dentro de uma realidade es-
pecífica. Afirmamos: não há um modelo, uma conclusão, 
um inacabamento, existe um fluxo constante de aprender 
e ensinar, de ver e interpretar. 
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Por outro lado, consideramos interessante o planeja-
mento pedagógico proposto pela autora que sugere um 
percurso que leva em consideração o tempo que cada 
professor/a tem para se dedicar ao trabalho com o jornal 
e as características e necessidades de cada turma de 
alunos/as. Não temos a pretensão de prolongar a crítica 
ou apoio às perspectivas de Faria (1996), mas apenas de 
apontar o ponto de vista de nossos estudos e leituras. 

O/a professor/a tem o papel de mediador/a do trabalho 
com a mídia na sala de aula, cuja preocupação é atender, 
entre outras coisas, ao currículo escolar, aos projetos, às 
necessidades e dificuldades dos/as alunos/as e, muitas 
vezes, não têm formação adequada ou tempo para suprir 
a demanda de uma rotina escolar. 

O problema é que a formação docente, no século XXI, 
não contempla professores e professoras como sujei-
tos políticos, capazes de desempenhar uma função que 
misture ética, crítica e sensibilidade. A análise de Giroux 
(2011), acerca das faculdades de educação, reforça a 
existência da formação docente que não observa os es-
tudantes e as estudantes como sujeitos históricos e “[...] 
portadores de memórias sociais diversificadas, com o 
direito de falar e de representar a si próprios/as na bus-
ca de aprendizagem e de autodeterminação” (GIROUX, 
2011, p. 83).

Ao observar a matriz curricular do curso de gra-
duação em Pedagogia4 da UEM, percebemos que 
existem disciplinas semipresenciais, tais como: a In-
trodução à Educação e à Comunicação; Educação 
e Informática; Educação e Novas Tecnologias; Edu-
cação, mídia e arte, que subsidiam a formação do/a 
professor/a para trabalhar temas relacionados à mí-
dia e educação. 

Verificamos que, em nenhuma das ementas das disci-
plinas há a menção da leitura crítica da mídia ou teorias 
da comunicação, o que pode comprometer o trabalho 
crítico do/a professor/a em sala de aula. No caso do uso 
do jornal na escola é indispensável que o usuário deste 
recurso entenda o funcionamento da comunicação, co-
nheça os artifícios utilizados para chamar a atenção dos/
as leitores/as e perceba-os como características e dire-
trizes de uma empresa comercial, que está vinculada à 
sociedade onde ela está inserida.  

Defendemos aqui uma postura atenta para que não 
ocorra a banalização da vida promovida pela mídia, para 
que a educação formal transforme o entretenimento em 
discussões profícuas das informações disponibilizadas 

pelos grandes grupos de comunicação no país. Na es-
cola, o/a professor/a mediador/a posiciona-se na contra-
mão do direcionamento oferecido por estes grupos, para 
que o ensino e a aprendizagem não aconteçam de forma 
técnica, como ocorrem muitas vezes com o uso dos com-
putadores na escola, onde os técnicos dão aula no lugar 
dos/as professores/as (TERUYA, 2006).

O paradigma educacional que nos referimos pressu-
põe um olhar mais apurado para as mensagens midiáti-
cas, já que elas circulam na sala de aula. 

O poder da mídia no processo de produção 
do universo simbólico garante a manuten-
ção e legitimação da cultura idealizada pelos 
grandes grupos econômicos. A comunicação 
midiática assegura a adesão, sem resistên-
cias, ao pensamento hegemônico. A sua in-
terferência no universo escolar, portanto, difi-
culta o acesso ao conhecimento da realidade 
concreta (TERUYA, 2006, p. 56).

Entender a mídia é o despir-se de alguns conceitos 
e “verdades” e educar o olhar sobre as informações, 
como faz Giroux (2011) sobre as produções da Disney, 
discutindo a “pedagogia da inocência” que envolve a 
significação dos trabalhos da Disney Company. Este 
autor percebe que as inúmeras mercadorias da Disney 
não tratam das batalhas culturais, ao contrário, são 
responsáveis por uma ideologia política que sustenta a 
sociedade consumidora, por meio de suas animações 
e aventuras aparentemente inocentes produzidas pela 
empresa Disney.

As mensagens da Disney demonstram seu poder de 
alimentar os sonhos e as fantasias da infância que são 
absorvidos pela cultura popular. Se a política cultural 
da Disney é a inocência, qual seria a política do meio 
de comunicação que está na sala de aula de inúme-
ros professores/as e alunos/as das escolas brasilei-
ras? Para responder esta questão, levamos em conta 
que a pedagogia é a construção de um olhar político, 
indispensável ao docente desde sua formação inicial 
(GIROUX, 2011). 

