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apresentação

Midiatização: a vivência do conceito
Luís Mauro Sá Martino

ESCREVER SOBRE MIDIATIzAçãO é um desafio dos mais ousados. 
A polissemia do conceito, reforçada pelos inúmeros usos contemporâ-
neos – dos mais elaborados aos mais diretos, por vezes na fronteira da 
“aplicação” do conceito – desafia qualquer interpretação imediatista ou 
redutora. Diante do termo, parece que estamos na curiosa situação de ter 
uma palavra descrevendo uma gama de fenômenos variada a ponto de 
não se saber exatamente quais são seus limites. Isso cria, de saída, um 
problema para pesquisadoras e pesquisadores interessados em compreen-
der determinados fatos a partir do conceito de midiatização: sua abertura 
epistemológica parece assumir contornos de tal maneira amplos que sua 
operacionalização metodológica chega ao ponto de se diluir. 

Na literatura corrente é possível encontrar o termo acionado em várias 
situações. Em uma acepção simples, como sendo a veiculação de determi-
nado assunto pela mídia – a “midiatização” de um tema ou um aconteci-
mento. Outras elaborações conceituais mencionam a ideia de uma “socie-
dade midiatizada” para se referir à presença ubíqua da mídia, sobretudo em 
sua dimensão como dispositivo tecnológico de comunicação. Em termos 
processuais, fala-se às vezes não em uma sociedade midiatizada, mas “em 
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midiatização”, pensando nas contradições envolvidas no âmbito dessa mu-
dança. Finalmente, não faltam elaborações conceituais refinadas, nas quais 
o conceito é articulado dentro de uma genealogia de proposições interdis-
ciplinares com vistas a compreender diversos fenômenos contemporâneos.

No universo anglo-saxônico também o conceito tem circulado em li-
vros e artigos nos últimos anos. Há, nesse caso, desde uma perspectiva que 
flerta com o midiacentrismo, com a midiatização sendo um conjunto de 
“mudanças” ou “transformações” derivadas da presença da mídia no coti-
diano, até tensionamentos conceituais com perspectivas próximas, como 
“midialidade” e “mediação” – entendida como tradução de “mediation”, 
não na perspectiva latino-americana de “mediaciones”. A lista dos usos do 
termo poderia continuar, sem que se chegasse propriamente a algum tipo 
de consenso operatório mínimo.

Qual é o terreno empírico coberto pelo conceito de “midiatização”? 
A resposta para essa pergunta não é formulada no livro de maneira de-
finitiva, mas articulada com diversas questões metodológicas, práticas e 
conceituais dedicadas a mostrar não apenas o alcance do conceito, mas 
também os limites de sua operacionalização – algo fundamental para ga-
rantir sua validade como tensionador do real.

Para sorte de todas e todos as leitoras e leitores, Midiatização e textuali-
dades: Dimensões teóricas e aplicações empíricas não oferece uma resposta, 
mas auxilia a formular bem algumas perguntas. Digo “sorte nossa” por-
que, sem a pretensão de conter o termo em uma única definição, é pos-
sível observar as diversas formas e modalidades assumidas, entrevendo 
maneiras de endereçar questões aos fenômenos contemporâneos por uma 
via midiático-comunicacional que se recusa, ao longo de todo o livro, a 
retornar para uma perspectiva tecnocêntrica.

A dimensão humana da midiatização, colocando o ser ao longo de 
todo o processo, parece trazer ressonâncias, mais ou menos distantes, de 
Hannah Arendt, Lévinas ou Ricoeur. Essa perspectiva permite, ao longo 
do livro, tratar a midiatização em toda sua pluralidade desafiadora, não 
como um conceito acabado – definições tornam os conceitos mais preci-
sos, sem dúvida, mas podem por outro lado se render à opção de reduzir 
seu potencial heurístico.

A extensão desse potencial pode ser observada, entre outros aspectos, 
na maneira como diversos fenômenos são observáveis a partir do termo 
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“midiatização”. Seria possível dizer, em uma nota mais leve, que há mais 
sentidos nesse conceito do que fenômenos descritos por ele (e também é 
possível questionar em que medida conceitos “descrevem” fenômenos ou 
são responsáveis por sua criação, sobretudo no terreno epistemológico). 

Não por acaso, o livro tem início com um texto de Carlos Alberto de 
Carvalho reconstruindo algumas das raízes do conceito, remontando 
algumas de suas vertentes e tensionando seus vários sentidos. O deslo-
camento, de maneira coerente, é geográfico: há um tensionamento entre 
pesquisas brasileiras, sobretudo aquelas desenvolvidas por Muniz Sodré 
em seu livro Antropológica do Espelho, de 2004, e dos desenvolvimentos 
conceituais realizados, entre outros espaços, na Unisinos – em particular, 
no âmbito da linha de pesquisa “Midiatização e Processos Sociais”, com-
posta por Ana Paula Rosa, Antonio Fausto Neto, Jairo Ferreira, José Luiz 
Braga e Pedro Gilberto Gomes. 

O resgate histórico feito por Carvalho auxilia a situar a posição dessas 
pesquisas no âmbito internacional, no qual pesquisadores como Sonia 
Livingstone, Nick Couldry, Knut Lundby, Andreas Hepp e Stig Hjarvard 
vem desenvolvendo o conceito. 

Os nomes do parágrafo acima não fazem justiça à quantidade de 
pesquisadoras e pesquisadores que, nos últimos anos, vêm se debruçando 
sobre a midiatização – o fenômeno e o conceito – dentro da área da 
Comunicação – as omissões se devem ao número crescente de estudos nesse 
sentido. Uma evidência disso é a própria diversidade presente neste livro. 

Após o texto inicial de Carvalho, situando as discussões, José Antônio 
Ferreira Cirino apresenta uma proposta relacionada à dimensão do con-
ceito em “Reflexões astronômicas sobre a midiatização”. A perspectiva as-
tronômica, que aparece no texto à moda de um “ritornello”, parece estar 
presente na ideia de uma “revolução copernicana” nos estudos comunica-
cionais permitida pela adoção da ideia de midiatização. Para isso, percor-
re diversas acepções do conceito até a proposição, poética, de um “corpo 
celeste midiático”. 

A segunda parte desta coletânea mostra, na flexibilidade epistemoló-
gica da midiatização, um caminho rumo ao cotidiano – a empiria aparece 
aí com força, como uma espécie de outro ponto de tensionamento para 
o conceito, como se o livro fizesse um movimento de demonstração em 
várias etapas: as abordagens genealógicas mostraram uma dimensão de 
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suas potencialidades interpretativas, agora se trata de mostrar sua opera-
cionalização em situações cotidianas. 

De maneiras diversas, os textos “Midiatizando a Mídia”, de Amanda 
C. Jurno, “Internet sob ataque: Midiatização e estatuto de conectividade 
na internet”, escrito por Polyana Inácio Rezende Silva, “Midiatização em 
Conflito: Reflexões sobre a Guerra do Golfo no cinema de Harun Faroki”, 
de Luís Felipe Flores, e “Mídia e terrorismo: as estratégias de grupos terro-
ristas para a manutenção do poder numa sociedade midiatizada”, de José 
Tarcísio da S. Oliveira Filho, trazem as reflexões sobre midiatização para 
seus aspectos temáticos mais contemporâneos. 

Os primeiros deslocam o olhar para as mídias digitais, fazendo uma 
análise sobre a circulação de notícias e informações a partir de dispositi-
vos da rede social Facebook, e trazendo considerações sobre as condições 
de liberdade e movimentação nas redes. Os outros dois lidam com a questão 
dos extremismos contemporâneos a partir das lentes da mídia, seja em um 
processo de reelaboração criadora, seja na divulgação das imagens. Nos 
dois casos, a presença da mídia se faz como espaço de presença e construção 
do humano em uma dimensão expandida por uma visibilidade quase nos 
limites do imaginável.

Esse humano, inscrito nas narrativas do jornalismo, entremeadas com 
a memória, são o foco de “Memória e midiatização: Livros-reportagem 
como guardiões da memória de um tempo?”, capítulo de Leylianne Alves 
Vieira. Ao destacar a dimensão midiática do “livro” na expressão “livro-
reportagem”, a autora dimensiona as várias possibilidades narrativas 
existentes nesse formato – lembrando que há também novas maneiras de 
contar histórias em uma sociedade midiatizada.

A forma de contar histórias em uma perspectiva de midiatização tam-
bém é o foco do texto “Juventude e participação política: os processos de 
midiatização e de construção do discurso em torno do movimento Não 
Fechem Minha Escola”, de Francine Altheman. Estudando as manifes-
tações de estudantes do estado de São Paulo em 2015, a autora delineia 
algumas relações entre o ambiente midiatizado e a construção de cenas 
políticas nas narrativas, tomando como caso a cobertura dos fatos pelo 
jornal Folha de S. Paulo.

O ambiente dos jogos digitais, para além de qualquer concepção que 
possa reduzi-los ao lúdico – embora comportem também essa dimensão – 
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é o tema dos capítulos seguintes, “Midiatização como Universo Ideal da 
Narrativa Transmídia”, de Lívia de Pádua Nóbrega, e “‘Bioshock’: o mundo 
compactado e a midiatização da memória”, escrito por Rodrigo Campanella 
G. Barbosa. Uma das expressões por excelência do ambiente das mídias 
digitais, os jogos são vistos aqui para além do entretenimento, mas também 
em suas implicações políticas e identitárias.

Na mesma direção, outros dois fenômenos contemporâneos são ten-
sionados com as perspectivas da midiatização nos capítulos seguintes. 
Fernanda de Faria Medeiros, em “Self, suor e exposição da vida íntima: 
a imagem de Gabriela Pugliesi no contexto da midiatização”, mostra a 
expansão da figura das celebridades em uma sociedade midiatizada, en-
quanto Letícia Alves Lins discute as relações entre publicidade, identidade 
e gênero no capítulo “#Deixamos o não em casa e saímos com o nunca. 
Midiatização na Publicidade: a centralidade da mídia x a força dos textos”. 
Cada um à sua maneira, mostram as reconfigurações do processo comu-
nicacional no ambiente midiático a partir das possibilidades de interação, 
reafirmação e reconstrução imediata do sentido de qualquer mensagem – 
inclusive na elaboração de resistências a discursos hegemônicos em suas 
repetidas tentativas de manter sua naturalização.

A atividade religiosa, em seu aspecto midiatizado, é o objeto do texto de 
Bruno Menezes A. Guimarães, intitulado “A midiatização da experiência 
religiosa: Uma análise do Instagram da Igreja Batista Lagoinha Savassi”. As 
articulações do religioso com a mídia são vistas aqui como um fenômeno 
multidimensional, responsável por formas inimagináveis de vivência desse 
tipo de experiência. Midiatizado, o culto religioso ganha uma roupagem 
próxima das práticas midiáticas, ao mesmo tempo em que mantém suas 
características específicas. Talvez não seja coincidência que o discurso da 
ciência, muitas vezes colocado como antitético em relação ao religioso, 
venha na sequência, no texto de Aline Bastos e Verônica Soares da Costa, 
“Midiatização na ciência: a controvérsia da ‘pílula do câncer’”. 

Já em “Casos de Família e os sentidos da midiatização das práticas psi”, 
de Rafael Barbosa Fialho Martins, no espaço das lógicas midiáticas, as 
especificidades dos discursos parecem ser reduzidas no sentido de uma 
normalização voltada para a compreensão por um público acostumado 
com esses procedimentos.
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Escrever sobre midiatização, como dito, é uma ousadia. Bem-vinda, 
neste caso, ao mostrar as possibilidades interpretativas do conceito em 
suas várias interfaces teóricas e metodológicas. O espectro de elementos 
compreendidos por essa concepção pode ser amplo, certamente, mas o 
livro mostra também o aspecto crítico envolvido em sua operacionalização. 
Nesse sentido, trata-se de uma preciosa oportunidade de ver a pesquisa em 
ação, com algo que transcende a compreensão de uma teoria, oferecendo a 
vivência do conceito. 
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prefácio

Por que midiatização e textualidades?
Carlos Alberto de Carvalho

ESTE LIVRO é fruto de uma bem-sucedida atividade coletiva, desenvol-
vida ao longo de um semestre na disciplina Estudos Avançados I, obri-
gatória para discentes em início da trajetória de doutoramento junto ao 
Programa de Pós-graduação em Comunicação Social da Universidade 
Federal de Minas Gerais. Como o Programa é composto por três linhas 
de pesquisa, Pragmáticas da Imagem, Processos Comunicativos e Práticas 
Sociais e Textualidades Midiáticas, a disciplina tinha como um dos seus 
desafios articular conteúdos que fossem teórica e metodologicamente po-
tencialmente produtivos para todas as pessoas matriculadas, de preferência, 
contribuindo para a trajetória de construção das teses. A alternativa que 
me pareceu mais promissora foi a de trabalharmos em torno das temáticas 
midiatização e textualidades, considerando-as como universos teóricos 
capazes de lançar luzes a cada proposta individual de pesquisa, sem a pre-
tensão de imposição de teorias, até pelo necessário respeito às escolhas 
que orientaram o ingresso no doutorado de cada pessoa.

Já de algum tempo duas inquietações guiam minhas investigações 
quando tangenciadas pelo conceito de midiatização. A primeira refere-se 
ao necessário cuidado com a real potencialidade heurística da noção de 
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midiatização, às vezes excessivamente simplificada em suas premissas 
conceituais, requisitos metodológicos e historicidade. O risco, em tais cir-
cunstâncias, está no mero uso da midiatização como um desses muitos 
conceitos “da moda”, como se sua simples menção fosse suficiente para 
dar ares de atualidade a estudos comunicacionais bem mais complexos e 
exigentes que o uso de uma nova teoria pudesse simplificar. 

A outra preocupação diz respeito à quase exclusão das textualidades em 
investigações que tomam a midiatização como uma das vertentes concei-
tuais. Ora, se tratamos de processos e fenômenos do universo das inves-
tigações sobre comunicação, das suas formas interpessoais aos refinados 
modos de interação contando com mediações sociotécnicas, estamos diante 
de textos - verbais, visuais, auditivos, verboaudiovisuais e outras variações 
possíveis - que não podem ser menosprezados. A disciplina Estudos Avan-
çados I teve como objetivo central, precisamente, refletir acerca dos limites e 
potencialidades dos conceitos de midiatização e de textualidades, tentando 
encontrar diálogos possíveis entre os dois universos conceituais. Os textos 
aqui reunidos foram produzidos tendo esse objetivo como pano de fundo.

Embora cada texto reflita as respectivas preocupações de pesquisas in-
dividuais, há ali também os resultados de reflexões coletivas consolidadas 
ao longo de um semestre letivo que teve na generosa participação coletiva 
a marca de distinção. Entre pessoas que viajaram todas as semanas, vindas 
de outros estados ou cidades mineiras - de avião ou de ônibus -, habitantes 
de Belo Horizonte já de longa data, ou à cidade recentemente incorpora-
das para cursar o doutorado, a unanimidade foi o entusiasmo com que 
abraçaram a proposta de aprofundar os debates em torno de uma diversi-
dade de proposições acerca da midiatização e das textualidades. Ah, sim, 
importante destacar, como registro das nossas condições longe das ideais 
para o percurso no doutorado, que nem todas as pessoas contavam com 
bolsa que pudesse tornar mais tranquila a trajetória exigente para a produ-
ção de uma tese. Reflexos do desmonte das políticas públicas de educação, 
as primeiras a sofrer o impacto das injustas condições impostas por gover-
nantes insensíveis a tudo que não os próprios e ilegítimos modos de apro-
priação do Estado em benefícios para si e prejuízos para a coletividade.

Situado o contexto a partir do qual este livro emergiu, resta a mim 
agradecer a todas as pessoas e instituições que contribuíram para torná-lo 
realidade.
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Em primeiro lugar, a todas as pessoas que abraçaram com entusiasmo a 
ideia de transformar em livro os conteúdos e reflexões que desenvolvemos 
na disciplina Estudos Avançados I. A qualidade dos artigos aqui coletados 
testemunha a seriedade, competência e maturidade intelectual de quem 
tem pela frente o desafio do doutorado. Será fácil notar que a produção 
coletiva se estendeu a todas as etapas de produção do livro.

