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| O Congresso
Mídia, poder e a (nova) agenda do capital é o tema do VI Encontro Nacional
da ULEPICC Brasil 2016 – Capítulo Brasil da União Latina da Economia Política da
Informação, da Comunicação e da Cultura, realizado de 9 a 11 de novembro em
Brasília/DF, pela Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília – FAC/UnB.
Os recentes acontecimentos que levaram no Brasil, como na Venezuela,
Equador, Honduras, Paraguai, à ruptura institucional tornaram explícitos os desafios e
fragilidades da democracia liberal, em países com as características históricas e culturais
dos latino-americanos. O jogo de cena parlamentar e suas reverberações nas redes e
mídias expõem e ao mesmo tempo encobrem disputas econômicas, maiores ou menores,
das quais são as manifestações exteriores e sobre as quais retroagem, na dialética maior
da luta de classes, que envolve a luta por classificações, significações, simpatias e
repúdios. Pensar essa nova forma – midiática – de golpe, apoiada nas instituições da
democracia liberal, Congresso e Justiça, torna-se um imperativo. Ademais, neste
contexto, uma questão se coloca: como se reordenarão as pautas nos campos da
comunicação e da cultura a partir de agora em nosso país.

Grupos temáticos
GT1 – Políticas de comunicação
Coordenação nacional: Profª. Drª. Eula Cabral (FCRB – MinC)
Coordenação local: Prof. Dr. Murilo Ramos (UnB)
Ementa: Objetiva estudar as ações de agentes públicos e privados relativas ao processo
de regulamentação da mídia em suas diversas fases. Envolve a definição do conjunto de
normas, princípios, deliberações e práticas locais relacionadas com a administração,
organização e funcionamento do conjunto do sistema comunicacional. Analisa os
processos e estratégias locais, regionais e internacionais dos conglomerados de
comunicação e seu impacto e influência nos governos e na sociedade. Além disso, a
concentração das comunicações e telecomunicações no Brasil.
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GT2 – Comunicação pública, popular ou alternativa
Coordenação nacional: Prof. Dr. Fernando Oliveira Paulino (PPG-FAC-UnB)
Coordenação local: Profa. Dra. Liziane Guazina (UnB) e Jairo Faria (UnB)
Ementa: Contempla investigações sobre a comunicação desenvolvida no âmbito dos
movimentos sociais, etnoculturais, dos sindicatos e organizações populares em geral,
bem como aquela ligada ao serviço público. Aborda todo tipo de comunicação movida
por objetivos sociais e de promoção da cidadania, atuantes em oposição à acentuada
mercantilização da mídia.
GT3 – Indústrias midiáticas
Coordenação nacional: Prof. Dr. Marcos Dantas (UFRJ)
Coordenação Local: Profa. Dra. Ellis Regina Araújo da Silva (UnB)
Ementa: Enfoca a rede institucional dos produtos comunicacionais que ligam a criação,
produção, circulação, organização e comercialização de conteúdos de natureza cultural,
informativa e de entretenimento. Engloba os processos industriais que envolvem
televisão, cinema, rádio, internet, publicidade, produção editorial, indústria fonográfica,
design, artes e espetáculos.
GT4 – Políticas culturais e economia política da cultura
Coordenação nacional: Profª. Dra. Verlane Aragão Santos (OBSCOM-UFS)
Coordenação local: Profa. Dra. Dácia Ibiapina (UnB)
Ementa: Abriga pesquisas que retratam o papel econômico, político e sociológico que o
campo da cultura e das artes assume na sociedade contemporânea. De um lado, engloba
discussões sobre a atuação do Estado, da participação da sociedade e do mercado nesta
relação, bem como os mecanismos de financeirização da cultura e das artes. De outro,
debate a industrialização e mercantilização da cultura e sua implicação na dinâmica
atual do capitalismo.
GT5 – Teorias e temas emergentes
Coordenação nacional: Profª. Dra. Patrícia Bandeira de Melo (FUNDAJ)
Coordenação local: Prof. Dr. Luiz Martino
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Ementa: Acolhe os trabalhos de fundamentação a partir da matriz teórica da Economia
Política da Comunicação e da Cultura, suas distintas vertentes e perspectivas
metodológicas bem como os estudos comparativos e relacionais entre a Economia
Política da Comunicação e outras correntes teóricas da comunicação e de outras
disciplinas.
GT6 – Ética, política e epistemologia da informação
Coordenação nacional: Prof. Dr. Marco Schneider (PPGCI-IBICT/UFRJ e PPGMCUFF)
Coordenação local: Profa. Dra. Liliane Machado (UnB)
Ementa: O objetivo geral do GT é fortalecer a presença da Ciência da Informação no
âmbito da Economia Política da Informação, da Comunicação e da Cultura, com ênfase
no debate em torno das questões éticas, políticas e epistemológicas correlatas, bem
como em suas interconexões teóricas e aplicadas.

GT7- Iniciação Científica em Economia Política da Informação, da Comunicação e da
Cultura
Coordenação: Profas. Dras. Elen Geraldes (PPG-FAC-UnB) e Janara Sousa (PPGFAC-UnB)
Ementa: O objetivo do GT é estimular a participação de pesquisadores da graduação,
das mais diversas áreas, no Evento a partir da pesquisa na área de Economia Política da
Comunicação, Informação e Cultura.

Coordenadores

Elen Cristina Geraldes (UnB) http://lattes.cnpq.br/9494858512482573
Luísa Martins Barroso Montenegro (UnB) http://lattes.cnpq.br/6231520355201599
Marcos Dantas Loureiro (UFRJ) http://lattes.cnpq.br/8920113816573321
Natália Oliveira Teles (UnB) http://lattes.cnpq.br/9581967936060931
Vanessa Negrini (UnB) http://lattes.cnpq.br/9835944306956139
Verlane Aragão Santos (UFS) http://lattes.cnpq.br/8919654003573846
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Equipe de apoio

Flávia Pereira da Rocha (UnB) http://lattes.cnpq.br/9965830878191170
Nayara Helou Chubaci Güércio (UnB) http://lattes.cnpq.br/5087954516729051
Pedro Ivo de Sá Guimarães (UnB) http://lattes.cnpq.br/6566465746160266
Silvana Pena de Sá (UnB) http://lattes.cnpq.br/4490599542425305

Comitê Técnico-Científico

Délcia Vidal (UnB) http://lattes.cnpq.br/2672598563988361
Elen Cristina Geraldes (UnB) http://lattes.cnpq.br/9494858512482573
Ellis Regina Araújo da Silva (UnB) http://lattes.cnpq.br/8819506375701154
Eula Cabral (FCRB-Minc) http://lattes.cnpq.br/1180749525319069
Fernando Oliveira Paulino (UnB) http://lattes.cnpq.br/2907708501435465
Liliane Maria Macedo Machado (UnB) http://lattes.cnpq.br/4419127208068044
Luiz Martino (UnB) http://lattes.cnpq.br/9545839725442236
Luiz Martins da Silva (UnB) http://lattes.cnpq.br/9014912050610602
Patrícia Bandeira de Melo (FUNDAJ) http://lattes.cnpq.br/4263428043620385
Verlane Aragão Santos (UFS) http://lattes.cnpq.br/8919654003573846
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| Programação Geral
Dia 09/11 | quarta-feira
13h

14h às
17h

Recepção e Credenciamento
Local: Hall de entrada do Auditório Benedito Coutinho
Mesa Socicom: A Comunicação Pública e seus percalços recentes no Brasil –
Ruy Lopes (USP); Nelia Del Bianco (UnB); Ivonete Lopes (Universidade
Federal de Viçosa); Rita Freire (EBC); Bia Barbosa (Intervozes).
Mediação: Marcos Urupá (UnB)
Local: Auditório Benedito Coutinho

15h às
17h30

Jornada dos Doutorandos
Local: Sala B8 (Edifício Benedito Coutinho)

18h às
19h

Coquetel
Local: Hall de entrada do Auditório Benedito Coutinho

18h
19h às
22h

Lançamento de Livros
Local: Hall de entrada do Auditório Benedito Coutinho
Mesa de abertura – “A mídia e o processo político brasileiro”, com Franklin
Martins e Tereza Cruvinel.
Mediação: Elen Geraldes (UnB)
Local: Auditório Benedito Coutinho

Dia 10/11 | quinta-feira

9h às
11h30

Painel 1 – Internet: sua economia e suas políticas
Marcos Dantas (UFRJ), César Bolaño (UFS) e Eduardo Villanueva (Peru).
Mediação: Janara Sousa (UnB)
Local: Auditório Benedito Coutinho
GT 7 – Iniciação Científica em Economia Política da Informação, da
Comunicação e da Cultura

10h30 às
10h45

Coffee Break
Local: Hall de entrada do Auditório Benedito Coutinho

8h30 às
10h30

10h45 às
12h45
12h45 às
14h30
14h30 às

Painel 2 – Ciência, tecnologia e inovação
Abrahan Sicsu (UFPE) e Sarita Albagli (IBICT).
Mediação: Elen Geraldes (UnB)
Local: Auditório Benedito Coutinho
Almoço
Local: livre
GT 1 – Políticas de Comunicação
Local: Sala A1
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17h30

GT 2 – Comunicação pública, popular ou alternativa
Local: Salas B7 e B8
GT 3 – Indústrias Midiáticas
Local: Sala A2
GT 4 – Políticas culturais e economia política da cultura
Local: Sala A3
GT 5 – Teorias e Temas emergentes
Local: Sala A4
GT 6 – Ética, Política e Epistemologia da Informação
Local: Sala A5
GT 7 – Iniciação Científica em Economia Política da Informação, da
Comunicação e da Cultura

17h30 às
18h

Coffee Break
Local: Hall do Auditório Benedito Coutinho

Assembleia Geral da ULEPICC-Brasil
Local: Sala A7 (mesma sala da coordenação geral do evento)
Painel 3 – Políticas Públicas Audiovisuais
Sérgio Ribeiro (UnB); Flávia Rocha (UnB); Lizely Borges (UnB); Luísa
19h às 22h Montenegro (UnB) e Natália Teles (UnB).
Mediação: Dácia Ibiapina
Local: Auditório Benedito Coutinho
18h

Dia 11/11 | sexta-feira

8h30 às
10h30
10h30 às
10h45
10h45 às
12h45
12h45 às
14h30
14h30 às
17h30

Painel 4 – Comunicação, Cultura e Desenvolvimento
Ruy Sardinha Lopes (USP) e Antônio Rubim (UFBA).
Mediação: Anita Simis (UNESP)
Local: Auditório Benedito Coutinho
CoffeeBreak
Local: Hall do Auditório Benedito Coutinho
Painel 5 – Setores do capital e financiamentos de campanha
Bruno Lima Rocha (UNISINOS), Marco Schneider (IBICT/UFRJ) e Arthur
Bezerra (IBICT).
Mediação: Rodrigo Braz (UnB)
Local: Auditório Benedito Coutinho
Almoço
Local: livre
GT 1 – Políticas de Comunicação
Local: Sala A1
GT 2 – Comunicação pública, popular ou alternativa
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17h30 às
18h

18h

Meia
noite

Local: Salas B7 e B8
GT 3 – Indústrias Midiáticas
Local: Sala A2
GT 4 – Políticas culturais e economia política da cultura
Local: Sala A3
GT 5 – Teorias e Temas emergentes
Local: Sala A4
GT 6 – Ética, Política e Epistemologia da Informação
Local: Sala A5
GT 8 – Temas emergentes da Economia Política da Informação, da
Comunicação e da Cultura e Lei de acesso a informação
Local: Sala A6
Coffee Break
Hall do Auditório Benedito Coutinho
Mesa de Encerramento: Mídia ativismo e Mídia livrismo
Mídia Ninja; Bia Barbosa (Intervozes); Pedro Rafael (FNDC); Antonio
Escrivão Filho (Direito Achado na Rua), Murilo Ramos (UnB).
Mediação: Vanessa Negrini (UnB)
Local: Auditório Benedito Coutinho
Confraternização de Encerramento – Festa Pequila com Je Treme mon
Amour (DJS Tide e Zalma)
Local: SCS Quadra 5 Bloco C loja 108|110 .
Valor da entrada: 20 reais (até 00h30, com apresentação do crachá do
evento)
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Os direitos de transmissão de futebol para jogos eletrônicos:
Brasileirão no PES e no FIFA1
Anderson David Gomes dos Santos2
Douglas Alves Medeiros3

Resumo
O artigo trata da venda dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol para os jogos
eletrônicos, buscando trazer elementos das negociações no broadcasting tradicional. São dois os games de
futebol que se destacam, refletindo uma disputa entre grandes produtoras: FIFA (EA Sports) e PES
(Konamy). Trata-se neste texto da indústria de jogos eletrônicos de forma geral, passando pelo histórico
dos games de futebol, até chegar aos últimos anos, buscando como fontes de referência artigos na
Comunicação e na Educação sobre o tema, além de utilizarmos notícias de sites especializados. Estas
discussões têm como base teórico-metodológica estudos anteriores sobre direitos de transmissão de
eventos esportivos (SANTOS, 2013, 2015, 2016) a partir da Economia Política da Comunicação (EPC),
com diálogo com conceitos ligados às estruturas de mercado.

Palavras-chave: Economia Política da Comunicação, Indústria de Jogos Eletrônicos,
Games de Futebol, direitos de imagem.

Abstract
The article deals with the sale of broadcasting rights of the Brazilian Soccer Championship for electronic
games, seeking to compare it to the negotiations in traditional broadcasting. There are two football
games that stand out, reflecting a dispute between major producers: FIFA (EA Sports) and PES
(Konamy). It is the game industry in general, passing through the history of football games, until the last
years, seeking as sources of reference articles in Communication and Education on the subject, in
addition to using news from specialized websites. These discussions have as theoretical-methodological
basis previous studies on rights to broadcast sports events (SANTOS, 2013, 2015, 2016), keeping the base
in the Political Economy of Communication (EPC ) and dialoguing with concepts related to market
structures.

Keywords: Political Economy of Communication, Industry of Electronic Games,
Football's Games, image's rights.
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douglasmedeiros86@gmail.com
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INTRODUÇÃO
Este artigo pretende desenvolver etapa inicial de pesquisa sobre a venda dos
direitos de imagem do Campeonato Brasileiro de Futebol para os games, buscando
semelhanças, diferenças, oportunidades criadas e desperdiçadas quando comparado a
essas negociações ao broadcasting tradicional.
Esta investigação segue uma trajetória de análise da apropriação midiática do
futebol enquanto produto para diferentes indústrias culturais, que nos últimos anos vem
se detendo na TV fechada (SANTOS, 2015, 2016); mas que se iniciou com a TV aberta
(SANTOS, 2013).
O interesse pelos jogos eletrônicos se deu pelo aumento da presença dos egames na programação de canais esportivos na TV fechada, incluindo transmissão de
torneios ao vivo, e reportagens na TV aberta e em sites esportivos. Tal processo
representa movimento gradativo a partir de 2015, ainda que este mercado seja
profissional há alguns anos – seja no lado de quem produz games, que movimenta muito
dinheiro ano após ano há décadas, mesmo com crises da indústria, como veremos aqui;
seja por quem pratica um e-game. Este que deve ser assunto para um novo artigo.
Aqui interessa outra vertente. É muito frequente algumas dificuldades na
aquisição de direitos de imagem de clubes e jogadores brasileiros para os games ligados
ao futebol, com alguns anos sem times nacionais nestes jogos, um instrumento de
difusão das marcas para o exterior e mesmo para dentro do país, num momento
histórico de expansão dos clubes europeus para o mundo. São dois os games de futebol
que se destacam, refletindo uma disputa entre duas grandes produtoras desses: FIFA
(EA Sports) e PES/Winning Eleven (Konamy).
A partir disso, o texto toma como base teórico-metodológica a Economia
Política da Informação, da Comunicação e da Cultura (EPC), apropriando-se de estudos
anteriores sobre direitos de transmissão de eventos esportivos e obras que discutem as
as indústrias culturais (BRITTOS, 2005; DANTAS, 2011), que dialogam com com
conceitos ligados às estruturas de mercado. Como procedimento metodológico,
utilizaremo-nos ainda de reportagens publicadas nos últimos anos com informações
sobre novos acordos para licenciamento de clubes de futebol brasileiro em games.
Assim, o artigo está estruturado da seguinte maneira: discussão preliminar sobre
a indústria de jogos eletrônicos de forma geral; histórico dos games de futebol; até
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chegar aos últimos anos, realizando apontamentos teóricos que problematizarão esse
percurso.
INDÚSTRIA DE JOGOS ELETRÔNICOS
A indústria de jogos eletrônicos se desenvolveu muito do primeiro jogo, criado
nos anos 1950, até os dias atuais. Ainda que esteja mais ligada nos estudos atuais às
indústrias criativas, tem uma relação direta com as indústrias culturais tradicionais, seja
alimentando com novas histórias ou se aproveitando das mudanças tecnológicas em
curso para a evolução do conteúdo audiovisual para o entretenimento nas últimas 5
décadas.
O primeiro jogo eletrônico, de tênis de mesa, foi criado em 1958, mas baseado
na utilização de um osciloscópio, instrumento de medida eletrônica. Só três anos depois
é que se cria um jogo propriamente para o âmbito eletrônico, o Spacewar, com duas
naves espaciais que deveriam destruir uma a outra, criado a partir de um computador
PDP-1 por Steve Russel no MIT, nos Estados Unidos (PINHEIRO, 2006).
Os anos 1970 e 1980 deram popularidade aos jogos através dos arcades
(conhecidos como fliperamas) dentro de casas de diversão, que tão logo puderam ser
vendidos para a televisão como monitor do jogo o ápice de sua história chegou.
Segundo Pinheiro (2006), isso se tornou possível a partir de 1968, quando Ralph Bauer
criou o primeiro dispositivo, denominado Odyssey. Logo depois, Nolan Bushnell,
fundador da Atari, cria os Arcades, dos mais conhecidos jogos de todos os tempos.
Destaque para o Pong, criado em 1972 como o primeiro jogo baseado em computador
que foi um sucesso de vendas ao chegar às casas das pessoas, devido ao tamanho da
máquina e custo do jogo, a partir de 1975. Assim:
Com a chegada do computador pessoal, a indústria de games entra em
uma nova fase. Os PCs trouxeram para o lar uma tecnologia até então
exclusiva de laboratórios de pesquisa, grandes empresas e setores
militares. Jogos desenvolvidos para videogames foram adaptados para
computadores pessoais. Além disso, computadores como o Apple II e
o Commodore 64 foram projetados com recursos gráficos e
processadores específicos para games (BARBOZA; SILVA, 2014, p.
6).

Uma informação relevante a se destacar deste histórico, numa perspectiva de
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análise de estruturas de mercado, é que a Warner4, em 1976, então um grande estúdio
cinematográfico, adquiriu a empresa Atari para seu conglomerado por cerca de 30
milhões de dólares, lançando uma nova versão do game, o Atari 2600, com sons e
gráficos melhores (MEDEIROS, 2010). Esse fato é importante para observarmos os
primeiros passos da formação de conglomerados de comunicação que adentram para
outros setores de mercado. Assim: “Em direção aos mercados internos ou externos, as
indústrias culturais expandem-se, procedendo a alianças, realizando sinergias capazes
de aumentar a rentabilidade de seus produtos e encontrando novos espaços” (BRITTOS,
2005, p. 76).
O sucesso de faturamento na metade final dos anos 1970 gerou um quantidade
de empresas maior que o mercado podia suportar, saturando-o. Além disso, a chegada
dos computadores pessoais também afetou o mercado, já que além dos jogos, como nos
consoles, possibilitavam o uso para o trabalho (HORN, MAZO, 2010). Isso gerou a
quebra do mercado de jogos eletrônicos em 1984, gerando uma reconfiguração da
indústria marcada por duas partes. A primeira é a separação entre empresas de hardware
e software, iniciada no final dos anos 1970, mas que diferencia as etapas de produção
para cada coisa, podendo terceirizar a partir de pequenas e médias produtoras de jogos
eletrônicos, distribuídos por empresas maiores. O segundo ponto é que isso vai gerar um
segmento centrado num oligopólio que se constitue em torno de três grandes
fabricantes: Nintendo, entrada dem 1985, com o NES; Sony, entrada em 1994, com o
Playstation; e Microsoft, entrada em 2001, com o Xbox.
Neste cenário constituído no início do novo século para cá, considerando o
aprimorimento tecnológico, de acordo com Fleury, Nakano e Cordeiro (2014):
Os três grandes fabricantes de console têm adotado estratégias de
mercado diferentes: enquanto Sony e Microsoft disputam o mercado
mais tradicional, a Nintendo adotou uma estratégia diferenciada. O
Playstation 4 é tratado como um produto para aficionados por alta
tecnologia, ao passo que o Xbox One posiciona-se como um Media
Center, enquanto o Wii U destina-se a um público mais casual. Além
disso, as apostas técnicas também são diferentes: o controle do Wii U
se assemelha a um tablet, o Playstation 4 utiliza um sensor táctil no
painel do controlador, e o Xbox One requer o uso do dispositivo
4

Entre idas e vindas do grupo Warner em relação à Atari, houve: divisão da empresa em duas,
com o grupo ficando apenas com a produção de games (software), em 1985; venda desta parte, aquisição
e revenda, em 1993; e compra da propriedade intelectual da produção de jogos eletrônicos em meados dos
anos 2000, quando todas as derivações da Atari entraram em falência. Em 2016, o grupo Time Warner,
gigante no mercado da comunicação, foi comprado pela At&T, das telecomunicações.

VI Encontro Nacional da Ulepicc-Brasil – Brasília – 9 a 11/11/2016

Kinect (FLEURY, NAKANO, CORDEIRO, 2014, p. 143).

De acordo com Horn e Mazo (2010), a indústria de jogos eletrônicos e
videogames, já em meados dos anos 2000, superava a indústria cinematográfica, em
volume financeiro, com uma tendência de ainda maior crescimento – era um fluxo de
US$ 21 bilhões em 2007. A perspectiva apontada por Fleury, Nakano e Cordeiro (2014)
para 2018 é que essa indústria movimente US$ 89 bilhões, numa taxa de crescimento de
6,3% ao ano.
O crescimento dessa indústria também gerou uma segmentação tanto nas etapas
da cadeia produtiva, quanto no perfil e nas configurações para cada plataforma
eletrônica em que os jogos eletrônicos podem constar. Assim, a produção precisa
considerar a plataforma em que o jogo será lançado, dados os limites de cada suporte
(consoles, computadores, arcades e/ou mídias móveis) tanto no que se refere ao uso
quanto na tecnologia possibilitada em cada um, demarcando um mercado que exige
ainda mais a diferenciação em seus conteúdos.
Para se ter uma ideia, considerando apenas o console, verdadeira central de
mídia que possibilita leitura de blue-ray, acesso a aplicativos como o Netflix e
plataforma de acesso à internet, como afirmam Fleury, Nakano e Cordeiro (2014, p. 5152), a estrutura dessa cadeia está dividida em: “etapa de produção, constituída pelos
fabricantes de console, as publicadoras e os desenvolvedores, e o canal de distribuição,
composto pelos distribuidores e pelos varejistas”.
De forma geral, em termos de produção é necessário considerar que:
Enquanto que para se produzir um jogo no início da Era Atari era
necessário um programador de linguagem Assembly apenas, hoje se
precisa de uma equipe que pelo menos contemple as áreas de roteiro,
cinema (cenas de jogo), direção de arte, pesquisa (histórica ou
referencial), editores de som e compositores, e enfim programadores
de linguagem também. A equipe de produção de um jogo está
esquematizada da mesma forma que as de cinema (PINHEIRO, 2006,
p. 6).

Ainda que não seja do nosso interesse neste artigo tratar da indústria brasileira
de jogos eletrônicos, mas do consumo de determinado produto, é importante destacar
que se trata do 12º maior mercado do mundo, segundo a empresa internacional de
pesquisa de games Newzoo, com a previsão de movimentar US$ 1,4 bilhão em 2016
num mercado de 59,2 milhões de jogadores, com destaque para o crescimento 50% para
os jogos para mídias móveis – US$ 284 milhões (HOLLEMAN, 2016).
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Outros dados relevantes a se destacar é que 70% dos brasileiros jogam a partir
de consoles, 39% desses jogadores gastam dinheiro com jogos, com público maior de
21 a 35 anos – 32% de homens e 22% de mulheres que jogam são dessa faixa etária
(HOLLEMAN, 2016). Portanto, vemos um público jovem, mas com entrada no
mercado de trabalho, logo com potencial de consumir os jogos eletrônicos.
Por fim, já fazendo a ligação com a próxima parte deste artigo, o FIFA, da EA
Sports, é o jogo eletrônico para console mais jogado no Brasil, com 45% de uso dentre
os jogadores nacionais, vindo em seguida com 37% Assassin's Creed e o clássico Super
Mario (HOLLEMAN, 2016).

GAMES DE FUTEBOL
Como percebido a partir dos dados, ainda que a paixão da maioria dos
brasileiros pelo futebol seja algo indiscutível dada sua importância enquanto
manifestação sociocultural, isso acaba por se refletir também quando se trata da escolha
por jogos digitais, outro fenômeno que se constituiu ao longo do tempo com expressões
culturais próprias.
O primeiro game de futebol foi o Atari Soccer, produzido em 1980 pela empresa
estadunidense e que rodava nos consoles Atari 2600, em preto e branco, num gráfico
simples, em duas dimensões e com a imagem do alto. Ao longo dessa década, outros
jogos foram sendo lançados por diferentes empresas e para diferentes suportes, cada
qual aprimorando tecnologicamente as possibilidades de utilização. Destacamos três
jogos deste período. Os primeiros deles são pelo mesmo motivo, a utilização de uma
estrela do futebol mundial. Em 1982 surge o Pele's Soccer, para o Atari 2600; e em
1986, o Peter Shilton's Handball Maradona, produzido para Commodore 64, que se
utilizou do famoso gol de mão do craque argentino nas quartas-de-final da Copa do
Mundo FIFA 1986 sobre o goleiro Peter Shilton. O terceiro é o Italia'90, disponível a
partir de 1989 para Master System e Mega Drive, e que foi o primeiro a utilizar a Copa
do Mundo FIFA como chamariz, apresentando já aprimoramentos, caso da
possibilidade de mudança de câmera ao se chutar ao gol (OS..., 2013).
A década de 1990 aumentou a disputa entre as fabricantes de console, de
maneira a melhorar a qualidade dos jogos. Em 1993, a EA Sports, braço esportivo da
estadunidense Eletronic Arts (EA) – que também produz jogos da NBA, NHL (hóquei)

VI Encontro Nacional da Ulepicc-Brasil – Brasília – 9 a 11/11/2016

e Nascar (automobilismo), entre outros –, cria o FIFA Football ou FIFA Soccer,
primeiro jogo com chancela, neste caso a FIFA. O jogo então pôde apresentar estrelas
internacionais na capa, um anos antes do mundial realizado nos Estados Unidos, um
grande chamariz para o público interno e, ainda hoje, a Copa com maior público.
A empresa atuará no mercado apostando nos direitos oficiais de ligas nacionais e
importantes campeonatos mundiais, casos da Copa do Mundo FIFA e da UEFA
Champions League, tendo ainda hoje vantagem para conseguir os direitos dos principais
campeonatos do mundo, para além da parceria com a principal entidade organizadora do
futebol mundial praticamente desde o início dos games ligados ao futebol. Siena (2011)
afirma que a liga do Brasil estava presente, com times da primeira, segunda e terceira
divisões do futebol nacional: América-RJ, Bangu, Botafogo, Bragantino, Corinthians,
Ferroviária, Flamengo, Fluminense, Guarani, Internacional, Palmeiras, Ponte Preta,
Portuguesa, Santos, São Paulo e Vasco da Gama.
Até então, os jogos famosos da época eram o Kick-Off e o Sensible
Soccer, porém nenhum deles possuía licenças de torneios ou times e a
câmera do jogo se posicionava do alto, como se fosse a visão de um
pássaro, deixando os jogadores caricatos com cabeças maiores que o
corpo. Essas características não atendiam a demanda dos jogadores de
simuladores de futebol, pois os games do estilo não possuíam
ambientes mais próximos da realidade, ao contrário de simuladores de
tênis e automobilismo, que na época já contavam com conteúdo
totalmente licenciado (SIENA, 2011, p. 27).

Além disso, o FIFA 94 tinha efeitos 3D em qualidade gráfica 2D, mas com as
camisas lisas e com placas publicitários no entorno do gramado sem marcas, apenas nas
cores da FIFA, azul e branco. Isso vai mudar na versão seguinte do jogo, cujas placas
recebem também a marca da Panasonic, primeiro patrocinador de games de futebol
(SIENA, 2011).
Dois anos depois a Konami Sports, repartição da joapones Konamy, criou o
Winning Eleven, que terá grande sucesso a partir dos consoles Playstation – criado um
ano antes pela Sony – e então voltado ao mercado japonês. O game tem origem no
International Super Star Soccer, criado para os consoles da Nintendo e que explodiu em
vendas na década de 1990, especialmente a versão de 1995, mesmo sem poder utilizar
nomes de jogadores reais (PAROLINI, CARLASSARA, ROCCO JR, 2016).
Enquanto a franquia FIFA tenta se aproximar do jogo real, também na
representação mais completa possível de times e jogadores, o Winning Eleven faz esse
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percurso ao longo de seus primeiros dez anos, ao se voltar também ao mercado
internacional, criando um nome paralelo “Pro Evolution Soccer” – que será
incorporado, independente do país, a partir de 2007. Esse processo ocorreu na seguinte
ordem:
Os primeiros jogos apresentavam em suas capas as figuras de atletas
sem identificação étnica, simplesmente demonstrando a relação do
jogo ao futebol. No decorrer da propagação no Japão, os alvos das
capas passaram a ser os atletas japoneses que eram representados
através da liga japonesa, da seleção japonesa, de seus craques e outros
que atuavam na liga do país, sendo o mercado japonês o principal alvo
dos jogos do Winning Eleven (HORN, MAZO, 2010, p. 285).