Para realizar uma leitura crítica da mídia – e entender, 
quem sabe, sua política -  é necessário que haja uma 
mediação docente das mensagens midiáticas na sala 
de aula. No processo pedagógico, um/a professor/a que 
compreende as intenções dos meios de comunicação 
precisa trabalhar com os labirintos das imagens e men-
sagens, ou seja, “oferecer vários caminhos para que 
o sujeito conheça os elementos que vão entrar e vão 
construir a sua identidade [...]” (TERUYA, 2006, p. 102). 

4 Tomamos como eixo de discussão o curso de graduação em  pedagogia da Universidade Estadual de Maringá (UEM). As diretrizes do curso estão disponíveis 
em http://www.pen.uem.br/html/pen/graduacao/cursos/ped.pdf. Acesso em 17 de jan de 2014.
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Afinal, a construção da identidade de sujeitos pensantes 
e reflexivos é a premissa de uma educação democrática 
e cidadã, seja com apoio do jornal, do livro didático ou 
de qualquer outro material. 

Defendemos a formação de docentes que exercem um 
trabalho intelectual na sala de aula, como aquele difun-
dido por Giroux (1997, p. 161) ao “[...] encarar os profes-
sores como intelectuais, podemos elucidar a importante 
idéia de que toda a atividade humana envolve alguma 
forma de pensamento”. Este autor trata os/as professo-
res/as como intelectuais transformadores/as. Afinal, são 
eles que estão na prática, no contato direto com seus/
suas educandos/as e podem promover debates e criticar 
os interesses sociais, políticos, culturais e econômicos 
por meio de suas pedagogias.

  Como mencionamos neste trabalho, existem pos-
sibilidades para uma leitura crítica capaz de promover 
mudanças e oferecer voz aos/as alunos/as. Os/as pro-
fessores/as intelectuais utilizam de suas práticas para se 
manifestarem contra os problemas sociais, que, muitas 
vezes, estão estampados nas capas do jornal. 

alGumas Considerações
Mesmo diante das mais modernas tecnologias, os jor-

nais impressos estão na sala de aula das escolas brasi-
leiras e são instrumentos que fazem parte do currículo 
escolar. Esperamos contribuir com a reflexão dos/as pro-
fissionais da educação acerca do jornal na sala de aula 
e como suas práticas pedagógicas têm sido formas para 
promover o olhar crítico e político dos/as alunos/as. Inten-
cionamos, ainda, conscientizar aos/às comunicadores/as 
que suas produções auxiliam na construção de concep-
ções sobre o mundo, não são apenas informativas.

 Consideramos válido pensar sobre o jornal na sala de 
aula e como o/a docente pode exercer um trabalho que não 
reforce conceitos pré-estabelecidos pela sociedade vigente, 

mas que seja o ponto de partida para uma formação crítica 
e cidadã dentro da escola e através da mídia. Isso é possí-
vel ao dar voz aos alunos e às alunas, na apresentação do 
conteúdo, durante as leituras do jornal, em que o professor 
e a professora oferecem a oportunidade para que as narra-
tivas, até então marginalizadas, excluídas e, muitas vezes 
esquecidas, venham à tona, propiciando a construção de 
outros olhares e outras subjetividades.

Na perspectiva do campo de mídia-educação, vemos 
que o jornal pode ser utilizado como fonte para o desen-
volvimento intelectual do/a aluno/a, mas para isso é in-
dispensável que o/a professor/a conheça esta mídia, sua 
ideologia e suas tendências, atuando como mediador/a 
no processo de ensino e aprendizagem. 

O jornal contribui para formar leitores/as, embora nos-
sa defesa seja em prol da formação de leitores críticos, 
que façam elo entre as notícias e suas experiências, que 
consigam construir suas próprias opiniões e se posicio-
nem diante dos temas veiculados pela mídia. 

 Reforçamos a ideia de uma reflexão constante sobre 
a prática com o jornal para que o veículo seja mediador 
entre a escola e o mundo, desde que se entenda que o 
jornal traz um recorte do mundo, um olhar sobre ele e 
não sua totalidade. O jornalismo e a publicidade que che-
gam à sala de aula são produzidos por gente e essa gen-
te traz consigo suas experiências, abstrações e pontos 
de vista. Os/as professores/as – e os/as comunicadores/
as – precisam saber disso. 