Um programa de pós-graduação não pode funcionar a contento sem a 
colaboração efetiva de quem cuida dos detalhes administrativos, gerando 
bons reflexos em todos os fluxos, inclusive sobre o bom ambiente para o 
desenvolvimento de disciplinas. O PPGCOM da UFMG tem a sorte de 
contar com a seriedade, competência e disponibilidade da Elaine e da 
Tatiane, a quem agradeço.

Ao coordenador do PPGCOM, professor Carlos Magno Camargos 
Mendonça, e à subcoordenadora, professora Geane Carvalho Alzamora, a 
gratidão pela forma serena como conduzem o Programa, no enfrentamento 
diário de precariedades econômicas e materiais, a despeito das quais não 
descuidam do bem comum e das soluções que beneficiem a todas as 
pessoas envolvidas nas atividades do mestrado e do doutorado.

Ao Selo PPGCOM, nas pessoas da professora Angela Cristina Salgueiro 
Marques e do professor Bruno Guimarães Martins, agradecemos pela 
aceitação do livro, tornando possível sua concretização.

Um agradecimento, que se estende à esperança de que não sejam sa-
crificadas pela insensibilidade dos cortes orçamentários, às agências de 
fomento Capes, CNPq e Fapemig. Em momentos distintos essas agências 
têm sido fundamentais para a realização de pesquisas cujos resultados 
podem ser vislumbrados nos textos deste livro. Sob a forma de financia-
mentos de projetos de pesquisa, de bolsa produtividade e de bolsas de 
mestrado e doutorado as agências são parte essencial dos programas de 
pós-graduação, assim como das mais diversas atividades de pesquisa.
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Midiatização: investigações brasileiras e 
europeias e o midiacentrismo
Carlos Alberto de Carvalho

introdução

Assumidas explicitamente, há relativamente poucas pesquisas no Brasil 
que têm a midiatização como temática central, quando cotejamos com a 
produção europeia sobre o tema. Esclarecendo que não focaremos o artigo 
em um levantamento estatístico sobre as pesquisas dessa temática, nota-se, 
por exemplo, que, recentemente, revistas nacionais indexadas da área da 
comunicação publicaram dossiês sobre midiatização nos quais prevale-
cem textos de origem europeia. Ficando em um exemplo, temos o V. 2, Nº 3, 
de 2015, da Revista Parágrafo.

Ainda que tenhamos artigos, dissertações, teses e pesquisas que trazem, 
já no título, a palavra midiatização, um mapeamento quantitativo não se 
esgotaria nessa contagem, pois a perspectiva da midiatização assume matizes 
outros que títulos não são capazes de revelar. Por seu turno, as pesquisas 
europeias têm na midiatização uma temática cuja relevância se acentua a 
partir dos anos 1980, por razões inclusive políticas, como adiante indicare-
mos. Não sendo objetivo lidar com metodologia de ordem estatística, nossas 
considerações centram-se na indicação de algumas perspectivas que tipi-
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ficam as abordagens brasileiras e europeias sobre midiatização, temática 
que, a despeito de objeto de crescente preocupação teórica, encontra-se 
ainda em fase de consolidação como tradição de pesquisa.

A noção de midiatização é entendida, por exemplo, por Andreas Hepp 
(2013a), como fundamental para a própria renovação das teorias da co-
municação. Isso por trazer à baila novas abordagens sobre influência das 
mídias; distinções entre midiatização e mediação; transformações socio-
culturais e midiáticas; processos de intermidiatização; configurações das 
tecnologias comunicacionais em rede; estratégias de ações multimídia; 
uso de redes sociais online e telefones móveis para criação de grupos de 
compartilhamento de conteúdos e temáticas; midiatização e relações com 
a política, a religião, a família, a educação e outras esferas individuais e 
sociais; dentre uma variada gama de outras possibilidades de investigação.

Na esteira das pesquisas sobre midiatização, e particularmente como 
preocupação mais europeia, surgem os limites do midiacentrismo, indi-
cando limites da própria abordagem sobre a midiatização como fenômeno 
de dimensões tecnológicas, culturais, políticas e econômicas, quando da 
sugestão de uma centralidade excessiva das mídias. Ainda faz parte de 
algumas abordagens midiacêntricas desconsiderações de ordem histórica 
e geopolítica, que tendem a situar o fenômeno da midiatização como co-
mum a todas as sociedades, indiferentemente de condições socioculturais, 
tecnológicas, políticas, econômicas, geográficas, dentre outras variáveis. 
Nessa perspectiva, alertam alguns autores europeus, uma sociedade atu-
almente com elevado grau de midiatização não o foi em passado às vezes 
recente. Em nosso entendimento, a superação do midiacentrismo consti-
tui um limite a ser enfrentado nos estudos sobre midiatização, mas os de-
safios teóricos e metodológicos da empreitada precisam, necessariamente, 
do aporte da noção de textualidade, ao lado das discussões em torno de 
condições sócio históricas sincrônicas e diacrônicas sobre as condições 
da midiatização. Em outros termos, vencer os limites do midiacentrismo 
requer reconhecer que as mídias são lócus de circulação de textos audio-
verbovisuais cujas tramas de significado têm muito a esclarecer sobre a 
midiatização e seus riscos inerentes de abordagens midiacentradas.

Este artigo se articula a partir da indicação de algumas das premissas mais 
centrais em abordagens brasileiras sobre a midiatização, seguindo-se mesma 
estratégia para abordagens europeias. As distintas formas de compreensão 
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da mediação, e suas articulações e afastamentos da noção de midiatização, 
constituirão eixo importante em cada uma das perspectivas sobre midia-
tização. Os limites do midiacentrismo, com as possibilidades de sua supe-
ração, constituirão a última parte do artigo.

Alguns contornos sobre midiatização em pesquisas brasileiras

No Brasil algumas pesquisas sobre midiatização mantêm relações com 
preocupações latino-americanas em torno da temática, como aquelas ex-
pressas por Eliseo Verón (2014), que propõe compreender a midiatização 
como de longo prazo e segundo uma visada antropológica, verificando 
relações de aceleração temporal e rupturas entre tempo e espaço. Outras 
pesquisas gravitam, não raro, em torno das condições das mediações, pro-
postas por Jesús Martin-Barbero (2009), centradas em análises que to-
mam como princípio norteador dimensões socioculturais e antropológi-
cas. Nesse sentido, as mediações adquirem contornos distintos de algumas 
tradições anglo-saxônicas e europeias, mais voltadas para as condições 
técnicas dos processos de mediação, como encontramos, por exemplo, em 
John B. Thompson (1995; 2004) e Stig Hjarvard (2012; 2015). Mais recente 
do que os estudos europeus, o foco brasileiro na problemática da midiati-
zação tem em Muniz Sodré (2002) um dos pioneiros, com destaque para 
a noção de bios midiático. Pioneiros são ainda estudos de pesquisadores 
da Universidade Vale dos Sinos (Unisinos), como José Luiz Braga (2006a; 
2006b), Antônio Fausto Neto (2008) e Jairo Ferreira (2007), constituin-
do provavelmente o esforço mais concentrado e sistemático, entre nós, 
de elucidar a midiatização. A indicação desses autores, claro, não esgota a 
lista de tantos outros estudos em torno das noções de midiatização e tem 
como objetivo tão somente a indicação de peculiaridades nos esforços de 
pesquisadores brasileiros de dar um matiz à temática que seja mais profí-
cuo às especificidades da nossa realidade sociocultural e de configuração 
das mídias em suas interconexões com as dinâmicas sociais. Por serem 
autores de referência no tema e pioneiros nos estudos brasileiros sobre mi-
diatização, nos apoiaremos em suas contribuições para as considerações 
que se seguem.

Uma das primeiras características que chama atenção nas produções 
brasileiras sobre midiatização está na quase ausência – ou na aparição 
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muito marginal relativamente às demais discussões – das condições his-
tóricas de surgimento e desenvolvimento das abordagens que, explícita 
ou implicitamente, reivindicam a noção de midiatização. Essa parece-nos 
uma limitação importante, por ao menos duas razões. A primeira é que 
fica sempre a lacuna sobre, afinal, qual a pertinência do conceito de mi-
diatização, considerando-se que, uma vez não historicizado, pode ficar a 
impressão de algo desde sempre componente da realidade social e dos 
modos de presença da mídia na vida social brasileira. Uma outra razão é 
que, ao relegar a segundo plano as condições de surgimento, evolução e 
eventuais limites da midiatização, portanto, naturalizando-a, fica de lado 
boa parte das especificidades dos modos como a midiatização ocorre em 
nossa sociedade. Menos do que a reivindicação de uma condição autóctone 
que desconhecesse as interconexões, por exemplo, da globalização de de-
terminados processos e procedimentos da ação das mídias, o que está em 
jogo é a própria possibilidade de que, na esteira da recuperação da histo-
ricidade do conceito, tenhamos elementos também para a discussão de es-
pecificidades das próprias problematizações, entre nós, da pertinência de 
determinadas abordagens teóricas sobre o campo mais amplo das teorias 
da comunicação cuja exogenia, se excessiva ou não contextualizada em 
suas variáveis históricas, não permite vislumbrar matizes.

Tomemos abordagens dos autores acima citados, para a indicação de 
alguns pressupostos da midiatização em estudos brasileiros. A perspectiva 
de bios midiático, proposta por Muniz Sodré (2002), pressupõe transfor-
mações, na mídia e na sociedade, de ordem ética, estética, política e cul-
tural, a par de transformações tecnológicas que não se desvinculam de 
interesses econômicos e ideológicos, ainda que não possam ser pensados 
de forma determinista. Desse modo,

Implica a midiatização, por conseguinte, uma qualificação particu-
lar da vida, um novo modo de presença do sujeito no mundo ou, 
pensando-se na classificação aristotélica das formas de vida, um 
bios específico. Logo nas primeiras páginas de sua Ética a Nicômaco, 
Aristóteles distingue, a exemplo do que fez Platão no Filebo, três 
gêneros de existência (bios) na Polis: bios theoretikos (vida contem-
plativa), bios politikos (vida política) e bios apolaustikos (vida pra-
zerosa, vida do corpo). (SODRÉ, 2002, p. 24-25, com destaques no 
original)
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A midiatização implica, na visão de Muniz Sodré, uma nova possibi-
lidade ou forma de vida, uma ambiência que atravessa as classificações 
aristotélicas, mantendo com as demais vidas conexões, talvez negociações 
de sentido. O mundo midiatizado traz novos contornos às formas de vida 
tradicionais e não será possível à política, à vida contemplativa e à vida do 
corpo manter todas as suas condições de existência anteriores à entrada 
em cena das mídias como instituições mais ou menos autônomas em rela-
ção às demais. Autonomia que se verifica, no mínimo, por sua capacidade 
de penetração espaço-temporal e por um conjunto particular de regras de 
funcionamento que interferem, ainda que de forma não unilateral, nas de-
mais modalidades institucionalizadas de vida. Embora indique momentos 
históricos que trouxeram à baila a presença das mídias, Muniz Sodré não 
se ocupa da história do próprio conceito de midiatização, ainda que faça 
referências, por exemplo, à hipótese acadêmica do agenda setting1 como 
esforço de compreensão da relação mídia-influência social e individual. 
Por outro lado, o autor se preocupa em indicar distinções entre midiati-
zação e mediação:

É preciso esclarecer o alcance do termo “midiatização”, devido à 
sua diferença com “mediação” que, por sua vez, distingue-se sutil-
mente de “interação”, um dos níveis operativos do processo media-
dor. Com efeito, toda e qualquer cultura implica mediações sim-
bólicas, que são linguagem, trabalho, leis, artes, etc. Está presente 
na palavra mediação o significado da ação de fazer ponte ou fazer 
comunicarem-se duas partes (o que implica diferentes tipos de in-
teração), mas isto é na verdade decorrência de um poder originá-
rio de descriminar (sic), de fazer distinções, portanto de um lugar 
simbólico, fundador de todo o conhecimento. A linguagem é por 
isto considerada mediação universal. (SODRÉ, 2002, p. 21, com 
destaques no original)

A noção de mediação, em Muniz Sodré, está enraizada em “formas 
reguladoras do relacionamento em sociedade” (op. cit, p. 21). Há uma 
perspectiva de institucionalização e a indicação de que é necessário outorgar 
sentido social para que as mediações se efetivem. Embora pressuponham 

1. A hipótese sugere que, embora as mídias não possam nos impor como pensar, 
seriam fundamentais no agendamento de temas sobre os quais deveríamos pensar.
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processos comunicativos, as mediações, é o que parece sugerir Sodré, estão 
mais centradas nas formas reguladoras da vida em sociedade. Ou antes, os 
próprios processos de mediação são parte constituinte dos modos como a 
vida social estabelece um conjunto de regras de conduta. Por essa razão, 
se o bios midiático não está de todo fora de processos de mediação, a eles 
não se reduz. Ao constituir um quarto bios, que não se confunde com a 
mediação, o que define propriamente a midiatização, para Muniz Sodré?

Já midiatização é uma ordem de mediações socialmente realizadas 
no sentido da comunicação entendida como processo informacio-
nal, a reboque de organizações empresariais e com ênfase num tipo 
particular de interação – a que poderíamos chamar de “tecnointe-
ração” –, caracterizada por uma espécie de prótese tecnológica e 
mercadológica da realidade sensível, denominada medium. Trata-se 
de dispositivo cultural historicamente emergente no momento em 
que o processo da comunicação é técnica e industrialmente rede-
finido pela informação, isto é, por um regime posto quase que ex-
clusivamente a serviço da lei estrutural do valor, o capital, e que 
constitui propriamente uma nova tecnologia societal (e não uma 
neutra “tecnologia da inteligência”) empenhada num outro tipo de 
hegemonia ético-política. (SODRÉ, 2002, p. 21-22, com destaques 
no original)

Transitando entre perspectivas filosóficas, das ciências políticas e das 
abordagens sociológicas, o conceito de midiatização de Muniz Sodré 
oferece um quadro, não de todo destituído de ambiguidades, quanto ao 
alcance do poder das mídias na vida social e nas dinâmicas individuais 
de percepção do mundo, em função do que ofertam, aquilo que para ele 
constitui um medium. Mais diretamente centradas em perspectivas so-
ciológicas nos parecem as abordagens dos pesquisadores da Unisinos, em 
que pesem distintas contribuições que oferecem.

Em comum com as discussões de Muniz Sodré, os pesquisadores da 
Unisinos limitam as abordagens históricas a indicações sobre o surgimento 
e evolução da presença das mídias como centrais nas vidas social e 
individual. Outra vez, ainda que não estejam de fora a busca por autores 
e referências que ajudem a esclarecer a condição de presença das mídias, 
não é propriamente o conceito de midiatização, com suas especificidades 
teóricas e metodológicas, o alvo de considerações históricas. A lacuna é 
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propícia à naturalização do conceito, bem como uma porta de entrada para 
as abordagens midiacêntricas, salvaguardados todos os cuidados que os 
autores adotam no sentido de evitar posições deterministas e unilaterais. De 
certo modo, ao contrário da opinião já exposta de Andreas Hepp (2013a), 
sobre o potencial heurístico do conceito de midiatização para a renovação 
das teorias da comunicação, estudos brasileiros tendem a não fazer tal 
correlação. O oposto, claro, não se dá: reivindicar para as teorizações em 
torno da midiatização a separação dos estudos das denominadas teorias 
da comunicação. Fica, no entanto, certa sensação de que os processos de 
midiatização excluiriam estratégias comunicacionais não atravessadas 
pelos aparatos sociotécnicos – ou dispositivos – na preferência de alguns. 
Em outros termos, é essencial não descuidar de todas as demais formas 
de comunicação, com particular atenção às denominadas face-a-face, que 
não desaparecem mesmo nas sociedades de elevado grau de midiatização.