Essa mudança vai criar um duopólio dos jogos eletrônicos de futebol, que até
2003 tinha a liderança sob uma larga vantagem do FIFA, que é considerado o jogo mais
vendido da história. Dentre as mudanças, já na versão de 2002, ano da Copa do Mundo
FIFA realizada no Japão e na Coreia do Sul, além de colocar atletas internacionais na
sua capa, o Winning Eleven criou a possibilidade da negociação de atletas, como se o
jogador atuasse no mercado de futebol, sendo visto por Horn e Mazo (2010) como um
fator fundamental para o início da popularização mundial do jogo. No ano seguinte,
passa contar com cerca de 60 clubes e muitas seleções, ainda que poucos licenciados,
entretanto com a possibilidade de se modificar o jogo, “substituindo times ou seleções
as quais ele considerasse dispensáveis e adicionando seus clubes preferidos” (SIENA,
2011, p. 34). Os “mods” foram outro fator importante para a internacionalização do jogo
por permitir que o game fosse hackeável, pois ele possibilita “por meio de programas de
computador especializados, o jogador mexer no conteúdo dentro do CD/DVD e criar
uma cópia para adicionar mods de licença de times, seleções, adboards, chuteiras, bolas,
estádios” (SIENA, 2011, p. 34).
Em termos de patrocínios, os jogos eletrônicos de futebol passaram a aumentar a
concorrência para ter os mais relevantes torneios, buscando os direitos com
exclusividade também de clubes, fazendo, inclusive, propaganda nas placas publicitárias
de torneios e até nas camisas de alguns times. Além disso, disputa a cada ano as mais
importantes estrelas internacionais do momento para a sua capa com fotos posadas.
Depreende-se disso que:
O consumo do espetáculo, no seu ato imediato ou nas suas
replicações, é sempre consumo de trabalho vivo, direto ou
mediatizado, consumo do talento, da competência, da empatia, da
comunicação do artista e de seu público. É trabalho vivo gerando
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atividade viva, como emoções provocadas, motivações incentivadas,
visões de mundo suscitadas, desejos acionados do indivíduoaudiência. […] O capital, na sua evolução contraditória, superou-se a
si mesmo e, reduzindo ao limite de zero os termos de produção e
circulação, sobretudo estes nas suas atuais fronteiras espetaculares de
investimento e acumulação, fez do trabalho vivo, trabalho não
redutível a abstrato, o seu próprio objeto de acumulação (DANTAS,
2011, p. 47-48).

É importante apontar sobre esse caso o que Horn e Mazo (2010) indicam, que
apenas os atletas famosos é que têm a sua representação catalogada e mostrada no jogo
nos mínimos detalhes. Os demais não têm uma definição adequada, apenas os
patrocinadores das camisas, o que fortalece a imagem internacional de estrelas que
jogam muito dentro do campo real e também podem ser melhor identificados no virtual.
Por fim, ainda que não sejam grandes centros de futebol – ainda que suas ligas
atraiam ou já tenham atraído jogadores importantes devido ao poder financeiro –,
Estados Unidos e Japão têm empresas sediadas em seus países nessa disputa por serem
centros socioeconômicos e tecnológicos do mundo. Ambos tiveram seus jogos se
internacionalizando às vésperas do principal megaevento esportivo do mundo em seus
países, o que ajudou tanto no mercado interno quanto no externo. Fleury, Nakano e
Cordeiro (2014, p. 60) explicam historicamente como a indústria de jogos digitais se
concentra nesses dois países, num exemplo que indica a existência de economias de
aglomeração a partir de arranjos locais com concentração de empresas:
Nesses países, algumas regiões concentram as atividades, devido à
existência de profissionais, aos spillovers e ao próprio ambiente
criativo. A Atari foi criada na Califórnia, assim como a Activision, a
Eletronic Arts e a Blizzard. A Valve nasceu no estado de Washington,
e hoje tem sua sede em Bellevue, vizinha a Seattle, onde anos mais
tarde, a PopCap foi fundada. Já no Japão, a Nintendo nasceu e tem
sede em Kyoto enquanto a Konami foi fundada em Osaka, a cerca de
55km de Kyoto, e a Sega tem sede em Tóquio. Quando as empresas
japonesas estabeleceram suas unidades em solo americano,
escolheram cidades onde já havia empresas do mesmo setor: a unidade
americana da Nintendo está localizada em Redmond, Washington,
vizinha a Seattle; a Sega tem sua unidade americana em São
Francisco; e a Konami, em El Segundo, Califórnia. Por outro lado, as
empresas americanas fizeram o mesmo: a EA tem unidade em Tóquio.

Para facilitar as negociações por direitos de imagem e também as vendas de
jogos, as empresas acabam por manter filiais em outras partes do mundo. A EA chegou
a ter na primeira década dos anos 2000 uma no Brasil, mas se retirou em seguida,
mantendo apenas a parceria com algumas desenvolvedoras de jogos. A seguir,
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trataremos de outro problema comum que as empresas de jogos eletrônicos vêm
sofrendo no país.

A AQUISIÇÃO DOS DIREITOS DE IMAGEM PARA GAMES NO BRASIL
Como indicado anteriormente, os times brasileiros já apareciam no FIFA em
1995, mas a primeira vez que os 20 times da primeira divisão estiveram num dos dois
jogos eletrônicos de futebol foi em 2007, também no FIFA. Quase 10 anos depois, as
dificuldades para que os times nacionais e seus jogadores estivessem nos jogos
eletrônicos só deu sinais de melhora a partir deste ano.
Para os jogos de 2017, a EA Sports tem contrato com 23 clubes brasileiros, entre
os presentes nas Séries A (18) e B (5). Os times representados são: América-MG,
Atlético-MG, Atlético-PR, Botafogo, Chapecoense, Coritiba, Cruzeiro, Figueirense,
Fluminense, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Ponte Preta, Santa Cruz, Santos, São
Paulo, Sport e Vitória (Série A); e Avaí, Criciúma, Goiás, Joinville e Vasco (Série B),
ainda com contrato em vigor com a empresa.
A EA Sports pode perder espaço pelos acertos da rival Konami nos últimos
anos. A empresa japonesa desde 2015 – ano em que a concorrente não teve nenhum
time brasileio licenciado – tem exclusividade em usar as marcas e jogadores dos dois
times com maior torcida no Brasil, Flamengo e Corinthians.
A Konami assumiu o mercado brasileiro como importante para sua atuação, pois
a sua concorrente tem grande abrangência na Europa, com acordos firmados com ligas
importantes, de maneira a restringir a quantidade de clubes em locais como Espanha (2)
e Inglaterra (2) para a empresa japonesa. Assim, além de investir na exclusividade de
Flamengo e Corinthians, a empresa já possuía os direitos de 6 estádios brasileiros
disponíveis como escolha de seus jogadores: Maracanã, Arena Corinthians, Morumbi,
Mineirão, Beira-Rio e Vila Belmiro.
A novidade para 2016 foi o anúncio de acordo de exclusividade com a
Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O game torna-se o oficial do “Brasileirão
Chevrolet”, podendo usar os nomes do principal campeonato do país, podendo usar a
bola criada pela Nike para o torneio e o trofeu oficial. Para a versão de 2017 do PES, os
20 clubes brasileiros da primeira divisão deste ano estão garantidos, mais o Red Bull
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Brasil, time da primeira divisão paulista e que disputou a Série D brasileira em 2016
(LOBO, 2016c).
A expectativa da empresa é facilitar os acordos com clubes e jogadores a partir
da mediação da CBF, já que esta não faz parte da negociação de direitos de imagem dos
clubes da primeira divisão do país desde a criação do Clube dos 13, associação que
representava os 18 clubes de maior torcida do país, em 1987. Para se ter uma ideia, o
torneio brasileiro só passou a fazer parte do PES a partir de 2013.
A EA Sports não poderá usar o nome “Campeonato Brasileiro” ou “Brasileirão”
em seus jogos, pois os nomes são da CBF (LOBO, 2016a). Assim como, não tem os
direitos de nenhum estádio brasileiro. O jogador de times locais terá que usar uma das
17 opções inventadas, os 20 estádios da Premier League – liga inglesa cujos direitos são
da empresa, assim como os da J-League (liga japonesa) e os da La Liga (liga espanhola)
–, e mais outros 22 estádios do mundo, caso da Allianz Arena (Bayern de MuniqueAlemanha) e do Parc de Princes (Paris Saint-Germain) (LOBO, 2016a).
Essa dificuldade que ambas as marcas têm no licenciamento gera uma série de
problemas para os clubes, dentre os quais está a possibilidade de conseguir maior
quantia, especialmente para os de menor torcida, numa negociação conjunta; para as
empresas, a negociação coletiva viabilizaria acordo com todos os interessados de
maneira mais prática (SANTOS, 2013) – evitando que não se assine acordo ou ocorra
apenas com alguns dos clubes e jogadores, como ocorreu com o FIFA 2015 e alguns
álbuns da Panini para o Campeonato Brasileiro, além do que ocorrerá com o Football
Manager para 2017.
Em diversos países da Europa e mesmo na Argentina, aqui na América do Sul, a
negociação desses direitos se dá pela federação nacional ou pela liga dos times,
enquanto que os sindicatos de jogadores negocia os direitos de imagem dos atletas de
forma coletiva, recebendo parte disso e distribundo o dinheiro (LOBO, 2016b).
Isso ainda está bem distante de ocorrer no Brasil. Primeiro que os sindicatos de
jogadores ainda são muito fracos politicamente, servindo mais para dar apoio a exatletas ou para cobranças pontuais, mas sem maior peso, quando um time deixa de pagar
salários. Não à toa que o Bom Senso F.C, quando surgiu em 2014, ganhou os holofotes,
sendo uma associação de jogadores na ativa, conseguindo coisas como adiar o início do
calendário do futebol brasileiro no ano seguinte para garantir os 30 dias de férias dos
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jogadores.
Quanto à associação de clubes, o desfecho de um processo no Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (CADE) em 2010 em vez de melhorar o processo,
acabou gerando prejuízo. Reconhecendo a independência dos clubes de negociar seus
direitos de imagem, o Grupo Globo acabou costurando a desintegração do Clube dos 13
fazendo com que a negociação se desse de forma individual desde então. Como afirma
Santos (2013, p. 166), “a centralização da exploração comercial de torneios esportivos
seria a melhor condição de negociação porque se faz necessária uma cooperação entre
os clubes no campo econômico”, pois trata-se de um evento com diferentes times, em
que mesmo uma partida não pode ser isolada do campeonato como um todo, que é o
produto geral a ser negociado.
Esses problemas se refletiram em outras áreas, casos da venda de placas em
torno do campo e para a venda dos direitos de jogos para o mercado internacional – dois
dos elementos que o Grupo Globo cedeu para seguir com os direitos de transmissão do
Brasileirão. Enquanto isso, em agosto de 2016 foi criada a Associação Brasileira de
eSports, que conseguiu no mês seguinte receber pela transmissão do Esporte Interativo
(Grupo Turner) da Brasil Game Cup de Counter Strike (CLUBE..., 2016).
Parolini, Carlassara e Rocco Jr. (2016) analisaram o potencial do marketing a
partir dos jogos eletrônicos de futebol e trazem dois exemplos de como o mercado
internacional de futebol trata disso. Primeiro, ao indicarem que a liga chinesa foi
completamente licenciada pela EA Sports para o FIFA, dado o crescimento das vendas
de games de forma geral na China. O segundo exemplo é o seguinte:
Entendendo esse crescimento do setor, equipes e franquias de várias
modalidades esportivas estão cada vez mais elaborando estratégias
para atingir esse público consumidor de games esportivos, como no
caso do Manchester City que dentro do seu estádio possui uma estação
de vídeo game para os torcedores jogarem FIFA com o clube dos
citzens. Na mesma estratégia, a empresa patrocinadora do clube
disponibiliza em alguns de seus voos, a mesma possibilidade para os
passageiros (PAROLINI, CARLASSARA, ROCCO JR, 2016, p. 2).

Há um prejuízo acumulado enorme, levando-se em consideração o público
desperdiçado quando não se tem jogadores, clubes e torneios nacionais nestes jogos.
Como apontamos acima, a maior parte de jogadores de games no país está na faixa
etária dos 21 aos 35 anos, para além da presença destes no entretenimento de crianças e
adolescentes, cuja escolha dos clubes está em andamento. Quer dizer, perde-se um

VI Encontro Nacional da Ulepicc-Brasil – Brasília – 9 a 11/11/2016

importante nicho de consumidores no presente e no futuro a ser explorado para as
próprias marcas dos clubes, em concorrência com os de fora especialmente graças à
maior transmissão de torneios internacionais a partir do novo século; e até para os
patrocinadores das equipes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ainda que o nosso intuito neste artigo tenha sido pegar como objeto um produto
midiático segmentado, os jogos eletrônicos de futebol, tentamos ao longo do texto tratar
de forma ainda inicial de alguns elementos de mercado que conformam a indústria de
jogos digitais, elemento que permite uma quantidade enorme de perspectivas de estudos
dadas as poucas análises ainda existentes tanto no campo da Comunicação, quanto nos
estudos econômicos.
Trata-se de indústria de entretenimento importante em fluxo financeiro no
mundo inteiro. Ainda que no Brasil o preço seja muito maior dos consoles em relação a
outros países, há especial interesse das empresas estrangeiras do setor num mercado
consumidor de mais de 50 milhões de pessoas; além do aumento gradativo de empresas
nacionais que surgem e tentam sobreviver para produzir jogos eletrônicos para alguma
plataforma.
Dentro desta realidade, há o interesse cada vez maior de se conquistar uma faixa
de público consumidor de produtos culturais que se interessa por esses jogos. No caso
aqui em análise, o jogo eletrônico de futebol gera muitas receitas a cada nova versão,
captando um público jovem também para a publicidade que está presente nele.
A segunda via, que ficará para outro artigo, vem com a criação de torneios para
os jogos eletrônicos de forma geral, os eSports, que contêm também games de futebol, a
ponto de a FIFA eleger o melhor jogador do ano também nesta modalidade a partir da
franquia que tem o direito de usar sua marca.
Assim, percebe-se um grande potencial que vem sendo desperdiçado pelos
clubes brasileiros até agora tanto na possibilidade de difusão de sua marca quanto no
quesito econômico direto, com uma negociação que possa gerar maiores valores – como
vem ocorrendo em outros setores de vendas de direitos de transmissão – quanto
pensando no futuro, no caso da difusão da marca pensando em potenciais consumidores.
Por fim, no que se refere aos estudos da Economia Política da Informação, da
Comunicação e da Cultura, observar a indústria de jogos digitais nas suas diversas
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vertentes numa perspectiva crítica heterodoxa, que marca este eixo teóricometodológico, também se faz necessário para podermos entender uma indústria de
entretenimento em constante crescimento, que gera produtos paralelos em outras mídias
(animes, filmes, etc.), e que ainda peca em trabalhos sobre ela.
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RESUMO
O modo de produção de notícias nos ambientes jornalísticos, em especial nas redações
de jornais impressos ou on-line, tem como ponto de partida o editor de texto. As rotinas
produtivas apoiam-se em duas práticas correntes: a) produção tradicional, com o uso de
editores de texto de mercado; b) produção baseada em CMS - Content Management
Systems. No primeiro caso, a edição evoluiu a partir das antigas máquinas de datilografia,
agregando recursos da informática, hoje empregando softwares como o Write (Linux); Word
ou Notepad (Microsoft). Quanto à produção baseada em Sistemas de Gerenciamento de
Conteúdo, utilizam-se aplicativos de mercado ou desenvolvidos pelas empresas jornalísticas
para criar, gerenciar e publicar conteúdos.
A atual rede mundial de computadores (World Wide Web) possui limitações: arquivos
aparecem em diversos formatos e não podem ser reutilizados; há dificuldade para
interligá-los, pois os links perdem a validade; e muitos são os problemas para se recuperar
informação. Com o advento das tecnologias da Web Semântica e da Internet das Coisas, a
ciência da computação tem buscado apresentar metodologias que tornem os sistemas
compatíveis a fim de usufruir de todo o potencial da nova Web. Em vez de demandar
trabalho humano, máquinas podem fazer o trabalho de filtrar os arquivos por meio de
algoritmos inteligentes que auxiliam na precisão das buscas.
A produção baseada em CMS é prática inovadora e está em pleno uso pelas redações
jornalísticas. Observamos aqui um dos fenômenos da convergência. O Jornalismo Semântico
é uma vertente da prática profissional que visa a recuperação de informações de forma mais
dinâmica e intuitiva e pretende organizar e facilitar o acesso a um maior volume de dados,
melhorando consequentemente a qualidade do conteúdo e contribuindo para o acesso dos
cidadãos, dentro do princípio do direito à informação.
Se a Web Semântica é a Web de dados (números, eventos, propriedades químicas, etc.),
que permite criar repositórios, construir vocabulários e escrever regras para interoperar
esses dados, as ontologias são enriquecimento de dados, aquilo que possibilita (ao
jornalista) adicionar significados e disponibilizá-los de modo que as pessoas possam fazer
melhor uso deles. A absorção de tecnologias semânticas pelo jornalismo tornará possível,
por exemplo, atualizar dados de diversas fontes; armazenar informações em bancos de
dados, facilitando a consulta; visualizar planilhas, gráficos e mapas; incentivar a produção
colaborativa.
Com relação à produção do texto em si, pode-se continuar usando um editor de texto. No
Jornalismo Semântico, o que muda é que o jornalista passa a adentrar no ambiente de
edição, antes restrito aos diagramadores ou editores. O jornalista é quem, além de produzir

o texto, faz um link às imagens, atribui palavras-chave ao conteúdo, indica caminhos para
matérias já publicadas e ainda encaminha o texto às mídias sociais.
PALAVRAS-CHAVE: CMS Semântico, Ontologias, produção de notícias

INTRODUÇÃO
A atual Web possui algumas limitações quanto ao uso de arquivos em diversos formatos e
que não podem ser reutilizados, com dificuldade de serem interligados, com links que
perdem a validade e em particular, pela dificuldade de se representar e recuperar
informação para fins de busca por meio de palavras-chave. Essas dificuldades são facilmente
identificadas quando buscamos informação nos mecanismos de busca da Web e
encontramos como resultado uma lista extensa de páginas, em diversos formatos, contendo
combinações estranhas do termo pesquisado, o que demanda esforço humano para filtrar o
conteúdo de todas as páginas listadas.
Com o advento das tecnologias da Web Semântica e Internet das Coisas, a ciência da
computação tem buscado propiciar aos engenheiros de software com metodologias e
mecanismos que tornem seus sistemas compatíveis com as tecnologias existentes ou que
estão em faze de adequação para usufruírem do potencial da nova Web (Oliveira, 2006).
Imaginemos assim que as máquinas poderiam fazer o trabalho de filtrar e selecionar os
arquivos pesquisados na web por meio de algoritmos inteligentes que auxiliam na precisão
das buscas. Esses algoritmos também podem auxiliar na disponibilização de documentos.
O objetivo deste trabalho é apresentar os atuais modelos de produção de conteúdo em
ambientes jornalísticos, por meio do método de desenho de processo de negócios com base
em análise de casos de redações de jornais visitados, assim como apresentar a lista de CMSs
que são utilizados por alguns desses jornais visitados, em particular os CMSs que visam a
organização de conteúdos com visão de representação e recuperação da informação.
REVISÃO E LITERATURA
O modo de produção de informação nos ambientes jornalísticos, em especial nas
redações de jornais impressos ou online, tem como ponto de partida o editor de texto. Pela
pesquisa que está em andamento no Projeto MDM - Mídias Digitais Multimodais, da UnB,
percebemos que esse modo de produção pode ter duas práticas correntes: uma produção
tradicional apoiada no uso de editores de texto de mercado ou uma produção baseada em
CMS - Content Management Systems. A produção do texto tradicional, originária das antigas
máquinas de datilografia e evoluída com recursos de edição e copidesque, é apoiada por
softwares como o Write em Linux, o Word da Microsoft, Notepad, que geram textos com
edições e imagens agregadas que em seguida, depois de salvos, são importados para as
ferramentas de edição dos jornais, que o fazem (ou faziam) por meio de ferramentas
(distintas do ambiente de edição de texto) de diagramação dos jornais impressos ou de
páginas Web. Temos como exemplo o PageMaker, o QuarKxpress, SpotLight, Indesign,
dentre outros.
A implementação de ambientes computacionais para uso na Web Semântica depende de
um conjunto de ferramentas e arquiteturas que tornam os ambientes capazes de serem
interoperáveis com as tecnologias existentes, usufruam de formatos interoperáveis e

especialmente possam fazer uso de ontologias para diversas finalidades representação,
recuperação e disponibilização da informação.
Em particular, os ambientes de produção de conteúdo para jornalismo, os CMS utilizados
em redações de jornais, podem também usufruir das potencialidades que a web semântica
oferece, em especial a geração de conteúdo semântico, que possa estar em formatos de
arquivos compatíveis e interligados com a Web, e que possam ser representados e
recuperados a partir do uso de ontologias, também usadas para a extração automática de
palavras-chave sem ambiguidades.
O fluxo de trabalho obedece em geral a seguinte sequência: o texto é escrito pelo
jornalista, a partir da pauta do dia, elencada pelos editores e outros jornalistas (figuras 1 e
2). O escritor inicia seu texto de modo tradicional, por meio da escrita livre, utiliza
mecanismos próprios ou sociais como criação de tópicos, enumeração de assuntos dos
parágrafos ou criando a narrativa livre e linear de discurso conforme ele surge no
pensamento apoiado pela memória. O modo de produção é um fenômeno pessoal,
individual mas também apoiado pelas melhores práticas socialmente difundidas ou
aprendidas com os pares, chefes e outros, em especial pelo ensino da produção de texto
jornalístico nas universidades, nos curso de jornalismo, e também em disciplinas de
produção de texto presentes em cursos de letras, por exemplo.

Redação do texto em
editor (pelo jornalista)

Envio para ambiente de
edição e publicação (pelo
diagramador)

Impressão ou publicação
online (pela equipe de
edição de pranchas ou
pelos editores de online

Figura 1: Modo tradicional de produção do texto jornalístico (ambientes de escrita e
publicação separados)
NOVO PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DE PALAVRAS-CHAVE A ARTIGOS DE
JORNAIS EM CMS
A produção baseada em CMS é uma prática inovadora e está em uso pleno pela
maior parte das redações jornalísticas. Neste projeto, observamos um fenômeno de
convergência de mídias, e também da produção. Com relação à produção do texto em si,
pode-se continuar usando um editor de texto de mercado como os citados acima. Até então
nada mudou. Mas o que muda é que o jornalista passa a adentrar no ambiente de edição e
publicação, que antes era restrito aos diagramadores ou editores. O autor do texto, o
jornalista, agora é também responsável por algumas atividades adicionais, oriundas do
processo de convergência. Ele é quem, além de produzir o texto, faz um link digital e com
referência a imagens e vídeos, atribui palavras-chave ao conteúdo do texto da matéria,
indica caminhos de onde esse texto pode vir a ser linkado junto a outras matérias já
publicadas, dentre outras ações que antes eram restritas aos editores como indicação de
publicação em jornal impresso ou online, Facebook ou Twitter, por exemplo.
O que é comum nas redações dos jornais visitados e estudados é a prática de
produção de texto dentro de um editor de conteúdo (texto, links a outros textos, link com
foto e outras páginas web, vídeos, e outras mídias) que se situa dentro do CMS, ou seja,
houve uma união total entre o ambiente de produção de texto com o ambiente de edição e

editoração, com o ambiente de publicação e de enriquecimento de conteúdo por meio de
mídias e por meio de atribuição de palavras-chaves. A representação do conteúdo das
matérias por meio de palavras-chave e tags é fundamental para aumentar a capacidade da
matéria ser recuperada pelos mecanismos de busca na Web como o Google e Yahoo, em
especial para os motores de busca que se baseiam em SEOs - Search Engine Optimizers. E
principalmente para a indexação da matéria por assunto para sua futura recuperação e
reutilização. Entende-se também ser fundamental para a atribuição de links a outras
matérias para que seja feita recuperação cruzada de informação pelos mecanismos de
busca.
Vemos assim, um fenômeno que caracteriza o novo fluxo geral de produção de texto
para os ambientes de produção baseados em CMS, correntemente em uso nas grandes
redações de jornais no mundo (figura 2).

Redação do texto
dentro do CMS
(jornalista)

Enriquecimento da
matéria com mídias,
links (jornalista e
equipe)

Atrbuição de palavraschave para
representação da
matéria, tags, SEO
(jornalista)

Decisão de publicação
impressa ou online ou
nas mídias sociais
(editor e jornalista)

Figura 3 - Novo fluxo geral de produção de texto jornalístico baseada em CMSs (ambientes
convergentes)
Além da convergência de mídias (fenômeno que revolucionou a produção de
jornal impresso, online, table, celular, Iwatch, etc), nesse processo identificamos também
a convergência dos ambientes de escrita e de publicação, no qual vale destacar as
ferramentas utilizadas pelos jornais (tabela 1). Essas ferramentas podem ser adquiridas
no mercado por meio de soluções de software prontas, do tipo COTS - commercial off the
shelf, ou também desenvolvidas exclusivamente para as redações de jornais que as
encomendam a fábricas de software.

.

Figura 4 - Novo processo de produção de texto jornalístico baseada em CMSs com atribuição
de palavras-chave aos textos.
RESULTADOS: O POTENCIAL DA SEMÂNTICA NA PRODUÇÃO JORNALÍSTICA NA W EB
Nos casos pesquisados, conhecemos algumas ferramentas de mercado, as quais
descrevemos a seguir na tabela 1, e que revelam essas novas características de
convergência do processo de produção da informação jornalística e que em especial
modificaram fortemente o processo de produção de texto. No jornal OGlobo, por
exemplo, são utilizadas duas ferramentas com finalidades específicas: o CCI NewsGate
para edição de conteúdo impresso e o Escenic, ferramenta utilizada para a edição de
conteúdo online. No entanto, para auxiliar o processo de atribuição de palavras-chave às
matérias, é utilizada a ferramenta Zunnit, que realiza o reconhecimento automático e
entidades (substantivos próprios por exemplo) que são sugeridos ao jornalista para
representar o conteúdo. O jornalista seleciona ou rejeita a palavra-chave sugerida pelo
Zunnit. Na tabela a seguir listamos outras ferramentas utilizadas nas redações de jornais
visitadas. Os demais softwares como não demonstraram gerenciamento de
palavras-chave a partir de associações semânticas, exceto o caso do Graffiti da BBC, que
usa técnicas de enriquecimento de texto por meio de ontologias para matérias sobre
esportes. A Globo.com também utiliza mecanismos baseados em ontologias para a
anotação semântica de matérias sobre esportes e celebridades.
Tabela 1 - Exemplos de Ferramentas/Softwares de CMS para redações jornalísticas
Ferramenta/S
oftware

Fabricante

Objetivo

Jornal usuário

Edição de conteúdo impresso
Edição de conteúdo online
Edição de conteúdo online
Edição de conteúdo impresso
Edição de conteúdo e
integração com CMS

OGlobo
OGlobo, De Telegraaf, Die Welt, L´Union,
LaNación, El Financiero, Clarín
La Nación
CorreioBraziliense

News Gate
Escenic
Xalox
GN3
Dateline

CCI
CCI
Xalok
GN3
Macro
Word

Publica

Proprietário

Texto, vídeo e áudio - Edição
online

CorreioBraziliense

DAPress
GoodNews

Proprietário
GoodNews COTs

Armazenamento de imagens
Edição online

CorreioBraziliense
The NewYork Times
Jornal de Brasília

Digicol
Graffitti

Proprietária
Proprietária

Armazenamento de imagens
Editor Semântico - Semantic
Publishing

OGlobo
BBC

para

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Vimos que essas ferramentas revolucionaram os tradicionais modelos de produção
de informação, de produção de textos, da produção dos jornais impressos e online em geral.
No entanto, sob a ótica da gestão de conteúdo para a Web 3.0, sob a ótica da Web
Semântica (Breitman, 2005), essas ferramentas de CMS ainda tem um longo caminho a
percorrer. A começar pela falta de um controle terminológico das palavras-chaves que serão

atribuídas aos textos, às matérias, às imagens e mídias hiperlinkadas. A atribuição delas é
feita de maneira aleatória pelos autores/jornalistas, os quais vem adquirindo outras
atividades potencializadas pelas nova tecnologias, o que os caracteriza como curadores de
informação em um novo cenário cibercultura. Identificamos neste projeto a falta desse novo
perfil do profissional do jornalismo, a carência de ferramentas e ausência de abordagens de
uso gerenciado de vocabulários controlados ou mesmo a existência de grupos de trabalho
de terminólogos ou grupos profissionais de informação e conhecimento para o devido
gerenciamento de listas de palavras adotadas nos SEOs. Com exceção de casos como o da
BBC e da Globo.com, os demais casos carecem de soluções que vislumbrem as
potencialidades da Web Semântica. Acreditamos que seja um momento oportuno e
necessário de se pensarem em ferramentas como a Zunnit, que fazem a busca e
reconhecimento de termos recorrentes nos textos a serem representados e fazem a
extração de entidades e tópicos chave. Que possam usufruir de mecanismos de
representação semântica de informação na Web como as ontologias, tornando os CMSs
compatíveis comas tecnologias da Web Semântica e tornando mais inteligente o
gerenciamento de palavras-chave, tags, terminologias de indexação e recuperação da
informação. Para tanto, existem iniciativas (IKS, 2013) de semantificação de CMS, ou seja,
tornar os sistemas de gerenciamento de conteúdos interoperáveis com as potenciais
soluções de gerenciamento semântico da informação. Em suma, esperamos tornar o
trabalho de produção de texto jornalístico, dentro de um ambiente de produção
convergente, menos pesado para o autor, assim como mais fácil de ser representado e
recuperado, linkado e reutilizado de maneira inteligente, apoiado por ontologias e que faça
uso das novas funcionalidades preconizadas pela Web Semântica.
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Serviços de Streaming na Reestruturação do Mercado de Música
Digital1
Flávio Marcílio Maia e Silva Júnior2
Resumo
O presente artigo pretende analisar a entrada dos serviços de streaming no mercado musical
brasileiro e de como tal processo vem transformando a cadeia produtiva da música. A partir da
análise das principais plataformas em destaque no país (Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal e
Google Play Music), será possível entender o funcionamento e o posicionamento das majors
diante do processo de reestruturação da indústria fonográfica e de como estes serviços estão
formando um oligopólio digital de música.