Formar professores/as para o trabalho pedagógico 
com a mídia é indispensável para que ele/a não fique iso-
lado em sua jornada e consiga compreender as formas 
de ensinar e aprender da sociedade em que vivem. O 
que é possível por meio de discussões que não tratem a 
mídia como certa ou errada, boa ou má, mas a veja como 
um espaço de produção e manifestação cultural, por isso 
merece nossa atenção e já está na rotina escolar. 
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Quem educa: uma produção 
jornalística especializada sobre 
a educação infantil1

Palavras-CHave: Jornalismo Especializado. Blog. Educação Infantil.

resumo

Este artigo tem como objetivo apresentar um produ-
to jornalístico que busca atender a nova realidade 
da família brasileira, oferecendo informação sobre a 
educação de filhos. Para isso, foi feita uma Pesqui-
sa Bibliográfica para sustentar os argumentos sobre 
o tema. O foco da pesquisa resultou na criação de 
um produto digital, de fácil acesso, que traz informa-

ções sobre o universo infantil, voltado para os pais. A 
construção do projeto foi feita utilizando as bases do 
Jornalismo Especializado e foram desenvolvidos um 
blog e uma página na rede social Facebook. Como 
existia uma demanda acerca do tema, os resultados 
obtidos demonstraram que principalmente as mães 
interessaram-se pelo produto.
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who teaches: a journalistic 
specialized production on child 
education1

Keywords: Specialized Journalism. Blog. Child Education.

aBstraCt

This article aims to present a journalistic product 
which seeks to meet the new reality of the Brazi-
lian family offering information about children edu-
cation. For this, a bibliographic search was made to 
support the arguments about the theme. The focus 
of the research resulted in the creation of a digital 
product, easy to access, which provides information 

about the infant universe, directed to parents. The 
construction of the project was done using the bases 
of Specialized Journalism and have been developed 
a blog and a page on the social network Facebook. 
As there was a demand on the theme, the results 
showed that, especially mothers, became interested 
in the product.
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introdução
A modernidade trouxe consigo uma série de fatores 

que influenciam na relação entre pais e filhos. Um dos 
aspectos que reforçam este argumento é o de que, dife-
rente do formato antigo de estrutura familiar, atualmente 
tanto a mãe quanto o pai trabalham fora e têm pouco 
tempo para ficar com as crianças e elas, por sua vez, 
assumem responsabilidades logo cedo diante de uma 
série de compromissos, como aulas extracurriculares. 
Dessa forma, parece haver uma mudança de papeis e a 
educação dos filhos estaria se tornando muito mais uma 
responsabilidade da escola do que da própria família.

No entanto, ainda existem mães interessadas em 
aprender a lidar com a nova realidade e, mesmo traba-
lhando, querem se informar a respeito do trato com os 
filhos. Nesse sentido, existe um mercado pronto para 
ser desenvolvido, porém, que não tem sido muito ex-
plorado pelos meios de comunicação. Por exemplo, a 
sociedade atual está bastante ligada às tecnologias e 
aparelhos como tablets, smartphones, que facilitam o 
acesso à internet e à informação online. Tal realidade 
faz com que boa parte das pessoas gaste um tem-
po considerável em suas redes sociais. Contudo, os 
conteúdos apresentados nesses meios nem sempre 
podem ser considerados de qualidade ou de cunho 
informativo. Na rede social Facebook, por exemplo, a 
revista “Pais&Filhos” possui uma fanpage5, que traz 
dicas e novidades a respeito da relação entre crianças 
e adultos. É possível notar pelos comentários, curtidas 
e compartilhamentos, que as mães interagem tanto 
com o espaço quanto entre elas, mas as postagens 
estão mais ligadas a dicas e nem sempre apresentam 
a referência de um especialista. 

Neste sentido, esta pesquisa se propôs a desenvolver 
um blog chamado “Quem educa”, utilizando a plataforma 
Wordpress, com conteúdo voltado para as discussões 
sobre Educação Infantil. O público-alvo são as mães, 
tanto as que procuram se preparar para lidar com os fi-
lhos que estão para chegar ou que acabaram de nascer, 
quanto para aquelas que já têm crianças em casa. Foram 
escritos seis textos nos moldes do Jornalismo Especiali-
zado, seguindo os critérios jornalísticos de informação. 
Os temas abordados estão relacionados às discussões 
atuais e visam explorar conteúdos relevantes para o pú-
blico-alvo. Além disso, também foram divulgados três ví-
deos produzidos anteriormente sobre histórias infantis da 
literatura, com a finalidade de dar movimento ao blog.

Dessa forma, o objetivo geral desta pesquisa era 

produzir um material, de fácil acesso, para informar 

aos pais sobre o universo educacional infantil, de ma-

neira aprofundada. Também se tinha como meta criar 

uma página na rede social Facebook para divulgar o 

conteúdo do blog. Uma semana antes do lançamento 

do primeiro texto, a fanpage começou a ser alimenta-

da com conteúdos republicados, produzidos por ou-

tros veículos de comunicação, mas condizentes com 

a linha editorial. Assim, foi alimentada por 10 sema-

nas e o blog por 9 semanas, para que fosse possí-

vel colher os resultados de interação com o produto 

apresentado.