Se podemos indicar uma preocupação comum aos estudos sobre mi-
diatização, desenvolvidos pelos pesquisadores da Unisinos, certamente 
essa se encontra nas perspectivas das mediações e das interações como 
importantes para a compreensão das dinâmicas das mídias em suas in-
terconexões com o social e o individual. Não é o caso de uma relação 
sinonímica entre mediação, interação e midiatização, mas da preocupação 
em situar os processos de midiatização interconectados a dinâmicas de 
mediação e/ou interação. Emerge daí a indicação de processos atraves-
sados por trocas entre mídia, sociedade e indivíduos, em determinadas 
condições, na acepção de José Luiz Braga (2006b), constituindo mesmo 
estratégias de enfrentamento das mídias, ou seja, do questionamento não 
somente de conteúdos tornados públicos, como ainda de visões de mundo 
em confronto com aquelas defendidas diferentemente por atores sociais 
distintos das mídias, sejam estes individuais ou não. Resulta dessa com-
preensão da midiatização – de matriz mais sociológica – uma maior ma-
tização dos seus processos, mais propensa a evitar os equívocos do poder 
unilateral das mídias.

Resta, no entanto, a necessidade de situar os processos de mediação 
e interação como jogos de poder, disputas de sentido, certamente mais 
fortes do que sugerem algumas visões às vezes um tanto quanto ingênuas 
sobre as mediações e interações. Assimetrias derivadas de diferenças eco-
nômicas, políticas e ideológicas são fundamentais quando da verificação 
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das estratégias de mediação e interação, que ainda quando situadas sob a 
égide da cultura e suas diferenças e especificidades, têm que trazer à tona 
de forma mais consequente quais são, precisamente, as condições cultu-
rais às quais são feitas referências e remissões, sob pena de debates a partir 
de modelos culturais abstratos. No entanto, há um inegável acréscimo de 
elementos elucidativos dos processos de midiatização quando estes são 
compreendidos em interconexão com dinâmicas de mediação e interação 
e essa é uma contribuição das pesquisas brasileiras sobre a midiatização, 
na esteira, como já indicamos, de estudos que se enraízam em preocupa-
ções comuns a outras investigações sobre o campo comunicacional desen-
volvidas na América Latina, portanto, mais próximas dos desafios teóricos 
e metodológicos que nos particularizam face a discussões vindas de outras 
realidades que, se inegavelmente também têm suas contribuições, na mes-
ma medida apresentam limites.

A perspectiva dos processos interacionais como uma das caracterís-
ticas da midiatização aparece já na proposta de José Luiz Braga de que 
ela constitui modernamente uma das formas hegemônicas dos processos 
de troca implicados em qualquer ação interativa. Aliando modificações 
sociotécnicas, econômicas, políticas, culturais, ideológicas e de outras na-
turezas, as mídias adquirem condição privilegiada de presença na vida 
social, mas é justamente a sua condição de um dos artifícios de interação 
humana o que permite falar de midiatização. Explica-se, assim, porque a 
midiatização aparece como um processo interacional de referência:

A expressão, em parte, decorre de considerarmos determinados 
processos como principais, de tendência hegemônica. Os demais 
processos interacionais (que não sejam considerados “de referên-
cia”) teriam estes como parâmetro, se refeririam a eles como cri-
térios de validade e definidores de lógicas centrais. Um processo 
“interacional de referência”, em determinado âmbito, “dá o tom” 
aos processos subsumidos – que funcionam ou passam a funcionar 
segundo suas lógicas. Assim, dentro da lógica de mediatização, os 
processos sociais “da mídia” passam a incluir, a abranger os demais, 
que não desaparecem, mas se ajustam. (BRAGA, 2006a, p. 2, com 
destaques no original)

Afirmar os processos de midiatização como interacionais de referência é, 
ao mesmo tempo, indicá-los como importantes para as formas de mediação, 



27Por que Midiatização e textualidades?

não somente diretamente pelos dispositivos sociotécnicos, e chamar a aten-
ção para o fato de que a midiatização ainda está em processo de ocorrência. 
Não se trata, portanto, de realidade amplamente disseminada, ainda que, 
por sua natureza hegemônica, possa exercer influência sobre processos ou-
tros e realidades nas quais a presença da midiatização seja menos notável. 
A visão de José Luiz Braga é cuidadosa e ciente dos limites de abordagens 
midiacêntricas, embora o termo, ou algo a ele equivalente, não constitua 
foco do texto ao qual estamos nos remetendo.

A noção de interação é central para a compreensão das dinâmicas da 
midiatização, na linha do que havíamos antes referido como característica 
de alguns estudos brasileiros.

A mediatização, como processo interacional, constitui realidades 
sociais fortemente marcadas por jogos variados e sutis entre ob-
jetivações contingencialmente indeterminadas (que não são “defi-
nidas” por conjunturas específicas) e um trabalho necessário, em 
diversos níveis, de re-determinação contingencial – isto é, proces-
sos que repõem em circulação aquelas mensagens refazendo ar-
ticulações com contingências específicas dos usuários para gerar 
sentido e pertinência. As interações passam a comportar uma fre-
quente passagem por articulações complexas entre participantes 
da sociedade e o acervo diverso de dados (também inscritos por 
esta mesma sociedade). Interagir em sociedade envolve, crescente-
mente, interações com o acervo dinâmico da rede informatizada e 
gera processos referenciais a este acervo. (BRAGA, 2006a, p. 8, com 
destaques no original)

Processos de interação e de mediação também fazem parte das refle-
xões de Jairo Ferreira (2007), para quem a compreensão da midiatização 
somente é possível a partir das relações e das interseções entre dispositi-
vos, processos sociais e processos de comunicação. Por essa razão,

Essa matriz primária indica um conjunto de relações possíveis de 
interpretação da midiatização. É um conjunto teórico e, portanto, 
abstrato. Sendo a análise relacional com os processos sociais e de 
comunicação em jogo, somente por uma abstração é possível se-
parar as três dimensões, que devem, num segundo movimento de 
análise, ser reintegradas para que possamos falar de midiatização. 
Esse movimento de abstração pura para a construção do conceito, 
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em geral, deve ser sempre superado para a compreensão de proces-
sos de comunicação e processos sociais com os quais se relacionam 
as “mídias”. (FERREIRA, 2007, p. 2, com destaques no original)

São as dimensões metodológicas, menos as conceituais, que Jairo Ferreira 
aborda. Por essa razão, seu texto aqui referido não oferece um conceito claro 
de midiatização, preocupando-se mais em indicar um método a partir do 
qual as relações e interseções entre dispositivos, processos sociais e processos 
de comunicação ocorrem e permitem chegar às perspectivas mais sutis dos 
processos de midiatização. A noção de dispositivos, ainda que não desconheça 
a dimensão técnica neles implicada, contempla os jogos de linguagens e de 
poder que permitem melhor compreendê-los como agente mediador, pois 
em grande medida os processos sociais e os processos de comunicação, 
mesmo nas interações face-a-face, lançam mão dos dispositivos, entendida 
aqui a linguagem como o principal dispositivo de que dispomos. Nota-se, 
assim como nos estudiosos brasileiros anteriores, que não há preocupação 
em buscar a historicidade do conceito de midiatização.

Mesmo que não propriamente o conceito em si de midiatização, mas 
as condições históricas de transição das sociedades dos meios para as so-
ciedades midiatizadas, encontramos nas proposições de Antônio Fausto 
Neto (2008), que tomamos como referência para este artigo, alguns ele-
mentos de historicidade. Ao lado das dimensões conceituais estão indica-
ções de alguns pressupostos metodológicos, deixados claros já no título do 
artigo, Fragmentos de uma “analítica” da midiatização. A reivindicação da 
historicidade é destacada no início do texto, embora o conceito em si não 
seja objeto de escrutínio histórico de fôlego.

A midiatização resulta da evolução de processos midiáticos que se 
instauram nas sociedades industriais, tema eleito em reflexões ana-
líticas de autores feitas nas últimas décadas e que chamam atenção 
para os modos de estruturação e funcionamento dos meios nas di-
nâmicas sociais e simbólicas. (FAUSTO NETO, 2008, p. 90)

A midiatização, e eis um elemento importante, não diz respeito somen-
te às dinâmicas sociotécnicas, mas também às simbólicas, abrindo vasto 
campo de possibilidades de interrogação acerca dos modos como as mí-
dias instauram processos de interação e mediação sociais, muito embora 
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estes não estejam no escopo central de preocupações de Antônio Fausto 
Neto. Por outro lado, para o autor é importante

Entender esta “ambição” da midiatização enquanto possibilidade 
de ação interpretativa que se institucionaliza crescentemente, no 
seio das sociedades chamadas pós-industriais, implica levar em 
conta dois aspectos: em primeiro lugar, o processo crescente de au-
tonomia do campo midiático e que se manifesta na própria singu-
larização das estratégias deste universo, enquanto um novo lugar 
pedagógico-interpretativo. Entretanto, os processos de referencia-
ção da realidade, estruturados em torno da lógica da midiatiza-
ção, não se acantonam apenas nas fronteiras das próprias práticas 
midiáticas. Migram para outras práticas sociais, atravessando-as e 
afastando-as por operações significantes, cujo emprego é condição 
para que as mesmas passem a ser reconhecidas. Em segundo lugar, 
a compreensão que o próprio trabalho teórico tem sobre esses pro-
cessos de autonomização e, sobretudo, dos seus efeitos, ao refletir 
sobre as transformações da “sociedade dos meios” na “sociedade 
midiatizada”. (FAUSTO NETO, 2008, p. 94-95, com destaques no 
original)

Como programa investigativo, a midiatização requer uma mudança 
de chave interpretativa, superando teórica e metodologicamente a lógica 
das sociedades dos meios para as sociedades midiatizadas. Essa operação, 
como o próprio texto a que nos referimos demonstra, não deve ocorrer 
apenas no nível teórico-conceitual, mas deve se dar como um esforço que 
também incorpore preocupações metodológicas, face a materialidades 
concretas. Em outros termos – como faz Antônio Fausto Neto – a inves-
tigação da midiatização se torna mais densa e mais consequente quando 
incorpora empirias, que no caso do autor, são tratadas a partir dos pressu-
postos de uma “analítica da midiatização”.

Não alcançamos – nem nos colocamos esse objetivo – a multiplicidade 
de autores e perspectivas brasileiros acerca da midiatização. Lidamos, por 
outro lado, e assumindo os riscos aí implicados, com os autores que situ-
amos em esforços pioneiros e sistemáticos de abordagem da midiatização 
no Brasil. Os riscos mais evidentes são a injustiça com pesquisas que não 
citamos e a redução da amplitude de abordagens. Por outro lado, esta-
mos deixando claro, desde logo, que não estamos diante de metodologia 
fundada em levantamentos estatísticos, mas da motivação de indicação 
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de alguns elementos que compõem entre nós os modos de apreensão da 
midiatização, com algumas das suas limitações, inclusive.

Pressupondo a necessidade de pesquisas sobre a midiatização ancora-
das em empirias, surgem algumas possibilidades de investigações sobre as 
especificidades brasileiras nesse campo, girando em torno do jornalismo. 
Por exemplo, como discutir midiatização diante da elevada concentração 
de propriedade das mídias familiares e das características de coberturas 
jornalísticas cada vez mais homogêneas entre elas, no que diz respeito a 
ações e a personagens dos mundos da política e da economia? Quais são as 
consequências da reivindicação das mídias jornalísticas de atuarem como 
“partidos de oposição”, diante do que consideram um cenário de partidos 
de oposição que não conseguiriam cumprir eficazmente seus papeis? Em 
que medida as relações entre mídia, Ministério Público e outras instâncias 
do Poder Judiciário e da Polícia Federal indicam peculiaridades de cober-
turas jornalísticas que teriam claros objetivos de alvejar uns e proteger 
outros personagens dos mundos político e econômico, inclusive substi-
tuindo o trabalho de garimpagem jornalística pelo que se convencionou 
denominar “vazamento”, prática de membros da Polícia Federal e do Mi-
nistério Público de divulgar dados de investigações ainda em curso ou 
mesmo ainda não iniciadas2? E ainda: seriam essas questões indicativas de 
processos de midiatização, ou dinâmica cujos contornos teórico-conceitu-
ais apontariam para outra natureza de fenômeno? Note-se que deixamos 
de lado outra grande diversidade de possibilidades de pesquisa em torno 
das produções ficcionais, como as telenovelas, de forte presença entre nós, 
a internet, as redes sociais online, os tablets, os celulares e outros suportes 
sociotécnicos.

Alguns contornos sobre midiatização em pesquisas europeias

Como já sinalizamos, uma das principais diferenças entre as abordagens 
sobre a midiatização brasileiras e europeias está na recuperação da his-
toricidade do conceito, que aparece em diversos estudiosos da Europa. 

2. Essas dimensões das peculiaridades das mídias jornalísticas brasileiras são alvo 
permanente de análises em sites de crítica de mídia e/ou de análise da realidade 
brasileira, a exemplo do Observatório da Imprensa (www.observatoriodaimprensa.
com.br) e do blog do jornalista Luis Nassif (www.luisnassif.com.br).
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Stig Hjarvard (2012), por exemplo, dedica a parte inicial do texto Midia-
tização: teorizando a mídia como agente de mudança social e cultural à 
historicidade do conceito de midiatização, com a indicação de uma série 
de autores e temas, como midiatização da política, da ciência e da religião, 
com impactos sobre indivíduos e sociedade. A preocupação com a histo-
ricidade do conceito não se aparta da indicação de pertinências e limites 
conceituais em diferentes épocas e autores.

As razões históricas que levam ao aprofundamento, na Europa, da 
preocupação com a midiatização, como indicamos anteriormente, pa-
rece muito claramente atrelada a mudanças na forma como o Estado se 
relaciona com a legislação que regula os serviços de rádio e televisão.  
A implantação do modelo político-econômico neoliberal, levado a efeito 
a partir dos governos de Margareth Thatcher na Inglaterra, com ramifi-
cações pelos países da Europa Continental, é por isso marco importante.  
O fim do modelo hegemônico de comunicação pública, que teve na BBC 
o exemplo mais pujante, marca nova etapa da presença das mídias nas 
dinâmicas individuais e sociais.

Os anos 1980 testemunharam o início de uma série de mudanças 
estruturais no setor dos meios de comunicação em muitas outras 
partes da Europa Ocidental, mudanças que pressagiaram a tran-
sição do status de instituição cultural ao de instituição de mídia. 
O fim do monopólio dos canais de serviço público e a expansão 
dos serviços de difusão radiofônica e televisiva via satélite e a cabo 
criou um ambiente mais comercial e competitivo no rádio e na te-
levisão, em que as forças de mercado desafiaram a identidade e a 
importância da televisão como instituição cultural. Os anos 1990 
presenciaram a desregulamentação do setor de telecomunicações 
e a rápida expansão da telefonia móvel e da internet, de repente, 
tornou o sistema dos meios de comunicação muito mais complexo. 
Muitos dos novos meios de comunicação são apenas vagamente 
regulamentados – se o são – quanto ao propósito e ao conteúdo. 
(HJARVARD, 2012, p. 72-73)

Fica a sugestão de que a televisão comercial é a mídia por excelência 
que provoca os fenômenos da midiatização, com importância secundária 
para as demais mídias que a antecederam ou foram suas contemporâneas, 
antes do advento político e econômico neoliberal e da internet. De qualquer 
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modo, os estudos atuais sobre midiatização na Europa não descuidam 
das comunicações em rede e todas as demais derivadas dos avanços 
sociotécnicos experimentados vertiginosamente a partir dos finais do 
século XX, com destaque para a internet, com as redes sociais online, e 
as formas de comunicação propiciadas a partir dos telefones celulares. As 
transformações que ocorreram são, para Stig Hjarvard, no sentido de menor 
preocupação de configuração das mídias como instituições culturais, que 
devem se preocupar com o interesse público, representando a sociedade 
como um todo. Não deixa de parecer ingênua, no entanto, a ideia de que 
a televisão pública não fosse mídia, mas instituição cultural. Análises 
centradas nas textualidades construídas por essas tevês podem revelar 
matizes que indicariam não ser possível tal afirmação, ou apontariam para 
importantes fissuras no modelo idealizado.