Palavras-chave: Música, Streaming, Digitalização, Internet.
Abstract
The present paper intends to analyze the entry of streaming services in the Brazilian music
market and how this process has transformed the music production chain. From the analysis of
the main platforms in the country (Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal and Google Play
Music), it will be possible to understand the operation and position of the majors in the process
of phonographic industry restructuring and how these services are forming a digital oligopoly of
music.

Keywords: Music, Streaming, Digitization, Internet.
INTRODUÇÃO
Com a globalização, a concentração das indústrias culturais americanas, desde a
primeira metade do século XX, começou a ser cada vez mais disseminada pelo mundo.
Numa crítica ao fênomeno, o francês Chesnais (1996) criou o conceito de
mundialização do capital para definir o crescimento do capital monetário e as
conseqüências da mundialização na esfera financeira como a polarização entre países
centrais e periféricos no mundo. As chamadas nações periféricas tornaram-se espaços de
disseminação e dependência tecnológica de “empresas desterritorializadas” e de grandes
indústrias de mídia. Estas indústrias começaram a dominar cada vez mais os espaços
emergentes de forma cultural, como exemplo temos a música comercial norteamericana que há décadas consegue vender em diferentes partes do mundo. Há também
as grandes gravadoras americanas como a Universal Music, a Sony Music e a Warner
1
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Music conhecidas como majors que dominam o mercado fonográfico no mundo mesmo
com o processo de digitalização.
O advento da digitalização dos produtos culturais juntamente com a internet
mudou substancialmente as formas de produção, consumo e distribuição de música que
começavam a se desvincular das grandes gravadoras, gerando nestas empresas uma
grande crise. Após todo o movimento pessimista criado pela pirataria virtual e o
download livre consequentes da digitalização, as majors conseguiram se reestabelecer
no mundo digital por meio de serviços de streaming, que surgem como uma solução
para a reestruturação do mercado de música digital.
Estes serviços começam a ser uma tendência entre os consumidores de música
atualmente. De acordo com um relatório divulgado pelo Pro-Música Brasil Produtores
Fonográficos Associados (Pro-Música)3, a distribuição de música em formatos digitais
respondeu por mais de 70% do total das receitas, considerando-se os mercados físico e
digital combinados. E dentre os formatos digitais, o streaming remunerado por
subscrições mensais foi a modalidade que mais influenciou no desempenho do mercado,
crescendo no primeiro semestre de 2016 impressionantes 121% em comparação ao
verificado no mesmo período do ano anterior.
O detalhe mais relevante sobre esses serviços é que eles são americanos e
europeus; o que fortalece ainda a questão da mundialização cultural. Este artigo
pretende compreender como se deu a transição da música consumida através de suportes
físicos como tocadores de CD para o meio totalmente digital em serviços de streamig,
com o objetivo de perceber a reestruturação do mercado da música a partir da inserção
desses serviços que demarcam cada vez mais um oligopólio virtual.
O FENÔMENO DA DIGITALIZAÇÃO
A partir da chamada “Terceira Revolução Industrial” com o desenvolvimento de
novas Tecnologias da Informação e da Comunicação em vários setores, inclusive no
setor de entretenimento com os produtos culturais, é dado início a um novo momento
para a música. A criação do Compact Disc (CD) no início da década de 1980 foi a
primeira etapa para a total digitalização da música nos anos seguintes. O mesmo período
3
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foi marcado por uma re-oligopolização da indústria fonográfica após alguns anos de
desconcentração:
Especialmente por conta da crise internacional do fim dos anos 70,
uma série de empresas musicais menores – entre gravadoras,
distribuidoras e editoras – vão à falência, o que facilita a ação de
multinacionais a empreenderem uma estratégia de incorporação dessas
empresas, mantendo, contudo, seus selos, como sub-selos, em
funcionamento. (NICOLAU NETTO, 2012, p.183)

O autor acrescenta que no final da década de 1990 o CD viveu seu apogeu. “Em
1998 a Univeral Music Group (UMG) compra a Polygram e se formam as cinco majors
da música: além da UMG, Sony, BMG, Warner e EMI (em 2004 a Sony e a BMG vão
se incorporar), capazes de dominarem cerca de 80% do negócio mundial de música”
(Ibdem, p. 184). Neste momento o monopólio da música no mundo ficou restrito a
estas empresas e formando uma centralidade que começaria a desmoronar com a criação
dos serviços de compartilhamento musical P2P, conhecidos também como baixadores.
Em alguns dados apresentados por Yúdice (2007, p.178) demonstram que no fim da
década de 1990 o mercado global da música teria faturado 40 milhões e em 2006 o
mercado já apresentava declínio faturando menos de 32 milhões.
Com a internet, a música armazenada em um suporte digital (o CD) conseguiu
ser transformada num dado (mp3) e consumida e distribuída de forma virtual na rede. O
mercado da música então começava a passar por mais uma crise. O início do novo
século ficou marcado pela inserção de plataformas de música e rádios online que
podiam ser acessadas pela internet e também por softwares de produção ajudando os
músicos amadores a produzirem e compartilharem seu conteúdo. Surgia também a
plataforma de vídeos Youtube que logo se transformaria em mais um canal para
consumir música. Em suma, a primeira década dos anos 2000 foi bastante conturbada
com relação às transformações na cadeia produtiva de música4 com a entrada dessas
novas tecnologias que resultaram em novas formas de se fazer música, fato que ainda
não está concluído atualmente. Mercados de nicho se expandem cada vez mais e a

4

De acordo com Prestes Filho (2004), uma cadeia produtiva (no caso aqui da música) seria entendida como uma rede
de inter-relação entre estes vários atores (de empresários musicais passando por escolas e instituições de música e até
em bandas independentes) de um sistema industrial que permite a identificação do fluxo de bens e serviços através
dos setores diretamente envolvidos, desde as fontes de matérias-primas até o consumidor final do produto de um
objeto em análise.
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grande indústria da música vem buscando soluções como a venda das músicas também
de maneira online e o investimento em segmentos musicais antes não tão explorados.
O desenvolvimento dessas novas tecnologias, de acordo com Bolaño e Brittos
(2007), criaram novas formas de comunicação que se resumem num processo de
transformação, inclusive social, que tem obrigado a Indústria Cultural e a própria
comunicação a repensar sua conduta para garantir sua abrangência hegemônica dos
veículos dominantes:
Neste cenário, a internet se tornou o veículo de comunicação mais
inovador neste contexto, criando um novo processo midiático de
convergência e interatividade com seus usuários, tornando-os
receptores ativos e produtores de conteúdo, mas ainda em processo de
expansão e popularização. (CARDOSO E DE CARVALHO,
2011,p.6)

Durante quase um século, o mercado fonográfico evoluiu e se transformou
causando mudanças na economia, consumo e comportamento das sociedades
interferindo, segundo Junqueira (2011, p.19), “diretamente nos modos de produção das
indústrias de entretenimento, comunicação e nas práticas de escuta dos seus
consumidores”.
Santos (2015, p.156) comenta que a digitalização “implicou na demarcação de
uma nova lógica social que altera os padrões de interação dentro do sistema
estabelecendo novas oportunidades, inclusive no campo da música”. Ainda falando do
mercado fonográfico, Albornoz (2013, p.39) assinala que “o processo de digitalização
das indústrias culturais tem atingido a fase de distribuição e isso vem afetando de forma
significativa o conjunto da produção cultural e informativa”.
O MERCADO DE MÚSICA DIGITAL
A música digital passa então a constituir um mercado que aos poucos aponta para uma
tendência frente à “clássica” indústria fonográfica. A música sempre acompanhou as

mudanças em sociedade sendo considerada por Attali (1995, p.12) como um fator
importante para toda ruptura social. Para ele, a música prevê a evolução de uma geração
pela forma da anterior, interpenetrando o econômico e o estético e mostrando que a
organização musical é profética e a sociedade é seu eco:
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A música anuncia, pois é profética. Sempre guardou dentro dos seus
princípios o anúncio dos tempos vindouros. Assim, percebemos que,
se a organização política do século XX estava enraizada no
pensamento político do século XIX, este está quase completo, em
embrião, na música do século XVIII. (Ibidem)

Partindo dessa reflexão, percebemos que durante quase um século o mercado
fonográfico tem evoluído e se transformado bastante diante das modificações
tecnológicas. Essas transformações causam mudanças na economia a partir do momento
em que as pessoas mudam suas formas de consumir música. Quando a música sofreu o
processo de digitalização, transformando-se num arquivo de dados (o mp3) facilmente
adquirido por meio do download, as grandes indústrias não tinham noção de como
manter o comércio fonográfico criando uma ideia apocalíptica do sistema.
A convergência midiática e tecnológica ampliou as opções de consumo de
música digital principalmente por dispositivos móveis como os smartphones. Além das
formas de consumo online (streaming) por serviços gratuitos como rádios e plataformas
diversas, como o Youtube, ou por assinaturas em serviços mais direcionados; o
consumo por meio de downloads pago e os serviços ofertados por telefonia móvel são
os principais meios de categorizar o mercado da música digital.
A nova dinâmica da indústria fonográfica na era digital resulta de uma
convergência peculiar entre indústrias de comunicação, informática e
cultura, acarretando novos desafios tanto para os agentes desse
mercado quanto para os formuladores de políticas nacionais de
comunicação e cultura. (Kischinhevsky, Vicente e De Marchi 2016,
p.14)

De acordo com o relatório5 anual de 2015 do Pro-Música (antiga Associação
Brasileira de Produtores de Discos - ABPD), o mercado da música digital apresentou
um crescimento de 45%, sendo assim considerada uma modalidade de consumo de
música já estável, seja por streaming, downloads ou telefonia móvel. O relatório
apontou um crescimento de 0,2% nos downloads de músicas avulsas e álbuns
completos, representando 20,8% da área digital. As receitas originadas da telefonia
móvel tiveram aumento de 4,9% e as receitas com origem na distribuição por streaming
remunerados por assinatura (subscrição) cresceram 192,4%.
5

http://abpd.org.br/wpcontent/uploads/2016/04/MERCADO_FONOGRAFICO_BRASILEIRO_E_MUNDIAL_2015
_FINAL_PDFSITE.pdf
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Figura 1: Gráficos apresentados no último relatório emitido pela ABPB.

Este último dado aponta como os serviços de streaming tem crescido no Brasil
apresentando um crescimento de 30,7%. No primeiro semestre de 2016, como já
apontado no início deste artigo, o consumo por serviços de streaming apontou um
crescimento de 121% comparado ao ano anterior. Kischinhevsky, Vicente e De Marchi
(2016, p.03) comentam que “a relevância dos serviços de streaming é tamanha que 16
países passaram, entre meados de 2014 e os primeiros meses de 2015, a considerar seus
números de acesso para contabilizar o desempenho de artistas e formular paradas de
sucesso”.
Em definição, os serviços de streaming são plataformas digitais que fornecem
consumo de dados pela internet sem a necessidade de download e não são uma novidade
trazida pela digitalização. A chamada “música de elevador” pode ser considerada um
primeiro exemplo de streaming, pois consistia na transmissão de conteúdo musical
para os alto-falantes dos elevadores. Com o advento da internet, o streaming ficou
mais direcionado ao consumo de áudio e vídeo, principalmente com o surgimento de
plataformas digitais diversas fornecendo produtos para serem consumidos. Porém,
somente nos últimos cinco anos, estes serviços começaram a ganhar notoriedade dentro
do mercado da música brasileiro por serem uma alternativa das grandes gravadoras
conquistarem espaço em rede.
Estes serviços de streaming reivindicam para si um papel central nas
indústrias midiáticas na presente década, apresentando-se como redes
sociais on-line e como espaços para negociação de identidades,
apostando na comodidade dos consumidores e capitalizando as
campanhas de criminalização do compartilhamento de fonogramas
protegidos por direitos autorais. (Kischinhevsky, Vicente e De Marchi
2016, p.02)
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Neste artigo, o streaming será categorizado de duas formas: por assinatura
(subscrição) ou o mantido por publicidade. Poucos serviços de streaming como o
Spotify usam as duas formas. A publicidade nesses ambientes aparece como forte
impulsionadora das indústrias culturais e, de acordo com Brittos e Dourado (2013,
p.41), “surge como um mote principal da relação capital e consumidor, uma vez que
impulsiona o consumo, viabiliza os negócios e difunde ideias dos mais diversos setores,
privados e estatais”.
De acordo com a antiga ABPD, as duas modalidades de streaming –
remuneradas por subscrição ou publicidade - representaram respectivamente 35,5% e
30,1% do total do faturamento com música digital no Brasil em 2015. Esse dado foi tão
relevante internacionalmente que a International Federation of Phonographic Industry6
(IFPI) considerou o Brasil como um mercado de alto desempenho, o que proporcionou a
entrada de novos serviços no país. Mundialmente existem cerca de 400 serviços
disseminados em mais de cem países.
OLIGOPÓLIO DO STREAMING
Mesmo caracterizando um mercado recente, os serviços de streamig já apontam
uma trajetória nesta nova fase da música digital. Nos últimos cinco anos este mercado
apresentou algumas fragilidades e mesmo assim se manteve como uma forma em
ascensão de ouvir música. Visto como um mercado promissor, muitos serviços tem se
instalado no Brasil. Aqui serão analisados os serviços de streaming por subscrição mais
populares e diferenciados em atividade no país: Spotify, Apple Music, Google Play,
Tidal e Deezer.
Com mais de 100 milhões de usuários no mundo, o Spotify7 é considerado o
serviço de streaming mais popular também no Brasil. Criado em 2006, a companhia
sueca tem a maior base paga de assinantes de serviço de transmissão de música do setor,
com 30 milhões de clientes. Pagando 80% de sua receita a gravadoras e artistas, o
serviço ainda não conseguiu lucro. O grande diferencial deste serviço é a possibilidade
de ouvir as músicas sem ser assinante, mas com a presença de propagandas.
6

Federação Internacional da Indústria Fonográfica
< http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/06/spotify-atinge-100-milhoes-de-usuarios.html>
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O principal concorrente do Spotify é a Apple Music que, apesar de ter chegado
ao mercado de música digital somente em 2015, possui uma biblioteca bem diversa e
uma rádio exclusiva (Beats 1) disponível de forma gratuita. Este serviço tem o
diferencial de manter um contato direto com consumidores e usuários de Iphone e
outros produtos da Apple. Outro destaque para esse serviço é poder combinar a
biblioteca do Apple Music com músicas antigas do iTunes, já que esse serviço permite
enviar até 100 mil músicas para o iCloud.
O Google Play Music, representante do serviço de streaming do Google, também
é recente e consegue ganhar atenção por já vir instalado em smartphones com o sistema
Android. Com um acervo maior que os serviços já citados, o Google Play Music possui
o diferencial de armazenar até 50 mil músicas pelo Google Drive para serem ouvidas
por qualquer dispositivo. O ponto fraco do serviço é ainda a falta de compatibilidade
com outros dispositivos como consoles, carros e smartTVs.
Outra plataforma lançada no Brasil no mesmo ano que as duas anteriores é o
Tidal. Este serviço de música e vídeo tem o cantor Jay Z como principal proprietário e
vários outros cantores da música pop internacional como Beyoncé, Madonna e Rihanna
como coproprietários. Com acesso a mais de 35 milhões de músicas e cerca de 85 mil
vídeos em HD, ao lado de conteúdo e playlists, o serviço oferece produtos inéditos em
primeira mão dos artistas vinculados ao serviço. O diferencial do Tidal está na qualidade
musical, ao aderir ao pacote HiFi, o consumidor tem acesso ao acervo codificado com
bitrate de 1.411 kbps.
Por fim, o Deezer, serviço de streaming francês criado em 2007 e que chegou
em 2013 no Brasil, permite que o usuário desfrute de 30 rádios temáticas, bem como
ouvir diversas outras, formadas por músicas de seus artistas favoritos. A interface é
simples e tem a mesma lógica das outras, há também a função de consumo offline. O
diferencial desse serviço é a integração da operadora de telecomunicações TIM com o
Deezer, todos os clientes passam a ter acesso ao serviço de streaming e dependendo do
plano adquirido pelo usuário a assinatura no serviço baixa para menos de R$10,00.
Os preços desses serviços variam de R$15,00 a R$30,00 reais mensais
oferecendo uma boa quantidade de música. É importante observar que tipo de música
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entra com mais facilidade nesses serviços. Servindo como um ponto de ligação digital
entre a indústria fonográfica para o consumidor, é evidente que a música comercial
(música pop), principalmente a norte-americana, tem uma melhor facilidade de
disseminação. Algumas bandas indies se inserem também nas plataformas, porém a
rentabilidade maior é sempre dos consumidores de artistas do mainstream.

Figura 2: Quadro comparativo dos principais serviços de streaming no Brasil.

O segmento gospel também é escasso nestes serviços online, mas por outra
razão. Considerada como uma indústria fonográfica à parte, a música religiosa existe em
diferentes estilos e se caracteriza por ser uma das mais rentáveis na chamada “indústria
clássica da música”. O grande problema está no baixo acesso por meio do streaming
digital, o que caracteriza outro tipo de público. Maurício Soares, diretor executivo do
selo gospel da Sony Music no Brasil, escreveu em seu blog8 pessoal que há um grande
desafio em fazer com que os artistas do segmento gospel entendam a importância deste
canal de consumo de música e passem a trabalhar da forma como este ambiente
demanda.
É importante destacar que há um movimento contrário ao streaming. Muitos
artistas se mostram insatisfeitos com o modo que as receitas são distribuídas e tendem a
continuar no “modo convencional” de distribuir música com a venda de CDs e produtos
8

<http://observatoriocristao.com/os-grandes-desafios-do-momento/>
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afins. A cantora britânica Adele é um exemplo, seu álbum mais recente bateu recordes
(nos Estados Unidos vendeu 3,38 milhões de cópias em apenas uma semana e no Brasil
teve um total de 170.000 cópias vendidas em 2015) o que demonstra ainda uma grande
força da indústria fonográfica física. Somente depois de sete meses do lançamento, a
cantora disponibilizou todas as músicas nos serviços de streaming.
No último ano, dois serviços de streaming de música (o Rdio e o Grooveshark),
considerados pioneiros no segmento aqui no Brasil, faliram demonstrando a fragilidade
que ainda é este mercado digital. Dos serviços aqui citados, dois deles estão ligados a
grandes empresas globais o que demonstra um grande poder diante a todas as outras
consideradas “independentes”. Kischinhevsky, Vicente e De Marchi (2016, p.11)
comentam que a entrada destes atores ligados a conglomerados da mídia e do
entretenimento no mercado musical online já vem provocando baixas entre os serviços
independentes.
A chegada de novos concorrentes tende a afetar a sustentabilidade dos
serviços independentes, que podem não ter fôlego financeiro para
permanecer no mercado. Este cenário coloca desafios extraordinários
para a atuação de atores tradicionais – como as emissoras de rádio em
ondas hertzianas – e a discussão de políticas públicas que assegurem
condições justas de competitividade, sobretudo equalizando regras de
incidência de direitos autorais. (Ibid, p.12)

Ao observar essa diversidade de possibilidades, entendemos esse novo momento
da música digital inserido no que Brittos (2006) conceituou como Fase da
Multiplicidade da Oferta9. Diante de tantas plataformas de streaming que oferecem seus
serviços das mais variadas formas, a música entra como uma aliada ao lado da
publicidade, dos games e das telecomunicações sendo distribuída em diversos formatos
fortalecendo ainda a ideia de uma indústria cultural como dominante. É importante
observar também a formação de um novo oligopólio baseado nessas principais
plataformas. Diante das outras que estão surgindo e sendo instaladas no país,
empresários e investidores de músicas nacionais, por exemplo, irão preferir os serviços
que estejam mais disseminados e com mais assinantes.

9

Brittos (2006, p.22) explica que essa fase representa uma gama maior de operações de produtos para o público. Nos
tempos atuais, cada vez mais as indústrias culturais no seu conjunto interligam-se, com um mesmo bem simbólico
ganhando novas oportunidades de rentavbilização ou uma única ideia sendo comercializada imbricadamente em
diferentes formatos, um vendendo o outro.
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Esse oligopólio se reflete em um novo momento do capitalismo com relação aos
produtos cultuais. A ideia de liberdade ou de consumo “grátis” de música merece ser
repensada a partir do momento em que nos conectamos na internet por meio de pacotes
de dados ou de serviços pagos mensalmente e também quando pagamos para ter acesso
a essas plataformas. Dantas (2014, p.92) explica que essa nova reestruturação
culminaria em “jardins murados”:
Essas tecnologias são desenvolvidas para eliminar os tempos de
replicação e distribuição mas, ao mesmo tempo, para condicionar
culturalmente a sociedade a pagar, seja por alguma assinatura mensal
para desfrute de um serviço, seja pelo acesso, por peça unitária ou por
tempo delimitado, a filmes, músicas, espetáculos esportivos, livros
etc. (Ibdem)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Além das plataformas independentes como o Spotify, o Deezer e o Tidal,
empresas como a Apple e Google passaram a observar o mercado do streaming como
promissor e começam a investir nos seus serviços criando uma concorrência acirrada. O
que se observa dentro deste novo cenário musical é uma grande batalha de diversos
serviços que buscam oferecer condições de consumo mais favoráveis ao usuário para
que este se mantenha fiel ao serviço escolhido.
É importante não descartar as outras possibilidades de consumo. Pesquisas tem
apontado que a volta da comercialização de discos de vinil tem tido um considerável
aumento, as vendas de CDs principalmente dos segmentos gospel e sertanejo continuam
em destaque, os downloads livres continuam muito firmes e os shows e festivais
(principalmente de artistas internacionais) tem crescido bastante no país.
Mesmo com o processo de digitalização e da convergência ampliando as
possibilidades de se fazer e compartilhar música, é evidente que a música pop ainda é
dominante, sendo considerada uma indústria que dissemina símbolos de consumo. Há
um movimento fora do eixo que cresce cada vez mais ao lado do mercado mainstream,
porém ainda não possui poder suficiente para ultrapassar o mercado pop. Este fato é
uma das grandes questões que a pesquisa em música digital analisa e ainda não
consegue finalizar porque, muitos artistas indie, ao começarem a ganhar um destaque de
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caráter maior que o seu mercado de nicho, são engolidos pela indústria fonográfica
tornando-se mais um instrumento de venda.
Dentro dessa perspectiva, a música dentro do contexto capitalista permanece
como um forte sistema que por meio da publicidade e de relações hierárquicas
mercantiliza a cultura e a arte. Mesmo com a internet possibilitando o fácil acesso e a
promoção de artistas sem a necessidade de mediação da indústria fonográfica, há ainda
dentro da cadeia de música atores com mais poder simbólico e monetário que outros, e
este fator influência nos modos de distribuição de música.
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O fenômeno da segunda tela e novas interações em um programa
esportivo1
The second screen phenomenon and new interactions in a sports program
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Carlos Potiara Castro3

Resumo:
Neste trabalho será abordado o padrão tomado pela comunicação resultante de interações através de uma segunda tela. Parte-se da hipótese de que esse fenômeno pode
ser fundacional de uma nova cultura, que envolve os temas políticos e sociais, alienação e liberdade. Objetiva-se analisar o conteúdo de um programa de debates esportivos do canal de televisão ESPN como case. As conclusões inciais indicam um continuum
nas estratégias comunicacionais originárias, mas em processo de adaptação.
Palavras-chave: Segunda Tela; Mídia Social; Alienação.

Abstract
In this paper we will approach communication as a moving object resulting from inte ractions sustained through a second screen. It starts with the hypothesis that this phenomenon can be foundational of a new culture, that involves political and social aspects, alienation and freedom. A case, a show in the ESPN channel, will be discussed.
1 Trabalho apresentado no GT 3: Indústria Midiática
2 Publicitário é pós graduado, em nível de especialização, em Comunicação em Mídias Sociais. E-mail:
gabrielguedespp@gmail.com
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The initial conclusions indicate a continuum in the original communicative strategies,
but in a process of adaptation.
Key-words: Second Screen; Social media; Alienation.

1 - Introdução:
A Segunda Tela, enquanto fenômeno social, remete à interação com os
meios de comunicação de massa. E se refere ao envolvimento de um segundo dispositivo tecnológico, no momento em que um telespectador procura ou recebe dos meios
tradicionais subsídios para expandir a sua experiência durante a audiência.
O presente trabalho busca discutir como se dá o processo de adaptação, renovação e criação de um ambiente que alie as duas (ou mais) telas no momento em
que algo parece estar cada vez mais claro: o conteúdo oferecido pela televisão não é
mais suficiente para satisfazer as expectativas da sua audiência. Ainda resta demonstrar que o usuário telespectador busca viver novas experiências porque pode tornar-se
parte integrante da programação, diferentemente de um consumidor de informação
(Nogueira e Castro, 2014).
Através do exemplo de um programa esportivo, será mostrado o potencial
da participação dos usuários através de uma rede social. A relevância do estudo reside
na necessidade de contrubuir com a discussão sobre as dinâmicas atuais na área da comunicação, com foco em um de seus aspectos específicos, a segunda tela.

2 – A interação entre suportes tecnológicos: a internet e o lugar da televisão

Com a chegada da Internet, a televisão se vê no dilema de redimensionar
seu próprio espaço (Castro, 2008 e 2009) e renovar parte da sua abordagem, trabalhando desde conteúdos até ferramentas interativas para manter seu dinamismo.
Esse contexto pode gerar a interpretação de que as novas mídias, dotadas
de recursos mais interessantes para o público, estejam enfraquecendo ou defasando as
mídias tradicionais. No entanto, nada faz crer que a TV, ao sofrer com tais
modificações, mesmo que estruturais, esteja fadada ao esquecimento, como a citação
abaixo:
Enquanto muitas pessoas proclamaram a morte da televisão, a mídia com
mais de 70 anos está mais saudável e viva do que nunca antes. Na verdade,
nós estamos assistindo televisão mais do que nunca. De acordo com a companhia de pesquisa Nielsen, a maioria dos americanos assiste 35 horas de televisão por semana, apesar do crescimento da visualização online e mobile
de vídeos. A Internet não matou a TV; tornou-se, na verdade, sua melhor
amiga. (PROULX; SHEPATIN, 2012, p. 18)

Ao questionar a relação entre os dois suportes, os autores começam a
desenvolver o trabalho a respeito da aliança entre as duas. Apesar disso, não se
pode deixar de lembrar da possibilidade dos smartphones e dos tablets se
tornarem nessa interação, a primeira tela. Sobre isso, os mesmos autores afirmam:

(A Internet) é uma companhia para as crescentes massas de telespectadores
que estão simultaneamente acessando a Internet enquanto sintonizam em
seus programas favoritos. A Web, mídias sociais e o mobile estão rapidamente convergindo com a televisão e afetando a maneira como experimentamos
a programação. David Sanorff escreveu uma profética declaração em 1939:
“A televisão vai finalmente trazer, para as pessoas nas suas casas, pela primeira vez na história, uma completa definição da participação instantânea às
vistas e ao sons de todo o mundo externo.” (PROULX e SHEPATIN, 2012, p.
18)

Enfim, uma tendência ampla é que as novas tecnologias causem um
deslocamento das verbas de publicidade. Mas, assim como no caso do livro, a

televisão se sustentará ao longo do tempo, adaptando-se e guardando o seu nicho
de espectadores.