Essa proposta se justifica por propor um espaço de 

aproximação entre o conhecimento científico e o senso 

comum, por meio da discussão de temas relevantes 

aos pais utilizando pesquisas, dados, levantamentos 

e estatísticas. Diante disso, o produto se mostra im-

portante para difundir, de maneira aprofundada, temas 

sobre a Educação Infantil, uma vertente ainda pouco 

explorada na internet – principalmente na rede social 

Facebook e na blogosfera, onde se concentra boa par-

te do público-alvo deste estudo. Ademais, as acadê-

micas pretendem dar continuidade ao trabalho, devido 

aos resultados obtidos no período em que a pesquisa 

foi desenvolvida.

metodoloGia
Ao iniciar uma pesquisa científica, antes de tudo, é 

necessário entender a diferença entre o conhecimento 

construído por meio do senso comum e o conhecimento 

científico. De maneira geral, o primeiro está relacionado 

às experiências do povo, seus costumes e ensinamen-

tos, que passam de geração em geração. Já o científi-

co vincula-se ao método, a verificação e ao estudo mais 

aprofundado acerca de um tema.

Nesse sentido, para atingir o objetivo de produzir um 

material, de fácil acesso, para informar aos pais sobre o 

universo educacional infantil, de maneira aprofundada, foi 

utilizada a Pesquisa Bibliográfica, acerca do conceito de 

Jornalismo Especializado, da infância na contemporanei-

dade e os desafios dos pais, além da linguagem utilizada 

nas plataformas digitais de comunicação. De acordo com 

Ander-Egg (1978, p. 28), este é “um procedimento refle-

xivo sistemático, controlado e crítico, que permite desco-

brir novos fatos ou dados, relações ou leis, em qualquer 

campo de conhecimento”. 

5 Disponível em: < https://www.facebook.com/paisefilhos?fref=ts >. Acessado em 19 nov. 2014.
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Esse método implica em pesquisa por meio de fontes 
secundárias, ou seja, dados coletados por outras pesso-
as para que se possa embasar todo o trabalho. Segun-
do Trujillo (1974, p. 240), o contato direto com materiais 
que já foram produzidos permite ao cientista “o reforço 
paralelo na análise de suas pesquisas ou manipulações 
de suas informações”. Portanto, a Pesquisa Bibliográfica 
pode ser considerada também como o primeiro passo de 
toda a pesquisa científica (LAKATOS; MARCONI, 1992, 
p. 44). Toda essa base teórica serviu de apoio para o 
desenvolvimento dos tópicos desta pesquisa, ou seja, 
Jornalismo Especializado, Infância na Contemporanei-
dade e Linguagem Digital. Tal argumentação também foi 
utilizada para desenvolver um produto especializado, em 
formato digital. Neste caso, um blog e uma página na 
rede social Facebook. Ambos funcionaram como ferra-
menta para atingir o objetivo da pesquisa. 

No blog, foram publicados seis textos, seguindo os 
padrões de Jornalismo Especializado e três vídeos de 
histórias infantis da literatura, produzidas anteriormente, 
apenas para movimentar o espaço. Os temas escolhidos 
para explorar foram: vício em jogos eletrônicos, sexuali-
dade na infância, bullying, a interferência dos pais no am-
biente escolar, crianças se comportando como adultos e 
compensação por conta do trabalho dos pais. Esses 
materiais foram desenvolvidos por meio de entrevistas 
com especialistas e também embasados com pesquisas 
científicas.

A página na rede social Facebook serviu como ferra-
menta de divulgação do conteúdo especializado produzi-
do no blog. Nela, também foram republicados conteúdos 
condizentes com a linha editorial para dar movimento ao 
espaço. Atualmente, é comum empresas, blogueiros, po-
líticos e até mesmo artistas utilizarem esse tipo de recur-
so para promover sua marca, sua imagem, seu trabalho, 
etc. Neste caso, foi feito uso da fanpage para dar visibi-
lidade aos textos publicados e dar possibilitar a intera-
ção com o público – por meio de curtidas, comentários 
e compartilhamentos. Dessa forma, a página funcionou 
como um mecanismo de apoio, não sendo o foco desta 
produção científica. 