No que diz respeito às perspectivas da mediação, ainda que ela apareça 
em algum texto com o sentido de processos relacionados a dimensões 
simbólicas próximas àquelas já indicadas em pesquisas brasileiras, não 
raro, no rastro das influências de Marshall McLuhan, ela aparece como 
próteses que ampliam sentidos e possibilidades integradas aos aspectos 
sensoriais humanos. A tendência, no entanto, é de separar mediação e 
midiatização, como faz Andreas Hepp:

A mediação é adequada para descrever as características gerais de 
qualquer processo de comunicação de mídia. Martín-Barbero, por 
exemplo, usou o termo para enfatizar que comunicação (midiática) 
é um ponto de encontro de forças bastante diversas de conflito e 
integração (Martín-Barbero, 1993: 187). Na mesma direção, Roger 
Silverstone descreveu a mediação como o “movimento de signifi-
cado de um texto a outro, de um discurso a outro, de um evento a 
outro” (1999: 13). No entanto, Silverstone trata a mediação como 
um processo muito mais extenso no qual nos “engajamos contínua 
e infinitamente com os significados da mídia” (1999: 17). Contras-
tando esses exemplos com os primeiros usos de midiatização por 
Ernst Manheim, podemos dizer que esses dois conceitos descre-
vem algo diferente: a mediação é o conceito para teorizar o processo 
de comunicação como um todo; midiatização, diferentemente, é 
um termo mais específico para teorizar a mudança relacionada à 
mídia. (HEPP, 2014c, p. 46-47, com destaques no original)
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Essas diferenças de concepção sobre a mediação, relativamente ao que 
vimos nos estudos brasileiros, podem reforçar ideias teoricamente limi-
tadoras de poderes superiores das mídias relativamente aos universos 
sociais e individuais. Por outro lado, como programa de investigação, as 
distinções procuram ressaltar formas de ação das mídias relativamente a 
períodos históricos distintos, bem como aquelas relativas às especificida-
des geopolíticas. Devemos, assim, entender que midiatização diz de um 
estágio de presença das mídias que difere de todos os demais e as pistas já 
estão dadas, no caso da Europa, pelas aludidas mudanças tecnológicas e 
políticas que reconfiguraram as formas de propriedade, regulamentação, 
interesses econômicos e declínio do papel cultural comparativamente ao 
monopólio do rádio e da televisão públicas. Curioso é notar que pouco se 
refere ao modelo de negócios das mídias impressas, inclusive a imprensa sensa-
cionalista de matriz inglesa, que em nada se compara aos ideais culturais 
de rádios e de televisões públicas, e que foi contemporâneo do modelo 
tomado como ideal.

Do ponto de vista conceitual, Nick Couldry apresenta um esclarecedor 
levantamento de diferentes estratégias e modelos que têm sido adotados 
para pesquisar a midiatização e propõe que a pensemos pela perspectiva 
do meta-conceito:

Se, como eu prefiro argumentar, seguindo Friedrich Krotz (...), mi-
diatização é um meta-conceito para entender os modos como a 
ordem social agora funciona, e não a responsável por um princípio 
ordenador específico com base nos meios de comunicação, então 
ela é compatível com muitas outras formas de transformação. Tam-
bém esperaria que ela abrangesse responsabilidades amplamente 
variadas de como a mídia está envolvida na transformação de di-
ferentes campos de ação e competição.3 (COULDRY, 2014, p. 35)

A perspectiva de um meta-conceito é compatível com as concepções 
anteriormente apresentadas sobre as distinções entre mediação e midiati-

3. Tradução livre de “If, as I prefer to argue, following Friedrich Krotz (…), mediatization 
is a meta-concept for the way social order now works, not an account of a specific 
ordering principle based in media, then it is compatible with many different accounts 
of transformation. We would also expect it to encompass widely varied accounts of how 
media are involved in the transformation of different fields of action and competition”.
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zação. O cuidado necessário é que conceitos que se propõem abrangentes 
demais podem, ao fim e ao cabo, não mais permitir distinções necessárias, 
inclusive aquelas que as próprias investigações europeias indicam quando 
tratam da historicidade das noções de midiatização.

Assim como nos estudos brasileiros, limitamos as referências a autores 
que têm sido os mais recorrentes nas investigações europeias sobre 
midiatização. A tarefa de um levantamento exaustivo é ainda mais complexa 
quando lidamos com a produção dos estudiosos da Europa. Como já 
indicamos, há entre os europeus maior preocupação com os estudos sobre a 
midiatização, o que inclui pesquisas com base empírica que convivem com 
aquelas mais centralmente conceituais. Este é o caso do livro Media practice 
and everyday agency in Europe (2014), resultado da Annual European Media 
and Communication Doctoral Summer School, que desde os anos 1990 
reúne um consórcio formado por universidades e entidades de pesquisas 
sobre comunicação europeias. Em 2014, a escola de verão dedicou-se às 
pesquisas sobre midiatização, reunindo docentes e discentes de doutorado 
em torno dos problemas teóricos, metodológicos e empíricos na lida com  
a midiatização.

Limites do midiacentrismo

As abordagens midiacêntricas constituem o mais sério limite às pesquisas 
sobre midiatização e a própria perspectiva histórica de alguns pesquisadores 
europeus, situando a mudança de status de instituições da cultura para 
instituições midiáticas das rádios e televisões quando do fim do monopólio 
do modelo de controle público para o misto com o modelo comercial e 
concorrencial é claro indicativo desse risco. Além da ingenuidade que 
indicamos, é necessário perceber outros elementos que estão em jogo 
quando lidamos com as mídias em suas formas de ação dirigidas a pessoas e 
a sociedades, dentre elas as textualidades. Antes, no entanto, vejamos como 
é tratado conceitualmente o midiacentrismo.

Andreas Hepp (2014b), fazendo referências a pesquisas sobre as pers-
pectivas das ações transmídia, chama atenção para o cuidado que alguns 
autores têm tomado no sentido de evitar que se tome as mídias como “força 
motriz” de todas as mudanças ocorridas na sociedade. A lógica midiacên-
trica desconhece dimensões históricas, clivagens no interior dos processos 
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de midiatização, dentre uma série de outras variáveis que indicam não ser 
prudente colocar as mídias como o centro em torno do qual todas as demais 
esferas humanas gravitam, em relação de dependência e subordinação.

Quando olhamos para o quadro mais geral das teorias da comunicação 
notamos investimentos teórico-conceituais que, embora nada tivessem 
de direcionamento para teorias da midiatização, acabaram por produzir 
resultados inegavelmente midiacêntricos. Veja-se, por exemplo, no ba-
lanço das teorias “inaugurais” da comunicação realizado por Mauro Wolf 
(1994), como naquelas matrizes teóricas que ele identifica como adminis-
trativas (as primeiras pesquisas norte-americanas, subordinadas às lógicas 
do mercado das mídias e dos processos de comunicação governamentais) 
e críticas (esforços teóricos realizados por e/ou identificados com os teóri-
cos de Frankfurt) o quanto as mídias foram, muitas vezes de forma pouco 
questionada, colocadas como centrais nas tomadas de decisão individuais 
e coletivas. Paradigmática foi a noção de manipulação, com suas diferen-
tes concepções entre administrativos e críticos. No caso de diversas pes-
quisas fundamentadas nos pressupostos da Escola de Frankfurt, não raro, 
o poder das mídias era declarado sem qualquer modalidade de pesquisa 
empírica. E eis um dos problemas de muitas atuais teorizações sobre a 
midiatização, que partem de princípios mais gerais de um fenômeno que, 
a “olho nu” é inegável, pois há mídias as mais variadas com as quais tra-
vamos contato. No entanto, verificar as condições concretas de existência 
dessas mídias em suas disputas de sentido e seus jogos de poder com os 
demais atores sociais, individuais e coletivos, é condição necessária para 
não ficar apenas na superfície de um fenômeno, por mais sedutora que 
possam ser as possibilidades de conclusões a partir do aparente.

O combate ao midiacentrismo requer cuidados teórico-metodológicos 
e que, preferencialmente, os esforços nesse sentido se façam acompanhar 
de empirias ou exemplos que sejam potentes para a indicação de cliva-
gens, contradições e incompletudes dos modos de ação das mídias sobre 
as consciências individuais e sociais. Outras, no entanto, podem ser as for-
mas de identificação do midiacentrismo, como o foco exclusivista sobre 
as mídias hegemônicas em uma determinada sociedade, deixando de fora 
das investigações outras mídias. Nesse caso o midiacentrismo é duplo: 
pelo fato de as pesquisas recaírem prioritariamente sobre as mídias, acres-
cido da estratégia de privilegiar aquelas de maior alcance, negligenciando 
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a possibilidade mesmo de que mídias não hegemônicas poderão atuar no 
sentido de criticar, por exemplo, tentativas de condução da opinião pú-
blica pelas hegemônicas. Evitar os limites do midiacentrismo comporta 
outras estratégias de investigação:

A) Andreas Hepp (2014c) refere-se à necessidade, como projeto de 
pesquisa, de lidar sincrônica e diacronicamente com a midiatização 
das sociedades, portanto, com a historicidade do fenômeno. Signi-
fica verificar, diacronicamente, as diferentes condições de presença 
das mídias em determinada configuração social ao longo de distin-
tos períodos históricos, e sincronicamente, como essa mesma socie-
dade pode comportar diferentes graus de experiência com as mídias 
em um mesmo período histórico. Algumas questões são importan-
tes nesse exercício de historicidade, seguindo as proposições de 
Paul Ricoeur (2007) acerca dos problemas no entorno da história, 
da memória e do esquecimento: em que medida as mídias podem 
ser consideradas como arquivos que guardam rastros, testemunhos 
e outras formas de registro, acerca de si próprias e dos acontecimen-
tos e personagens que por elas transitam?; como trabalhar a dialéti-
ca memória/esquecimento relativamente aos produtos e processos 
midiáticos?; há abusos de memória e de esquecimentos forjados 
nas estratégias de visibilidade das mídias relativamente a aconte-
cimentos e personagens neles implicados?; as mídias constituiriam 
testemunhos das condições de seus tempos de existência, com ca-
pacidade de indicar as idiossincrasias de acontecimentos e de per-
sonagens que por elas transitam?; como lidar com os testemunhos 
registrados pelas mídias, por exemplo em materiais jornalísticos e 
outras narrativas não ficcionais?; as narrativas midiáticas ficcionais 
também seriam esclarecedoras relativamente às mesmas questões 
que se colocam para as narrativas midiáticas não ficcionais?

B) As comunicações não mediadas por dispositivos sociotécnicos não 
desaparecem mesmo nas sociedades com elevado grau de presença 
das mídias. Teorizações sobre a midiatização raramente prestam 
atenção ao fato de que elas constituem importante forma de resis-
tência aos conteúdos das mídias.

C) A presença ostensiva das mídias não necessariamente configura 
processos correlatos de influência. Por essa razão, parece-nos que, 
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preservando distinções teórico-metodológicas entre mediação, in-
teração e midiatização, na linha do que já apareceu neste artigo, é 
fundamental prestar atenção às disputas de sentido, aos jogos de 
poder que colocam em cena atores sociais distintos das mídias. Vi-
sões de mundo em conflito não podem desaparecer dos projetos de 
investigação que tenham a midiatização como foco.

D) As textualidades são o elemento que consideramos central em qual-
quer estratégia que vise lidar com os riscos do midiacentrismo. As 
condições de efetivação dos cuidados acima arrolados, nos parece, 
somente se concretizam quando as investigações não desprezam os 
textos que circulam na mídia, pois são eles a materialidade capaz 
de tornar visíveis aquelas dimensões apontadas. Ao lidar com as 
textualidades, pensamos na proficuidade das premissas que orien-
tam a compreensão das narrativas, segundo Paul Ricoeur (1994; 
1995; 1997), particularmente para a noção de tríplice mimese, pois 
ela evita os riscos de considerar os textos como unidades autôno-
mas em sua proposição de sentido, como se desvinculados estives-
sem das relações socioculturais. A tríplice mimese indica que toda 
narrativa parte de um mundo preconfigurado (mimese 1), para o 
mundo reconfigurado (mimese 3), mediada pelo processo de con-
figuração (mimese 2), que é o momento em que a tessitura da in-
triga se alia às temporalidades, fazendo emergir da discordância 
concordância. Esse circuito virtuoso, a um só tempo hermenêutico 
e comunicacional, nos diz que toda narrativa parte de um mundo 
ético e cultural que lhe antecede, mas não lhe condiciona, colocando 
em cena também quem articula a narrativa propriamente dita, que 
posta em circulação, encontrará fruidores que lhe darão novos sen-
tidos a cada gesto de leitura. Verificar por essa ótica as narrativas 
que circulam pelas mídias significa estar atento às relações tempo-
rais – em sintonia com a historicidade acima referida – e às perso-
nagens e acontecimentos que tomam parte de produtos e processos 
potencialmente indicadores dos limites das próprias ações das mí-
dias. Auxilia, portanto, nos cuidados com as visadas midiacentra-
das. Uma vez que Paul Ricoeur não se ocupou, nem das narrativas 
midiáticas, nem de todas as modalidades narrativas, é preciso aliar 
suas contribuições às de autores que lidam com as especificidades 
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das formas narrativas não escritas. Em Gonzalo Abril (2007; 2012) 
encontramos contribuições para ampliar as noções de narrativida-
de para as estratégias audioverbovisuais. Segundo o autor, as ima-
gens potencialmente nos indicam os traços culturais do ambiente 
em que elas são produzidas e circulam, complementando as pos-
sibilidades de análise da midiatização por meio das textualidades. 
Acrescentamos também os sons, seja como narrativas autônomas, 
seja compondo narrativas verbais ou visuais.

Não constitui nosso propósito entrar nos detalhes teórico-metodológicos 
das análises que podem evitar as limitações do midiacentrismo e por 
essa razão aqui estamos apenas indicando os cuidados necessários e 
os percursos a percorrer para alcançar o objetivo de pesquisas que não 
caiam no reducionismo midiacêntrico. Cremos que efetivamente, como 
propõe Andreas Hepp, as investigações em torno da midiatização podem 
contribuir para a renovação das teorias da comunicação. Ao indicar traços 
das pesquisas sobre essa temática no Brasil e na Europa a intenção foi 
reforçar essa crença, chamando atenção, no entanto, para alguns cuidados 
essenciais para se evitar visões parciais e, sobretudo, a tentação de atribuir 
às mídias poderes unilaterais ou não sujeitos a disputas de sentido e a 
jogos de poder. As dimensões individuais e sociais de nossas vidas ainda 
não são em totalidade subordinadas às mídias e a elas é preciso oferecer 
resistência política, ética, cultural, econômica, dentre outras, a começar 
pelas pesquisas sobre elas.
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Reflexões astronômicas sobre a midiatização
José Antônio Ferreira Cirino

introdução

Assim como a aposta feita pelos estudiosos da astronomia em um modelo  
geocêntrico para explicar a relação entre o Sol e a Terra, postura essa 
adotada, até meados do século XVI, em função da falta de equipamentos 
adequados para ampliar os parâmetros sobre a posição dos astros em so-
breposição à centralidade da Terra, também os teóricos e pesquisadores 
da Comunicação teriam assumido as Mídias como ponto referencial das 
mudanças na sociedade contemporânea, perspectivas que culminaram no 
conceito de midiatização graças, principalmente, à posição em que anali-
saram, tal qual os observadores geocêntricos da antiguidade que possuíam 
uma “[...] tendência natural a pensar a partir de sua própria localização 
[...]” (HORVATH, 2008, p. 28).

Com o propósito de problematizar os atores e os elementos da vivência 
atual no bios midiático na sociedade midiatizada (SODRÉ, 2002; 2007), 
apontaremos proximidades dos avanços da astronomia com o desenvol-
vimento das perspectivas que tratam do fenômeno da Midiatização. O in-
tuito é transpor o modelo midiacêntrico para uma visão descentralizada, 
no qual os aparatos tecnológicos midiáticos deixam de ser o principal 
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fator propulsor da mudança nos hábitos e experiências sociais para con-
ceder lugar a um conjunto de fatores socioculturais que possibilitaram 
não só o desenvolvimento destas ferramentas, mas também a sua inser-
ção social prática.