3 – A segunda tela enquanto fenômeno social

Considera-se a segunda tela quando há duas telas intedenpendentes,
funcionando de maneira complementar. Refere-se em geral ao uso de um meio
tradicional, junto com outro, derivado das tecnologias da informação e comunicação.
O acesso a conteúdos, mediados por dois suportes com características
diferentes, surge espontaneamente e foi incorporada pelos programas de televisão da
grade tradicional. Reddick (2012) realizou um estudo para buscar compreender a
relevância que a programação televisiva tem no uso das redes sociais e vice versa. A
pesquisa envolveu 110 voluntário norte americanos na faixa etária média da dita
Geração Y4, apresentando 24 perguntas relacionadas a temas como demografia, uso
das redes sociais e gêneros televisivos.
Segundo o estudo, a faixa etária que mais faz uso da segunda tela é a dos
mais jovens, a partir da maioridade: dos 18 aos 22 anos. Deles, 50% usam Facebook e
Twitter juntos por pelo menos duas horas ao dia enquanto assistem televisão. Trata-se
de um número no mínimo 10 vezes maior que qualquer outra faixa etária. Olhando da
perspectiva da rede social, o Facebook é o preferido para visitação enquanto a
televisão está ligada (38,3%), à frente do Twitter (32,7%). E os programas ao vivo são os
preferidos (46,2%) para gerar buzz nas redes.
A abrangência do uso de novos suportes tecnológicos se alarga. A
cobertura de aparelhos celulares por exemplo, de acordo com o site alemão Statista
4
Geração Y: sem precisão absoluta, são indivíduos que nasceram entre 1980 e o início
dos anos 2000. Têm relação mais íntima e intensa com a tecnologia.

abrange 25,3% da população mundial. Estamos falando de um universo de cerca de
1,85 bilhões de pessoas. De acordo com a mesma fonte, o crescimento dessa
porcentagem pode ultrapassar os 2% a cada ano. No Brasil, apenas em 2013 houve
aumento de cerca de 30% no número de usuários de smartphone. E projeções da
Fundação Getúlio Vargas (2016) indicam que em maio deste ano havia 168 milhões de
smartphones em uso.
Sobre os hábitos de uso desses suportes, Magalhães afirma:
Segundo pesquisa do IBOPE Nielson, quase 30% dos consumidores
simultâneos de TV e internet fazem seus comentários sobre o que estão
assistindo no mesmo instante da sua exibição, e outros 70% procuram na
internet mais informações sobre o que está sendo mostrado na TV naquele
momento. Uma esmagadora maioria de usuários reconhece que ligou a
televisão ou trocou de canal a partir de uma mensagem recebida pela
Internet (MAGALHÃES, 2015, p. 257)

Quanto à interatividade, Clara Alvez e Tanise Pozzobon trazem o conceito,
ainda em consolidação, de inteligência coletiva.

[...] a interatividade é a característica essencial do primeiro tipo de experiência de segunda tela, e o compartilhamento não se limita apenas entre o receptor e os veículos de comunicação, mas aos agentes entre si. No momento
em que um sujeito se manifesta com relação ao seriado, ele atrai outros para
também participar da discussão, formando assim, um conglomerado de interações – inteligência coletiva. (ALVES e POZZOBON, 2014, p. 7)

A Segunda Tela, por mais inserida que esteja na realidade atual da
comunicação, colocaram a reboque os veículos tradicionais, diante de um fenômeno
social novo, ligado à geração atual e um reflexo do comportamento do usuário.

4. Programa Bate-Bola, do Canal ESPN

Há mais de 10 anos no ar, o programa Bate-Bola da ESPN possui momentos
destacáveis de interação com o público. Tendo como protagonista Alexandre Oliveira,
um comentarista, houve uma interação forte com o público através da segunda tela.
No dia 6 de Outubro, o programa discutiu um comentário de um dirigente
do São Paulo Futebol Clube sobre um ex-jogador do time, que há poucos meses havia
se transferido para um clube inglês e não vivia boa fase por lá. O dirigente comentou
“Que tal conversarmos?”, dando a entender que ele estaria disposto a negociar seu retorno ao São Paulo. O apresentador então, sugeriu que a situação havia sido tão estranha quanto se ele resolvesse fazer o mesmo comentário no perfil de Usain Bolt (recordista mundial dos 100m rasos e tricampeão olímpico).
Bastou que ele dissesse isso para que o Instagram de Bolt ficasse lotado de
comentários com a frase “Que tal conversarmos?”. E atingiu, em menos de 6 minutos,
3,3 mil comentários.

Gráfico 1 – Comentários na foto do Instagram de Usain Bolt

Figuras: 1) Comentários na foto de Usain Bolt; 2) Quantidade de comentários às 14h28; 3) Quantidade
de comentários às 14h33

Para analisar o case o programa de uma perspectiva mais generalizada, com
uma noção da relação existente entre audiência e a participação dos telespectadores
via Twitter, trazemos outros números interessantes. Considerando-se que o programa

tem programação fixa de segunda a sexta, coletou-se amostras de duas quintas-feiras:
no dia do caso Bolt e em um dia normal para efeito de comparação.
O programa conta portanto com um público usuário fiel e valoriza esse público, garantindo a participação de alguns dos “telespectadores-usuários”

5 - CONCLUSÃO

O estudo permitiu a compreender que o fenômeno da Segunda Tela abre
precedentes sensíveis para programas de televisão que buscam interatividade com os
usuários. À medida que os dispositivos móveis foram se tornando meios de
comunicação, conexão e informação independentes, os usuários se tornam livres para
gerar e propagar conteúdo que eles mesmo produzem e acessam.
Nesse ponto, é importante destacar: estimular é diferente de motivar.
Segunda Cortella (2016), “ninguém motiva alguém, o que se pode é estimular. A
motivação é movimento interno - mas uma pessoa se encontrará mais motivada se ela
for estimulada a fazê-lo.” Percebe-se a importância do conteúdo. Ou seja, os critérios
de qualidade de uma programação de televisão se matém, mas em novos padrão de
uso.
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Entre Conflitos e Consensos: Impeachments de Dilma e Collor nas
capas de jornais 1
Liziane Guazina2
Ana Paula Bezerra Leitão3

Resumo
O objetivo deste artigo é discutir como jornais brasileiros cobriram o impeachment de Dilma Rousseff em
comparação com o processo contra Fernando Collor de Mello. Foram examinadas as capas de O Globo,
Correio Braziliense, Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo dos dias 17/04/2016 e 29/09/1992, datas
em que a Câmara dos Deputados autorizou o processo de impeachment contra Dilma e contra Collor. A
análise foi feita a partir do conflito como categoria estruturante das narrativas, proposto por Motta e
Guazina (2010), e do enquadramento centrado no personalismo (PORTO, 2001). Tanto o conflito quanto
o personalismo apareceram em graus distintos nos dois períodos históricos. O processo contra Dilma foi
retratado como uma disputa acirrada e polarizada. Já em 1992, os jornais sustentam a ideia de que a queda
de Collor tem respaldo popular e de atores e instituições. Nos dois casos, o jornalismo atuou como gestor
de consensos, definindo os conflitos que merecem visibilidade e desidratando seus efeitos sociais.

Palavras-chave: conflito, jornalismo e política, enquadramento, impeachment.

Abstract
This paper aims to discuss how Brazilian newspapers covered Dilma Rousseff’s impeachment in
comparison to Fernando Collor de Mello. The covers of O Globo, Correio Braziliense, Folha de S. Paulo
and O Estado de S. Paulo were examined on 04.17.2016 and on 29.09.1992, dates on which the House of
Representatives approved the impeachment proceedings against Dilma and Collor. The analysis was
made from the conflict as a structuring category of narratives, proposed by Motta and Guazina (2010),
and from the framework centered on personalism (PORTO, 2001). Both conflict and personalism
appeared in different degrees in the two historical periods. The prosecution against Dilma was portrayed
as a fierce and polarized dispute. In 1992, the newspapers maintain the idea that Collor’s impeachment is
supported by the population, social actors and institutions. In both cases, journalism acted as a
consensus manager, defining the conflicts that deserve visibility and dehydrating their social effect.

Keywords: conflict, journalism and policy, framing, impeachment.
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INTRODUÇÃO
Vinte e quatro anos após a deposição de Fernando Collor de Mello, o Brasil viu as
páginas de sua história serem marcadas novamente pelo impeachment de um
governante. Dessa vez, o alvo foi Dilma Vana Rousseff, a primeira mulher a assumir a
Presidência do Brasil.
Filiada ao Partido dos Trabalhadores (PT), Dilma foi eleita em 2010 e obteve sua
segunda vitória nas urnas em eleições acirradas em 2014. Meses antes, a Polícia Federal
deflagrou no Brasil a Operação Lava Jato, que investiga esquemas de corrupção
envolvendo a estatal Petrobras, grandes empreiteiras e políticos de diversos partidos.
Foi nesse contexto de escândalos de corrupção, de crise econômica e de divisão
política do País que a Câmara dos Deputados aprovou a abertura de impeachment contra
Dilma. A decisão foi acompanhada pelo Senado Federal, culminando na queda da
presidente em 31 de agosto de 2016. Assumiu o cargo o então vice-presidente da
República Michel Temer, do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB).
Desde o processo de redemocratização no Brasil, Dilma foi a segunda presidente
da República impedida de terminar o mandato. Antes dela, foi deposto do cargo
Fernando Collor de Mello, o primeiro presidente eleito por voto direto depois do regime
militar (1964 - 1985). Em ambos os casos, de Dilma e de Collor, os meios de
comunicação tiveram papel crucial para na legitimação do impeachment no País.
A mesma mídia que ajudou na eleição e na construção de Collor como “salvador
da pátria” e “caçador de marajás” atuou, posteriormente, para a desconstrução de sua
imagem, como conclui Thaís de Mendonça Jorge (1994) ao analisar a cobertura do
Jornal do Brasil em 1992.
Sem o apoio da mídia, em meio a denúncias de corrupção e com o País imerso em
uma forte crise econômica, Collor renunciou em 29 de setembro de 1992, no mesmo dia
em que foi aprovada na Câmara dos Deputados a abertura do processo de impeachment.
Itamar Franco, que era vice-presidente e filiado ao PMDB, assumiu o governo.
Tendo em vista a atuação incisiva da mídia nesses dois episódios, é importante
discutirmos o papel do jornalismo nas democracias liberais. Waisbord (2000) destaca
que países anglo-americanos cultivam a ideia da imprensa como “cão de guarda”
(watchdog) e fiscalizadora dos interesses públicos. O autor alerta para os perigos dessa
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noção romântica de que a imprensa é neutra e imparcial, o que despolitiza uma
instituição essencialmente política (WAISBORD, 2000, p. 116)
No livro Deciding What’s News, Gans (2004) também discute a objetividade
como um valor nas práticas do jornalismo, que se usa de uma lógica positivista para
proteger sua credibilidade. Segundo o autor, os jornalistas buscam excluir valores das
narrativas em prol dessa objetividade, o que resulta em uma manifestação inconsciente
desses mesmos valores e opiniões (GANS, 2004, p. 182).
Partindo dessa constatação de que não o jornalismo não é neutro, este estudo tem
por objetivo discutir como jornais brasileiros cobriram a queda de Dilma e de Collor.
Para tanto, foram examinadas as capas dos principais jornais de circulação nacional da
atualidade – Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo e Correio Braziliense –
dos dias 17 de abril de 2016 e 29 de setembro de 1992, datas em que a Câmara dos
Deputados autorizou a abertura do processo de impeachment contra Dilma e contra
Collor, respectivamente.
A análise foi feita a partir do conflito como categoria estruturante das narrativas
jornalísticas na política, proposto por Motta e Guazina (2010), e do enquadramento
centrado na personalidade (PORTO, 2001). Recorremos também à noção do
“jornalismo como gestor de consensos” apresentada por Biroli (2013) para explicar a
desidratação da política a partir do esvaziamento desses conflitos.
Personalismo, consensos e conflito no noticiário político
A noção de enquadramento (framing) surgiu originalmente na Psicologia
Cognitiva com Gregory Bateson (1954), que buscava compreender quadros de sentido
nos quais as interações são ancoradas.
O conceito foi posteriormente desenvolvido pelo sociólogo Erving Goffman
(1974) para analisar a construção de sentido a partir das interações sociais. Goffman
(1974) define enquadramentos como estruturas cognitivas construídas socialmente, às
quais recorremos para interpretar eventos cotidianos e entender a realidade. Nesse
sentido, os enquadramentos funcionam como quadros de referência, possibilitando aos
indivíduos a interação e a compreensão do mundo.
Pioneira na aplicação do conceito de framing nos estudos comunicacionais,
Gaye Tuchman (1978) destaca o papel do Jornalismo na construção da realidade social.
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Para a autora, a notícia tem como característica essencial o enquadramento, assumindo a
função de balizar interpretações da vida cotidiana.
No caso do jornalismo político, Motta e Guazina (2010) argumentam que o
conflito funciona como enquadramento e como categoria estruturante da narrativa.
Segundo os autores, o jornalismo incorpora “a visão dualista do conflito no mundo
fático da política e o adapta como categoria estruturadora de sua retórica dramatizada,
como na dramaturgia e na literatura” (MOTTA & GUAZINA, 2010, p. 133).
Motta e Guazina (2010) esclarecem que o conflito é um fio condutor do
noticiário político, sendo utilizado com o objetivo de seduzir a audiência e de tornar os
complexos acontecimentos mais compreensíveis. Os pesquisadores destacam que o
jornalismo “amplifica, ativa, e demarca essas disputas. Na medida em que amplifica,
coloca as partes em situações antagônicas, atiça tenções, gera novos enfrentamentos que
vão preencher novas páginas e telas” (MOTTA & GUAZINA, 2010, p. 136-137).
Biroli (2013), no entanto, alerta para a necessidade de qualificar esse conflito
que norteia o jornalismo político. Segundo a autora, as disputas noticiadas se restringem
a acordos e desacordos feitos por atores, isto é, “às dobras internas da política, ou ao
cotidiano das disputas político-partidárias” (BIROLI, 2013, p.137).
Para a pesquisadora, esse enquadramento gera uma compreensão limitada do que
está em jogo na política, expondo conflitos esvaziados de seu sentido social. Biroli
(2013) cita, por exemplo, a dificuldade de serem noticiados conflitos sociais e políticos
como a criminalização e condenação da violência contra mulheres e o direito ao aborto.
As disputas no noticiário tendem a girar, assim, em torno de cartas já
colocadas sobre a mesa. Correspondem aos limites de uma concepção
restrita da política – dos espaços em que se dá, dos temas
propriamente políticos e dos atores da política. Por isso, o que aparece
como objeto de disputa são cargos e recursos que não são
identificados a posições na conduta de políticas específicas, a posições
ideológicas e/ou a clivagens sociais que excedem as disputas políticopartidárias e entre governistas e oposição (BIROLI, 2013, p. 137).

Essa desidratação da política também pode ser observada a partir de outro
enquadramento recorrente no noticiário político: o personalismo. Porto (2001) define o
enquadramento centrado na personalidade como “tendência da mídia de dar preferência
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a atores individuais e adotar ângulos de interesse humano nos eventos, ao mesmo tempo
em que minimiza considerações institucionais e políticas”4 (PORTO, 2001, p. 4).
Ao analisar a cobertura feita pelo jornal Folha de S. Paulo da eleição presidencial
norte-americana de 2000, o autor identificou o enquadramento centrado na
personalidade em notícias que enfatizam “características pessoais dos candidatos e de
outros atores importantes, incluindo descrições das suas habilidades e qualidades e a
reação dos eleitores a eles enquanto pessoas”5 (PORTO, 2001, p. 4).
Uma vez situadas algumas noções sobre o frame do conflito, o enquadramento
centrado na personalidade e o jornalismo como gestor de consensos, partiremos para a
análise da cobertura do impeachment contra Dilma e contra Collor.
A comparação entre esses enquadramentos busca uma melhor compreensão das
semelhanças e diferenças nas narrativas jornalísticas nos dois períodos históricos. Já a
escolha das capas se deu por funcionarem como uma vitrine na qual os jornais
evidenciam os conteúdos que consideram de maior apelo ou relevância.
A análise foi realizada em três etapas. Na primeira, verificamos a incidência do
conflito e do enquadramento centrado na personalidade nas capas no dia em que a
Câmara dos Deputados aprovou o impeachment de Dilma. Em seguida, examinamos a
incidência das mesmas categorias no dia da votação da abertura do processo contra
Collor. Por fim, comparamos a cobertura feita pelos jornais nos dois episódios.
Impeachment de Dilma: uma guerra bipolar
A incidência do enquadramento conflito foi identificada nas capas dos quatro
jornais – Correio Braziliense, O Globo, Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo – de
17 de abril de 2016, data em que a Câmara votou sobre o impeachment de Dilma. A
disputa e a divisão política do País foram exploradas por meio de manchetes, chamadas,
títulos, fotografias, metáforas militares e outros recursos textuais e gráficos.
Também encontramos o enquadramento centrado na personalidade nas capas
(Figura 1). Os jornais expuseram como antagonistas Dilma Rousseff e Michel Temer. A

4

Tradução das autoras. Texto original: “The tendency of the media to give preference to individual actors and to
adopt human-interest angles in events, while downplaying institutional and political considerations”.
5
Tradução das autoras. Texto original: “I use the term personality-centered frame to describe news stories that focus
on the personal characteristics of the candidates and other major actors, including descriptions of their abilities and
qualities and voters’ response to them as persons”.
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presidente e o vice foram citados nominalmente nas quatro capas, personificando dois
campos políticos que, na estória, lutam pelo poder: o PT e a oposição ao PT.
Figura 1: Capas de jornais do dia 17/04/2016

Fonte: obtidas de O Globo, Correio Braziliense, Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo

Esse personalismo encontrado na representação da figura de Dilma nas capas
revela também questões de gênero. Destacamos o caso do Correio Braziliense, que
publicou uma montagem com os rostos de Dilma e Michel Temer compondo uma
mesma cabeça. Acima da imagem, a manchete “Brasil, mostra a tua cara” faz alusão à
música do cantor Cazuza que foi tema de abertura da telenovela Vale Tudo, produzida e
veiculada pela Rede Globo de televisão entre 1988 e 1989.
A fotografia de Dilma explorada pelo jornal lembra a própria personagem Odete
Roitman (interpretada por Beatriz Segall), que é assassinada de forma misteriosa na
novela. Considerada uma vilã de referência da telenovela brasileira, Odete Roitman
ficou conhecida pela frieza e pelo orgulho. A personagem usa o dinheiro como forma de
superioridade, menospreza os brasileiros e busca a todo custo alcançar objetivos cruéis.
A maioria dos jornais apontam ainda, de forma personalista, erros de Dilma
Rousseff, responsabilizando-a pelo processo de deposição. O tom é de prenúncio de um
impeachment anunciado.
É interessante também ressaltar que o Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB) teve seu nome silenciado. A legenda polarizou com o PT nas últimas eleições e
clama para si o título de principal partido de oposição. Nas capas analisadas, os
periódicos utilizaram o termo “oposição” sem vinculá-lo a nenhuma legenda. Assim, a
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oposição aparece como uma massa amorfa chefiada por Michel Temer e composta por
partidos adversários e da própria base aliada do governo.
Apesar de não ser citado nominalmente, o PSDB está representado graficamente
nos jornais de São Paulo, que é palco de uma luta política acirrada entre o PT e o PSDB.
Na capa dos jornais Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo, os deputados favoráveis
ao impeachment são identificado pela cor azul – atribuída ao PSDB. Já os contrários
foram representados pela cor vermelha, identificada simbolicamente com o PT.
Discutiremos a seguir, separadamente, os recursos textuais e gráficos nos quais
identificamos a incidência do conflito e do enquadramento centrado na personalidade
em cada uma das capas examinadas.
* O Globo
O jornal retratou o conflito de maneira dramática com o uso de metáforas
militares. A alusão ao combate armado foi identificada já no entretítulo: “A guerra do
Impeachment”. O periódico também usou metáforas de guerra na chamada “O Campo
de Batalha”, que fala de uma “disputa acirrada e de resultado imprevisível”.
Logo acima dessa chamada está a fotografia de capa, na qual o plenário da
Câmara lembra uma arena de luta. A legenda descreve o Plenário como “cenário de um
momento histórico para o país” onde os parlamentares revezam para “defender suas
posições contra e a favor do impeachment da presidente Dilma”.
Já no texto intitulado “Nomeação ‘extra’ no Diário Oficial”, o jornal fala de uma
estratégia do governo na “caça de votos contrários aos impeachment”, apontando para o
conflito. A chamada “Dois futuros para o mesmo país” também reforça a ideia de
embate entre polos, cujo resultado implicará em consequências diferentes ao País.
A polarização também é indicada no texto de apoio, com uma citação na qual o
vice Michel Temer acusa de “mentira rasteira” a fala de Dilma sobre corte em
programas sociais caso o impeachment seja aprovado.
Já o enquadramento centrado na personalidade foi encontrado na chamada de
título “O declínio da presidente incidental”, que aponta erros da pessoa Dilma.
“Centralizadora, desconfiada e avessa a negociar com políticos, Dilma colecionou
desafetos e despertou mágoas, admitem aliados. A fatura agora chegou”, afirma o texto.
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* Correio Braziliense
O Correio Braziliense foi o jornal que explorou de forma mais contundente a
polarização. Além da montagem com os rostos de Dilma e Temer compondo a mesma
cabeça, usou metáforas militares nas expressões e títulos: “guerra do impeachment”,
“Confronto e tensão no hotel de Lula” e “Temer e Dilma duelam na web”.
Na imagem, uma linha em verde e amarelo divide o rosto de Dilma e de Temer,
em referência à faixa presidencial e ao alambrado construído na Esplanada dos
Ministérios para evitar confronto entre manifestantes.
Além disso, o jornal descreveu o clima conflituoso da estória a partir de
expressões como “negociações nebulosas”, “articulações nos gabinetes”, “pressões dos
governadores”, “civilidade à prova”, “a tensão se espraiou pelas ruas” e “atos de
violência entre manifestantes pró e contra Dilma”.
Também observamos elementos da dramaturgia e da cultura pop brasileira na
narrativa tecida sob o enquadramento do conflito. O texto de apoio da manchete dá o
tom: “Brasília e o Brasil entraram em ritmo de Terra em transe, de Glauber Rocha”,
remetendo-se ao filme brasileiro lançado em 1967, três anos após o golpe militar. O
filme tinha como enredo as intrigas, os conchavos e as traições do jogo político.
Ainda explorando elementos da dramaturgia, a capa usou as expressões: “clima
surrealista”, “sentido teatral”, “contabilidade fictícia”, “as máscaras cairão”, “atmosfera
onírica de um país dividido” e “capítulos mais dramáticos da história brasileira”.
* O Estado de S. Paulo
Identificamos no jornal a utilização de recursos gráficos para representar o
conflito e a bipolaridade. A imagem de Dilma, que ocupa quase toda a página, é
sobreposta com o nome de 350 deputados a favor do impeachment (na cor azul) e 133
contrários (na cor vermelha). Os nomes em azul aparecem na parte superior da imagem,
reforçando a ideia de que há uma maioria esmagadora contra Dilma.
O conflito também foi observado na chamada “Manifestações pró e contra o
governo ocorrem em todo o país”, e no subtítulo onde aparece a fala de Michel Temer
acusando Dilma de “mentira rasteira” sobre cortes em programas sociais.
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Identificamos o enquadramento centrado na personalidade tanto na imagem da
presidente estampada na capa quanto na chamada “Dilma considera que seu maior erro
foi demorar a reagir”, que aponta a morosidade como erro pessoal da presidente.
* Folha de S. Paulo
O jornal também explorou a cor azul para identificar 347 deputados favoráveis ao
impeachment em detrimento de 130 contrários, representados pela cor vermelha. Os
nomes dos deputados foram dispostos no centro da página em quatro colunas, com a cor
azul dominantes em três delas. O recurso visual reforça a ideia da manchete: “Com
maioria contrária a Dilma, Câmara vota hoje impeachment”.
A chamada para texto opinativo do comentarista Elio Gaspari, intitulada “Plano
governista de fritar o PMDB está no centro da crise atual”, aponta para o embate entre o
governo Dilma e o PMDB, presidido por Michel Temer. Em seu subtítulo, o jornal usa
as expressões “dois lados” e “atos pró e contra deposição” e dá voz a Temer, que acusa
Dilma de “mentira rasteira” sobre corte em programas sociais.
A Folha de S. Paulo também tratou de forma personalista erros que levaram o
governo Dilma à “ruína”. Na chamada intitulada “7 Pecados da Presidente”, Igor
Glelow faz uso de metáforas religiosas e diz que a “soberba” é o pecado mais cometido
por Dilma e que seu “temperamento” “cobra preço alto”. “Já a ruína econômica não é
admitida por preguiça”, afirma no texto. Enquanto isso, a chamada para a coluna de Ives
Gandra exibe como erros pessoais da petista a “omissão” ou “conivência”.
Impeachment de Collor: todos contra um
O enquadramento conflito foi identificado em grau moderado nas capas dos
jornais no dia da votação da abertura do processo de impeachment de Fernando Collor
de Mello, em 29 de setembro de 1992 (Figura 2). Verificamos a construção de uma
ideia de consenso entre o povo, os parlamentares, atores sociais e a própria imprensa
contra permanência de Collor.
Figura 2: Capas de jornais do dia 29/09/1992
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Fonte: obtidos de O Globo, Correio Braziliense, Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo

Para atestar respaldo popular, os jornais estamparam pesquisas de opinião e
manifestações populares contra o Collor. A Câmara dos Deputados é retratada nesse
contexto pós-redemocratização como protagonista e “representante da soberania e do
povo”. Nesse contexto, o rito processual também ganhou destaque nas narrativas, que
detalham os procedimentos e a tramitação do processo.
Três jornais – O Globo, Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo – veicularam a
fotografia de Collor e de Itamar Franco. Apesar de serem adversários na ocasião, a
bipolaridade não é enfatizada nas narrativas. As imagens mostram Itamar em encontro
com o então presidente do PMDB, Oreste Quércia; já Collor aparece sozinho e isolado.
O jornal Folha de S. Paulo foi o único, dentre os quatro examinados, que utilizou
o enquadramento centrado na personalidade ao abordar o episódio do impeachment
contra Fernando Collor de Mello.
Descreveremos a seguir, em cada uma das capas, os recursos textuais e gráficos
nos quais identificamos o conflito e o enquadramento centrado na personalidade.
* O Globo
Das capas analisadas, o jornal O Globo foi o que mais explorou o conflito na
narrativa, ainda que de forma comedida em relação às capas do período de Dilma. Na
chamada “Oposição garante ter 390 votos para aprovar o impeachment”, o jornal recorre
à metáfora militar da “guerra dos números de votos” entre governo e oposição. O
periódico também expõe, em coluna à direita, quatro políticos que argumentam pró e
contra o impedimento, evidenciando o embate entre dois lados.
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Apesar de exibir opiniões favoráveis e contrárias, o jornal apresenta a queda de
Collor como inevitável, conforme observamos nas chamadas “Itamar pedirá pressa no
julgamento” e “Presidente vai ao STF para manter o cargo”. Nesta, o jornal diz que
“impaciente, Collor passou mais um dia em busca de votos contra o impeachment,
refazendo contas e estratégias”.
O jornal evidencia ainda a fala do irmão de Collor sob o título “Pedro Collor:
votar contra é apoiar o roubo” e diz que aliados do presidente já admitem ter menos
votos que o “necessário para enfrentar” a situação.
* Correio Braziliense
O jornal escancara em sua manchete “Câmara decide hoje impeachment de Collor
que é exigido pelo povo”, sustentando a ideia de que o afastamento referendará um
desejo coletivo. No texto de apoio, discorre sobre o clima de “grande expectativa
nacional” para a votação de um impeachment “exigido pelo povo em manifestações de
rua e aprovado em todas as pesquisas de opinião realizadas no País” e alerta que
paralizações ocorrerão “enquanto durar a votação”. Na lateral direita, a chamada
“Afastamento esperado por 80% no DF” reforça ideia de ampla maioria contra Collor.
O periódico indica também atores sociais e instituições como a Associação
Brasileira de Imprensa, a Ordem dos Advogados do Brasil e Confederação Nacional da
Indústria favoráveis ao impeachment.
As chamadas “Itamar recebe apoio de líderes para transição”, “Oposição prevê
aprovação com até 400 votos” e “Presidente sai do cargo 24h após a decisão” também
corroboram a ideia de inevitabilidade do afastamento. A capa traz ainda três fotografias
sobre a temática do impeachment, todas retratando a atuação do Congresso.
* O Estado de S. Paulo
Em sua manchete “Pesquisa indica derrota de Collor”, o jornal dá como certo o
impeachment. Utilizando-se da metáfora de guerra “A batalha dos números”, apresenta
em um box o placar: 344 a favor da deposição, 45 contra e 114 indecisos. A ideia é
corroborada pela chamada “Programa de governo é a preocupação de Itamar” e pelo
subtítulo “Votos declarados apontam vitória do impeachment”.
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A principal fotografia retrata um protesto em São Paulo no qual manifestantes –
empinando uma bandeira com os escritos Fora Collor – queimam um boneco
representando o presidente. Outras duas imagens anunciam o provável impeachment: a
fotografia de Collor tem como legenda: “Collor ontem, em solenidade no Palácio: pode
ter sido a última”; já a imagem de Itamar é explicada pela legenda: “conversa ao pé do
ouvido e consulta a aliados para fazer o programa de governo”.
Em um pequeno editorial na capa, o jornal reafirma a importância de “respeitar a
Constituição” e se posiciona favorável à saída do governante: “Fomos e continuamos a
ser a favor da renúncia do presidente Fernando Collor”.
* Folha de S. Paulo
O jornal não poupa espaço para o editorial “Impeachment”, que ocupa uma coluna
inteira à esquerda da capa. No texto, a Folha diz ter assumido seu posicionamento
“desde o início da crise pela interrupção do mandato do chefe do Executivo”, e convoca
o Congresso Nacional a reconhecer a necessidade de afastamento de Collor sob o risco
de mergulhar “num abismo de ingovernabilidade, infâmia e execração”.
O periódico afirma que a imprensa cumpriu o seu papel “insubstituível para fazer
avançarem as investigações”, assim como o Legislativo e o Judiciário responderam “a
essa expectativa generalizada por uma apuração cabal e consequente de todos os
desmandos”. E conclui que o mérito do impeachment é da população, que “soube reagir
com indignação e presteza ao enredo de corrupção e assalto ao Estado”.
Abaixo da manchete “Câmara vota hoje a saída de Collor 930 dias após a posse”,
o subtítulo também mostra respaldo popular: “Pesquisa DataFolha em 12 capitais indica
que 80% da população quer o afastamento do presidente”, ideia corroborada com o
anúncio de manifestações em Brasília, São Paulo, Rio, Recife e Salvador.
No texto de apoio, o jornal lembra que Collor é acusado de “permitir, ocultar e
tirar proveito de uma rede de corrupção organizada por seu amigo e tesoureiro de
campanha, Paulo César Farias”, e afirma que oposição e governo preveem a
admissibilidade do processo.
A chamada “Esquadrão já começa a ameaçar presidente” diz que Collor ficará
“refém” da troca de votos por cargos caso o pedido de impeachment não passe,
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enquanto na chamada “Itamar faz contatos e define seu governo” o jornal especula
nomes para cargos e fala de um “pacto de governabilidade”.
A Folha de S. Paulo é o único, dentre os quatro jornais examinados, que utiliza o
enquadramento centrado na personalidade. No editorial, o periódico destaca
características pessoais de Collor, a quem chama de “homem inebriado pelo poder”. A
narrativa constrói Collor como “aventureiro” acometido de “destempero, arbitrariedade
e exorbitância”, que exerce a presidência de forma “imperial e autoritária”.
O texto responsabiliza Collor por sua própria ruína: “De fracasso em fracasso, o
desvario de Fernando Collor acabaria por conduzi-lo ao ponto em que se encontra, o
único a que poderia chegar: ante a perspectiva humilhante e perigosamente próxima de
ver-se escorraçado do poder que conspurcou e não tem mais condições de exercer”.
Apesar de abordar de forma personalista, o jornal alega que seu posicionamento
não possui “ordem ideológica ou idiossincrasia contra a pessoa de Fernando Collor” e
justifica que a motivação está no fato de que “um presidente cercado por evidências tão
estarrecedoras de corrupção jamais poderia recompor sua autoridade”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A incidência do conflito e do enquadramento centrado na personalidade ocorreu
em quantidade e graus distintos nas capas de jornais brasileiros no dia da votação da
abertura do impeachment de Dilma e de Collor na Câmara dos Deputados.
Os periódicos O Globo, Correio Braziliense, O Estado de S. Paulo e Folha de S.
Paulo retrataram o episódio contra Dilma como um conflito acirrado e personalista, que
se desenrola em um clima de tensão e de divisão política no País. Já no caso de Collor,
o conflito e o personalismo estão menos presentes nas capas examinadas, que sustentam
a ideia de que o impeachment tem respaldo do povo, de atores sociais e de instituições.
Cabe ressaltar que questões de gênero estão evidentes no personalismo encontrado
nas capas de 2016 analisadas. As narrativas criticam o temperamento de Dilma, que é
representada como centralizadora, desconfiada, preguiçosa e até como vilã.
A diferença de enquadramentos nos dois períodos pode ser um sinal de que o
jornalismo incorpora em suas narrativas o conflito e a polarização existentes do campo
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da política. Na medida em que a dissonância entre os atores políticos é menor, a
polarização e o conflito também seriam amenizados nos enredos jornalísticos.
Apesar da diferença entre os enquadramentos, o jornalismo atuou como gestor de
consensos nos dois episódios, definindo quais conflitos e eventos mereceram serem
noticiados, bem como o tom adotado nas notícias. Também identificamos uma
desidratação do conflito político, que foi abordado a partir de disputas políticopartidárias, sem discussões mais amplas sobre os efeitos sociais do impeachment.
É importante também levarmos em consideração o fato de que os meios de
comunicação social do período Dilma não são os mesmos da década de 90. Na época de
Collor, a televisão, o rádio e a imprensa informavam de maneira mais vertical, com
menos espaço para interação e manifestação da audiência.
Com o advento da Internet e das redes sociais digitais, a lógica de produção e
circulação de informações ganhou novos contornos. O tema do impeachment de Dilma
obteve ampla repercussão nessas redes, que têm sido palco de discussões políticas e de
organização de protestos.
Não foi pretensão desse estudo esgotar o tema proposto. Pesquisas posteriores
podem se debruçar sobre as mudanças na cobertura política da atualidade em relação ao
período da redemocratização. Também são necessários estudos para melhor
compreender possíveis impactos das redes sociais em narrativas do jornalismo político.
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Betty Friedan no Brasil: Ascensão do feminismo num cenário de
modernização conservadora 1
Luísa Guimarães Lima2

Resumo
Este artigo coteja a posição do jornal considerado alternativo O Pasquim à de jornais de ampla circulação
do eixo Rio-São Paulo, no contexto maior da polêmica causada pela visita da feminista norte-americana
Betty Friedan em 1971, para o lançamento do, hoje, clássico A mística feminina. A partir de análise das
matérias jornalísticas, mostram-se diversos aspectos do conflito na representação do feminismo brasileiro
- que teve de lidar com variados tipos de resistência, mesmo nos grupos considerados menos
conservadores no país. A cobertura do evento é considerada por Rose Marie Muraro um marco da
ascensão do feminismo no Brasil, embora pouco estudado. A insistência em estereótipos, como o da
lésbica de anedotário, é sismógrafo para o lugar de fala ocupado pela imprensa, mesmo a dita alternativa.
Palavras-Chave: modernização conservadora, movimento feminista, ditadura, imprensa

Abstract
This article compares the perspective of the newspaper O Pasquim with that of Rio de Janeiro-Sao Paulo
newspapers, in the context of the controversy caused by the visit of the American feminist Betty Friedan
in 1971, to the launch of A mystique Feminine With the analysis of journalistic content, there are several
aspects of the conflict in the representation of Brazilian feminism - which had to deal with various types
of resistance, even in the groups considered less conservative in the country. The coverage of the event is
considered by Rose Marie Muraro a landmark of the rise of feminism in Brazil, although little studied.
The insistence on stereotypes, such as that of the anecdotal lesbian, is seismograph for the place of
speech occupied by the press, even the so-called alternative.
Keywords: feminism, newspaper, modernization, dictatorship.

1 Introdução
Nosso objetivo é, por meio da análise de textos produzidos a partir
de lugares de fala considerados diferentes – a saber, da chamada “grande imprensa”
e da imprensa alternativa -, comparar as representações, de modo a perceber como
1
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cada uma delas serviria a seus públicos. Dessa forma, a proposta é refletir como se
deu a absorção/rejeição dos discursos feministas por parte dos produtos culturais
oriundos da imprensa brasileira.
A partir de uma análise das matérias da chamada grande imprensa e
do jornal O Pasquim referentes à visita da feminista norte-americana Betty Friedan
ao Brasil, em 1971, mostram-se diversos aspectos do conflito na representação do
feminismo. O feminismo brasileiro teve de lidar com variados tipos de resistência,
mesmo nos grupos considerados menos conservadores no país. No Brasil,
A “revolução cultural” em curso nas décadas de 1960/70 estendeu sua
crítica [inicialmente dirigida ao regime militar] à sociedade burguesa,
vista como consumista, autoritária, coercitiva, de maneira muito mais
ampla, encontrando várias correntes do pensamento internacional
envolvidas com a crítica à modernidade (RAGO, 1996, p. 32)

Há implícita nessa tomada de posição uma nova forma de fazer
política. Considerando que as questões de gênero, por exemplo, estiveram presentes
em muitas das lutas históricas, é em meados de 1970 que o feminismo passa a ser
central como crítica da nova modernidade, “na medida em que aponta para uma
nova forma de fazer política, ao propor a politização do cotidiano” (MANINI,
1996, p. 45). Sobre esse aspecto, ecoa a indagação de Albertina de Oliveira Costa
(1998, p. 66):
que significado podia assumir aqui, naquela conjuntura de terror,
questões tais como considerar político o quotidiano das mulheres e
tornar públicos os atos comumente considerados como pertencentes ao
âmbito privado, à esfera doméstica ou enfatizar a dominação de um
sexo sobre o outro, quando a politização dos cotidianos era mais que
transparente e pesada para todos os cidadãos, quando a própria ordem
autoritária se encarregava de misturar o público e o privado, violando
a intimidade dos indivíduos?

Consideramos que o significado reside na luta dos movimentos
sociais das minorias para lançar luz sobre questões até então consideradas apenas
de âmbito privado. Dessa forma, deu munição, teórica e prática, para que
politização dos cotidianos “transparente e pesada” pudesse ser chamada pelo nome
e combatida diretamente. Por mais que o Estado politizasse a vida privada, por
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meio de suas intervenções, até a emergência dos movimentos sociais das minorias,
entendia-se que a luta deveria ser travada unicamente contra ele — uma vez
vencido o Estado opressor, os outros problemas seriam resolvidos a reboque.
Movimentos como o feminista alavancam os interlocutores de suas
reivindicações (no caso, as mulheres) ao espaço público, discutindo suas questões
permeadas por suas vivências e dando visibilidade a elas. O sistema político não
poderia passar incólume frente a essas mudanças de concepções de agenda pública:
elas reorganizam as concepções de público/privado, questionando a noção de
sujeito universal, que é masculina (ibidem).
Dessa forma, segundo Sonia Alvarez (1988), as mulheres tiveram
papel fundamental na transição democrática do país. O processo de “politização do
gênero” deu-se de modo a fortalecer e ser fortalecido pela redemocratização. A
incorporação de pontos antes considerados privados e pessoais à discussão política
significa reorganização na estrutura do Estado moderno, que ao operar a divisão
institucional entre “público” e “privado”, “também institucionaliza as relações de
poder genérico ao restringir o gênero feminino à última esfera”. A participação
política das mulheres, mesmo que restrita a áreas não institucionais, cria demandas
que têm de ser incorporadas pelo estado, num processo de luta por hegemonia.
O movimento de mulheres brasileiras organiza-se no torvelinho da
passagem modernizadora operada no país. Com a industrialização acelerada, o
vocabulário de relações tradicionais entre indivíduos e grupos foi desestabilizado,
modificando comportamentos tradicionais (MELLO E NOVAIS, 1998). A família
nuclear foi abalada pela entrada maciça da mulher no mercado de trabalho3 e nas
universidades, tendo como consequência a reivindicação da ampliação de seu lugar
de fala para além das cercanias domésticas O casamento passa a supor uma maior
3

Cristina Bruschini (2000) ressalta que o ingresso da mulher no mercado de trabalho não está
subordinado apenas ao número de vagas oferecidas e à qualificação para ocupá-las. Existe uma outra
variável muito presente: o modelo de família patriarcal, condicionador de uma identidade feminina muito
ligada ao mundo doméstico: cabem às mulheres as responsabilidades domésticas cotidianas. Assim, a
constante dificuldade de articular papéis cerceia a plena integração da mulher no mercado de trabalho,
“que depende de uma complexa combinação de características pessoais e familiares, como o estado
conjugal e a presença de filhos [...]. Fatores como estes afetam a participação feminina, mas não a
masculina, no mercado de trabalho”. A leitura dessas articulações está em permanente transformação, e
na década de 1970 passa por profundas reestruturações, com o movimento feminista dando-lhe aporte.
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igualdade entre os consortes, que ampliava a preocupação com a felicidade
individual de cada um. “Dos extratos sociais ‘superiores’, a modernização da
família vai se espraiando para a base da sociedade”, assinalam Melo e Novais (op.
cit., p. 643).
Os papéis sociais de homens e mulheres sofrem alterações e há a
tentativa de reorganizá-los em bases mais equânimes. Diante desse impasse, a
preocupação exclusiva com as lutas de classe não contemplaria as modernas
demandas. Segundo Rago (op. cit., p. 33), surge aí o “feminismo organizado”, um
movimento composto predominantemente por mulheres de classe média, na maioria
instruídas, “que buscavam novas formas de expressão de sua individualidade”. Esse
novo feminismo organizado lutava pela equiparação dos direitos da mulher aos do
homem, era o “feminismo da igualdade” (MARSON, 1996). Lutavam por
igualdade salarial, direito a creches, à igualdade no que se refere ao uso do corpo,
isonomia das vozes sociais.
Neste contexto, aporta no Brasil a feminista Betty Friedan. A
ocasião foi propiciada pelo lançamento da edição brasileira de seu livro A mística
feminina (1971), pela editora Vozes. Rose Marie Muraro, editora da Vozes, foi a
responsável pela publicação do livro no país.
Para divulgar a chegada de Friedan, Muraro concedeu entrevista ao
Pasquim, publicada em 7 de abril de 1971, na edição número 91 do jornal. Com
isso, a vinda da feminista norte-americana obteve repercussão junto ao público
urbano intelectualizado – dos leitores do Pasquim. O burburinho todo se deu, é
importante frisar, em plena ditadura militar – o que foi motivo de grandes
preocupações para Muraro: “Eu dizia para ela: ‘você fala tão mal dos militares. Não
sabe que eles vão perseguir a mim que sou a mais fraca?’. Ela só dizia: ‘não quero
nem saber. Sou cidadã americana livre!’” (MURARO, 1991, p. 170).
De fato, depois da partida de Friedan, Muraro afirma ter sido
seguida durante seis meses por agentes da polícia, sem que chegasse a ser presa.
Uma vez que constituir grupos era proibido na época, o trabalho de disseminação
das ideias feministas passou a ser feito em reuniões clandestinas. “Dessa forma o
movimento feminista começou no Brasil pela mídia. Foi o único país do mundo em
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que isso aconteceu. E os primeiros grupos só puderam se formar em 1975,
patrocinados pela ONU” (MURARO, 1985, p. 9). Com o aval da instituição
internacional, que consagrou aquele ano como o ano internacional da mulher, os
militares tiveram de baixar a guarda e ceder no que concerne à organização de
grupos feministas (COSTA, 1988; SARTI, 1988; ALVAREZ, 1988).

2 Resultados de pesquisa e discussão
2.1 A feminista nos “jornalões”: Betty Friedan na berlinda da mídia impressa
brasileira
Em pesquisa feita no Banco de Dados da Folha de São Paulo – que
dá conta dos jornais cariocas Correio da Manhã e Jornal do Brasil e dos jornais
paulistanos Jornal da Tarde, Folha de São Paulo e O Estado de São Paulo –
selecionamos treze matérias publicadas no período em que Betty Friedan esteve no
Brasil (de 10 a 19 de abril de 1971).
A primeira delas, “Betty Friedan: o começo da nova mulher” (Jornal
do Brasil, 10/04/1971), é assinada pela feminista Rose Marie Muraro. É uma das
poucas, dentro da coletânea reunida, a tratar de modo mais elucidativo
propriamente da obra de Friedan – não dedicando uma só linha à sua aparência
física ou à sua vida pessoal. A matéria é dividida em três partes. A primeira traz um
breve informe da vinda de Friedan ao Brasil para o lançamento de seu livro A
mística feminina, publicado no Brasil pela Editora Vozes. A segunda parte
apresenta as ideias de Friedan por meio de uma resenha de seu livro. Elucida as
conquistas feministas no que se refere à educação e profissionalização em solo
norte-americano, da década de 1920 até a Segunda Guerra Mundial, para depois
explicar como a sociedade de consumo conduziu novamente estas mulheres
instruídas de volta ao lar e aos seus afazeres domésticos por meio da “mística
feminina”, nomeada dessa forma por Friedan.
O Jornal do Brasil, mesmo veículo que publica a matéria assinada
por Muraro, dedica duas páginas para a entrevista coletiva na Escola de
Enfermagem Ana Néri, no dia 13 de abril, na cidade do Rio de Janeiro. No subtítulo
do texto que leva o título “Betty Friedan no Rio afirma que não está em guerra com
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o homem” (Jornal do Brasil, 14/04/1971), o leitor é informado de que dois
jornalistas, propositalmente um homem (Artur Aymoré) e uma mulher (Symona
Gropper), foram destacados para cobrir o evento sob os pontos de vista masculino e
feminino.
A despeito da observação do jornal, que aponta diferenças marcantes
na percepção dos dois jornalistas, podemos notar mais convergências que
divergências. Primeiramente, ambos trataram da entrevista com um certo tom
pitoresco, ressaltando as reações destemperadas de Friedan diante de uma plateia
aturdida com a “agressividade” da entrevistada.
O jornal Folha de São Paulo dedica menos espaço à cobertura da
entrevista coletiva, apenas meia página. Na matéria “Líder feminista prevê greve do
sexo” (Folha de São Paulo, 14/04/1971) o enfoque dado está anunciado no título.
Tal greve foi descontextualizada pela imprensa brasileira, transformada em piada.
A proposta da Organização Nacional das Mulheres, entidade norte-americana
encabeçada por Friedan, era que as mulheres interrompessem suas atividades no
trabalho e no lar por um dia, numa manifestação de protesto. Nessas atividades
estava incluído tanto o trabalho de datilografar da secretária quanto o serviço sexual
prestado pela dona de casa ao seu marido.
Em comum com os textos publicados pelo Jornal do Brasil está a
minúcia na descrição física da feminista: “Vestida de maxi-saia preta com bolas
brancas, aberta do lado até a coxa, roupa um tanto imprópria para seus 49 anos,
Betty Friedan fala gesticulando muito” (ibidem). Além do relato pitoresco da
entrevista: “Num encontro confuso, onde muitos repórteres discutiram com a
entrevistada (...)”(ibidem).
Uma das matérias mais simpáticas à figura e à causa de Friedan é
curiosamente a primeira na amostra a mencionar no título trajes femininos, “Mulher
se cuida e se veste bem no mundo de Betty Friedan”, publicada no Jornal do Brasil
(15/04/1971). O texto reporta-se a uma visita feita pela feminista a uma butique
para algumas compras. De acordo com a reportagem, “a hora da escolha das roupas
foram os únicos momentos em que Betty esteve tranquila e satisfeita ontem [dia
14/04/1971]” (ibidem).
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A primeira parte do texto funciona como um contraponto à cobertura
jornalística publicada no dia anterior. Como tentamos mostrar, as roupas da
feminista tiveram local de destaque nas reportagens sobre sua entrevista coletiva.
No dia seguinte, aproveitando o ensejo da manhã de compras, a feminista esclarece
que a participação no movimento de liberalização da mulher não implica que suas
adeptas deixem de lado o prazer de se arrumarem, de vestirem roupas que
considerem belas, o que ela afirma fazer com esmero. Afirma ainda que “nos
Estados Unidos, a mulher ainda é sexy aos 50 e pode mostrar suas pernas” (ibidem),
numa clara alusão explicativa à represália sofrida por alguns jornais à
incompatibilidade de seus trajes à sua idade. Nesse sentido, o espanto com a
suposta vaidade da feminista comprova o tipo de representação que a imprensa
delineou para o “tipo” feminista, o qual não comportaria uma característica como
cuidado com a aparência.
Diferentemente das matérias publicadas antes desta, que traziam
uma mulher pronunciando-se num espaço público, geralmente ocupado por homens
– o das entrevistas coletivas –, temos aqui delineada a figura de uma mulher mais
palatável ao que era comum em se tratando de representação feminina, alguém que
lamenta o excesso de trabalho, os mal-entendidos e os insucessos, enquanto passeia
embevecida por araras de roupas. Não por acaso, a feminista é tratada neste texto
pelo seu prenome, Betty. Nas outras matérias é referida por “Betty Friedan”,
“Friedan”, e por vezes por apelidos depreciativos. Dispensado o nome de família, o
efeito é de aproximação à forma de tratamento mais comum no Brasil, a feminista
deixa de ser a Betty Friedan das passeatas para ser representada como a “Betty que
vai as compras”.
No dia seguinte, é a vez dos jornais de São Paulo cobrirem os
eventos dos quais Friedan participou – onde chegou no dia 15 de abril. No dia 16 de
abril, os jornais Folha de São Paulo, Jornal da Tarde e Estado de São Paulo
publicam matérias sobre suas atividades na cidade. O veículo a dispensar maior
espaço para a feminista foi o Jornal da Tarde, no qual podemos nos deparar com
uma foto da feminista, ocupando página dupla, acompanhada de um diagrama que
analisa todos os detalhes de sua aparência, tais como corte de cabelo, sobrancelha,
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rugas, maquiagem, papada, unhas, vestimenta e forma física. Não por acaso, a
jornalista destacada para cobrir a entrevista coletiva é uma repórter de moda. Seu
texto é um depoimento em primeira pessoa e sua proposta é explicitada no subtítulo
da matéria intitulada “Vaidosa guerreira: estudar a mulher Betty Friedan” (Jornal
da Tarde, 16/04/1971).
Sob o intertítulo “Frases e gestos de Betty, comandando sua guerra”
há um texto, assinado pelo jornalista Ewaldo Dantas Ferreira, que se esmera em
revelar o ambiente no qual se daria a entrevista com a feminista. Segundo ele,

Ela chegou muito atrasada. Nas conversas de espera, os repórteres
falavam muito daquilo que chamavam “movimento feminista”,
lançado pela personagem a ser entrevistada. Todos falavam com
humor, fazendo comentários que provocavam risos. Uma repórter
disse: “sou contra as ideias dela”. A repórter não lera o livro de Betty
Friedan, mas afirmava: “sou contra, por princípio”. Um repórter
deixava entrever, entre seus papéis de anotações, a instrução que
recebeu de seu chefe de reportagem: “não me ocorre pergunta alguma.
Vá no embalo dos outros”. Em um pequeno grupo de pessoas o
assunto era a “greve sexual”, cuja iniciativa se atribuía a Betty Friedan
(ibidem).

Diferentemente de vários textos mencionados anteriormente, o
repórter afirma que a reação acalorada de Friedan, “como se estivesse em uma
grande discussão”, era deslocada, “como se estivesse fazendo uma polêmica, só que
ela não tinha opositores” (ibidem). O leitor que só tivesse a cobertura do Jornal da
Tarde não poderia se informar acerca de uma só das ideias da feminista. Melhor
instruído sobre os objetivos do movimento que Betty Friedan representava estaria o
leitor dos jornais Estado de São Paulo e Folha de São Paulo. Ainda que o caráter
primordial da cobertura paulistana fosse dado pelo escarnecimento da figura e das
ideias da feminista, nestes jornais podemos ao menos ter ideia de alguns dos
postulados do movimento.
Os dois jornais descrevem as roupas de Friedan, mas elas ocupam
pouco mais de um parágrafo em matérias que possuem, em média, onze. O cerne
dos textos é a exposição das ideias da feminista, no entanto elas não estão no título
da matéria da Folha, “Betty Friedan ataca de novo”, e estão de maneira
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sensacionalista no Estado de São Paulo, “A líder prega apoio à greve de sexo”.
Sensacionalista porque, como podemos perceber, a mencionada greve de sexo era,
entre as ideias atribuídas a Friedan, a que mais causava impacto na opinião pública,
sendo citada em vários textos como símbolo do radicalismo do movimento, e
figurando como motivo de piada nas conversas entre os jornalistas (conforme o
Jornal da Tarde). Mas em nenhum texto é explicado de que se trataria tal greve,
nem tampouco seus objetivos. No texto do Estado de São Paulo, por exemplo, no
qual a greve era o título, a referência a ela se dá unicamente nestas linhas: “a greve
de sexo está marcada para o dia 26 de agosto, quinto aniversário do movimento
feminista norte-americano, e Betty Friedan espera que a mulher brasileira participe
dessa luta ‘em busca da compreensão da realidade da mulher no mundo moderno’”
(Estado de São Paulo, 16/04/1971).
A questão, aliás, foi refutada por Friedan, de acordo com o que
podemos ver na matéria de José Neumane para a Folha de São Paulo (16/04/1971).
“Nós não lutamos contra os homens. Isso é uma ideia errada, que os
preconceituosos armaram contra nós. Não somos apenas aquelas que queimam
soutiens ou fazem greve de sexo. Nós lutamos por uma sociedade melhor”, afirmou
Friedan, de acordo com o texto jornalístico.

2.2 Feminismo como piada: a batalha entre O Pasquim e Friedan
A imagem de lésbica de anedotário prevaleceu na entrevista de Betty
Friedan publicada n’O Pasquim edição número 94, de 22 de abril de 1971. A capa
do jornal trazia fotomontagem do rosto de Betty Friedan, na primeira capa. Na
última capa, o corpo de uma senhora vestindo roupas vitorianas segurando uma
vassoura, varrendo imagens de ícones da pornografia. No intertítulo, a seguinte
frase: “Desculpe, dona Betty, mas nós vamos dar cobertura às furadoras da greve
do sexo”.
Umas das primeiras perguntas formuladas à feminista foi: “Você está mais
interessada pelas mulheres ou pelos homens brasileiros?”. Friedan responde
afirmando preferir os homens nos assuntos sexuais, cordialmente. A piada, nesse
caso, gira em torno do questionamento da orientação sexual da feminista: se ela
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supostamente lutaria contra os homens, preferiria as mulheres para o sexo. Tal
posicionamento não é novidade na imprensa brasileira (FERREIRA, 1996), que
tende a descaracterizar a imagem das feministas de modo a tentar encontrar
explicações de cunho sexual para suas lutas, reduzindo-a a um “problema de
mulheres que não gostam de homem”. O procedimento visa a afastar mulheres que
temem serem percebidas segundo o mesmo estigma.
Na sequência, a turma do Pasquim continua com o mesmo tipo de
anedota: “Você disse que está se informando sobre a posição da mulher brasileira.
Que espécies de posições já encontrou?”. A resposta seguinte de Friedan dá o tom
do embate entre os humoristas e o objeto de seu escárnio, que se defende com
veemência:
Oh! Eu sei exatamente a piada que você está querendo insinuar. Eu
estou vendo a situação da mulher brasileira e acho que a única
maneira de conseguir uma abertura é falar sobre certas coisas nesse
país e seguir em frente. Mas na questão das mulheres, nada de piadas.
Não é preciso usar “mace” (substância que cega temporariamente),
nem gás lacrimogêneo para reprimir as mulheres no meu país, basta
tratar-nos como uma piada, especialmente tratar o sexo como uma
piada (...) Agora eu levo a minha revolução muito a sério e eu tenho
que brigar contra a falta de seriedade e por isso eu não vou responder
a sua pergunta.

Friedan estava, já no momento da entrevista, ciente do poder nocivo
das piadas, como fica claro em sua resposta. O embate entre os humoristas e seu
suposto direito ao humor, e a não sujeição de Friedan às piadas sexistas pontuaram
o restante da entrevista. Tal posicionamento tornou as piadas desse tipo mais
rarefeitas e centraram as questões em torno das reivindicações do movimento
feminista. Já que não era possível intimidá-la com gracejos, passaram a tentar
questioná-la pelo o que acreditavam ser a lacunas de seu movimento.
A importância de ressaltar a posição do Pasquim diante do
feminismo é dada pelo fato de a publicação ser considerada um dos focos de
resistência contestadora da esquerda na imprensa alternativa da época. Ventila-se
muito sobre o caráter inovador da linguagem e sobre a importância da imprensa
alternativa como amálgama de grupos de esquerda. Seu discurso supostamente
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progressista choca-se com forte conservadorismo no que se refere à percepção das
mulheres e de seus papéis sociais, “revelador do receio da perda do predomínio
masculino nas relações de poder entre os gêneros” (SOHIET, 2001). Então fica a
pergunta: se mesmo em publicações como o Pasquim o feminismo era escrachado e
descartado dessa forma, onde ele encontraria veículo de ressonância?
As feministas estavam sob fogo cruzado: para esquerda, seus anseios
representavam o reformismo burguês. Para a direita, as mudanças de costumes
reivindicadas pelo movimento consideradas eram imorais, perigosas. E, para muitos
homens e mulheres, independentemente de sua ideologia, ser feminista tinha
conotação antifeminina. “Associava-se o feminismo a uma oposição homem X
mulher, que nunca existiu de forma radical em suas manifestações no Brasil”
(SARTI, 1988, p. 41).
É preciso lembrar que o Pasquim dava bastante espaço e prestigiava
mulheres consideradas “emancipadas”. De acordo com Ferreira (op. cit., p. 182),
mulheres que questionavam diversos preconceitos, mas que recusavam o rótulo de
feminista, tinham a simpatia da equipe do Pasquim. Já no caso das que assumiam a
desigualdade entre os sexos como um problema prioritário, eram apresentadas
“como sapatões ou como quimeras ferozes e assustadoras”. No caso das
“emancipadas”, a entrevista tinha ainda caráter de flerte (como exemplo temos as
entrevistas com Leila Diniz, Marília Pêra, Fernanda Montenegro). A situação das
entrevistas – vários homens reunidos numa sala com uma mulher – era narrada com
destaque e uma suposta tensão sexual, reportada. As entrevistas com as mulheres
“emancipadas não feministas” eram redigidas ressaltando o assédio e admiração de
todos os homens pela mulher em questão, num certo exibicionismo masculino que
exalta suas tentativas de conquista. Já no caso das entrevistas com Friedan e
Muraro, feministas declaradas, o tratamento não insinuava o flerte, e sim o repúdio.
Em diversas entrevistas havia ainda “a prova dos nove”. A turma do
Pasquim perguntava para a mulher emancipada o que achava do feminismo, e
dependendo de sua resposta, o tom da entrevista mudava. Em várias delas, a
entrevistava fazia pouco da relevância do feminismo, como no exemplo da
entrevista de Marília Pêra, concedida em 13 de maio de 1971.
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Na época, Pêra despontava como uma das grandes atrizes do teatro
brasileiro, e era incensada pela turma por seu sucesso profissional e por sua beleza.
Outra atriz merecedora das lisonjas da “turma”, demonstrou posicionamento
diferente quando indagada sobre Friedan. Fernanda Montenegro (PASQUIM, n.
108, 4/8/1971) foi de encontro ao que os entrevistadores queriam, e tinham o
costume de ouvir:
Fernanda: Eu acho que isso é uma história perigosa pelo seguinte: a
Betty Friedan não é o melhor meio para ela mesmo. Agora, o que a
mulher tá aí propondo eu acho que a gente deve ver, ouvir e discutir.
Eu vejo o Millôr de chapéu coco, na era vitoriana, fazendo humorismo
em cima das sufragistas.