Toda essa movimentação de dados, no que diz res-
peito ao blog e à página, foi medida e analisada para 
que se pudesse verificar a aceitação e o envolvimento 
do público-alvo com a proposta do trabalho. Assim, será 
apresentada a quantidade de visualizações totais, por vi-
sitante e de comentários nos textos do “Quem educa”; 
serão trazidos os resultados de acessos, curtidas, com-
partilhamentos, comentários, cidades e países de maior 
alcance da fanpage no decorrer de dois meses e meio de 
desenvolvimento do estudo.

um olHar Para os “aConteCimentos 
invisíveis”

Para iniciar a discussão, partimos do pressuposto 
de que o jornalismo pode gerar conhecimento. É ain-
da necessário ressaltar que, “no entanto, na prática, 
esta forma de conhecimento tanto pode servir para 
reproduzir outros saberes quanto para degradá-los, e 
é provável que muitas vezes faça essas duas coisas 
simultaneamente” (MEDITSCH, 1997, p. 2).

A primeira premissa que deve ficar clara é que o co-
nhecimento produzido pelo jornalismo é diferente do pro-
duzido pela ciência. Neste sentido, um se preocupa com 
as questões universais e o outro com o que há de mais 
singular. Conforme Lirian Sponholz (2008, p. 595), “tanto 
cientistas quanto jornalistas são mediadores entre a rea-
lidade e o seu público. Do ponto de vista epistemológico, 
a principal diferença entre ambos consiste nas diferentes 
formas de acesso à realidade”.

Acredita-se, portanto, que não é necessário haver 

uma hierarquização dos saberes, ou seja, apontar que 

uma categoria é mais importante ou conhece mais que 

a outra. O fato é que existem diferenças metodológicas 

e de interesses, que fazem a produção jornalística se 

destoar da científica. Apesar disso, ambas produzem ou 

reproduzem conhecimento.

A sociologia e a antropologia do conheci-
mento, ao se debruçarem sobre o cotidiano 
das pessoas comuns, e não apenas sobre 
os relatos dos sábios, reforçaram a ideia de 
que a metodologia científica não é o único 
modo de conhecer e provavelmente sequer 
o mais importante para a nossa sobrevivên-
cia individual e de nossa existência gregária 
(MEDITSCH, 1997, p. 4).

Feita essa diferenciação, faz-se necessário conceitu-

ar a linha de Jornalismo Especializado que este traba-

lho se propôs a seguir. O primeiro ponto é que muitos 

pesquisadores e até mesmo jornalistas tendem a definir 

a prática do especializado, relacionando a cobertura de 

assuntos especializados à rotina do profissional. Neste 

sentido, quem escreve sobre Política ou Economia todos 

os dias, seria considerado um jornalista especializado. 

No entanto, conforme Ricardo Alexino Ferreira (2007), 

o trato da informação não é especial nesses casos, ou 

seja, a forma de se construir a notícia é a mesma. Para 

o autor, existe uma diferença entre a especialidade e a 

rotina jornalísticas.

 O Jornalismo Especializado envolve muito 
mais a essência das Ciências da Comuni-
cação por exigir do profissional a contextua-
lização dos fenômenos, as suas conexões, 
permitindo o resgate do passado para a in-
terpretação do presente e a projeção para o 
futuro (FERREIRA, 2007, p. 3).
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Neste sentido, o profissional que produz um conte-
údo especializado não está focado apenas nos acon-
tecimentos factuais do dia a dia da sociedade, nas 
matérias chamadas de “quentes” ou hard news. Pelo 
contrário, de acordo com Frederico de Mello Brandão 
Tavares (2007, p. 42), o jornalista especializado se vol-
ta para os “acontecimentos invisíveis”, ou seja, “para 
os valores, os hábitos, os costumes, comportamentos 
e sentimentos que compõem a sociedade contempo-
rânea”. A partir desta visão, essa vertente jornalística 
apresenta um cunho não apenas de serviço, mas de 
uma função social.

Esta nova demanda por um conteúdo diferenciado, 
aprofundado, especializado surgiu por conta da forma-
ção de grupos sociais cada vez mais heterogêneos. 
Além disso, os meios de comunicação precisaram e 
continuam precisando se reciclar, se renovar, devido à 
evolução tecnológica. A mídia enfrenta a necessidade 
de buscar novas maneiras de atrair os leitores, ouvin-
tes e telespectadores para os assuntos que quer discu-
tir. Este trabalho, por exemplo, utilizará duas platafor-
mas digitais (blog e fanpage) para trabalhar produtos 
jornalísticos. 

Tal cenário acabou por contribuir para uma 
questão fundamental, também discutida pe-
los autores de Jornalismo Especializado, e 
que diz da especialização jornalística: menos 
uma questão de conteúdos ou de audiências, 
a especialização deve ser pensada também 
como ligada a uma nova metodologia do tra-
balho jornalístico, fundadora de novos produ-
tos (no sentido de notícias e textos) (TAVA-
RES, 2009, p. 118).