Refletir sobre o atual paradigma astronômico da descentralização do 
sistema solar, em consequência das várias galáxias evidenciadas, reposi-
cionando até mesmo o astro-rei nesse formato, nos possibilitará prover 
análises que emergem questões ainda muito necessárias para a evolução 
no campo comunicacional. Através de uma pesquisa bibliográfica, realiza-
mos um resgate conceitual de mídia, midiatização e mediação, um levan-
tamento histórico da transição do conhecimento científico sobre o sistema 
solar, um aprofundamento sobre as dificuldades no midiacentrismo, segui-
dos de aproximações nesses temas, comparando: mídia plana ou esférica 
(em alusão aos estudos do formato da Terra); polo norte e polo sul no 
corpo celeste midiático (a visão eurocêntrica da mídia); movimentos rea-
lizados pela mídia (a translação e a rotação, na perspectiva da Terra); e as 
forças que promovem a manutenção das órbitas dos astros e as estruturas 
sociais (a visão gravitacional do poder); por fim, realizamos proposições 
para auxiliar possíveis olhares para esse campo de pesquisas.

mídias

O desenvolvimento e o avanço dos dispositivos midiáticos, construindo 
o que Sodré (2007) chamou de Sociedade Midiatizada, denota que “a 
mídia ocupa um lugar primordial na transmissão dos conhecimentos” 
(MATTELART e MATTELART, 2004, p. 24). É por esse motivo que, em 
uma sociedade cada vez mais desigual devido ao papel e atenção dada 
à mídia na atualidade (BRAGA e CIRINO, 2016), se faz tão necessário 
investigar os desdobramentos, e mesmo as razões que configuraram o 
processo frequentemente denominado de midiatização, visto que “a mídia 
se envolve ativamente na construção do mundo social” (THOMPSON, 
2011, p. 156).

Para Hjarvard (2012), “a mídia é, ao mesmo tempo, parte do tecido 
da sociedade e da cultura e uma instituição independente que se inter-
põe entre outras instituições culturais e sociais e coordena sua interação 
mútua” (HJARVARD, 2012, p. 54), entendendo meios de comunicação 
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como “tecnologias que expandem a comunicação no tempo, no espaço e 
na modalidade”, sendo que não são “apenas tecnologias, mas também ad-
quirem formas sociais e estéticas que estruturam as maneiras em que eles 
são utilizados em diferentes contextos” (HJARVARD, 2012, p. 66). Três 
tipos de mídia são caracterizados por Hepp (2014), a primária, trazendo 
como exemplo a linguagem e a representação; a generalizada, ampliando 
o escopo para tratar como mídia o amor, o poder e o dinheiro; e, por fim, 
a mídia de comunicação técnica, o tipo de mídia a qual abordamos comu-
mente com esse termo, referente aos veículos de comunicação, às redes 
sociais online etc. 

Debray (1995) define médium em quatro instâncias principais: proce-
dimento geral, código social, suporte material e dispositivo de gravação, 
categorizando como “o sistema dispositivo-suporte-procedimento, ou 
seja, aquele que é posto em movimento por uma revolução midiológica” 
(DEBRAY, 1995, p. 23). Thompson (2011) identifica que o “meio técnico 
é o substrato material das formas simbólicas, isto é, o elemento material 
com que, ou por meio do qual, a informação ou o conteúdo simbólico é 
fixado e transmitido do produtor para o receptor” (THOMPSON, 2011, 
p. 44), o que significa que as interações simbólicas preveem um interme-
diário. Esse meio técnico também tem um grau de reprodutibilidade, que 
propulsiona e cataloga-o no rol de possibilidades de obtenção de lucros 
através da comercialização da informação dos meios de comunicação.  
O autor também expõe três tendências a partir do século XIX: “a transfor-
mação das instituições da mídia em interesses comerciais de grande es-
cala; a globalização da comunicação; e o desenvolvimento das formas de 
comunicação eletronicamente mediadas” (THOMPSON, 2011, p. 110).

Martin-Barbero (2008) verifica que “os meios de comunicação cons-
tituem hoje espaços-chave de condensação e intersecção de múltiplas re-
des de poder e de produção cultural” (MARTIN-BARBERO, 2008, p. 20). 
Barros (2012) contribui que “mais que instrumento destinado a cumprir 
certas funções sociais (ou comerciais), a mídia é elemento estruturante da 
vida social, que interfere no próprio modo de organização da vida em so-
ciedade. Uma sociedade midiatizada” (BARROS, 2012, p. 100). Organiza-
ção essa que, para Burke e Briggs (2004), mais do que fornecer informações, 
está intrinsecamente ligada a um processo de persuasão.
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midiatização

Essas transformações, mudanças e alterações estruturais no conteúdo e 
no próprio uso das tecnologias são atribuídas comumente ao processo in-
titulado midiatização. “A sociedade contemporânea (dita ‘pós-industrial’) 
rege-se pela midiatização, quer dizer, pela tendência à ‘virtualização’ ou 
telerrealização das relações humanas [...]” (SODRÉ, 2002, p. 21). Krotz 
(2014) entende a midiatização como sendo uma maior importância às mí-
dias digitais e o avanço dos antigos suportes, sendo que o pesquisador 
alerta para evitarmos a utilização desse conceito como um sinônimo de 
digitalização, pois outrora, mesmo sem a digitalização, já ocorreram pro-
cessos de midiatização. Na contramão, Hjarvard (2012) assume a midia-
tização como a “virtualização da interação social”, que possibilitaria “[...] 
entender como a mídia molda novos padrões de interação” (HJARVARD, 
2012, p. 53). 

E também, estender as possibilidades de comunicação no tempo e es-
paço, substituir atividades por ações mediadas, fundir operações anterior-
mente realizadas separadamente e, por fim, acomodar os agentes envolvidos 
com a mídia, reconfigurando comportamentos para o uso necessário dos 
suportes (HJARVARD, 2012).

De acordo com Braga (2006), “o processo de mediatização1 da sociedade 
se encontra tão desenvolvido que frequentemente já é assumido como 
modo dominante. Fala-se assim em ‘sociedade mediática’ e ‘sociedade 
mediatizada’ para referências ao tempo presente” (BRAGA, 2006, p. 25). 
Sodré (2002) elabora que “implica a midiatização, por conseguinte, uma 
qualificação particular da vida, um novo modo de presença do sujeito 
no mundo ou, pensando-se na classificação aristotélica das formas de 
vida, um bios específico” (SODRÉ, 2002, p. 24). Esse seria o quarto bios, 
que complementaria os três gêneros de existência, correspondentes à 
vida contemplativa, política e do corpo, o bios midiático, que tende “[...] 
a se autonomizar das relações sociais imediatas por meio da abstração 
simulativa” (SODRÉ, 2002, p. 234). Silva (2012) defende um desdobramento 
da visão do conceito de Sodré, visualizando “[...] não apenas como 

1. Variação de midiatização a partir da versão que assume o termo “mídias” como 
“media”.
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midiatização, mas como a integralidade do campo comunicacional – 
veiculação (societal) + vinculação (sociável), poderíamos também superar 
outros impasses epistêmicos” (SILVA, 2012, p. 119).

Expandir e diferenciar são rastros do processo de midiatização, expli-
cado por Hjarvard (2012) como a ampliação das condições de interações 
e mediações virtualizadas e a distinção do que é real.

Para evitar a falta de historicidade do termo, duas tradições sobre a 
abordagem da midiatização são apresentadas por Hjarvard (2012), Hepp 
e Hasebrink (2015) e Hepp (2014), uma considerando a “lógica da mídia”, 
chamada “institucional”, e a outra, a socioconstrutivista, “voltada às prá-
ticas de comunicação cotidianas” (HEPP, 2014, p.47). Um dos intuitos de 
Hepp (2014) é engendrar uma abordagem transmidial, “[...] ao focar não 
apenas em um tipo de mídia, mas na midiatização dos mundos sociais 
[...]” (HEPP, 2014, p.61).

[...] o termo midiatização foi utilizado livremente para se referir de 
maneira mais geral ao crescimento progressivo da influência da mídia 
na sociedade contemporânea; em outros, a intenção foi desenvolver 
uma teoria adequada das formas em que a mídia se relaciona com 
a política [...] Aqui, midiatização é utilizada como conceito central 
em uma teoria sobre a importância intensificada e mutante da mídia 
dentro da cultura e da sociedade [...]. (HJARVARD, 2012, p. 65)

Constrói-se, assim, uma separação entre estudos que focam a midiati-
zação como algo setorial e outros que a vislumbram como global 
(HJARVARD, 2012), em perspectivas focadas em política e religião, e outros 
em uma percepção amplificada do processo, interseccionando todas as áreas 
da vida social humana.

Fausto Neto (2008) aborda a midiatização como um processo resul-
tante da evolução da própria sociedade, em que “vida e dinâmicas dos 
diferentes campos são atravessadas, ou mediadas, pela tarefa organizadora 
tecno-simbólica de novas interações realizadas pelo campo das mídias” 
(NETO, 2008, p. 90).

Apresenta-se também o conceito de mundos midiatizados, indo além 
da mídia como um foco analítico primário, tornando-se possível analisar 
a midiatização a partir dessa fragmentação dos mundos sociais, sendo 
eles estruturados em rede, em várias escalas e entrelaçados uns aos outros 
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(HEPP, 2014). Outra contribuição de Hepp (2014) é sinalizar que “o processo 
de midiatização não é linear, mas tem certos momentos eruptivos que 
poderíamos chamar de ondas de midiatização” (HEPP, 2014, p. 59, grifo do 
autor), sendo uma das ondas mais recentes a digitalização, e em outra época, 
o desenvolvimento da prensa, por exemplo, desvinculando a midiatização 
das ditas novas mídias, postura recorrente nos estudos do tema.

Podemos compreender a midiatização em duas esferas de atuação, uma 
direta e outra indireta (HJARVARD, 2012), sendo a primeira uma alte-
ração concreta nos modos de executar antigas atividades agora media-
das por tecnologias, como pedir comida, táxi, Uber por um aplicativo no 
celular, e a segunda entende-se que são influências em rotinas comuns, 
altamente contagiadas por outros meios, como o exemplo usado pelo pró-
prio autor, quando uma família vai em franquias de hambúrguer estão, 
frequentemente, motivadas por influências além do consumo do próprio 
sanduíche, ao querer os brindes de personagens de filmes e desenhos.  
É preciso ressaltar que nem sempre podemos catalogar entre direta e in-
direta, pois algumas se fundem, permitindo visualizar a mudança apenas 
quando ocorre um antes e um depois bem nítidos.

Hepp (2014), com o apoio de Winfried Schulz, apresenta etapas da mi-
diatização, sendo elas iniciadas com a extensão, relativa às “possibilidades 
de comunicação humana”, partindo para a substituição “de antigas formas 
de ação não relacionadas à mídia”, chegando à amalgamação “de ações 
relacionadas ou não à mídia”, finalizando com a acomodação “à lógica da 
mídia” (HEPP, 2014, p. 49). Influenciando principalmente três campos, 
como é abordado por Hepp (2014), embasado em Kent Asp: o mercado, a 
ideologia e a própria mídia.

De acordo com Hjarvard (2012), um traço muito marcante da midia-
tização é a forma como ela torna os outros setores e instituições depen-
dentes de seus recursos e usos informacionais, interacionais ou mesmo 
vinculatórios, refletindo também outra tendência dos meios de comunica-
ção: sua autonomização. Em outras épocas os conglomerados midiáticos 
eram essencialmente vinculados a outras instituições, sendo instrumentos 
de uso religioso, político e/ou educacional. Ainda existem muitas mídias 
criadas por e para servir essas finalidades, mas com menor frequência que 
em outros momentos da história, possibilitando uma maior autonomia e 
independência, contribuindo para a intensificação da midiatização.
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Braga (2006) frisa sobre a não sobreposição de uma mídia em relação 
a outra, ou uma lógica sobre a outra, “isso quer dizer que tais sistemas e 
processos não simplesmente ‘substituem’ outros – mas absorvem, redire-
cionam e lhes dão outro desenho (que inclui, parcialmente, o anterior)” 
(BRAGA, 2006, p. 11). E como afirma Barbosa (2013), “o mundo da comu-
nicação é sempre um lugar de misturas, no qual modos anteriores perma-
necem ecoando nos modos mais recentes e onde uma nova mídia sempre 
vem complexificar as que existiram antes” (BARBOSA, 2013, p. 193). 

Entretanto, “a mediatização não pode ser considerada estabelecida no 
mesmo nível em que a cultura escrita foi referência como processo intera-
cional (e ainda é, parcialmente)” (BRAGA, 2006, p. 28), ressaltando ainda 
que “o fato de que um processo interacional se torne predominante não 
determina a exclusão de outros processos” (BRAGA, 2006, p. 31).

Uma matriz de midiatização é proposta por Ferreira (2007), com três 
relações e intersecções principais: dispositivos, processos sociais e pro-
cesso de comunicação. Compreende-se que tal representação simbólica 
(triangular, com cada elemento nas pontas, interligados entre si) demons-
tra uma primeira tentativa de estabelecer parâmetros mais práticos da 
concepção da midiatização, possibilitando que as pesquisas nessa área 
possam se concentrar especificamente em um dos elementos, ou mesmo 
tentar abordá-los em sua completude para exprimir resultados sobre a mi-
diatização. Com isso, através dos conhecimentos nucleares de cada ponta 
da matriz, pode-se verificar mais a fundo sobre as características intrínse-
cas ao objeto auscultado.

Figura 01 – Diagrama da midiatização (FERREIRA, 2007)
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Apesar de Ferreira (2007) citar que tal diagrama demonstra as “três 
dimensões”, mesmo assim a representação gráfica não atenderia ao en-
tendimento de dimensões banhadas umas às outras. Essa perspectiva de 
dimensões remonta à análise tridimensional de Fairclough (2001), que 
verifica o discurso em três facetas distintas, porém amalgamadas entre si, 
sendo elas o texto, as práticas discursivas e as práticas sociais, que na visão 
do autor, são os três elementos cruciais para escrutinar a linguagem em 
uma abordagem sociodiscursiva. Nesse comparativo, poderíamos propor 
uma nova formatação para o desenho, guardando as devidas proporções e 
contextos de cada teoria.

Figura 02 – Visão tridimensional do diagrama da midiatização, inspirado em 
Ferreira (2007), desenvolvido pelo autor desse artigo

Essa representação gráfica colabora com a hierarquização desses ele-
mentos, demonstrando a inserção e intersecção entre eles, propondo ain-
da uma visão da midiatização no entremeio e para todos os lados dessas 
dimensões. Ao lado, a indicação da midiatização como um processo pos-
sível de ser analisado em qualquer um destes pontos e ao mesmo tempo 
em todos. A midiatização está além de explicar a própria Comunicação, 
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[...] no entanto, ela é o objeto por excelência de um pensamento 
da comunicação social na contemporaneidade, precisamente por 
sustentar a hipótese de uma mutação sócio-cultural centrada no 
funcionamento atual das tecnologias da comunicação. (SODRÉ, 
2007, p. 17)

A partir dessa discussão, adentramos a seguir no exame sobre a Me-
diação, propondo delimitações desses conceitos frente à problematização 
do artigo.

mediação

Hepp (2014) aborda que “mediação é o conceito para teorizar o processo 
de comunicação como um todo; midiatização, diferentemente, é um termo 
mais específico para teorizar a mudança relacionada à mídia” (HEPP, 
2014, p. 47). Sodré (2002) complementa que “é preciso esclarecer o alcance 
do termo ‘midiatização’, devido à sua diferença com ‘mediação’ que, por 
sua vez, distingue-se sutilmente de ‘interação’, um dos níveis operativos 
do processo mediador” (SODRE, 2002, p. 21). Em contraponto, o autor 
define a midiatização a partir da mediação:

Já a midiatização é uma ordem de mediações socialmente realiza-
das no sentido da comunicação entendida como processo informa-
cional a reboque de organizações empresariais e com ênfase num 
tipo particular de interação – a que poderíamos chamar de ‘tec-
nointeração’ [...]. (SODRÉ, 2002, p. 21)

Tal afirmação remete, mais uma vez, à forte tendência de centralizar 
a mídia no processo da midiatização. Indo em caminho oposto ao que 
afirmou Bastos (2012), ao explicar que a mediação estaria inclusa no pro-
cesso de midiatização, em um escalonamento, considerando amplitude de 
abordagem, podemos discorrer a mediação como o processo macro, e a 
midiatização como um dos microprocessos inerentes a esse contexto, ou 
seja, toda midiatização é permeada por mediações, mas nem todas as me-
diações são midiatizadas. 