Com tal resposta, passa ser arguida, de forma agressiva, por Millôr
Fernandes: “Você já leu o livro dela?”, pergunta. Montenegro começa a responder:
“Não li o livro dela mas devo dizer o seguinte...”, mas é interrompida por Millôr:
Ela é uma débil mental reacionária. Ela é reacionária e esse
movimento das mulheres é reacionário. Elas tão exigindo pouco, e o
que elas tão exigindo é tudo contra a mulher porque não sabem o que
estão exigindo. Eu tenho reivindicações a fazer a favor da mulher
muito mais importantes”. (...) Agora, vêm essas bobocas, com esse
imperialismo americano, movimento de grã-finas, de (*) (ibidem).

A entrevista, depois da fala de Millôr, um tanto desconexa, segue por
outros caminhos – Montenegro passa a ser interrogada sobre o assédio de outros
homens por ela ser atriz e sobre a reação de seu marido perante a isso –, mas nesse
trecho podemos notar outras duas formas de desconsiderar o feminismo no Brasil,
que não passam pela sexualidade de suas militantes: primeiramente, a questão de
ser uma ideia importada e, portanto, não aplicável à realidade local, além de
carregar o estigma (nos meios de esquerda) de vir de um país que ajudava a
manutenção da ditadura. Por outro viés, seria também uma reivindicação de
mulheres de extratos sociais mais altos, um “movimento de grã-finas”, alheias aos
problemas supostamente mais urgentes no Brasil, e no mundo.

3 Considerações finais
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Na vigência do processo de modernização conservadora, que
“coincide” com o momento de inserção da mulher de classe média no mercado de
trabalho, a recepção local da promessa emancipatória do discurso feminista
produzido no centro implicou uma ressignificação de sua função.
As páginas jornalísticas não devem ser consideradas somente como
campo refletor das práticas não discursivas relativas a gênero. Como agentes da
difusão de comunicação de massa — orientada, segmentada e direcionada —, sua
diagramação despojada e seu tom aparentemente despretensioso merecem ser
tomados como sujeitos dessas empreitadas.
O saber social veiculado é organizado por sentidos preferenciais,
numa ordem coerente, pesando na produção de consenso e legitimidade. A eleição
de uma versão predominante é operada pelos processos de representação – criando
entendimentos coletivos e efetivando o consenso – e definida pela luta hegemônica.
Lembremos que cultura, dentro da perspectiva dos estudos culturais,
é um espaço de diferenças e lutas sociais. Dessa forma, a despeito do interesse da
indústria cultural em fazer vender seus produtos, podemos considerar a urgência da
demanda por mudanças na representação feminina.
A polêmica causada pela visita de Friedan ao Brasil mostra-nos isso
de maneira clara, num visível conflito na representação do feminismo. O feminismo
brasileiro teve de lidar com resistências, mesmo nos grupos considerados menos
conservadores no país. Diante de tantas reações negativas perante as ideias de Betty
Friedan, Rose Marie Muraro (1999, p. 170) conta que, preocupada com a recepção
de sua vinda ao Brasil, questionou-a: “Betty, eles estão ironizando o feminismo”. E
ouviu como resposta, “Estão fazendo uma coisa muito importante ao nosso favor,
keep doing”. Rose Marie reflete sobre o diálogo: “Aquele keep doing ficou para
sempre na minha cabeça. É por isso que continuo dizendo ainda hoje que, se o que
tem que se fazer é o que tem que ser feito, então vai fazendo”.
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Redes Sociais e internet: como as pessoas se tornaram usuárias,
produtoras e consumidoras em um piscar de olhos1

Marcos Urupá2
Resumo:
Este artigo fala brevemente sobre da relação das pessoas com a internet. É apresentado um cenário que
mostra a evolução da internet, da web 1.0 para a web 2.0 e de como a cultura participativa delineou o
modelo de rede. Problematiza-se a mudança do papel do usuário que sai do pólo passivo e integra um
campo que antes não ocupava: o de produtor de conteúdos. já que uma das características das redes sociais
é a de que o seu conteúdo é todo produzido pelo usuário e não pela plataforma em si. Esse é o cerne da
cultura participativa, que também é o cerne de sobrevivência dessas plataformas, já que a partir da
audiência e de um "locus" com um público privilegiado, recheado de pessoas, as grandes corporações
começaram a oferecer os seus produtos e produtos de terceiros, por meio de anúncios direcionados.
Palavras-Chave: Internet; consumo; web 2.0; cultura participativa

Abstract:
This article briefly discusses the relationship of people to the internet. A scenario is presented that shows
the evolution of the internet, web 1.0 for web 2.0 and how participatory culture outlined the network
model. The change of the role of the user that leaves the passive pole and integrates a field that did not
previously occupy: the one of producer of contents is problematic. Since one of the characteristics of
social networks is that their content is all produced by the user and not by the platform itself. This is the
heart of the participatory culture, which is also at the heart of the survival of these platforms, since from
the audience and a locus with a privileged public, filled with people, the big corporations began to offer
their products and products From third parties through targeted.
Keywords: Internet; consumption; Web 2.0; participatory culture

Introdução
Fazer um chek-in no Foursquare, curti um post no Facebook, colocar uma foto no
Instragram, fazer um comentário sobre algum local no TripAdvisor, usar o Twitter para mandar
um “tuite”. Essas ações, fazem parte do cotidiano das pessoas há alguns anos. As ações acima
integram a forma de como as pessoas atualmente participam da internet.
1
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Instagram, Facebook, Foursquare, TripAdvisor e Twitter são redes sociais que possuem
milhões de usuários conectados que diariamente as alimentam. Fato é que essas e outras as redes
sociais estão presentes em nosso dia a dia. Mas, afinal, até onde elas podem influenciar a
sociedade? É possível ter noção da sua força? São elas apenas simples aplicativos que permitem
a troca de ideias e fotos, bate-papo, procurar por amigos e colegas de escola e se promover
encontros, incentivando relacionamentos? Será que elas podem se tornar ferramentas de uma
nova maneira de participação da sociedade, com aplicativos que dão suporte e facilitam os
relacionamentos, com intensa e diversificada participação de todos, de olhos nas mudanças no
mundo, mas em um mínimo espaço de tempo, tudo muito rápido, em um clique apenas? E as
grandes corporações? Que papel elas possuem nesse cenário?

Um dado concreto, é que existe uma nova geração que já começa a vida teclando
e vivenciando um mundo rápido, instantâneo, com troca de informações a cada instante,
convivendo com um enorme volume de informações. Essa geração sabe o quanto as
redes sociais são importantes no seu dia-a-dia. Tem de tudo, da troca de informações e
opiniões aos encontros de ex-alunos, disponibilização de fotos, dicas de todo o tipo e até
mesmo propostas de namoro e de emprego. Uma pesquisa3 feita pelo Comitê Gestor da
Internet no Brasil – CGI.Br, apontou que 70% dos jovens entre 9 e 16 anos têm perfis
em algumas das redes sociais descritas acima e que 68% usam a internet para navegar
nessas redes. Entre as crianças de 9 a 10 anos, este valor abrange 44% do total. Já entre
pré-adolescentes de 11 e 12 anos, o percentual de usuários de redes sociais chega a
71%.
O levantamento aponta ainda que, a maioria das crianças também afirma mentir
a idade nas redes sociais. Um dos motivos para isso pode ser a proibição do Facebook
(rede social mais popular do Brasil) para menores de 13 anos.
Está claro que o público jovem tem afinidade com as redes sociais e a internet,
por já nascerem em um cenário onde elas já integram o seu cotidiano. Porém, é
importante frisar que não são só os jovens que participam ativamente das redes sociais e
da internet.
Empresas de comunicação, órgãos públicos, adultos, profissionais liberais,
agencias de publicidade, trabalhadores de todas as áreas estão interagindo, curtindo,
comentando, compartilhando, postando e tuitando.
3
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Estamos vivendo a era de uma “Cultura de Convergência”, onde o online tornase cada vez mais presente e se misturando com o mundo offline. Ao mesmo tempo,
temos visto anônimos no mundo offline mas que no mundo online são verdadeiros pop
stars, com várias "curtidas" em um post no "face", milhões de visualizações em um
vídeo e com centenas de retuites de um tuite.
A passividade de produzir e comunicar ficou de lado e agora todos, de vários
cantos do mundo estão sendo produtores de conteúdo e de dados, a partir de dispositivos
convergentes. Ou seja, temos dois processos de convergência: um de múltiplas
plataformas, composta em grande parte pelas redes sociais, onde todas se integram de
alguma forma; e outra de equipamento, onde a partir de um único sistema/aparelho,
como um tablet ou smartphone, é possível fazer ao mesmo tempo comunicação,
conteúdos e entretenimento, permitindo mensagens instantâneas, email, visualização de
filmes, filmagem, videoconferência e, claro, também serve para telefonar.
Isso rompe uma lógica de unicidade, onde os vários dispositivos para
comunicação, entretenimento e computação, como o telefone, a televisão, o rádio, o
aparelho de som, o computador e a calculadora eram concebidos e produzidos de forma
que cada positivo era indissociável de sua função. Um dispositivo, como o telefone,
possuía apenas uma função, que era cativa daquele dispositivo e nenhum outro
dispositivo possuía. Se você queria executar várias funções em comunicação,
entretenimento e computação, você precisava usar vários dispositivos.
Essa nova era de convergência tem pontos positivos e pontos negativos. Este
artigo se propõem a analisar um pouco desse cenário, mostrando a evolução da internet
até o cenário atual da web 2.0, suas características e seus problemas, assim como seus
benefícios. Também será apontado a relação disso tudo com o indivíduo, especialmente
no tocante à produção de informações e dados, através do conceito de cultura
participativa.
Em linhas gerais, o artigo está dividido em história da internet, o começo de
tudo; a evolução da rede até a web 2.0; o cenário da web 2.0, com seus benefícios e
problemas. Nossa proposta é mostrar um pouco desse panorama convergente que a
sociedade vive, para entendê-lo da melhor maneira possível.
Entendemos que este pequeno artigo não esgotará o assunto, pois a cada dia,
existe um cenário novo quando o assunto é internet e redes sociais.
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1. A história da Internet: o começo de tudo
A internet revolucionou o funcionamento tradicional das sociedades modernas
como o fizeram, a seu tempo, a imprensa, a máquina a vapor, a eletricidade ou a
telegrafia sem fio (rádio). Hoje parece normal fazer cursos on-line, preencher
formulários administrativos a distância ou expressar opiniões em fóruns de discussão.
Internet é “rede de computadores dispersos por todo o planeta que trocam dados
e mensagens utilizando um protocolo comum”. Ela nasceu no final dos anos 1960, em
plena Guerra Fria, graças à iniciativa do Departamento de Defesa americano, que queria
dispor de um conjunto de comunicação militar entre seus diferentes centros. Uma rede
que fosse capaz de resistir a uma destruição parcial, provocada, por exemplo, por um
ataque nuclear.
Ela seria uma das formas das forças armadas norte-americanas de manter as
comunicações em caso de ataques inimigos que destruíssem os meios convencionais de
telecomunicações. Nas décadas de 1970 e 1980, além de ser utilizada para fins militares,
a Internet também foi um importante meio de comunicação acadêmico. Estudantes e
professores universitários, principalmente dos EUA, trocavam idéias, mensagens e
descobertas pelas linhas da rede mundial.
Para isso, o pesquisador Paul Baran concebeu um conjunto que teria como base
um sistema descentralizado. Esse cientista é considerado um dos principais pioneiros da
internet. Ele pensou em uma rede tecida como uma teia de aranha (web, em inglês), na
qual os dados se movessem buscando a melhor trajetória possível, podendo “esperar”
caso as vias estivessem obstruídas. Essa nova tecnologia, sobre a qual também se
debruçaram outros grupos de pesquisadores americanos, foi batizada de packet
switching, “troca de pacotes”.
Em 1969, a rede ARPAnet já estava em operação. Ela foi o fruto de pesquisas
realizadas pela Advanced Research Project Agency (ARPA), um órgão ligado ao
Departamento de Defesa americano. A ARPA foi criada pelo presidente Eisenhower em
1957, depois do lançamento do primeiro satélite Sputnik pelos soviéticos, para realizar
projetos que garantissem aos Estados Unidos a superioridade científica e técnica sobre
seus rivais do leste.
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A ARPAnet a princípio conectaria as universidades de Stanford, Los Angeles,
Santa Barbara e de Utah. Paralelamente, em 1971, o engenheiro americano Ray
Tomlinson criou o correio eletrônico. No ano seguinte, Lawrence G. Roberts
desenvolveu um aplicativo que permitia a utilização ordenada dos e-mails. As
mensagens eletrônicas se tornaram o instrumento mais utilizado da rede. A ARPAnet
seguiu sua expansão durante os anos 1970 – a parte de comunicação militar da rede foi
isolada e passou a se chamar MILnet.
Foi somente no ano de 1990 que a Internet começou a alcançar a população em
geral. Neste ano, o engenheiro inglês Tim Bernes-Lee desenvolveu a World Wide Web,
o "www", possibilitando a utilização de uma interface gráfica e a criação de sites mais
dinâmicos e visualmente interessantes. A partir deste momento, a Internet cresceu em
ritmo acelerado. Muitos dizem, que foi a maior criação tecnológica, depois da televisão
na década de 1950.
A década de 1990 tornou-se a era de expansão da Internet. Para facilitar a
navegação pela que agora era mundial, surgiram vários navegadores (browsers) como,
por exemplo, o Internet Explorer da Microsoft e o Netscape Navigator. O surgimento
acelerado de provedores de acesso e portais de serviços on line contribuíram para este
crescimento. A Internet passou a ser utilizada por vários segmentos sociais. Os
estudantes passaram a buscas informações para pesquisas escolares, enquanto jovens
utilizavam para a pura diversão em sites de games. As salas de chat tornaram-se pontos
de encontro para um bate-papo virtual a qualquer momento. Desempregados iniciaram a
busca de empregos através de sites de agências de empregos ou enviando currículos por
e-mail. As empresas descobriram na Internet um excelente caminho para melhorar seus
lucros e as vendas on line dispararam, transformando a Internet em verdadeiros
shopping centers virtuais.
Nos dias atuais, é impossível pensar no mundo sem a Internet. Ela tomou parte
dos lares de pessoas do mundo todo. Estar conectado a rede mundial passou a ser uma
necessidade de extrema importância. A Internet também está presente nas escolas,
faculdades, empresas e diversos locais, possibilitando acesso as informações e notícias
do mundo em apenas um click.
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Dados recentes da pesquisa TIC Domicílios do NIC.br e do IBGE sobre o
número de usuários da internet apontam que hoje, no Brasil, 51% da população acessa a
internet. Apenas 39% nunca acessaram a rede mundial de computadores.

F
onte: teleco.com.br

Segundo a pesquisa, isso representa, em número absolutos, 85,9 milhões de
usuários de Internet no Brasil em 2013.

1.2 - A evolução da rede
A fase embrionária da internet era bem diferente da que conhecemos hoje.
Quando Tim Bernners-Lee criou a world wide web, ele permitiu a criação do hipertexto
formando a base de um novo tipo de comunicação em rede. Isso permitiu o surgimento
de weblogs, lista de emails, servidores que ajudaram a formar e pontencializar a ação de
grupos e pessoas no mundo offline (DIJCK, 2013). Era o tempo da web 1.0.
A web 1.0 consistia em sua generalidade em sites de conteúdo estático com
pouca interatividade dos internautas e diversos diretórios de links. Ainda com poucos
usuários, e esses em sua grande maioria fazendo um uso bastante técnico da rede,
predominavam os sites de empresas e instituições recheados de páginas “em
construção”. (VICENTIM, 2013).
Evoluindo de suas raízes de uso militar e universitário, a internet começou a
caminhar e tomar forma diante das necessidades das pessoas. Essa foi a era do e-mail,
dos motores de busca simplistas e uma época onde todo site tinha uma seção de links
recomendados.
Mesmo sendo muito diferente do que conhecemos hoje, a internet foi uma
revolução para todos aqueles que dependeram a vida toda de bibliotecas, correios e
telefones para trocar informações, aprender ou consultar. Os principais serviços dessa
época eram o Altavista, Geocities, Cadê, Hotmail, DMOZ, Yahoo! e, claro, o Google.
Porém, isso muda no começo dos anos 2000.
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Até a virada do milênio, a mídia em rede eram sua maioria serviços
genéricos ao qual você podia se juntar ou utilizar para construir
grupos, mas o serviço em si não conectava automaticamente com os
outros. Com o advento da Web 2.0, pouco depois da virada do
milênio, os serviços on-line mudaram de oferecer canais de
comunicação em rede para se tornarem interativos, veículos
bidirecionais para a sociabilidade em rede (Castells 2007; Manovich
2009). Estes novos serviços, que abrira uma infinidade de
possibilidades para conexões online, foram inicialmente percebidos
como uma nova infra-estrutura global, como tubulações de água ou
cabos de electricidade, análogos à própria web. É um truísmo dizer
que a mídia tem historicamente evoluído juntamente com o público
que a utiliza, bem como com a maior economia de inscrição. (DIJCK,
2013, p31)

A essa nova fase da internet, que muda a partir do início do milênio, foi dado o
nome de web 2.0. A web 2.0 tem como principal característica o aspecto social e
participativo do usuário na rede. Ela foi a revolução dos blogs e chats, das mídias
sociais colaborativas, das redes sociais e do conteúdo produzido pelos próprios
internautas.
Este foi o momento em que a internet se popularizou em todo o mundo e
começou a abranger muito mais do que algumas empresas para se tornar obrigatória
para qualquer um que queira ter sucesso no mercado. Por meio do YouTube, Facebook,
Flick, Picasa, Wikipédia, Twitter e muitas outras redes sociais, todos passaram a ter voz
e essa voz passou a ser escutada e respeitada fielmente. A passividade deu lugar à
participação, interação e sociabilidade.
A principal característica é a participação do usuário como gerador de
conteúdos. Ele deixou de ser apenas um espectador e passou a fazer parte do
movimento, podendo assim, alterar ou acrescentar conteúdo dos sites. Isso tudo, graças
ao surgimento de ferramentas intuitivas e de fácil utilização, como por exemplo, os
serviços de wikis, vídeos e blogs, e ainda as redes sociais como o Orkut, Twitter e
Facebook. A internet passou a ser uma via de mão dupla, sendo que as informações que
vão até o usuário, vêm do próprio usuário.
O termo Web 2.0 (e consecutivamente, o Web 1.0) foi criado pelo especialista
no setor Tim O’Reilly, classificando essa nova forma de utilizar a internet como uma
“web como plataforma”. Os sites criados para esse momento da internet já não são
estáticos e possuem um layout claramente focado no consumidor e também na

VI Encontro Nacional da Ulepicc-Brasil – Brasília – 9 a 11/11/2016

usabilidade dos buscadores. Nesse momento a navegação mobile e uso de aplicativos já
estão presentes no dia-a-dia das pessoas.
Abaixo, um quadro que resume bem a diferença entre os dois momentos da internet:

F
onte: http://digitaldiscovery.eu

2. - A convergência e cultura participativa
É no cenário da web 2.0 que se amplia a concepção de convergência dos meios
de comunicação e a cultura participativa (Jenkins, 2013).
Por convergência, refiro-me ao fluxo de conteúdos através de
múltiplas plataformas de mídia, à cooperação entre múltiplos
mercados midiáticos e ao comportamento migratório dos públicos dos
meios de comunicação, que vão a quase qualquer parte em busca das
experiências de entretenimento que desejam. Convergência é uma
palavra
que
consegue
definir
transformações
técnicas,
mercadológicas, culturais e sociais, dependendo de quem está falando
e do que imaginam estar falando. (JENKINS, 2009, p.30)
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A convergência possibilita o surgimento de famílias como a dos Alvin (Dijck,
2013). Os integrantes desta família como uma típica família de classe média dos
Estados Unidos, onde o pai, Pete, é um professor de biologia de 45 anos, que tem uma
página no Facebook, onde mantém uma rede de "Amigos". É possuidor de uma conta
no LinkedIn, onde mantém o seu perfil profissional e, ocasionalmente, conecta-se com
outros membros do Sindicato Nacional professores. Além disso, ele se tornou um
colaborador entusiasmado da Wikipedia, em 2004, e ainda contribui para a enciclopédia
online com entradas sobre sua especialidade, lagartos. Pete também costumava ser um
membro de um grupo de parapente no YouTube, que, bem ativa em 2006, com vídeos
curtos de deslizes espetaculares; o grupo mais tarde se dissipou, e ele verifica apenas
esporadicamente o site para deslizes interessantes. A esposa de Pete Sandra é um exjornalista que agora ganha dinheiro como jornalista freelancer especializada em comida.
Ela tem mais de 8.000 seguidores no Twitter e mantém um Blog elaborado que também
serve como seu site pessoal de relações públicas. Uma família ativa de "internautas", os
Alvins fazem encomendas via Amazon e download músicas através do iTunes; Sandra
usa Skype para ter conversas de vídeo com seu irmão em Hong Kong; Nos seus 16 anos
de idade, filha Zara é um fanática do Facebook com 456 amigos, e agora ela também
usa Pinterest ; e seu filho Nick de 12 anos é um jogador consagrado, que descobriu
recentemente CityVille, uma rede de jogos sociais desenvolvida pela Zynga.
Este mundo convergente de mídias, onde toda história importante é contada,
toda marca é vendida e todo consumidor é cortejado por múltiplas plataformas (Jenkins,
2009). Ou seja, todo usuário se torna ao mesmo tempo produtor e consumidor. Este é o
princípio que norteia a cultura participativa.

A expressão cultura participativa contrasta com noções mais antigas
sobre a passividade dos espectadores dos meios de comunicação. Em
vez de falar sobre produtores e consumidores de mídia como
ocupantes de papéis separados, , podemos agora considerá-los como
participantes interagindo de acordo com um novo conjunto de regras,
que nenhum de nós entende por completo. (JENKINS, 2009. p30)

Vejamos como exemplo de cultura participativa, o Youtube. Se recordarmos,
veremos que o youtube é uma das plataformas que Pete, o pai da família Alvin utiliza.
O youtube foi criado em junho 2005 por três jovens. Ele tinha como principal finalidade
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permitir que seus usuários fizessem upload de vídeos pessoais e amadores. Era uma
espécie de repositório digital de vídeos.

-

lizava um
streaming

upload,

- gramas de

navega
-line via upload
URLS

HTML

blogging

Porém, ao longos dos anos, a experiência de uso, cunhada na cultura
participativa, foi moldando o uso da ferramenta, que após a compra pela gigante
Google, acabou sendo alvo e objeto de uso tanto de grandes corporações quanto por
usuários "comuns". Isso fez com que o slogan inicial Your Digital Video Repository
(“ eu Repositório de Vídeos

igitais”), mudasse para a atual, e já consagrada, Broad-

cast yourself (algo como “Transmitir-se”). A plataforma passou a entrar no foco de
disputas judiciais por direitos autorais, geralmente questionados pelas grandes
corporações, contra os usuários comuns, que lá atrás ajudaram a construir o conceito da
plataforma de vídeos.
Isso na verdade, é uma característica que as plataformas sociais e de
comunicação da web 2.0 adquiriram: foram ocupadas por grandes corporações, que com
volumosos recursos financeiros, acabaram utilizando essas plataformas como pontos de
venda, em sentido amplo, tornando os seus usuários em potenciais consumidores, com
um diferencial: com acesso a todas as informações, produzidas pelos próprios usuários
que agora se tornaram consumidores.
Essa ocupação se deu tanto na forma de aquisição das plataformas, como o
youtube pela Google, quanto pelo pagamento de publicidade, modelo de negócio que
essas plataformas, como o Facebook, enxergaram para se manterem financeiramente,
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garantindo assim mais investimentos em infra-estrutura, desenvolvimento e inteligência
na web.
Esta talvez seja um dos grandes problemas hoje da web 2.0. A cultura
participativa acabou se tornando seu grande agente financeiro, pois colocou no mesmo
espaço grandes corporações e usuários comuns, que viraram produtores de conteúdos e
fornecedores de dados, descaracterizando essa redes sociais e tornando-as verdadeiros
espaços de consumo.

3. Quem está conectado à Rede?
É preciso contudo, encarar que este cenário não é para todos. Apesar da clareza
de que o acesso à rede mundial de computadores traz inúmero benefícios em vários
aspecto da atual sociedade da informação, mudando inclusive a lógica de produção da
informação, o que significa mais pessoas emitindo opiniões e ideias, o acesso à internet
ainda não é uma realidade de todos.
O Measuring Information Society - MIS, publicação4 anual da União
Internacional de Telecomunicações que mede o desenvolvimento em TIC's dos países
que a integram, aponta que em 2014 4,3 bilhões de pessoas ainda não estão online.
Desse total, 90% são pessoas que moram em países em desenvolvimento, como o
Brasil. Um dado que o relatório apresenta e que merece atenção é sobre as conexões de
banda larga fixa e banda móvel.
Nos países em desenvolvimento, a taxa de crescimento da banda larga fixa se
manteve em 6%, contra 27,5% nos países desenvolvidos e nestes países, o relatório
aponta que as taxas de crescimento são mais lentas. Um dos fatores colocados são as
quantidades de pessoas que moram nos centros urbanos e na zona rural. Nos países em
desenvolvimento, as taxas de moradores da zona rural são maiores que a urbana.
Conectar essas pessoas então é uma tarefa mais difícil. Por outro lado, nos países
desenvolvidos a maioria populacional vivem nos grandes centros urbanos, o que coloca
um número maior de pessoas conectadas e com acesso a todos os serviços
proporcionados pela internet.
Na região das Américas, o relatório aponta que em 2013, Estados Unidos e
Canadá ocupam na classificação regional o primeiro e segundo lugar respectivamente e
4

Disponível em: http://www.itu.int Acesso dia 21 de maio de 2015.
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na classificação mundial 14º e 23ª posição respectivamente. O Brasil, na classificação
regional ocupa a décima posição na classificação mundial a 65º posição. Apesar do
crescimento das conexões móveis crescer, elas vivem um estrangulamento e as taxas de
crescimento entre as regiões desenvolvidas e em desenvolvimento é bem grande, sendo
de 84% e 21%.
O relatório aponta ainda que investir em desenvolvido de tecnologias da
informação e da comunicação deveria ser uma prioridade dos países em
desenvolvimento. Para isso, torna-se fundamental a elaboração de políticas públicas no
setor. Mas isso fica para outro debate.

4 - Conclusão
Está claro que a sociedade vive um cenários de convergência, produção e
interação nunca antes visto na sua história. A tentativa deste artigo foi enumerar isso de
maneira concisa, mostrando os pontos centrais desse tema, explicando a origem da
internet, sua relação com a sociedade e de como a evolução dessa tecnologia mudou a
rotina do atual cidadão, seja em que lugar do mundo ele esteja.
Foi mostrado a mudança de posição do usuário no cenário de convergência
digital. Antes, este usuário era um receptor de informações, sem ter a chance de
interação alguma com o produtor "tradicional" de conteúdo. Agora, ele também se torna
um produtor de informação, tendo a oportunidade de difundir essa informação para
qualquer canto do planeta. Ao mesmo tempo, é observado que o surgimento dos
smartphones e da internet móvel facilitou esta mudança.
Ficou claro que nem mesmo a web 2.0 ficou livre a ação do grande capital e
grandes redes que têm o princípio da cultura participativa encontraram um modelo de
negócio que inseriu o usuário, produtor de informação fornecedor de dados, em usuários
consumidores, seja com a aquisição das plataformas, como o youtube, ou com o
investimento em posts patrocinados, direcionando produtos para os integrantes das
redes sociais. Essa postura acabou gerando um conflito entre os usuários que ajudaram a
construir a concepção colaborativa dessa redes e os grandes investidores/corporações.
Contudo, nem todos têm a oportunidade de usufruir dos benefícios que a internet
proporciona. Existem disparidades que serão corrigidas somente com a adoção de
políticas públicas, pois o mundo virtual deve ser uma janela aberta para todos.
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Resumo
Este trabalho apresenta uma análise preliminar do discurso da mídia sobre questões urbanas
contemporâneas. É realizado a partir de reportagens disponíveis na Internet de dois dos três grandes
jornais do estado de Pernambuco. O foco são matérias e opiniões sobre o processo de construção de duas
torres habitacionais no Centro histórico da Cidade do Recife e as várias questões judiciais que pesaram
sobre tal empreendimento entre o seu lançamento (em 2004) e a sua conclusão (em 2008). Tal análise
também se insere em uma discussão mais ampla sobre tendências mais recentes nas grandes cidades dos
países em desenvolvimento (como os processos de verticalização e gentrificação), bem como a relação do
discurso midiático com o curso de questões urbanas de tal natureza, além de ser um primeiro registro de
tal problemática no contexto da Cidade do Recife, atualmente eivada de ações ligadas ao direito à cidade
realizadas por novos movimentos sociais emergentes.