Dessa forma, a necessidade da especialização 

surgiu tanto por uma exigência do público - que de-

seja consumir produtos cada vez mais focados em 

seus interesses pessoais - e por uma demanda dos 

próprios meios de comunicação, que precisam apos-

tar em segmentos diferentes para atender públicos 

diferentes e, dessa forma, continuar se mantendo 

no mercado. Assim, nessa vertente jornalística “pro-

põe-se sempre uma junção, independente do meio 

e do conteúdo, entre a necessidade de um proces-

so de leitura distinto sobre o mundo e a adequação 

de termos e lógicas a uma linguagem acessível”  

(TAVARES, 2009, p. 125).

Outro ponto importante a ser discutido é a metodo-

logia de trabalho. Já foi explicitado neste tópico que 

um jornalista que cobre determinado caderno não é 

necessariamente um especialista. Isso porque a ma-

neira como ele produz o conteúdo, costuma ser a 

mesma dos demais textos veiculados. Uma das ca-

racterísticas que difere o jornalista especializado de 

um generalista é justamente o seu modo de trabalho. 
De acordo com Tavares (2009, p. 126), a reportagem é 
um gênero bastante utilizado por essa vertente, justa-
mente por se afastar do caráter puramente noticioso, 
ou factual. “Nela, seria possível a ‘execução’ de um 
jornalismo ‘mais profundo’, ‘mais completo’, tal qual 
aquele pensado como ‘jornalismo explicativo’”.

O Jornalismo Especializado é, portanto, uma for-
ma de mediar os conhecimentos mais aprofundados, 
transmitindo-os ao público, mas também explicando-
os de maneira mais acessível. É utilizar as técnicas 
jornalísticas, como a objetividade e a neutralidade para 
aproximar a sociedade do conhecimento científico, de 
forma a levar reflexões significativas às pessoas. Es-
sas produções, portanto, valorizam temas que antes 
seriam descartados no método padrão de construção 
da informação, ou seja, aquilo que Tavares (2007) 
chamou de “conhecimentos invisíveis”.  No entanto, 
“não é apenas o tema, antes sem enfoque que ganha 
o seu lugar. A própria visão de mundo dos públicos 
diferenciados encontra no jornalismo especializado a 
oportunidade de ser evidenciada” (ABIAHY, 2000, p. 
26). Por fim, esse tipo de jornalismo pode ser a aposta 
para o futuro: cada vez mais conteúdos apresentados 
de maneira segmentada, a públicos que querem se 
aprofundar em determinados temas.

a relação ContemPorÂnea entre Pais 
e FilHos

A criança e a infância têm sido tratadas de diversas 
maneiras ao longo dos anos, no Brasil. É possível en-
contrar momentos na história em que menores de idade 
eram explorados, inclusive realizando trabalho escravo; 
isso porque, na maior parte do tempo, as crianças não 
tinham direitos, não eram consideradas cidadãs. Hoje, o 
cenário mudou. Como apontam Lage e Rosa (2011), “nos 
dias atuais a infância e o cuidado com ela é supervalo-
rizado, ética e moralmente”. Neste cenário, enquanto a 
mídia e outras instâncias trabalham para conquistar os 
pequenos, a maioria dos pais está distante.

[...] a crescente fragilização dos laços conju-
gais, a explosão urbana com todos os proble-
mas decorrentes de viver em grandes cida-
des, a globalização cultural, a crise do ensino 
face aos avanços cibernéticos, tudo isso tem 
modificado, de forma radical, a relação entre 
pais e filhos, entre crianças e adultos (PRIO-
RE, 2010 apud LAGE; ROSA, 2011, p. 14).

A dinâmica familiar também sofreu uma série de 
alterações. Antes, o pai trabalhava para sustentar a 
família, enquanto a mãe tinha a responsabilidade de 
cuidar da casa e educar os filhos. Hoje, a maioria das 
mulheres modernas trabalha fora e a criança acaba 
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passando boa parte do seu tempo na escola ou rea-
lizando atividades extracurriculares, como a prática 
de esportes e o aprendizado de línguas estrangeiras. 
Como pontuam Lage e Rosa (2011, p. 14), “hoje há 
pais extremamente ocupados, que para sanar a sua 
culpa por não terem tempo para os seus filhos estão 
substituindo a educação por bens materiais”.