Braga (2012) reforça que a “mediação corresponde a um processo em 
que um elemento é intercalado entre sujeitos e/ou ações diversas, organi-
zando as relações entre estes”, adicionando que também “trata-se do rela-
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cionamento do ser humano com a realidade que o circunda, que inclui o 
mundo natural e a mediação” (BRAGA, 2012, p. 32).

Ainda de acordo com as ponderações de Bastos (2012, p. 64), “a teoria da 
mediação argumenta que a vida cotidiana e os poderes instituídos travam 
um diálogo mudo e dialético por meio de táticas de apropriação, interpreta-
ção e resistência”. Para ele, “as mediações, de todo modo, não incluem nem 
dependem de um conceito de media ou de comunicação, pois seu objeto é a 
circulação social dos signos da cultura” (BASTOS, 2012, p. 65).

A essa discussão convoca-se um dos principais pesquisadores sobre 
mediação e sua relação com a cultura: Martin-Barbero (2008), que buscou 
representar o que entendia como mediação através de um esquema gráfico, 
basicamente estruturado em um eixo horizontal e um vertical, intitulados 
por ele como “diacrônico” e “sincrônico”. No meio desse mapa das 
mediações, há uma forma central que posiciona a Comunicação, Cultura 
e Política, que se interconectam com todos os pontos apresentados, 
sendo eles: Lógicas de Produção, Matrizes Culturais, Competências de 
Recepção (consumo) e Formatos Industriais. Para conectá-los, foram 
listadas a institucionalidade, socialidade, ritualidade e tecnicidade, ambas 
promovendo relações entre os elementos. Resgatamos essa proposição 
gráfica também no intuito de alavancar o conhecimento do conceito 
abordado aqui através do que o autor tentou esboçar à época.

Figura 03 – Mapa das mediações (MARTIN-BARBERO, 2008, p. 16)
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Na institucionalidade verificamos um conceito de comunicação como 
meio, proposição de regulação dos discursos e de mudanças, através do 
poder e hegemonia intrínsecos a esse elemento. Na socialidade percebe-se 
a comunicação como fim, na práxis comunicativa, e mesmo os usos cole-
tivos da comunicação. Na ritualidade os aspectos em torno dos sujeitos 
são mais latentes, como os usos sociais, gosto e a própria ancoragem. Na 
tecnicidade, a práxis política e o estatuto da cultura despontam em um 
abordagem mais voltada ao dispositivo e aparelhos. Todos esses conceitos 
em torno de questões inerentes ao mapa das mediações expõem a comple-
xidade do assunto.

Esse mapa foi introduzido no prefácio à 5ª edição, mesmo texto que 
apresenta uma nova discussão apontada por Martin-Barbero (2008) como 
sendo uma revisão com vistas a atender o pedido de muitos para que 
escrevesse sobre a possível inversão do título do seu livro Dos meios às 
mediações, para ‘Das mediações aos meios’, pois “este pareceria ser o novo 
rumo de que a investigação sobre as relações entre comunicação e cultura 
na América Latina está necessitando” (MARTIN-BARBERO, 2008, p. 
11). Essa proposta de uma nova visão para a troca das posições refletiria 
no sobrevoo empreendido pelos pesquisadores visualizando a mediação 
como englobante dos meios, auxiliando na fuga do midiacentrismo.

Na concepção de Kellner (2001), a cultura medeia a comunicação, e 
por sua vez, é mediada por essa: “[...] a comunicação, por sua vez, é me-
diada pela cultura, é um modo pelo qual a cultura é disseminada, reali-
zada e efetivada. Não há comunicação sem cultura e não há cultura sem 
comunicação [...]” (KELLNER, 2001, p. 53). Esses apontamentos nos le-
vam a crer que a mediação é a teorização do processo de comunicação 
e a midiatização trata sobre mudanças/avanços nos processos midiáticos 
(HEPP, 2014).

Como nos lembra Barbero, “Assim a comunicação se tornou para nós 
questão de mediações mais que de meios, questão de cultura, portanto, 
não só de conhecimentos, mas de reconhecimento” (MARTIN-BARBERO, 
2008, p. 28). A conclusão que Carvalho (2016) aponta é que “há um inegável 
acréscimo de elementos elucidativos dos processos de midiatização quando 
estes são compreendidos em interconexão com dinâmicas de mediação 
e interação e essa é uma contribuição das pesquisas brasileiras sobre 
midiatização [...]” (CARVALHO, 2016, p. 7).
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Esse levantamento teórico-metodológico sobre mídias, midiatização 
e mediação nos fornece um parâmetro das convergências e divergências 
entre os autores e conceitos, facilitando a construção das reflexões astro-
nômicas desenvolvidas nessa reflexão.

Breve caminho da astronomia

Compara-se esse momento dos estudos da midiatização com um dos 
principais marcos históricos para a ciência mundial: a transição do modelo 
geocêntrico – terra no meio do universo - para o heliocêntrico – sol no 
meio do universo, o que também nos leva a raciocinar sobre os critérios 
da verdade científica e da necessidade de novos posicionamentos, olhares, 
equipamentos e análises para avançar na construção dos saberes.

No que tange à ciência astronômica para a compreensão do cosmos e a 
organização dos astros na Via Láctea, apresentamos uma pequena síntese 
do caminho trilhado, com base em Nogueira (2009) e Horvath (2008).

A perspectiva inicial era de um espaço em formato geocêntrico, com 
a terra no meio do universo, rodeada dos outros astros, inclusive o Sol, 
com formato esférico e imóvel, o que já era um pequeno avanço na visão 
“cilíndrica” de Anaximandro, no século 6 a.C. Esse formato em esfera foi 
ampliado para o macrocosmos e pensado por Eudóxio como sendo o tipo 
de organização mais plausível para o espaço.

 Nos estudos de Aristóteles fora assumido o modelo anterior de 
Eudóxio, com aumento nos números de esferas que compunham o siste-
ma dos astros, chegando ao conceito dos orbes. Ptolomeu, ao tentar com-
preender esse cenário, propôs em Alexandria o modelo matemático do 
cosmos, com a visão de epiciclos para a trajetória dos planetas, como em 
uma roda gigante, em que se gira em uma esfera, porém mantendo-se 
sempre na posição correta, se ajustando a cada ponto do ciclo.

Um dos maiores obstáculos para esse contexto foi o avanço do Cris-
tianismo, que ocasionou, dentre uma das consequências, na minimização 
das atividades científicas que iam contra a possibilidade desse conheci-
mento ruir as bases religiosas da época. Por isso só houve novas contribuições 
nos séculos XI e XII, com a filosofia da Idade Média.

Nicolau Copérnico foi o desafiador da Igreja ao promover a publicação, 
em seu leito de morte, do livro Sobre as revoluções dos orbes celestes, que 
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apresentava o sol no centro do universo. A Igreja, para tentar manter sua 
soberania também nesse aspecto da sociedade, incluiu na introdução da 
obra um alerta, dizendo que o conteúdo do livro seria uma ficção mate-
mática e que não deveria abalar a fé dos cristãos. À época da Grécia antiga, 
Aristarco de Samos já havia sugerido esse modelo, mas sem sucesso na 
defesa e convencimento, caindo no esquecimento.

Adotando um ponto de vista mais geral, podemos dizer que a 
Astronomia antes de Copérnico estava baseada em 3 postulados 
fundamentais: (a) a Terra é o centro do Universo, (b) os movi-
mentos dos planetas correspondem a uma figura ‘perfeita’, ou seja, 
uma circunferência, (c) os planetas e outros corpos estão feitos de 
uma substância diferente das coisas da Terra, chamada de quintes-
sência, que tem propriedades ideais. A Astronomia de Copérnico 
tinha dado um passo fundamental ao contestar o ponto (a), mas 
tinha aceitado os outros dois pontos. Porém, quando examinadas 
as órbitas planetárias, ainda persistiam diferenças entre as obser-
vações e as predições do sistema Copérnico, cuja origem coube ao 
próprio Tycho e Kepler esclarecerem. (HORVATH, 2008, p. 43-44)

A última cartada para manter o modelo geocêntrico foi cunhada por 
Tycho Brahe, mas também não durou muito e a revolução heliocêntrica 
dominou o pensamento científico da época. Essa influência chegou 
até os estudos de Kepler que, enfim, derrubou outro dos postulados 
fundamentais: o formato esférico. Ao observar a órbita marciana, com seus 
estudos e verificações, percebeu que a falha ainda persistente nos modelos 
astronômicos era a de vislumbrar a movimentação como uma esfera perfeita.  
O correto seria uma elipse, o que promoveu ainda mais uma ruptura: 
retirar o Sol do centro, pois de acordo com a primeira lei de Kepler, os 
planetas giram em órbitas elípticas com o Sol num de seus focos, sendo o 
ponto em que o planeta fica mais perto do astro-rei intitulado periélio e o 
ponto mais distante afélio.

Essa foi a chama que faltava para acender os propósitos astronômicos 
e ascender o conhecimento para novas etapas. Galileu, por exemplo, aper-
feiçoou a luneta e descobriu os satélites de Júpiter. Newton, para explicar 
como o cosmos se mantinha e todas as coisas na própria Terra, desenvol-
veu a teoria gravitacional, com posteriores avanços através de Eistein com 
a teoria da relatividade, estabelecendo um universo dinâmico e em expan-
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são, o que contribuiu com os estudos da teoria do Big Bang. Hubble em 
1929 chegou à percepção de que as galáxias estavam se afastando, sendo a 
Via Láctea, com mais de 200 bilhões de estrelas, apenas uma das mais de 
centenas de bilhões de galáxias existentes no cosmos. Novas proposições 
foram feitas até a atualidade, como a “teoria de tudo” de Hawkings, os 
novos estudos de física quântica com a teoria das cordas, dando prosse-
guimento ao conhecimento científico.

midiacentrismo

Em alguns posicionamentos tecnicistas, ou mesmo em abordagens su-
perficiais, tende-se a explorar o termo midiatização com um caráter mais 
orientado a identificar os processos de mudança, avanço e mutação que 
envolvem tal tema com uma visão orientada para os aparelhos tecnológi-
cos e para as próprias mídias.

Na esteira das pesquisas sobre midiatização, e particularmente 
como preocupação mais europeia, surgem os limites do midiacen-
trismo, indicando limites da própria abordagem sobre a midiatiza-
ção como fenômeno de dimensões tecnológicas, culturais, políticas 
e econômicas, quando da sugestão de uma centralidade excessiva 
das mídias. [...] Em nosso entendimento, a superação do midia-
centrismo constitui um limite a ser enfrentado nos estudos sobre 
midiatização, mas os desafios teóricos e metodológicos da emprei-
tada precisam, necessariamente, do aporte da noção de textualida-
de, ao lado das discussões em torno de condições sócio históricas 
sincrônicas e diacrônicas sobre as condições da midiatização. Em 
outros termos, vencer os limites do midiacentrismo requer reco-
nhecer que as mídias são lócus de circulação de textos audioverbo-
visuais cujas tramas de significado têm muito a esclarecer sobre a 
midiatização e seus riscos inerentes de abordagens midiacentradas. 
(CARVALHO, 2016, p. 2-3).

Debray (1995) traz como aporte para o cenário das mídias a fórmula 
abordada por David Landes: foi o desejo pelas horas que ocasionou na 
elaboração do aparato tecnológico “relógio”, e não o contrário. Demons-
trando a perspectiva que defendemos nessa pesquisa: cada um dos pro-
cessos de midiatização, seja o da digitalização/virtualização, ou mesmo 
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o de outros tempos, como nascedouro do impresso, foram causados pela 
motivação humana, interesse social, e não o contrário. A prensa foi criada 
para atender à necessidade de reprodutibilidade das obras escritas, pos-
sibilitando grande avanço na sociedade. Assim também o evidenciamos 
no cenário atual da mídias digitais: as mídias tradicionais impulsionadas 
pela integração/interação virtual entre elas e novos aparatos tecnológicos, 
tudo devido ao interesse humano de avançar na vinculação social através 
da tecnologia, e não o contrário. “[...] Podemos dizer que cada mídia de-
pende de uma institucionalização complexa da ação humana – atingindo 
desde o indivíduo até organizações complexas” (HEPP, 2014, p. 52). Braga 
(2006) completa que “a mediatização aparece como processo social gera-
dor de tecnologia”, ao contrário do pensamento midiacêntrico que diria 
que é “[...] um processo decorrente da tecnologia” (BRAGA, 2006, p. 15).

Para fugir dessa abordagem, Krotz (2014) estabelece que não podemos 
começar as pesquisas de midiatização com o estudo de apenas uma mídia 
ou um campo de assunto social, afinal pesquisa sobre midiatização não 
deve ser “centrada na mídia” e sim na “realidade social”, além de ser um 
“processo de longo prazo na história” (KROTz, 2014, p. 71-72).

Fausto Neto (2008) explicita que alguns estudos relatavam sobre essas 
mudanças nas práticas midiáticas, centralizando a mídia nesses contextos, 
“mas enquanto um lugar mediador na medida em que estas se colocam 
como um ponto de articulação entre partes da sociedade, dependendo num 
grau maior ou menor, de outras dinâmicas de campos e de suas práticas 
sociais” (NETO, 2008, p. 91). Apesar disso, o autor estabelece que o que está 
em discussão não é mais a centralidade dos meios, e sim a análise da forma 
como estão imbricados no entremeio da sociedade, em algo denominado 
como cultura da mídia. Esse é exatamente o tipo de midiacentrismo que 
mencionamos, em que evita-se tratar a mídia como a propulsora tecnológica, 
mas fatalmente se recai na necessidade de inverter os papéis, criando por 
exemplo essa cultura que tem nascedouro na mídia, conforme defendido 
anteriormente por Kellner (2001) em A Cultura da Mídia. 

Hepp (2014) contribui com uma parametrização da midiatização ao 
explicá-la “[...] como o conceito usado para analisar a inter-relação (de 
longo prazo) entre a mudança da mídia e da comunicação, por um lado, e 
a mudança da cultura e da sociedade, por outro, de uma maneira crítica” 
(HEPP, 2014, p. 51).
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Contra o pensamento único que legitima a ideia de que a tecnolo-
gia hoje é o ‘grande mediador’ entre as pessoas e o mundo, quando 
o que a tecnologia medeia hoje, de modo mais intenso e acelerado, 
é a transformação da sociedade em mercado, e deste em principal 
agenciador da mundialização (em seus muitos e contrapostos sen-
tidos). (MARTIN-BARBERO, 2008, p. 20)

Por vezes esse midiacentrismo pode ter sido motivado até mesmo pelo 
próprio nome do conceito (midiatização), cabendo refletir se, um dos 
primeiros autores tivesse nomeado esse processo como sociatização, ou 
culturalização, a sociedade ou a cultura teriam sua centralidade nos posi-
cionamentos.

De acordo com Santos (1989), a ciência se elabora dentro de pilares 
epistemológicos essenciais para sua distinção do senso comum, sendo eles 
a ruptura, construção e constatação. “Por outro lado, porque o próprio 
cientista social sucumbe facilmente à sociologia espontânea confundindo 
resultados de investigação com opiniões resultantes da sua familiaridade 
com o universo social” (SANTOS, 1989, p. 32), é preciso atenção para que 
não se abandone de todo as potencialidades do senso comum, nem se pre-
tenda que a ciência regule todas as instâncias da vida diária.