Palavras-chave: discurso, imprensa, mercado imobiliário, cidades

Abstract
This article presents a preliminary analysis of the media´s discourse on contemporary urban issues. It is
done based on the material available on the internet from two out of three main newspapers of the state
of Pernambuco, Brazil. The focus lies on the articles and opinions on the construction process of two
residential towers located in the historical center of the city of Recife and its many judicial issues, that
went on from its debut (in 2004) until its conclusion (in 2008). This analysis is also part of a wider
discussion on the recent tendencies on most of the largest cities in developing countries (such as
verticalization and gentrification), as well as the relation between the mediatic discourse and general
urban issues. This article serve also as a first record of this kind of problem in the city of Recife, which is
now surrounded by emerging social moviments that demand “the right to the city”.

Keywords: discourse, media, real estate market, cities.
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1. INTRODUÇÃO

Este trabalho discorre sobre a relação da imprensa com questões urbanas
contemporâneas ligadas a empreendimentos de impacto do mercado imobiliário. Tomase como estudo de caso a construção dos edifícios Pier Maurício de Nassau e Pier
Duarte Coelho na cidade do Recife, constituindo o relato das primeiras impressões
sobre tal tema que emergem de uma pesquisa desenvolvida na Fundação Joaquim
Nabuco intitulada "A verticalização da paisagem no Recife", sob a coordenação do
pesquisador Allan Monteiro (MONTEIRO et al, 2013).
O foco do estudo é o discurso manifestado pelos principais veículos de imprensa
escrita atuantes na Cidade do Recife, a respeito de todo o processo de realização dos
edifícios já citados – um empreendimento lançado em 2004 e constituído por duas torres
idênticas, cada uma com quarenta pavimentos habitacionais, mais pavimentos de
garagem. O ponto sensível e crítico do projeto está ligado, principalmente, à sua
localização: um terreno situado na frente d'água do centro histórico da cidade, bairro de
São José, no chamado Cais de Santa Rita.
Sabe-se que se tratava de um produto claramente voltado para a classe média
alta, com unidades de cerca de 200 m² de área e vista livre e exclusiva para o Oceano
Atlântico. A condição morfológica e paisagística – dois objetos novos, altos e isolados
do contexto circundante – motivou acalorada polêmica nos círculos científicos e
intelectuais da cidade. Além disso, vários questionamentos sobre a sua legalidade
levaram a uma sequência de ações judiciais do Ministério Público Federal (MPF), que
fizeram com que as obras fossem interrompidas e retomadas por mais de uma vez,
atrasando a sua conclusão em cerca de três anos. Ainda assim, ao final, em 2008, o
produto se manteve como um sucesso de vendas.
O estudo da mídia em relação às “torres gêmeas” é importante também por não
se tratar de um caso isolado; a construção deste empreendimento anunciou um novo
momento da especulação imobiliária na cidade, quando terrenos de frente d'água
passaram a ser o novo foco do mercado imobiliário na cidade. Um episódio posterior
que envolve o Cais José Estelita passou a ser emblemático a partir da resistência à sua
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construção organizada, de forma mais enfática, pelo Movimento Ocupe Estelita, e o
caso em questão se mostra essencial para compreender sua contextualização.
Tal estudo, por fim, se mostra especialmente relevante para compreender o
recente cenário urbano das grandes capitais brasileiras, justamente num momento em
que se acirram os debates entre vários grupos da sociedade civil, poder público e
mercado imobiliário em relação a grandes empreendimentos que transformam a
paisagem e o contexto socioeconômico das cidades.
2. METODOLOGIA
Apresenta-se uma análise de textos apresentados por jornais e seus respectivos
portais de mídia e/ou blogs na Internet que contenham informações a respeito do
empreendimento e todas as suas questões circundantes no período de 2004 a 2008. A
sistematização dos discursos da imprensa sobre o projeto das torres do Cais de Santa
Rita exige várias etapas. A primeira delas, em caráter exploratório, é apresentada a
seguir por este artigo, tendo sido realizada a partir de um estudo prospectivo sobre o
discurso manifestado pelos principais veículos de imprensa escrita atuantes na Cidade
do Recife.
Para a pesquisa, parte-se do arcabouço teórico-metodológico da análise crítica
do discurso (conforme proposto por Norman Fairclough) e de uma leitura atenta e
comparativa do corpus coletado (FAIRCLOUGH , 2001; VAN DIJK, 2005), tendo
como pilar fundamental a compreensão da profunda dimensão que a mídia tem na
construção da opinião pública, visto que, de forma cada vez mais incisiva, os meios de
comunicação assumem a “privilegiada condição de palco contemporâneo do debate
público” (PENA, 2005, p. 29).
Os materiais que compõem o corpus são textos jornalísticos de acesso público,
conhecidos por ser um espaço de expressão de formas simbólicas e de produção de
discursos que procuram informar, discutir e promover fatos e discussões de uma forma
que fique mais acessível para os leitores em geral. Isto posto, os procedimentos
realizados envolvem reconhecer a prática discursiva como prática social passível de
análises tanto linguísticas quanto de conjuntura, que visam sua desconstrução ideológica
ao reconhecer seu papel político. No caso deste trabalho, foram levantados
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apontamentos importantes para a compressão do papel político do discurso veiculado
pelos jornais pernambucanos.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O fenômeno da verticalização nos centros históricos urbanos é mundial. Em
diversas cidades do globo vem se discutindo a paisagem urbana – quer essa discussão
envolva cidadãos, quer fique restrita às grandes construtoras. Este processo evidencia
mudanças estruturais na forma de fazer política urbana, além de alterar a dinâmica da
cidade e de transformar, de forma substancial, a sua configuração.
Por exemplo, há um notável aumento de empreendimentos em altura na
tradicional City de Londres; Paris ainda discute a existência do arranha-céu Mont
Parnasse, e sua interferência visual sobre a torre Eiffel; capitais asiáticas disputam dia
após dia quem será a detentora do edifício mais alto do mundo; na Bienal de Veneza
2012, o escritório de arquitetura Urban think tank, o curador Justin Mcgwirk e o
fotógrafo Iwan Baan, receberam o Leão de Ouro, pelo projeto “Torre de David / Gran
Horizonte”, um ensaio sobre uma torre de escritórios abandonada, em Caracas,
Venezuela.
No contexto brasileiro, a população das sete principais regiões metropolitanas
oficiais cresceu de 37 para 42 milhões de habitantes, fazendo com que as suas periferias
aumentassem cerca de 30%1. Campos Filho (1992) identifica um fenômeno que pode
nos ajudar a entender estes dados: a excessiva verticalização nas áreas centrais da
cidade e, por outro lado, a excessiva horizontalidade das periferias.
O que Campos Filho observou está ligado a uma tendência que vem alterando
também as dinâmicas da composição dos grandes centros urbanos desde o início dos
anos 1970 até hoje: a gentrificação. Este fenômeno, segundo o conceito de Savage e
Ward (1993), diz respeito a uma “reorganização da geografia social da cidade, com
substituição, nas áreas centrais da cidade, de um grupo social por outro de estatuto mais
elevado”.

1

Fonte: Orlando Alves e Luiz Cesar Ribeiro em “As Metrópoles e a Questão Social Brasileira” (2007),
página 8.
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O conceito também tem a ver com a transformação ostensiva da paisagem
urbana, a criação de novos serviços para atender aos novos moradores e uma mudança
de ordem econômica, através de uma elevação dos valores fundiários. Diante desta
realidade, os estratos mais pobres que costumavam ocupar o centro se veem forçados a
migrar para as áreas periféricas e, consequentemente, horizontais, o que explica o
assombroso crescimento médio de 30% das periferias das grandes cidades na última
década.
O fenômeno da gentrificação, assim como a verticalização, são tendências que
crescem juntas e acabam tendo um efeito de influência mútua; no cenário global de
crescimento não planejado e acelerado, as cidades costumam “responder” de modo
semelhante. A concentração de renda e de infraestruturas de modo desequilibrado no
tecido urbano é decorrente deste cenário causa problemas à qualidade de vida dos
cidadãos como poluição (não só atmosférica, mas também sonora e visual), mobilidade
debilitada, ilhas de calor, acúmulo de lixo, saneamento precário, carência de áreas
verdes, problemas de habitação, entre outros.
Na lógica da gentrificação, as áreas que costumavam ser ocupadas por moradias
mais populares e comércio familiar vão sendo substituídas por imóveis de luxo,
inalcançáveis para a grande maioria da população. David Harvey (1994) previu esta
tendência quando afirmou que:
A ênfase dos ricos no consumo levou, no entanto, a uma
ênfase muito maior na diferenciação de produtos no projeto urbano.
Ao explorarem os domínios dos gostos e preferências estéticas
diferenciados, os arquitetos e planejadores urbanos enfatizaram um
forte aspecto da acumulação de capital: a produção e consumo do que
Bourdieu (1977; 1984) chama de ‘capital simbólico’, que pode ser
definido como ‘o acúmulo de bens de consumo suntuosos que atestam
o gosto e a distinção de quem os possui (HARVEY, 1994, p. 80).

Esta aquisição de diferenciados símbolos de status, podendo incluir os imóveis
na mesma lista de símbolos de status desejados, afirma Harvey, “há muito é uma faceta
central da vida urbana” (Ibidem). Critérios como a localização, aparência luxuosa do
edifício, valor dos apartamentos, vista privilegiada, entre outros, pesam na hora da
escolha como fatores de distinção (NASCIMENTO, LOUREIRO, AMORIM, 2002;
LOUREIRO, AMORIM, 2006).
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Atualmente, o Recife se tornou referência no cenário brasileiro relativamente à
emergência de novos movimentos sociais (como o Grupo Direitos Urbanos e o
Movimento Ocupe Estelita) que tratam da questão urbana e organizam tanto ações de
ocupação como ações judiciais contra empreendimentos imobiliários e o poder
municipal sempre que estes vão de encontro às suas aspirações de direito à cidade.
Tais movimentos ganharam força a partir de 2011, principalmente com a
popularização das redes sociais de comunicação e o advento de um controverso
empreendimento imobiliário - o chamado Novo Recife, no antigo pátio ferroviário da
cidade, no Cais José Estelita2. Entretanto, pode-se afirmar que suas raízes estão no
passado recente, na publicização de um processo judicial longo e notavelmente visível
sobre as chamadas “torres gêmeas”, um empreendimento de alto impacto paisagístico e
infraestrutural em seu Centro histórico.

4. ANÁLISE DO OBJETO
Um exemplo recente e representativo de tal processo – combinado de
verticalização e gentrificação – é o projeto dos edifícios Pier Maurício de Nassau e Pier
Duarte Coelho (ALMEIDA, 2005), conforme anunciado no início deste artigo.
A história das chamadas “torres gêmeas” do Cais de Santa Rita se iniciou bem
antes da sua realização. A longa crônica pode ser contada de diversos pontos de vista.
Um deles é por uma sentença judicial de mais de vinte e duas páginas, a partir da qual
foram expostas questões importantes que antes não estavam tão claras para o público
geral, porém, formalmente registrada publicamente e disponíveis para acesso.
Outro caminho para se contar a mesma história é através dos discursos
registrados pelos veículos de comunicação oficiais do Recife à época de todo o
processo. No entanto, sabe-se que de 2005 a 2008 a imprensa pernambucana pareceu
não destacar satisfatoriamente acontecimentos, relegando o processo a níveis
secundários em meio às suas manchetes. O silêncio sobre o caso impediu que a massiva
maioria dos cidadãos recifenses tivesse conhecimento do acontecido e, dado o

2

Trata-se de um zona de frente d’água contígua ao terreno das duas torres de Santa Rita, que é questão
central deste artigo. O chamado Novo Recife é um empreendimento ainda maior, constituído por treze
torres residenciais, hoteleiras e comerciais, com altura variando dos vinte aos quarenta e dois pavimentos
e com um modelo de ocupação assemelhado ao das duas torres de Santa Rita.
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conhecido poder de influência do dos meios da imprensa formal, é compreensível que
isso tenha tido forte importância.
Este ponto de vista, então, não está ainda sistematizado, mas se mostra
especialmente relevante para compreender o recente cenário urbano das grandes capitais
brasileiras, justamente num momento em que se acirram os debates entre vários grupos
da sociedade civil, poder público e mercado imobiliário em relação a grandes
empreendimentos que transformam a paisagem e o contexto socioeconômico das
cidades. Realizar tal investigação é, portanto, o objetivo central deste artigo.

4.1 Precedências e judicialização
Para entender todo o processo, é necessário voltar ao contexto anterior ao
lançamento dos empreendimentos e às questões judiciais envolvidas após sua
apresentação ao público. Em sequência, retroagir aos discursos proferidos pelos meios
de comunicação locais em paralelo ao desenrolar das ações de implantação do projeto.
O terreno onde as torres viriam a ser construídas pertenciam anteriormente à
empresa Mesbla S/A, que decidiu vender o imóvel por problemas internos de dívidas
trabalhistas. A compra do terreno se deu por um leilão, porém a sentença judicial afirma
que este foi agendado sem que a Mesbla S/A, que era a titular do bem, fosse notificada.
Segundo a juíza Lúcia Teixeira da Costa Oliveira, através do relatório da Justiça do
Trabalho, o valor venal do terreno foi mal avaliado, pois seria de R$ 3.427.000,00,
embora tenha sido anunciado por apenas R$ 600.000,00.
Além disto, segundo o relatório, o leiloeiro João Dias Martins era estranho ao
processo e não habilitado nos autos – e por estes motivos teve sua nomeação revogada.
Por fim, o horário do evento foi antecipado de 12:30h para as 9:00h do mesmo dia sem
que a Queiroz Galvão (outra construtora que estava interessada na compra) fosse
notificada, deixando assim a Moura Dubeux livre como participante exclusiva do
certame3.
Antes mesmo do leilão, ainda em Março de 2005, o MPF intercedeu no que
parecia ser um diálogo que envolvia apenas as empreiteiras e a prefeitura da cidade,
3

Informação veiculada pelo blog Acerto de Contas, de Pierre Lucena, e publicada no Blog do Noblat
(ligado ao jornal “O Globo”). Post original disponível em:
http://acertodecontas.blog.br/atualidades/justia-diz-que-moura-dubeux-fraudou-compra-de-terrenodas-duas-torres-e-cancela-leilo/ (Acessado em 17/11/2016)
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longe do debate público e sem debate com a sociedade civil. Desde que o projeto havia
sido anunciado, o MPF tentou, por meio de uma ação civil pública, impedir a
construção das torres, se posicionando contra a construtora Moura Dubeux e a prefeitura
do Recife. Ainda em 2007, a Justiça Federal determina a demolição das torres, o que
nunca aconteceu, pois em agosto de 2008 o Tribunal Regional Federal decidiu, em
segunda instância, que os prédios estariam fora do perímetro de tombamento e, por isso,
manteve a licença4.
Subsequentemente, a decisão do MPF foi suspensa por outra decisão judicial, do
Tribunal Regional Federal da 5ª Região. A construtora decidiu iniciar a construção os
prédios, embora a decisão fosse passível de recursos. Isto foi usado pelo MPF em
outubro de 2008: foram dois recursos, um no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e um
extraordinário no Supremo Tribunal Federal (STF), baseado no artigo 216 da
Constituição, que garante a preservação do patrimônio histórico, e a construção das duas
torres neste espaço iria, portanto, ferir a constituição. Entretanto, mesmo com a pressão
do MPF, os recursos não chegaram a ser julgados e a construção das torres foi iniciada5.
As dúvidas sobre o leilão só fizeram deixar mais claro o que já estava
acontecendo nos bastidores; uma sequência de batalhas travadas entre o MPF e os
advogados da Moura Dubeux. Em novembro de 2008 a Justiça do Trabalho intercedeu
condenando a empreiteira por litigância de má-fé e acusando-a de fraudar o leilão. O
que devia ser noticiado como um grande escândalo que demonstra a autonomia das
grandes empreiteiras em relação ao uso de partes históricas da cidade e, principalmente,
em relação à própria justiça foi completamente abafado na mídia impressa6.

4

O processo está disponível em:
https://www.trf5.jus.br/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=6580
:Julgados%20Escolhidos%20%20Dr.%20Luiz%20Alberto%20Gurgel%20de%20Faria&id=236:jurisprudencia-juizes.
(Acessado em 17/11/2016)
5
O MPF organizou uma nota explicativa do processo judicial que envolve a Moura Dubeux sobre as duas
torres no cais de Santa Rita. A nota é bastante elucidativa e está disponível em:
http://www.prpe.mpf.mp.br/internet/index.php/internet/Casos/Duas-Torres-Cais-de-SantaRita/Documentos/Duas-torres-entenda-o-caso (Acessada em 17/11/2016)
6
Para entender mais sobre o silenciamento midiático relacionado às construções de grandes
empreendimentos na cidade do Recife, ver “Mídia, Discurso e Poder: Uma análise crítica da cobertura
de dois jornais pernambucanos sobre as disputas em torno do Cais José Estelita”.
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4.2 As crônicas da imprensa; analisando o conteúdo e redesenhando o

discurso
No Recife três jornais principais assumem um discurso dominante, que
influencia concepções, conhecimentos e opiniões socialmente partilhadas. A análise de
discurso dos dados coletados aponta para uma convergência dos discursos dos três
principais jornais pernambucanos, o Jornal do Commércio, Diário de Pernambuco e a
Folha de Pernambuco7 (bem como os blogs oficialmente ligados aos jornais, como o
Blog de Jamildo e os blogs do Diário de Pernambuco). Eis alguns dos resultados
encontrados:

Jornal do Commercio
O Blog de Jamildo (http://blogs.ne10.uol.com.br/jamildo/), que é um blog de opinião
ligado ao Jornal do Commercio, tem postagens feitas pelo próprio Jamildo Melo e por
outros jornalistas. No blog é possível encontrar textos mais críticos em relação à
construção das torres no Cais de Santa Rita, embora todos os textos que possuem esta
postura não sejam escritos por Jamildo, mas sim por outros colaboradores como Carol
Carvalho e Noélia Brito. Nos textos escritos pelo próprio Jamildo percebe-se
notadamente a diferença da postura assumida pelo titular do blog e a postura crítica
adotada pelas autoras supracitadas. Um bom exemplo é o texto escrito por Noélia Brito,
cujo nome “No carnaval das empreiteiras, os interesses privados se fantasiam de
Públicos”8, que já insinua uma posição forte de crítica às torres gêmeas. No mais, se
encontram diversos textos informativos acerca dos processos jurídicos que envolviam a
construção das torres. A Moura Dubeux sempre teve espaço para direito de resposta no
blog9, havendo momentos em que a próxima assessoria de imprensa da Moura Dubeux
entrou em contato com Jamildo para pedir direito de resposta.
Diário de Pernambuco
O jornal Diário de Pernambuco, numa primeira análise, pode ser visto como neutro,
inclusive pelo fato de noticiar poucas (cerca de 5) matérias e notas sobre a construção
dos edifícios no Cais de Santa Rita. Houve, inclusive, uma matéria publicada (e bem
7

Apesar de considerarmos muito importante, não foi possível fazer uma análise do jornal Folha de
Pernambuco, pois o jornal só disponibiliza matérias online do ano de 2014.
8
Publicado no Blog do Jamildo em 19/03/2013. < http://blogs.ne10.uol.com.br/jamildo/2013/03/19/nocarnaval-das-empreiteiras-os-interesses-privados-se-fantasiam-de-publicos/ >
9
Publicado em 02/10/2009 < http://blogs.ne10.uol.com.br/jamildo/2009/10/02/comunicado-moura-dubeuxsobre-as-torres-gemeas/ >
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repercutida) sobre o consórcio do projeto Novo Recife10 (no cais José Estelita, ainda não
executado), onde o jornal entrevistou o engenheiro Eduardo Moura (representante do
consórcio) e Lucas Alves, ativista do grupo Direitos Urbanos. Cada um expôs seu ponto
de vista e o jornal se absteve de comentários. É perceptível a falta de informações sobre
o processo de construção noticiado pelo Diário de Pernambuco. Diante disso, o que
poderia ser entendido como neutralidade passa a parecer omissão. Um caso importante
de ser salientado foi o de Clóvis Cavalcanti11, que na época escreveu um artigo para o
Diário de Pernambuco (quebrando um regime de anos sem escrever nada para o jornal),
e teve seu texto boicotado pela editoria: não foi publicado pelo jornal, mas somente em
seu blog pessoal12. Outro caso que vale a pena mencionar foi a emblemática matéria de
capa do Diário de Pernambuco intitulada “Duas Torres Incorporadas à Cidade”, cujo
acesso no site é exclusivo para assinantes. Fora esta matéria, não foi encontrado nos
blogs do jornal nenhuma menção às construções; nem no blog de Mobilidade Urbana,
nem no de Economia, nem no de Meio Ambiente. O silêncio do jornal sobre o assunto
foi criticado diversas vezes pelo blog independente Acerto de Contas, que publicou uma
matéria13 (assinada por Pierre Lucena, também professor da ufpe) que sugere explicitar
o que o Diário de Pernambuco omitiu em sua matéria de capa de forma extremamente
crítica, evidenciando os fatos que acabaram sendo omitidos pelo editorial do jornal.

O que se percebe é que, em geral, os jornais vinculam a construção das “torres
gêmeas” à ideia de modernização, dando um teor positivo e progressista à construção
dos edifícios. Nas notícias sobre os problemas jurídicos e/ou da decisão do MPF que,
através de uma sentença judicial determinou a demolição das obras no Cais de Santa
Rita, é possível perceber um discurso mais disperso ou omisso, com matérias mais
fragmentadas sem discussões críticas e/ou contextualizadas. É possível identificar o que
Ramonet (1999, p.50) chamou de Efeito Paravento na mídia pernambucana, que é
definido como um padrão de manipulação muito recorrente na grande imprensa por ser
um processo que gera grande distração do “grande público” com uma determinada
informação pra esconder informações de passíveis de crítica ou com maior relevância.

10

Publicado em 23/06/2014 < http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/vidaurbana/2014/06/23/interna_vidaurbana,511744/visoes-sobre-o-cais-jose-estelita.shtml >
11
Professor da Universidade Federal de Pernambuco e pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco.
12
Publicado em 08/06/2014 Link de acesso < http://cloviscavalcanti.blogspot.com.br/p/artigos.html >
13
Publicado em 29/03/2009 < http://acertodecontas.blog.br/atualidades/vamos-ajudar-o-dirio-depernambuco-a-completar-sua-matria-de-capa-sobre-as-torres-da-moura-dubeux/ >
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A partir de uma análise mais atenta, tendo como base a análise do discurso na
descrição do enquadramento, identificamos a presença de um enquadramento (framing)
episódico no tratamento da mídia pernambucana em relação ao caso das torres gêmeas.
O enquadramento diz respeito aos formatos genéricos de cobertura jornalística, o que
Rothberg (2007) define como:
“Seleção, exclusão ou ênfase de determinados aspectos e
informações, de forma a compor perspectivas gerais através das quais
os acontecimentos e situações do dia são dados a conhecer. Trata-se
de uma idéia central que organiza a realidade dentro de determinados
eixos de apreciação e entendimento, que envolvem inclusive o uso de
expressões, estereótipos, sintagmas etc.” (ROTHBERG 2007, p 3).

A escolha do editorial para a seleção ou exclusão de informações e ideias
resulta, segundo Entman (2007, p. 164) na ativação de esquemas que encorajam o
público-alvo a pensar, sentir e decidir de maneira particular, ou seja, há, por parte da
cobertura jornalística, um direcionamento das opiniões e posicionamentos do público
leitor. O conceito de enquadramento (framing) pode ser de diversos tipos, organizados
em formas diferentes de engendrar o discurso. Sobre as “torres gêmeas”, dentifica-se na
no tipo de cobertura dos jornais supracitados um enquadramento episódico e não
temático, como seria ideal para construir no leitor uma base de conhecimento sobre o
assunto para o mesmo ter a possibilidade de desenvolver uma opinião mais concreta
sobre o assunto.
O enquadramento episódico leva o leitor a tomar conclusões baseadas em fatos
que podem ser isolados, que não oferecem continuidade às matérias, dificultando a
construção do contexto no imaginário social, além de ter forte influência na
desconstrução do sujeito político, de acordo com Iyengar (1992), que identifica que “a
exposição a notícias episódicas torna os espectadores menos suscetíveis a cobrar
responsabilidade das autoridades públicas pela existência de um problema” (p. 2). É
possível perceber, portanto, através dos princípios análise do discurso, compreendendo
a questão do enquadramento por trás do mesmo, a forma como o texto jornalístico
influencia até mesmo numa desconstrução de um sujeito político que reivindica seus
direitos e cobra das autoridades soluções para problemas coletivos.
Ao final, é possível perceber certa postura de tendência favorável à construção
das torres nos dois maiores jornais em circulação em Pernambuco: seja nas reportagens
que assumem um tom positivo ao tratar de uma “reforma” na área dos bairros antigos no

VI Encontro Nacional da Ulepicc-Brasil – Brasília – 9 a 11/11/2016

centro, como foi visto no Jornal do Commercio, seja no silêncio do Diário de
Pernambuco sobre o assunto, omitindo questões importantíssimas para a compreensão
por parte do leitor do ocorrido. Com exceção do blog de Jamildo, que mostrou
compromisso em tratar do assunto, dando destaque às matérias e fazendo uma análise
crítica sobre o caso, é perceptível que a postura assumida pela imprensa pernambucana
é de uma falsa passividade, onde a falta de informação transmitida para o público leitor
acaba por falar muito em suas entrelinhas.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O registro dos discursos da mídia acerca dos edifícios no cais de Santa Rita entre
os anos de 2004 e 2008 servem como conteúdo importante para se compreender o que
acontece atualmente no Recife e nas grandes cidades brasileiras – decisões polêmicas
sobre o planejamento urbano, juntamente à cobertura parcial e enviesada da mídia,
acabam por dar respaldo à reações diversas da sociedade civil, bem como a sua
organização mais sistemática, que podem resultar em movimentos de grande
repercussão como o Ocupe Estelita, que ainda hoje atua contra o projeto Novo Recife.
A leitura crítica e comparativa do material levantado no conjunto de textos
permite

perceber

a

variação

no

posicionamento

dos

veículos

quanto

ao

empreendimento: enquanto que nos primeiros anos do projeto o tom dos textos é
essencialmente informativo, na medida em que emergem os questionamentos judiciais e
técnicos, este se torna mais notavelmente favorável ao empreendimento, inclusive com
tendência a tentativas de desqualificação das críticas e das ações contrárias.
Deslocando as atenções para abrangermos a esfera social como um todo, é
possível perceber o poder da mídia de dar visibilidade a algumas pautas e invisibilizar
outras, e, como foi visto neste trabalho, é possível dimensionar a que nível ela pode
intervir diretamente na esfera social, influenciando a opinião pública (ou até mesmo
pautando seus debates) em relação, por exemplo, a temas primordiais no tocante às
alterações grandiosas na dinâmica da cidade e participação popular.
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Consumo na TV Pública: cultura e identidade como mercadorias1

Roberta Braga2
Resumo
O trabalho proposto tem como objetivo principal analisar o consumo na TV Brasil, partindo do princípio
de que uma TV Pública não apresenta em sua programação um apelo comercial de forma direta. À luz da
Economia Política da Comunicação, a proposta da pesquisa é refletir sobre as questões que envolvem o
conceito de consumo e também sobre a forma como ele está presente em nossa sociedade, ainda que de
maneiras menos explícitas. As considerações finais apontam sobretudo que, em função da atual
mercantilização da vida, consumir não é opcional e mesmo em uma TV Pública, existem formas de
estimular o consumo.

Palavras-chave: consumo; TV Pública; mercadoria; mídia
Abstract
The main objective of the proposed work is to analyze consumption in TV Brasil, assuming that a Public
TV does not present a direct commercial appeal in its programming. In the light of the Political Economy
of Communication, the research proposal is to reflect on the issues that involve the concept of
consumption and also on how it is present in our society, albeit in less explicit ways. The final
considerations point out that, due to the current commodification of life, consuming is not optional and
even in a Public TV, there are ways to stimulate consumption.