Os desafios para reestabelecer essa relação são 
inúmeros e é preciso que haja uma disposição por 
parte dos pais de buscar conteúdos e conhecimentos 
que os preparem para lidar com a nova realidade. Uma 
das hipóteses deste trabalho, por exemplo, é a de que 
algumas mães gostariam de fazer mais pelos filhos e 
têm a intenção de educá-los da melhor maneira possí-
vel, mas não sabem como. Acabam por transferir esse 
papel para a educação formal, ou seja, a escola, jus-
tamente por não saber onde buscar informação. Este 
segmento está carente de uma produção mais apro-
fundada, completa e especializada.

linGuaGem diGital: um novo jeito de 
Consumir inFormação

Como afirmam Tellaroli e Albino (2007, p. 1), “a con-
vergência dos sistemas de comunicação, tecnologias da 
informação e crescimento das redes integradas tornam-
se responsáveis pela transição de uma sociedade antes 
voltada à indústria, para uma sociedade agora baseada 
na informação”. O computador e a Internet foram os prin-
cipais modificadores em relação à produção e transmis-
são de conhecimentos. Se antes as pessoas precisavam 
consultar livros (de acesso bastante restrito), hoje as in-
formações estão ao alcance de um clique. Isso mudou 
não apenas o meio de consumo de conteúdo, mas tam-
bém a linguagem jornalística, o envolvimento e a relação 
do leitor com o texto e a velocidade da informação. 

Neste sentido, uma das plataformas bastante utili-
zadas por jornalistas é o blog. Tal espaço surgiu como 
uma espécie de diário, mas hoje comporta diferentes 
conteúdos, com profundidades também diversas. Os 
blogueiros, assim chamados os produtores do material 
veiculado neste meio, falam sobre segmentos como 
Esporte, Saúde, Moda, Bem-estar, Cultura, Psicologia 
e uma série de outros temas. Os blogs oferecem a pos-
sibilidade do profissional do Jornalismo criar textos a 
partir da sua visão e não a do veículo de comunicação 
para o qual trabalha. 

Os blogs são, junto com os games, os chats 
e os softwares sociais, um dos fenômenos 
mais populares da cibercultura. Eles consti-
tuem hoje uma realidade em muitas áreas, 
criando sinergias e reconfigurações na in-
dústria cultural, na política, no entretenimen-
to, nas redes de sociabilidade, nas artes. 
Os blogs são criados para os mais diversos 
fins, refletindo um desejo reprimido pela cul-
tura de massa: o de ser ator na emissão, 
na produção de conteúdo e na partilha de 
experiências (LEMOS, 2009, p. 8).

No entanto, como dito anteriormente, não apenas a 
produção mudou, mas também a maneira de buscar e 
consumir conhecimento. A sociedade está muito mais 
voltada para as novas tecnologias e tem utilizado o uni-
verso digital no cotidiano. Tanto que jornais e revistas 
criaram versões digitais e atuam por meio de portais 
ou nas redes sociais, como o Facebook e o Twitter. Por 
isso, este trabalho teve como proposta utilizar o primeiro 
como ferramenta de divulgação do conteúdo publicado 
no blog.

um esPaço de reFleXão soBre a 
eduCação dos FilHos

O blog “Quem educa” foi criado no mês de abril, por 
meio da plataforma Wordpress6. Com o objetivo de ala-
vancar a visibilidade do primeiro texto, a página na rede 
social Facebook7 foi criada uma semana antes da publi-
cação. Além disso, as acadêmicas utilizaram um espaço 
que já tinha 47 curtidas, mas triplicaram este número. No 
período de dois meses, o total atingido foi de 152 curtidas. 
Durante esse período inicial, foram republicados conteú-
dos de outros sites e revistas. O primeiro texto foi veicula-
do no dia 29 de abril e teve boa receptividade. Na página, 
foram 209 pessoas alcançadas, dois comentários e um 
compartilhamento. Durante essa semana, o blog teve 
40 visualizações e um comentário. Nas nove semanas 
em que o projeto foi desenvolvido, foram publicados seis 
textos, seguindo os padrões de Jornalismo Especializado 
e três vídeos de histórias infantis da literatura, produzi-
das anteriormente. Os temas escolhidos para explorar 
foram: vício em jogos eletrônicos, sexualidade na infân-
cia, bullying, interferência dos pais no ambiente escolar, 
crianças se vestindo como adultos e compensação por 
conta do trabalho. Esses materiais foram desenvolvidos 
por meio de entrevistas com especialistas (psicólogas, 
educadoras e pedagogas) e também embasados com 
pesquisas científicas.

6 O endereço do blog é <http://quemeduca.wordpress.com>.
7 O endereço da página é <https://www.facebook.com/quemeduca>.
8 Os resultados foram computados até às 19 horas do dia 29 de junho de 2014.
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Os resultados do blog não foram tão expressivos, 
afinal, um espaço digital leva tempo para se consolidar. 
Ainda assim, nesses dois meses, o espaço teve 57 visu-
alizações em abril (sendo 26 visitantes), 171 visualiza-
ções em maio (94 visitantes) e 97 visualizações em junho 
(45 visitantes)8. Um total que demonstra o interesse pelo 
produto, considerando que o blog se sustentou com ape-
nas um texto semanal. Em apenas um dia, chegou-se a 
computar 49 visitas. Como o Wordpress possibilita que 
os leitores compartilhem os textos no Facebook, também 
houve 27 compartilhamentos na rede social.