Para Carvalho (2016), essa é uma das razões possíveis para o desli-
zamento ocorrido na perspectiva com a excessiva centralidade midiática 
na discussão da midiatização: muitos relatos não oriundos de pesquisas 
científicas, falta de historicidade, o esquecimento dos jogos de poder e 
das disputas de sentido, e a tendência a ser referenciado como se fosse 
um conceito de origem espontânea. Mas também é certo que, assim como 
alerta Santos (1989), não podemos posicionar em lados contrários o senso 
comum e a ciência, visto que o senso comum não deve ser fixista e tam-
pouco menosprezado, justamente pela relatividade dos conhecimentos 
que ora são senso comum, depois já podem ser atestados como científicos 
e posteriormente retornam ao senso comum para serem incorporados ao 
dia a dia da sociedade.

A verdade é que, de um ponto de vista sociológico, o discurso cien-
tífico é hoje, em face do cidadão comum, um discurso anormal 
no seu todo e, por isso, como já se deixou dito acima, só será so-
cialmente compreensível se, perante ele, adotarmos uma atitude 
hermenêutica (SANTOS, 1989, p. 27).



57reflexões astronôMicas sobre a Midiatização

Esse ciclo do conhecimento do senso comum e científico encontra 
variabilidades em seu cerne que ocasionam rupturas ou engessamentos, 
avanços ou estagnação nos estudos.

o corpo celeste midiático

Ademais a reflexão do geocentrismo e do midiacentrismo, esse contexto 
também nos oportuniza examinar outros aspectos da indústria midiática 
com base nas descobertas científicas relacionadas ao planeta Terra. Para 
isso estabelece-se a mídia como um corpo celeste, visto que possui órbita 
nesse cosmos social e se relaciona com outros corpos, passível inclusive de 
visualização, ora a olho nu, ora com a ajuda de telescópios para perceber 
características mais aprofundadas.

Uma das primeiras questões a se elencar sobre esse corpo celeste midi-
ático seria a discussão de seu formato. A Terra foi entendida inicialmente 
como plana, o que dentro das condições da época era algo plausível, dado 
que os caminhos geográficos já percorridos não demonstravam curvas vi-
suais suficientemente diferentes que denotassem um formato distinto dessa 
concepção. Há menções de que Colombo percebeu certa vez que, a partir da 
costa do mar, o topo do mastro dos navios era visualizado primeiro e depois 
de alguns momentos o restante da embarcação, uma constatação interes-
sante para aquele momento. De acordo com Horvath (2008), somente com 
os novos aparatos tecnológicos e a possibilidade de ver o planeta Terra por 
meio de um ponto externo é que se foi afirmada a sua esfericidade.

Com isso podemos fazer uma alusão ao complexo midiático e sua ca-
racterística plana até certos momentos dos estudos e pesquisas e agora, 
com algumas ampliações, uma visão mais esférica, global, convergente, 
com um processo informacional e comunicacional circulares. Essa esfe-
ricidade, tal qual a Terra, coloca o corpo celeste midiático em uma proxi-
midade também dos movimentos da órbita do planeta azul: rotação – em 
que gira em torno de si mesmo, demonstrando algumas recorrências de 
autorreferencialidade, visualizadas principalmente no jornalismo, mas 
presente sobremaneira em todo o complexo (mídia abastecendo e geran-
do mídia em mediações sucessivas e encadeadas); translação – girando 
em torno de algo maior, perpassando outros corpos celestes, pelo cosmos. 
Esses movimentos nos dizem a respeito dos seguintes aspectos: do ponto 
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de vista mercadológico – o conservadorismo de manutenção dos aparatos, 
ao mesmo tempo em que busca novas tecnologias para inovar; e do ponto 
de vista do conteúdo midiático - o agendamento, repetição e aprofunda-
mento de certos temas e a busca constante de novas histórias.

Outro ponto profícuo de debate relaciona-se à convenção dos parâme-
tros de norte e sul na Terra que desencadearam uma frequente e inevitável 
supervalorização do europeu – o próprio definidor dessa centralidade no 
mapa terrestre – em detrimento dos povos do sul do mundo, o que não diz 
somente sobre a subjugação dos humanos praticada por séculos, mas tam-
bém de todo o conhecimento construído nesses espaços por vezes desva-
lorizado, bem como suas posições ideológicas e acesso de participação na 
cultura, considerados frequentemente como subdesenvolvidos. Esse cená-
rio também se alastrou para o complexo midiático, indo além dos estudos 
e pesquisas, partindo para seu modo prático de existir, com distinções em 
polos norte e sul de diversas questões, sendo as principais, dentro de uma 
visão da imprensa, por exemplo: dos tipos de veículos de comunicação 
(valorização de algumas mídias em detrimento de outras); dos conteúdos 
transmitidos (opção por determinados assuntos que auferem audiência e 
lucro ao invés de proposições distintas do habitual); das vozes de fala nas 
notícias (preferência por categorias de pessoas para compor as matérias, 
silenciando outros grupos); dentre outros comparativos, que polarizam e 
criam um grande meridiano entre as abordagens europeizadas em contra-
ponto às demais.

Horvath (2008) relembra que: 

Cada um de nós, atraído pela força da gravitação da Terra, fica 
em pé verticalmente em relação ao solo. Isto quer dizer que outras 
pessoas em outros lugares do planeta também o fazem, já que a 
força de atração gravitacional é a mesma em qualquer ponto da 
superfície. (HORVATH, 2008, p. 25)

O posicionamento igualmente verticalizado na superfície da Terra 
colocaria, em tese, todos os atores sociais em um status equânime, mas 
a prática é outra. Desvelando a necessidade de percepção de um mes-
mo posicionamento em todo o globo terrestre, independentemente da 
localização geográfica, não há (ou não deveria existir) sobreposição, o 
que de fato temos são apenas as convenções, como o do norte e do sul, 



59reflexões astronôMicas sobre a Midiatização

podendo em um cunho geográfico, inverter o mapa sem prejuízo (ao 
menos nessa área).

Esse pensamento nos possibilita raciocinar sobre as forças gravitacio-
nais que gerenciam e mantêm os planetas e o próprio cosmos em órbita 
que, dentro de uma visão social, podemos vislumbrar como o poder, que 
seria como as forças gravitacionais na sociedade, promovendo a manuten-
ção das estruturas sociais em suas órbitas padrões. Sem essa força, discu-
tida aqui especificamente na visão do complexo midiático, o corpo celeste 
midiático desabaria, pois ao mesmo tempo em que exerce esse poder sim-
bólico e social (VAN DIJK, 2010; THOMPSON, 2011) nos outros corpos 
da sociedade, também é impactado por ela, em um ciclo contínuo que 
conserva os alicerces do status quo. Como pensar hoje em toda a estrutura 
social sem o poder e, em proporções menores, sem a indústria midiática 
em sua amplitude para fluir essa força que também a mantém firme na 
órbita?! Veja que optamos por sinalizar que a mídia flui o poder e não o 
gera, pois entende-se que assim como a gravidade, o poder é uma força 
presente na sociedade e que circula/transita por suas diversas formas de 
aplicação. Essa é uma questão muito cara para esse estudo, pois concede a 
devida complexidade aos elementos e atores envolvidos nessa discussão.

Proposições

O que podemos aprender com esse caminho da ciência astronômica para 
avançar nos estudos da midiatização? A verdade é que todas as áreas 
de conhecimento podem se inspirar nessa rememoração histórica, pois 
ela demonstra algumas reflexões principais: 1) a visão lançada sobre os 
objetos científicos a partir do próprio local de observação, o que fez, desde 
os primórdios, condicionar o modelo do universo na centralidade da Terra 
e possivelmente limita a visão de algumas teorias, como por exemplo no 
campo da comunicação que se tornam excessivamente midiacêntricas; 
2) as verdades científicas de cada época estão sob o risco constante de 
serem ultrapassadas por novas experiências, métodos, instrumentos 
e pensamentos, por isso não podemos visualizá-las como imutáveis ou 
absolutas, cabendo também o respeito às contribuições propostas por 
cada pesquisador em seus respectivos momentos históricos; 3) outros 
campos (política, religião, etc.) influenciam e, em alguns casos, impedem 
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a natural transposição da ciência em prol unicamente da manutenção de 
seu poderio na sociedade, como foi a barreira colocada pela Igreja à queda 
do modelo geocêntrico.

Especificamente quanto à midiatização, não devemos, pois, tratá-la 
como um processo ocorrido pelo avanço das mídias, e sim a partir da 
ação humana que propiciou esse quadro, afinal “num primeiro olhar fazia 
sentido pensar que a Terra estava fixa e que todo o resto se movimentava 
em torno dela” (HORVATH, 2008, p. 28). Nesse sentido, os estudos com 
considerações que beiram a posição midiacêntrica precisam ser compre-
endidos no espectro que lhes são próprios: o ponto referencial pelo qual se 
estabeleceram os parâmetros. Uma das dificuldades principais em analisar 
a midiatização pode ser conferida à impossibilidade de explorar toda sua 
grandiosidade sem assumir um referencial centralizado para a mídia ou 
para a cultura, por exemplo.

Por isso alavancar para um referencial externo é primordial, visando a 
pluralidade de posicionamentos para o objeto pesquisado. Horvath (2008) 
alerta que 

Estamos tão acostumados às convenções dos pontos cardeais, dire-
ções e outras que temos uma tendência em pensar que se tratam de 
pontos imutáveis, quando na verdade, a maioria delas são somente 
isso, convenções sem significado fundamental e apenas classifica-
tórias [...] (HORVATH, 2008, p. 27).

Alguns construtos da midiatização elaboram sobre uma sociedade em 
um ponto central e uma mídia que a circula, em movimento, transitória 
e em avanço, então, dentro do modelo astronômico geral seria um tanto 
quanto errado dizer exatamente de um midiacentrismo, quando se tem 
falado na verdade é de um sociocentrismo, a sociedade centralizada en-
quanto as mídias se movimentam ao seu redor, avançando com o tempo, 
modificando os processos sociais, permanecendo como uma constatação 
errônea. Nem a Terra, tampouco o Sol e muito menos a Via Láctea estão no 
centro do universo. A contribuição do estudo aqui cunhado é justamente 
em frisar a necessidade de uma reflexão sobre a postura midiacêntrica, ou 
sociocêntrica – a depender da análise, retirando por si só a necessidade de 
posicionar centralidades em modelos tão fluídos e irradiados como os que 
pesquisamos dentro das ciências sociais.
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Assim como discorre Carvalho (2016), é importante visualizarmos o 
cenário da discussão midiática como algo além das próprias mídias en-
quanto dispositivos tecnológicos isolados, garantindo a mínima consi-
deração dos outros fatores presentes nessa interpretação, que engendram 
jogos de poder e disputas de sentido com atores e condições sociais mui-
to plurais, em uma miríade de elementos. Também se faz crucial incluir 
nesse esquema de análise a questão das textualidades, ao se compreender 
que as pesquisas nesse campo “somente se concretizam quando as inves-
tigações não desprezam os textos que circulam na mídia, pois são eles 
a materialidade capaz de tornar visíveis aquelas dimensões apontadas” 
(CARVALHO, 2016, p. 17). Estudos com essas considerações possibili-
tarão um grande avanço na análise da mídia, midiatização e a mediação, 
contribuindo com novos olhares para a própria Comunicação.

Sair do midiacentrismo e ir para...?! Para nenhum centrismo ou cen-
tralidade, necessitamos expandir a visão para uma abordagem macro das 
diversas galáxias, forças e corpos envolvidos na complexidade universal. 
Elevar nossos olhares acima do próprio campo e de nossos objetos para 
almejar um sobrevoo com uma vista mais adequada do todo, possibilitando 
outros panoramas, outras considerações e deixar para trás velhos para-
digmas, vencer as barreiras e os possíveis controles sociais que impedem 
tais avanços, garantindo que o máximo de fundamentos, visíveis a olho nu 
ou com aparelhos especiais para análise, possam vir a compor, interagir e 
participar da elaboração desses construtos.
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Midiatizando a mídia: os “Instant Articles” 
e a força de moldagem do Facebook sobre 
o jornalismo
Amanda Chevtchouk Jurno

AS MíDIAS FAzEM PARTE DA NOSSA ROTINA. Desde o momento 
em que nos levantamos e conferimos o celular, até quando vamos dormir e 
desligamos a TV. Estamos inundados pela presença midiática de tal forma 
que chegamos a nem nos dar conta. Isso não é novidade. Porém, dentre 
as mídias mais rotineiras atualmente, estão as redes sociais digitais, sejam 
elas acessadas pelo computador ou pelos dispositivos móveis. Dados re-
centes1 mostram que os brasileiros gastam, em média, 650 horas por mês 
no acesso às redes sociais digitais e que a nossa média de acesso diário é 
60% maior do que a mundial: 21,2 minutos por visita (OTONI, 2015).  
E a rede social líder em acessos é, claro, o Facebook.

Somada à onipresença dessa mídia, a todo momento, vemos surgir  
novas redes sociais online ou ferramentas de mídia em ambiências já exis-
tentes – fotos 360º, vídeos de realidade virtual, live streaming gratuito,  
vídeos efêmeros, dentre outros – que transformam a produção de conteúdo  

1. Dados da pesquisa “Futuro Digital em Foco Brasil 2015” (Digital Future Focus 
Brazil 2015), divulgada pela consultoria comScore. Disponível em: <http://blogs.
oglobo.globo.com/nas-redes/post/brasileiros-gastam-650-horas-por-mes-em-re-
des-sociais-567026.html>. Acesso em: 17 ago. 2016. 
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online. Também observamos que, à medida que essas novas ferramentas 
são adicionadas às redes sociais, algumas corporações de mídia jornalís-
tica institucionalizada vencem a resistência inicial e passam a utilizá-las 
como forma de produzir e fazer circular seus conteúdos.

Sabemos que a adesão das grandes corporações de mídia jornalística às 
redes sociais não é nova. Os veículos têm usado essas mídias como forma 
de divulgar e retransmitir o conteúdo produzido e veiculado nas emisso-
ras de TV e rádio ou disponibilizado em seus próprios sites há vários anos. 
O compartilhamento dos links de notícias nessas redes como forma de 
redirecionar os usuários/leitores para os sites e canais próprios daquelas 
mídias não interfere nos direitos do conteúdo, que continua sendo de pro-
priedade dos veículos produtores, nem na monetização das publicidades 
que segue concentrada nos sites oficiais.

Com o lançamento dos Instant Articles (IA)2, essa relação é transfor-
mada. A diagramação e o design dos produtos jornalísticos publicados no 
IA é produzido pelo próprio Facebook e não pelas empresas produtoras 
do conteúdo. Apesar de alegar liberdade de edição e programação dos IA, 
essa liberdade é limitada e determinada pela plataforma. Para convencer 
as empresas jornalísticas a publicar no novo formato, o Facebook promete 
uma maior velocidade de carregamento do conteúdo disponibilizado na 
plataforma e maior interatividade, garantindo a circulação e comparti-
lhamento entre mais usuários. Por outro lado, passa a controlar quem e 
quando o conteúdo será visto de acordo com suas lógicas de seleção algo-
rítmica de conteúdo.

No título deste trabalho, brincamos com o termo “mídia”, usado como 
sinônimo da mídia jornalística institucionalizada, para explicitar a inten-
ção de pensarmos sobre como as mídias sociais têm moldado e influen-
ciado o jornalismo. Pretendemos olhar para a mídia social Facebook – em 
especial para a ferramenta Instant Articles – para problematizarmos seu 
potencial transformador da produção jornalística e da forma como as pes-
soas consomem notícias. Assim, utilizamos o conceito de midiatização, a 
partir dos estudos de Andreas Hepp (2013) e Stig Hjarvard (2015), para 
pensarmos sobre essa força de moldagem da mídia pela própria mídia e 
problematizarmos suas consequências.