Keywords: consumption; Public TV; merchandise; media

Muito mais que informar e entreter, a comunicação cumpre um importante e
fundamental papel na vida do cidadão. Seja por meio do rádio, da TV, de jornais ou
revistas, é também pela comunicação que se tem, potencialmente, a busca por uma
sociedade mais justa e democrática. A mídia possibilita a circulação de valores, cultura
e ideologias das mais diversas formas e assim, esses veículos também se tornam arenas
onde as identidades podem ser construídas ou desfeitas.
Mesmo a mídia não tendo total domínio sobre seus receptores, uma vez que não
se pode considerá-los passivos (MARTÍN-BARBERO, 2003), não dá para negar que
um meio hegemônico como é a televisão exerce influências importantes em seus
1

Trabalho apresentado no GT3 – Indústrias Midiáticas, V Encontro Nacional da ULEPICC-BR.
Doutoranda pelo Programa de Pós-graduação em Comunicação e Cultura da Universidade
Federal do Rio de Janeiro – Eco.Pós – UFRJ. E-mail: robertabraga.ufjf@gmail.com
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telespectadores, ainda que em graus diferentes, levando-se em conta as individualidades
de cada um. O “poder” da TV, apesar de não ser propriamente coercitivo, acaba por
criar alguns consensos, que podem ser culturais ou até mesmo políticos. Na grande
maioria das mídias, a informação, muito mais que um direito do cidadão, é uma
mercadoria, cuja finalidade acaba ficando reduzida ao lucro de poucos.
Nessa busca por uma democratização da comunicação, onde os telespectadores
possam ser vistos mais como cidadãos e menos como consumidores, a TV Pública tem
um papel importante,

uma vez que a televisão privada não apresenta em sua

programação, pelo menos não como a lei prevê, conteúdos que tenham um
compromisso com a difusão cultural e formação da cidadania. Aqui, a programação
baseia-se na lógica do mercado, sempre em busca de audiência. As emissoras de
exploração comercial, como o próprio nome sugere, são financiadas principalmente pela
publicidade e assim, trazem em seus conteúdos muito mais o incentivo ao consumo que
a construção da cidadania.
Mas será que apenas a televisão comercial estimula seus telespectadores a
consumir, ou haveria também, de alguma forma, consumo dentro de uma TV Pública,
mesmo que sem a presença direta de publicidades e interesses financeiros? Esse
trabalho visa buscar, à luz da Economia Política da Comunicação, refletir sobre essas
questões e também sobre a forma como o consumo de maneira geral está presente em
nossa sociedade.
Mercadoria e consumo na Indústria Cultural
Falar em consumo e mercadoria dentro de uma emissora pública pode, a
princípio, soar estranho, pois existe uma máxima que diz que esse tipo de emissora está
voltada para o cidadão e não para o consumidor. Além disso, ela não precisa do
investimento de empresas privadas que a financiam e assim, não vende seu tempo para
propagandas cujo único fim, a princípio, é vender produtos. Por isso, fazendo uma
análise superficial, sem levar em consideração uma série de fatores sociais, culturais,
políticos e econômicos que compõem a grade de programação das TVs e as imagens por
ela exibidas, analisar como se dá o consumo da audiência em uma TV Pública não se
justificaria, pois parte-se do princípio de que ele não existe, como se esse consumo
fosse exclusivo das TVs comerciais.
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Há, sem dúvidas, várias formas de se olhar para o mesmo objeto, dependendo do
que se pretende analisar e de como se pretende fazê-lo e quanto mais plural for a forma
de trabalhá-lo, mais ricos serão os resultados dele provenientes. Assim, buscar ir além
do senso comum ao se trabalhar com as potencialidades de uma pesquisa sobre
consumo, ainda mais dentro de uma TV Pública, requer um exercício epistemológico de
resgatar conceitos e teorias que permeiam, sobretudo, a chamada Indústria Cultural.
Desse modo, acredita-se que para o presente trabalho, seja fundamental buscar uma
análise que se encaixe na Economia Política da Comunicação e da Cultura, calcado em
conceitos de Marx e de outros autores marxianos.
Para falar sobre consumo dentro do objeto proposto, é importante, antes de mais
nada, buscar definir quais produtos estão à disposição para serem consumidos. Seriam
eles apenas aqueles vendidos pelas empresas, como roupas, sapatos e comida? Além
disso, quais as formas de se fazer as pessoas consumi-los? Apenas por meio da venda
direta?
A Indústria Cultural produz bens simbólicos e é isso que a diferencia das demais
indústrias capitalistas e nesse sentido, a televisão exerce, ainda hoje, um importante
papel na construção de uma realidade capaz de criar não só modas e tendências, mas
também necessidades. Sobre o papel da televisão, Bolaño considera que ela passa para o
público uma “realidade fragmentada”, de acordo com interesses políticos e econômicos:
“ela não passa de elemento de mediação social que, em virtude do poder que essa
própria situação lhe confere, autonomiza-se e passa a definir as condições de
legitimidade das produções culturais e de todos os diferentes atores sociais que
precisam passar por ela para comunicar-se com o público”. (Bolaño, 2000, p.124).
O autor dedica ainda boa parte do seu texto à publicidade, apontando-a como
forma de mercantilização da informação a partir da venda de audiência, através dos
meios de comunicação. Assim, acaba por indicar que o funcionamento do mercado
depende também de mediações simbólicas. No âmbito da Indústria Cultural portanto, a
publicidade resultaria em produção de audiências. A partir dessa reflexão, uma questão
é colocada: “Qual seria a forma de mercadoria produzida pelos meios de comunicação?”
(Bolaño, 2000 p.142).
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Os bens simbólicos produzidos pela Industria Cultural chegam até o público de
várias formas além das propagandas propriamente ditas, aquelas em formas de
comerciais. Na TV, por exemplo, pode-se afirmar que toda imagem está vendendo,
senão produtos, ao menos conceitos e ideias, seja na forma das pessoas se vestirem, se
comportarem e também, nas ideias presentes nos textos anunciados. Toda uma forma de
viver em sociedade, previamente determinada, é passada para o telespectador, que acaba
introjetando aqueles costumes e naturalizando o estilo de vida criado pela Industria
Cultural.

No atual estágio de desenvolvimento do capitalismo, o indivíduo
fica finalmente separado de sua experiência e os aparelhos de
produção e distribuição de informação, do conhecimento e da
cultura se tornam uma “extensão da mente humana”, da mesma
forma que, em Marx, as ferramentas são a extensão do corpo
humano. Em ambos os casos, a coisa está separada do sujeito e
controlada pelo capital (ou pela “classe dominante”, não importa).
(Bolaño, 2000, p.124).

Sobre esse processo onde as pessoas acabam sendo “ensinadas” a precisar e
consumir certo produto, Marx já apontava uma reciprocidade, onde “a produção não
cria somente um objeto para o sujeito, mas também um sujeito para o objeto” (Marx,
1859, p.110). A ideia parte de uma lógica simples, onde a mercadoria produzida precisa
ser distribuída, mas há muitos anos essa produção deixou de ser só de elementos básicos
para a subsistência da população. Com a expansão do sistema capitalista, novas
mercadorias foram sendo criadas e para que elas pudessem ter saída, a propaganda
cuidou de criar novas necessidades. Hoje, esse ciclo está de tal forma inserido na
sociedade que desaparece enquanto estratégia e simplesmente faz parte do sistema.
Por considerar que a distribuição é determinada pela causalidade social e sob
certa ótica, precedente à produção, tendo efeito sobre ela, Marx baseia sua teoria
colocando não a produção, mas a distribuição como tema mais relevante a ser estudado
em Economia. Tomando-a então como etapa principal do processo de produção (em
uma ótica específica) e levando em consideração todas as suas possibilidades de
articulações sociais, pode-se afirmar que, para os estudos de Economia Política, a
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distribuição seria em nível macro o seu principal objeto. O desenvolvimento dos
sistemas de comunicação, por exemplo, se dão dentro na etapa de distribuição,
evidenciando sua relevância para a Economia Política da Comunicação.
Seguindo uma vertente marxiana, David Harvey, em “Condição pós-moderna”,
dedica-se a estudar os usos do tempo e do espaço para a acumulação flexível, dentro do
fordismo. A partir daí, seu texto leva o leitor até a fase de compressão do tempo-espaço,
com o aumento do mercado de prestações de serviço e consumo de bens não-duráveis
nos mercados de massa, como a moda. Assim, o autor destaca a aceleração do tempo de
giro do capital e a volatilidade e efemeridade dos produtos e serviços, com ênfase na
instantaneidade e descartabilidade, forçando as pessoas a lidarem com a famosa
“obsolescência programada” (Harvey, 2008). Ou seja, há cada vez mais produtos no
mercado, que estão fadados a terem baixa durabilidade, uma vez que a criação de novas
necessidades não cessa. Um aparelho que hoje é muito bom, em poucos meses está
ultrapassado, da mesma forma que as roupas, que antes duravam anos, agora
rapidamente saem de moda e têm até mesmo uma qualidade inferior, fazendo com que
as pessoas estejam sempre renovando seus estoques, seja por necessidade ou para se
encaixarem nos padrões criados.
A partir dessas colocações, outra questão importante é apontada por Harvey: a
manipulação do gosto e da opinião como consequência da produção de volatilidade.
Dessa forma, o autor destaca o crescente uso de imagens a partir desse momento,
levando a discussão também para o campo da semiótica, de como essas imagens se
tornam mercadorias e de como sua aquisição pela moda, para citar o caso dos
vestuários, por exemplo, passa a ser sinônimo de status e colocação social. Mais uma
vez, tem-se a evidencia do importante papel que a TV exerce nesse processo, bem como
a publicidade, que está constantemente se adaptando ao mundo de necessidades que ela
mesma ajudou a criar.
Harvey também propõe uma reflexão sobre o domínio do espaço, falando de
mobilidade geográfica como processo necessário no atual ciclo do capital e assim,
chega ao tema da globalização. Como consequência desse domínio, ele fala de uma
monotonia “serial” ou “recursiva” das grandes cidades, que de tão globais, tornam-se
muitas vezes desinteressantes e geram fragmentação, insegurança e desenvolvimento
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desigual, caminhando para uma crise de representação do capitalismo. Junto com ela,
surge também uma crise de identidade, onde a busca por raízes ou quaisquer elementos
que remetam a uma ideia de particularidade e individualidade é valorizada, ainda que
esta também seja de certa forma falsa, uma criação do sistema pra suprir demandas.
“Mas é exatamente nesse ponto que encontramos a reação oposta, que pode ser melhor
resumida como a busca de uma identidade coletiva ou pessoal, a procura de
comportamentos seguros num mundo cambiante” (Harvey, 2008, p.272).
Mesmo que dentro das lógicas mercadológicas, analisando a questão por um
outro prisma, talvez um pouco mais otimista, a própria busca por identidades, citada
anteriormente, demostra que a dominação do sistema sobre o homem não se dá de
forma desmedida, pois há uma mediação que não permite uma total falta de autonomia
das pessoas sobre suas vidas, tanto que cada indivíduo vai sofrer um grau de influência
diferente. Isso porque, mais que apenas receber a mensagem transmitida pela mídia, é
preciso considerar a capacidade que cada indivíduo ou sociedade tem de decodificar as
mensagem transmitidas no âmbito da Indústria Cultural de acordo com sua cultura,
gostos, vontades e até mesmo sua história e seu passado. Ou seja, trazendo a discussão
mais especificamente para as mensagens transmitidas via TV, o público não é apenas
um receptor passivo e assim, não está totalmente à mercê dos processos de identificação
impostos. “A comunicação se tornou para nós questão de mediações mais do que de
meios, questão de cultura e portanto, não só de conhecimento mas de re-conhecimento”
(MARTÍN-BARBERO, 2003, p.93).
Sobre esse tema, Martín-Barbero (2003) traça um amplo panorama histórico
sociológico da cultura na América Latina. O autor foca seu texto nas mediações da
“cultura de massa”, e não apenas em lógicas de produção e recepção das mensagens,
que considerariam mediação somente como recebimento ou recusa. Para MartínBarbero, a mídia deve ser tomada no contexto das mediações, como parte integrante –
mas determinante- delas. “Não há hegemonia nem contra hegemonia sem circulação
cultural” (BARBERO, 2003, p. 38). Em outras palavras, segundo o autor, nem tudo
pode ser considerado manipulação ou domínio, pois a ideia de hegemonia permite
pensar a cultura popular como uma mistura negociada de intenções e contra-intenções.
Toda essa discussão acerca da transformação do cotidiano em mercadoria dentro
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do sistema capitalista, sobretudo via mídia, e do grau de autonomia restante à sociedade,
remete também ao pensamento de Guy Debord sobre o que ele chamou de “A Sociedade
do Espetáculo”, num trabalho de cunho marxista onde sua principal crítica é a
mercantilização da vida cotidiana. “O espetáculo é o momento em que a mercadoria
chega à ocupação total da vida social. Tudo isso é perfeitamente visível com relação à
mercadoria, pois nada mais se vê senão ela: o mundo visível é o seu mundo”.(Debord,
1997, p. 24).
Buscando evidenciar a vertente marxiana presente no trabalho de Debord,
Anselm Jappe faz uma revisão de “Sociedade do Espetáculo”, à luz de um viés pouco
explorado por outros autores que já se dedicaram a estudar a obra de Debord. Jappe
busca sobretudo, compreender as influências das teorias de Marx em seu texto, levando
a discussão de espetáculo, enquanto conceito, para além do lugar-comum. O autor
relaciona diretamente os conceitos de Debord aos de Marx, partindo principalmente das
questões referentes à acumulação e assim, acaba por falar também sobre mercadoria,
valor de troca, valor de uso, trabalho abstrato entre outros conceitos “(...) uma leitura
atenta revela que “A Sociedade do Espetáculo” segue de perto uma corrente marxista,
aprofundando alguma das suas tendências e partilhando alguns de seus problemas”
(Jappe, 1999, p.16).
Para o Guy Debord, toda mercadoria que invade a vida cotidiana contribui para
o processo de alienação da população, como o esporte, lazer, cultura, arte e também a
comunicação. Ou seja, de forma geral, sua crítica volta-se para a sociedade moderna,
onde tudo é espetáculo, representação. “Toda a vida das sociedades nas quais reinam as
condições modernas de produção se anuncia como uma imensa acumulação de
espetáculos. Tudo o que era diretamente vivido se esvai na fumaça da representação.”
(Debord, 1997, p.08). É importante destacar que em sua análise sobre a Sociedade do
Espetáculo, o autor considera que no atual estágio de desenvolvimento do capitalismo,
não há outra alternativa para a sociedade senão combatê-lo, considerando que a vida
espetacularizada, em forma de mercadoria, leva a uma total alienação.
Depois dessa exposição de teorias que envolvem, direta ou indiretamente, as
formas de mercadoria presentes na sociedade capitalista, é possível repensar algumas
questões colocadas anteriormente, como o consumo. Se a Indústria Cultural produz bens
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simbólicos, que vão além daquilo que se pode comprar ou vender, e na sociedade
praticamente tudo é mercadoria, ou mesmo espetáculo, as formas de “vender” produtos,
ideias e estilos de vida vão muito além daqueles poucos minutos dedicados às
publicidades nos intervalos comerciais ou ao merchandising inserido na grade de
programação. Se todo planejamento do programa, desde a produção, com escolhas de
roupas e textos, até sua edição final, são feitos seguindo os costumes, modas e estilos de
vida da sociedade burguesa, fugir de transformar seu produto em mercadoria, ainda que
indiretamente, não é tarefa fácil.
Trabalho e lucro nos novos produtos da Indústria Cultural
Se atualmente o consumo não está ligado apenas às formas clássicas de compra e
venda, por meio de publicidade e nem tem como mercadorias apenas bens tangíveis,
como se dá então o lucro? Como ganhar dinheiro com conceitos e ideias? Sendo a
proposta do trabalho pensar as formas de consumo que se dão dentro de uma TV
Pública, é necessário também buscar entender como esse consumo gera lucro. Para
tanto, além de analisar as potencialidades da televisão enquanto aparelho hegemônico da
Indústria Cultural, deve-se ainda levar em conta que a internet e as redes sociais estão
cada vez mais difundidas e presentes no dia a dia da população e guardam inúmeras
possibilidades. Não dá mais para analisar um veículo sem incluir o outro, uma vez que
no mundo atual, todas as mídias estão interligadas.
Sobre esse tema Marcos Dantas, em um dos seus estudos, levanta uma questão
que para ele seria central ao se trabalhar a indústria cultural, à luz da Economia Política:
como remunerar um trabalho que não possui valor de troca? Essa é uma pergunta que
ainda não tem resposta definitiva nem concreta, mas que merece ser pensada pelos
estudiosos da área. O trecho a seguir evidencia a relevância da questão: “Se o valor de
uso da mercadoria precisa ser alienado para que se consuma como valor de uso e, assim,
realize o seu valor de troca, o da informação, ao contrário, nem precisa e nem pode ser
alienado para que se conserve como valor de uso, logo não tem como se realizar como
valor de troca” (Dantas, 2011, p.11).
Outro ponto fundamental abordado pelo autor é a produção de consumo, ou seja,
a produção de mercado consumidor para a mercadoria informacional, como por
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exemplo a audiência. É interessante observar que, da mesma forma que o produto é
construído para agradar a audiência, essa mesma também é “construída” de modo a
querer/precisar desse produto, mesmo que ela não seja uma mercadoria em si, tampouco
alienável, conforme defende o autor. Ou seja, o que a emissora de TV vende para uma
empresa publicitária seria o tempo de sua audiência e não a própria audiência enquanto
mercadoria. “Produzir consumo, este é o lugar da indústria cultural no circuito da
acumulação (…) A produção de consumo resulta da construção de comportamentos
coletivos, de estruturas identitárias, de noções de pertencimentos, identificados ao
consumo capitalista de capital” (Dantas, 2011, p.17). O sistema “criou” uma sociedade
que não se sustenta sem ele e assim, cada vez mais os detentores de monopólios
enriquecem criando mecanismos para, ainda que de forma indireta, vender os produtos
da Indústria Cultural.
Ampliando a abrangência dessa questão e a trazendo também para o consumo
que se dá não apenas via TV e publicidade, mas também via internet, sobretudo em
empresas bilionárias como o Facebook e o YouTube, Dantas defende que o público é
transformado na mercadoria que hoje sustenta o sistema capitalista. Nos moldes de
outros meios de comunicação tradicionais, como a televisão, também via internet a
mercadoria a ser vendida é, de certo modo, a audiência, ou o tempo da audiência
(Dantas, 2014).
A diferença principal na forma de se obter lucro dos novos meios de
comunicação está, conforme aponta Dantas, no modo como os internautas se tornam
audiência para os anunciantes:

Essa audiência é produzida pelas próprias pessoas alvo das
mensagens publicitárias. Elas, com seus posts, com suas fotos, seus
vídeos, elas, pela publicação dos seus atos cotidianos e vulgares,
elas produzem a audiência que se multiplica e multiplica, sempre
que a cada ato publicado, algum outro ato será publicado em
resposta (Dantas, 2014, p.88).

O autor propõe, portanto, que a fonte de lucro dessas grandes empresas da
internet, como o Google e o Facebook, é gerada a partir das ações dos próprios usuários
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que, ao postarem de alguma forma seus gostos e preferências na rede, atraem para suas
páginas e perfis anunciantes condizentes com seu perfil do consumo. Dessa forma,
explica o autor, essas empresas lucram fazendo uma espécie de “leilão” para ver qual
anunciante vai ter mais destaque nos perfis dos usuários.
Considerando a sociedade do espetáculo como pano de fundo e a lógica
capitalista de acumulação determinada pelo princípio da anulação do espaço pelo tempo,
apresentada por Marx, Dantas propõe que o valor da internet está no próprio ato de
comunicar, na informação. Dentro desse sistema, Dantas defende a hipótese de que
nesses casos, a audiência também trabalha.

Afirmar que as pessoas estão trabalhando mesmo quando assistem
um filme numa sala de cinema poderia, deste ponto de vista, soar
quase acaciano. O que vai nos interessar aqui é determinar se tal
trabalho será, ou não, produtivo para o capital. As evidências
demonstram, sobretudo nas condições de valorização de
corporações como o Google ou Facebook, que as atividades vivas
dos internautas e, por extensão, das audiências, tornaram-se
essencialmente necessárias e produtivas para a acumulação
capitalista, seja ao valorizarem o tempo durante o qual haverá
veiculação publicitária na televisão; seja ao “semearem” com
palavras-chaves os “territórios” de leilão onde investem os
anunciantes, isto é, os produtores das demais mercadorias (Dantas,
2014, p. 100).

É importante destacar que nessa lógica, não apenas produtos como roupas e
eletroeletrônico são registrados e depois vendidos, mas também elementos mais
subjetivos tais como interesses por viagens, shows, teatro e outras formas de cultura.
Fazendo uma revisão das principais teorias de Marx, Dantas propõe que no estágio atual
do capitalismo, o lucro não advém necessariamente da mercadoria, pois muitas vezes, o
que temos, por exemplo nas redes, não pode ser considerado propriamente como uma
mercadoria, mas é sem dúvida fonte de lucro “(...) estamos saindo do universo da
mercadoria para adentrarmos no universo do mais puro rentismo, característica
essencial do capitalismo financeiro contemporâneo” (Dantas, 2014 p.102).
Com a grande produção de conteúdos para a internet e com a vida pessoal cada
vez mais exposta em meios públicos, numa espécie de “espetacularização da vida” e sua
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transformação em lucro para os que exploram esses meios, seria hoje a informação a
grande fonte de renda. O que o Google o e Facebook fazem é “simplesmente” usar as
informações fornecidas pelos próprios usuários a seu favor e assim, essas informações
banais alimentam a sede de subjetividades da sociedade e a sede de lucro do mercado.
Como dito anteriormente, as mídias estão cada vez mais interligadas,
principalmente via redes sociais. Praticamente todos os programas veiculados na
televisão, independente do gênero, têm sites na internet e perfil nas redes como
Facebook e Instagram, estimulando que o público interaja com eles, comentando,
curtindo e compartilhando conteúdos. A própria tecnologia vem sendo desenvolvida de
modo a facilitar essa ligação, via Smart TVs, Smartphones e Tablets e novas
ferramentas que não param de surgir, para que cada indivíduo fique sempre conectado,
gerando conteúdos e por fim, lucro para o sistema.
Consumo na TV Brasil – em busca de evidências
Olhando para os programas da TV Brasil de forma macro, percebe-se que, para
o presente trabalho, não são necessárias análises empíricas muito específicas, uma vez
que as respostas para as perguntas colocadas, sobre o consumo, estão muito mais
dissolvidas na forma como a produção e distribuição atual do capital se organizam do
que dentro de formatos e textos fechados. Ademais, é interessante mostrar alguns
exemplos para ilustrar e facilitar a visualização, na prática, de alguns conceitos
trabalhados.
Primeiramente, serão mostrados alguns exemplos de como, mesmo sem
publicidade propriamente dita, o consumo está sendo estimulado ao propagar modas,
comportamentos e costumes muitas vezes advindos da Indústria Cultural. Para isso,
foram escolhidos alguns programas cujos conteúdos potencialmente promovam a
cidadania. São eles: Ciclos de Cinema, Samba na Gamboa, Brasileiros Mundo Afora,
ABZ do Ziraldo e Ser Saudável. Em seguida, também serão aqui apresentados alguns
exemplos de como a TV estimula que seu telespectador esteja sempre conectado à
internet e às redes sociais, ambientes que, conforme já discutido, estimulam fortemente
o consumo.
- Ciclo de Cinema: a TV Brasil apresenta nesse programa ciclos de filmes que
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sejam representativos de alguma temática, como o Ciclo Segunda Guerra, que foi ao ar
no segundo semestre de 2015 com onze filmes, para recordar os 70 anos do fim da
Segunda Guerra Mundial. O cinema é um dos principais produtos da Indústria Cultural
e por meio de um filme, há diversas formas de se estimular o consumo, seja de produtos
ou mesmo de ideias. Para ilustrar, a lista a seguir mostra os filmes que foram exibidos
nesse ciclo: “Amém”; “Canções Proibidas”; “A Pequena Loja da Rua Principal”;
“Alemanha, Mãe Pálida”; “O Cuko na Floresta Negra”; “As Obras de Arte Roubadas
por Hitler”; “A Onda”; “Aimée & Jaguar”; “Arquitetura da Destruição”; “O Casamento
de Maria Braun”; “Stalingrado: a batalha final”.
- Samba na Gamboa: esse é um programa musical apresentado pelo sambista
Diogo Nogueira, que sempre traz convidados, na grande maioria sambistas, para
participarem de entrevistas e rodas de samba. Mais uma vez, é um programa que exalta
a cultura nacional e leva até o telespectador cultura e entretenimento. Nesse caso, o
estímulo ao consumo se dá com a própria música, que pode ser consumida na forma de
CDs, shows e diversos outros produtos provenientes da música e da fama dos artistas.
- Brasileiros Mundo Afora: esse programa mostra a realidade dos brasileiros que
moram no exterior, com serviço, curiosidades, dicas de viagem, música, cultura e
notícias direto de correspondentes da Argentina, Estados Unidos, Inglaterra e
Alemanha. Por ser um programa que fala de forma bem abrangente sobre a cultura de
outros países, envolvendo turismo, língua, culinária e várias outras coisas, fica bem
evidente o estimulo ao consumo, uma vez que instiga os telespectadores a querem viajar
ou ao menos, ter contato de alguma forma com a realidade apresentada, seja por meio
da comida, roupa, cinema, música, dentre outros.
- ABZ do Ziraldo: A proposta do programa, apresentado pelo escritor e
cartunista Ziraldo, é incentivar nas crianças o hábito da leitura. Toda semana, conta com
a participação de um coral infantil e de uma plateia repleta de crianças que estudam em
escolas públicas. É interessante observar que mesmo os programas educativos voltados
para o público infantil contém estímulos ao consumo, inevitavelmente. Nesse caso, o
estímulo mais claro seria ao consumo de livros e outros produtos voltados para esse
público.
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- Ser saudável: esse programa é uma série sobre saúde que aborda a cada novo
episódio uma doença, ou situação que demande cuidados especiais de saúde.
Apresentado por médicos de Família e Comunidade, mostra também a visita que eles
fazem a pessoas que vivenciam ou vivenciaram uma doença ou situação de cuidado.
Eles escutam o relato dessas pessoas, acompanham seu cotidiano, conversam com seus
familiares e dão dicas e explicações. Aqui, é possível perceber que o estímulo ao
consumo está mais ligado a estilos de vida do que de compra de bens, uma vez que ele
acaba estimulando hábitos de vida saudáveis, como boa alimentação e prática regular de
exercícios.
Após mostrar alguns exemplos de como o estímulo ao consumo dentro da TV,
ainda que pública, está relacionado ao estilo de vida da sociedade e seu sistema
capitalista, é importante evidenciar também o quanto as mídias estão hoje cada vez mais
interligadas e sendo assim, a televisão estimula que telespectador esteja sempre
conectado, gerando conteúdos na internet.
Hoje a internet vem se apresentando como um local que pode ser considerado
democrático, onde o público poderia ser melhor representado que, por exemplo, na TV.
Nesse novo espaço de pertencimento, o que antes era apenas audiência torna-se um
agente. Dentro do universo da internet, as redes sociais, que têm o público brasileiro
como grande adepto, seriam um meio muito propício para a participação e interação do
público não só com conteúdos exclusivamente virtuais, como também programas de
televisão, uma vez que vários deles possuem contas nessas redes, como Twitter ou
Facebook. Nos telejornais, por exemplo, é cada vez mais comum vermos quadros onde
o telespectador participa mandando vídeos, fotos e sugestões de pauta. Essa interação de
programas de TV com o público via internet se dá independentemente de ser essa TV
pública ou privada. Especificamente na TV Brasil, os programas onde mais formam
observados esses estímulos à interação foram os telejornais.
Consumo na sociedade – considerações finais
Para responder à pergunta feita inicialmente, Como se dá o consumo dentro de
uma TV Pública?, muito mais que analisar vários programas dentro da grade de
programação da TV Brasil, é preciso um olhar crítico sobre a configuração atual da
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sociedade e do seu modo de produção. Qualquer análise empírica que desloque o objeto
de seus contextos sociais, políticos e econômicos está fadada a ser incompleta e
insuficiente. Assim, as reflexões possibilitadas vão muito além das discussões sobre TV
Pública versus TV Privada, uma vez que ambas estão inseridas na mesma sociedade.
Antes de falar das formas de consumo, entender as formas de mercadoria
presentes atualmente na sociedade foi fundamental para se perceber que hoje, tudo é
mercadoria, ainda que disfarçada de lazer, cultura ou simplesmente, estilos de vida. Por
mais que se busque uma individualidade, uma forma de se destacar no mundo, as únicas
ferramentas de diferenciação serão aquelas fornecidas pelo próprio sistema. Um
indivíduo pode escolher não usar tênis de marca, mas tem que comprar algum calçado,
pode preferir ler um livro em vez de assistir a um filme hollywoodiano, mas ainda
assim estará consumindo, dando lucro para alguém.
É justamente por essa mercantilização da vida que consumir não é opção e
assim, mesmo em uma TV Pública, não tem como não haver consumo. Porém, o fato de
afirmar que mesmo na TV Pública o telespectador é induzido a consumir, não
desqualifica todos os seus esforços em apresentar uma programação mais democrática,
plural e inclusiva. Ou seja, esse consumo presente na TV Pública é aquele quase natural
do sistema capitalista, mas ainda consegue ser diferente daquele presente nas emissoras
comerciais.
Os programas citados na análise, por exemplo, apresentam pontos muito
interessantes e relevantes para o cidadão e os estímulos ao consumo citados, são
características da sociedade burguesa e do modo de produção capitalista e não falhas
dos programas enquanto provenientes de uma TV Pública. É preciso se ter a noção de
que trabalhar com o conceito de público dentro do sistema capitalista já é um desafio
por si só, pois não é possível deslocar nenhum projeto, por melhor que seja, da
sociedade na qual ele está inserido, e isso envolve uma série de questões sociais,
políticas e principalmente, econômicas.
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