 Já na fanpage, os conteúdos eram lançados diaria-
mente. Os temas abordados tinham relação com discus-
sões atuais e o objetivo era explorar conteúdos relevan-
tes para o público-alvo. Na página, o alcance foi maior e 
a interatividade também. O número de pessoas alcança-
das foi de: 209, 115 e 190 nos três primeiros textos pu-
blicados. De maneira geral, o alcance atingido foi de 240 
em abril, 1.657 em maio e 824 em junho. Apenas neste 
último mês de trabalho, foram 82 curtidas, 9 comentários 
e 21 compartilhamentos das postagens. O pico mais alto 
de uma republicação de conteúdo foi de 281 pessoas e 
o de um texto próprio foi de 190 pessoas, em apenas 
um dia. 

O perfil dos visitantes confirmou uma de nossas hipó-
teses de que as mães eram as mais interessadas nesse 
tipo de espaço. 66% dos fãs são mulheres, sendo 19% 
entre 25 e 30 anos. Das pessoas alcançadas, elas so-
maram 69% e das pessoas envolvidas, representaram 
76%. Também foi possível avaliar que a página não 
atingiu apenas a população de Maringá e, até mesmo, 
ultrapassou os muros do Paraná. Além de cidades da re-
gião, como Sarandi, Mandaguaçu, Paiçandu, Iguatemi, 
Londrina e a capital do estado, Curitiba; houve visitantes 
de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e do 
Distrito Federal. Assim como pessoas de outros países, 
como França, Áustria e Inglaterra.

Considerações Finais
Foram dois meses e meio de trabalho com postagens 

diárias no Facebook e semanais no blog, e ainda bus-
ca por conteúdos, criação de postagens próprias, pes-
quisas, realização de entrevistas e desenvolvimento dos 
textos. As acadêmicas se dedicaram e conseguiram con-
firmar algumas das hipóteses apresentadas. A primeira 
delas é a de que as mães são as mais interessadas em 
conteúdos sobre a educação dos filhos. A segunda é a de 
que existe um espaço em potencial no mercado para tra-
tar sobre o universo infantil, inclusive de conteúdos mais 
elaborados, com profundidade – como é característica da 
prática do Jornalismo Especializado. 

Por meio dos resultados observados ao longo 
desse período, foi possível notar que há carência de 
conteúdos sobre a educação infantil e, quando estão 
disponíveis, os pais se interessam pelos assuntos. 
Também é fato que a maior parte das publicações 
- seja impressa, televisiva ou digital - costuma ofe-
recer dicas rápidas sobre o trato das crianças, por 
isso foi proposto quebrar esse padrão e apresentar 
textos com embasamento científico, nos moldes do 
Jornalismo Especializado. 

Diante disso, a pesquisa conseguiu atingir o objeti-
vo de criar um espaço para informar aos pais sobre o 
universo educacional infantil, por meio de uma plata-
forma de fácil acesso. Isso porque praticamente não 
há custos nem para quem produz nem para quem con-
some conteúdos nos meios digitais e ainda é possível 
conectar-se ao blog e a fanpage de diferentes formas 
– pelo computador, smartphone e tablet. E isso a qual-
quer hora do dia. Ademais, os leitores têm a chance 
de ler e reler as postagens quantas vezes quiserem; 
compartilhar com conhecidos e interagir com as pu-
blicações; podem tirar dúvidas, enviar sugestões ou 
questionamentos. Ao longo do projeto, foi possível 
notar que o uso das duas ferramentas se mostrou es-
sencial para a obtenção de resultados tão satisfatórios, 
de modo que a rede social possibilitou a disseminação 
do trabalho para o público-alvo e tornou conhecidos os 
textos do blog. 

O desempenho da peça foi tão significativo que as 
acadêmicas decidiram dar continuidade ao projeto, inclu-
sive, aumentando o número de textos por semana. Serão 
feitas algumas alterações na dinâmica, por exemplo, o 
desenvolvimento de textos mais leves e objetivos – sem 
deixar de ter como referência os padrões jornalísticos na 
divulgação de informações, como o compromisso com 
a verdade e a utilização de fontes para embasar os ar-
gumentos. Contudo, também pretende-se fazer uso de 
pesquisas e leituras de livros infantis, publicar entrevistas 
na íntegra e, até mesmo, trazer novos olhares acerca de 
temas do momento. No futuro, existe o plano de que o 
espaço ultrapasse o universo digital e se torne uma re-
vista impressa.
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