2. Liberado para os veículos midiáticos brasileiros em dezembro de 2015.
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A midiatização, o jornalismo e o Facebook

Como adiantamos na introdução deste trabalho, o tempo gasto pelos usuá-
rios no acesso às redes sociais é expressivo. Além disso, o número de pessoas 
que buscam informar-se via redes sociais é crescente a cada ano, sendo o  
Facebook um dos carros-chefes do aumento desses dados ao redor do mundo. 
De acordo com informações divulgadas pela Pesquisa Brasileira de Mídia 
(BRASIL, 2015), dentre os entrevistados que afirmam acessar a internet 
regularmente, 76% o fazem todos os dias e 67% está, principalmente, em 
busca de informação. Em países onde o acesso às tecnologias e à internet 
é mais abrangente, os números são ainda mais altos, como nos Estados Uni-
dos, por exemplo. Segundo dados do Pew Research Center (GOTTFRIED; 
SHEARER, 2016), 62% de toda a população adulta do país afirma se informar 
especificamente via redes sociais e 66% o fazem pelo Facebook.

Números como esses nos mostram que, uma vez que o público está 
constantemente ligado à internet e, principalmente nas redes sociais, o 
jornalismo institucionalizado não pode ignorá-las. E não tem ignorado. 
Temos visto grandes corporações de mídia investindo, cada vez mais, na 
produção de conteúdo nessas ambiências. Como exemplo, podemos citar 
a cobertura internacional da votação do plebiscito Brexit, em 24 de junho 
de 2016, que decidiria pela permanência ou saída da Grã-Bretanha da 
União Europeia. Na ocasião, vimos veículos tradicionalmente impressos 
e televisivos fazendo uso das novas mídias para a realização de coberturas 
diferenciadas e explicativas, em paralelo à cobertura tradicional, como a 
transmissão ao vivo do Washington Post feita através do aplicativo Periscope 
do Twitter, a da CNN feita pelo Facebook Live, e a do The New York Times 
feita pelo Snapchat. Esse é apenas um exemplo dentre a miríade de ocasiões 
em que essas grandes corporações têm feito uso das novas mídias para 
expandir sua cobertura e chegar até o público.

Mas por que o jornalismo está se esforçando para se inteirar e estar 
presente nessas novas ambiências de mídia? Partindo do pressuposto do 
jornalismo como uma instituição que busca informar a sociedade, é preciso 
estar onde o público está. E, de forma cada vez mais intensa, o público 
está nas redes sociais. Porém, neste trabalho, defendemos que as redes so-
ciais, e particularmente o Facebook, não são simples aparatos tecnológicos 
comunicacionais que podem ser usados com vistas à comunicação, mas 
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instituições de mídia elas próprias que seguem suas próprias lógicas de 
mídia (HJARVARD, 2015) e exercem uma “força de moldagem” (HEPP, 
2013) nas outras instituições sociais.

Acreditamos que o conceito de midiatização pode ser útil para pensarmos 
essa relação de intensificação da presença das redes sociais na rotina dos 
usuários. O termo midiatização refere-se ao processo de intensificação da 
presença da mídia na mediação das atividades comunicativas a longo prazo.

Para Stig Hjarvard (2015), teórico dinamarquês, midiatização é um 
termo usado em referência ao processo recente de intensificação da im-
portância transformadora e da dependência da mídia na cultura e na so-
ciedade. De acordo com o autor, com a midiatização, os vários tipos de 
mídia se tornam “integrados às práticas cotidianas de outras instituições 
sociais e esferas culturais, e ao mesmo tempo adquirem o status de uma 
instituição semi-independente em si mesmos” (ibidem, p. 53). Ou seja, 
as mídias estão entrelaçadas na rotina das diversas instituições sociais, 
modificando e sendo modificadas por suas lógicas próprias. A lógica de 
mídia, por sua vez, é uma simplificação conceitual do modus operandi ins-
titucional, estético e tecnológico da mídia, incluindo-se aí as formas pelas 
quais a mídia distribui recursos materiais e simbólicos, assim como opera 
com a ajuda de regras formais e informais (HJARVARD, 2015).

As ideias de Hjarvard são interessantes para pensarmos na mídia en-
quanto instituição reificada – processo no qual a mídia é tomada como 
“natural”, não-construída e inquestionável (HEPP, 2013) –, principalmen-
te no jornalismo em relação com o Facebook, que é nosso interesse neste 
trabalho. Enquanto instituição social, as mídias detêm lógicas próprias 
de funcionamento e seguem regras e parâmetros próprios, ainda que in-
fluenciadas por outras instituições. Assim, ao olharmos para a mídia jor-
nalística, enquanto uma instituição social, assumimos que ela é regida por 
suas próprias leis e contribui para construir a imagem do que entendemos 
como jornalismo hoje. Nesse ponto, concordamos com Hjarvard (2015) 
quando afirma que uma das grandes contribuições dos estudos de mi-
diatização é estudar a mídia como parte constituinte da sociedade e não 
externa a ela: parte que molda e é moldada pela interação humana e social.

Apesar de se tratar de um termo cunhado inicialmente para pensar a 
relação da mídia de massa com a sociedade, acreditamos que não haja im-
pedimento de usá-lo em relação ao Facebook enquanto mídia. Referindo-se 
à internet e aos celulares, Hjarvard afirma que
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As novas mídias diferem das velhas mídias de várias formas, 
mas elas estão incorporadas de maneira semelhante no processo 
de midiatização através do qual a mídia passa a influenciar a 
institucionalização da interação social na cultura e na sociedade 
(HJARVARD, 2015, p. 61).

Outro teórico que tem se debruçado sobre os estudos de midiatização 
é o alemão Andreas Hepp. Com uma visada relacional e mais reticular do 
processo, Hepp (2013) defende que midiatização refere-se a um panorama 
específico, que indica “[...] uma visão particularmente abrangente do 
tratamento da relação recíproca entre a mudança midiática/comunicativa 
e da mudança sociocultural” (ibidem, p. 46, tradução nossa3). 

Para o autor, trata-se de um conceito em construção que se refere à 
pressão e moldagem que a mediação da mídia exerce na forma como nos 
comunicamos. Porém, “[...] essas forças de moldagem da mídia se tornam 
concretas somente no processo de comunicação mediada, dependendo das 
diferentes formas de apropriação” (HEPP, 2013, p.54-55, tradução nossa4). 
Essa ideia faz oposição a uma “lógica da mídia” inerente à mídia comunica-
cional e advoga pela compreensão de uma força que se dá na relação com os 
usuários e a partir das apropriações que estes fazem da mídia.

Acreditamos que os pensamentos de Andreas Hepp podem ser usados 
para complementar a visão adotada por Stig Hjarvard e vice-versa. Enquanto 
este tem uma visão institucionalizada do processo, aquele defende um 
olhar mais relacional. Essa é inclusive a sugestão de Knut Lundby (2014), 
que reconhece como midiatização os processos nos quais várias mídias 
impactam os horizontes de vida das pessoas, formando a base para uma 
parte significativa da interação social em um certo domínio. Para Lundby 
(2014, p. 43, tradução nossa5), “‘mediatização’ aponta para transformações 
dos relacionamentos, instituições, campos sociais e culturais, devido ao 
papel dos meios”.

3. Tradução livre de: “[...] a particular all-encompassing vision of the treatment of the 
reciprocal relationship between media-communicative change and socio-cultural change”.

4. Tradução livre de: “The moulding forces of the media become concrete only in the process 
of media communication, depending on the form of appropriation in very different ways”. 

5. Tradução livre de: “mediatization’ points to transformations of relationships, institutions, 
social and cultural fields due to the role of the media”.
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Assim, neste trabalho, partimos de um conceito de midiatização 
cunhado como um mélange dos processos explicitados pelos autores men-
cionados. Entendemos midiatização como um processo de crescente in-
fluência e onipresença da mídia e da sua força de moldagem nos processos 
comunicacionais, com base em uma lógica e força de moldagem da mídia 
enquanto instituição social reificada.

De acordo com Stig Hjarvard (2015), o conceito de instituição é usado 
em referência a um domínio ou campo da vida social identificável que é 
governado por um determinado conjunto de regras formais e informais; 
que apresenta uma estrutura particular e desempenha determinadas fun-
ções sociais. Sabemos, claramente, que o Facebook é regido por suas pró-
prias regras e apresenta uma estrutura particular. E também que se trata 
de uma instância midiática que desempenha uma determinada função social. 
De acordo com sua página oficial, “[...] a missão do Facebook é dar às 
pessoas o poder de compartilhar informações e fazer do mundo um lugar 
mais aberto e conectado” (FACEBOOK BRASIL, 2016, s.p.).

O grande problema em relação aos estudos de midiatização é como 
realizá-los empiricamente e pensá-los teoricamente (KROTz, 2014). De 
acordo com Krotz, devemos nos perguntar como as pessoas introduzem 
as novas mídias na sua rotina e como se apropriam delas, mudando a 
forma como se comunicam e agem em função dessa introdução.

Assim, considerando a mídia como uma instituição reificada, com suas 
próprias regras e regida por sua própria lógica, que molda e é moldada pe-
las outras instituições sociais, acreditamos ser possível afirmar que tanto 
a “mídia jornalística”, quanto o “Facebook”, podem ser considerados como 
mídia. Uma vez que estamos diante de um processo de moldagem do jor-
nalismo a partir de lógicas próprias ao Facebook, seria possível dizer que 
estamos diante de um processo de midiatização na própria mídia? Além 
disso, o que significa essa transformação? Precisamos falar um pouco mais 
sobre a força de moldagem e a lógica de mídia do IA antes de prosseguir 
com essa problematização.

midiatizando a mídia – a força de moldagem dos iA do Facebook

Como já falamos na introdução desse artigo, é crescente o número de pessoas 
que usam as redes sociais para se informar, principalmente o Facebook.  
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De acordo com Jenkins et. al (2014), na era da cultura da conexão, a lógica de 
audiência nos formatos das mídias de massa não faz mais sentido. Quem 
dita as regras hoje é a lógica do compartilhamento e não ser compartilhado, 
espraiado e propagado é o mesmo que estar morto. Assim, o jornalismo 
institucionalizado é impelido a estar nas redes sociais. Como exemplo, 
podemos citar o caso da Rede Globo de Televisão6 que, após deixar o  
Facebook em 2013 por não acreditar na importância da audiência vinda da 
mídia, mudou de ideia menos de um ano depois e voltou a publicar todos 
os seus links na plataforma.

Dessa forma, já há alguns anos, temos visto as diversas instâncias e 
organizações midiáticas aderindo às redes sociais – e, especificamente o 
Facebook – como forma de fazer seu conteúdo circular e chegar até o pú-
blico. Porém, tratava-se de uma relação de intermediação, em que essas 
empresas usavam a plataforma para levar o leitor até seus sites oficiais.

Com o lançamento do Instant Articles essa relação muda: o conteúdo é 
publicado diretamente no Facebook. De acordo com a empresa, os Instant 
Articles surgem para atender ao crescente número de usuários que com-
partilham e recebem notícias pelos dispositivos móveis, visando oferecer 
uma experiência de leitura melhor a esses usuários. De acordo com Mark 
Reckhow, gerente de produto do Facebook, o objetivo da ferramenta é “[...] 
dar aos editores a capacidade de maximizar suas histórias, a experiência 
de marca e as oportunidades de monetização” (RECKHOW, 2015, s.p.).

No site oficial7 dos IA, as vantagens da ferramenta são mostradas se-
paradas em pares de adjetivos: rápido e responsivo; interativo e imersivo; 
engajamento e compartilhamento; flexibilidade e controle; mensurabili-
dade e rastreabilidade; simples e adaptável. O Facebook promete que, ao 
usar a mesma tecnologia para carregamento de fotos e vídeos, o conteúdo 
dos Instant Articles carrega 10 vezes mais rápido que aqueles publicados 
na web, o que faz com que o percentual de leitura de artigos seja 20% 
maior e os usuários tenham 70% menos chance de abandoná-los antes 

6. Ver <http://olhardigital.uol.com.br/noticia/globo-proibe-links-no-facebook/338 
13>;<http://olhardigital.uol.com.br/noticia/facebook-e-irrelevante-para-nossa-
audiencia,-diz-globo/34392>; e <http://olhardigital.uol.com.br/pro/noticia/globo-
volta-a-postar-links-no-facebook/39605>. Acesso em: 17 ago. 2016.

7. Disponível em: <https://instantarticles.fb.com/>. Acesso em: 17 ago. 2016.
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do fim. Além disso, oferece um design interativo e pensado especialmente 
para o usuário que acessa via mobile junto à possibilidade de integração de 
diversos conteúdos – como vídeos, mapas interativos, áudios explicativos 
etc. O IA também garante que as possibilidades interativas “inspiram” os 
usuários, fazendo com que eles compartilhem até 30% a mais esse tipo de 
conteúdo, e oferece à empresa o acesso a vários dados sobre essa “audiência 
conectada”. E, por fim, a galinha dos ovos de ouro: o Facebook oferece 
várias possibilidades de monetização8 e inserção de publicidade nos IA.

Parece perfeito, mas não é tão simples assim. Para começarmos a falar 
das questões problemáticas que emergem dessa relação, escolhemos mos-
trar o item “E” das “Políticas” dos Instant Articles, disponíveis nos “Ter-
mos de Uso” (Figura 1).

Figura 1 – Item E das “Políticas” dos Instant Articles
Fonte: Facebook. Disponível em: <https://developers.facebook.com/docs/instant-

-articles/policy>. Acesso em: 17 ago. 2016.

Como é possível ver na imagem, ao publicar nos Instant Articles os 
editores se submetem às leis e termos de conteúdo definidos pelo próprio 
Facebook, que determina o que é considerado apropriado e inapropriado, 
como um grande Editor Geral de conteúdo. Além disso, o Facebook define 
o formato dos textos (ainda que oferecendo uma gama de opções) e quais 
tipos de mídia podem ser inseridas neles. Na figura 2, mostramos a inten-
sidade da “força de moldagem” dos IA a partir de uma descrição inicial de 
como publicar na plataforma.

8. Porém, essa renda é dividida entre o veículo e o próprio Facebook e os anúncios 
devem seguir obrigatoriamente as “Políticas de Publicidade” da empresa. Políticas 
disponíveis em: <https://www.facebook.com/policies/ads/>. Acesso em: 17 ago. 2016.
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Como é possível ver na imagem, publicar um conteúdo como Instant 
Article não é uma tarefa simples. As corporações de mídia precisam se 
adaptar e seguir vários passos definidos previamente pelo Facebook para 
obterem sucesso. Além disso, antes de começar a publicar na plataforma, 
os interessados precisam enviar dez IA de teste para que o Facebook auto-
rize, ou não, o uso da ferramenta.

Em matéria publicada no site Niewman Lab à época do lançamento dos 
IA, o jornalista Joshua Benton (2015) questiona se a busca por leitores seria 
suficiente para levar as organizações de mídia a publicar conteúdo fora 
dos seus websites e em plataformas das quais não detêm controle.

De certa forma, nada de novo – o Facebook tem colonizado os olhos 
do mundo há algum tempo. Mas a questão para os editores mudou. 
Ela costumava ser: passe algum tempo cultivando seguidores na nossa 
rede – nós vamos enviar-lhe uma tonelada de tráfego. E agora está 
evoluindo para: abra mão de um pouco da sua independência e entre no 
nosso campo - nós prometemos que faremos valer seu tempo (BENTON, 
2015, s.p., tradução nossa9, destaques no original).

A lógica de circulação no Facebook

E não é só da liberdade de publicação que essas corporações de mídia 
abrem mão ao aderir aos IA: a circulação do conteúdo também passa a se-
guir as regras do Facebook. Em trabalho anterior, discutimos sobre como 
os algoritmos do “Feed de Notícias” (FN)10 do Facebook influenciam na 
composição de posts que chega até o usuário no acesso ao seu perfil pesso-
al (JURNO, 2016). Dessa forma,

Os algoritmos são compostos por milhares de variáveis que não são 
divulgadas pelo Facebook. Dentre o pouco que já foi dito, sabemos 

9. No original:  In one sense, nothing new — Facebook colonized the world’s eyeballs 
some time ago. But the pitch to publishers has changed. It used to be: Spend some time 
cultivating a following of our network — we’ll send you a ton of traffic. That’s now 
evolving into: Give up some of your independence and step inside our walls — we 
promise we’ll make it worth your while.”

10. Página inicial exibida no acesso do usuário ao seu perfil que concentra todas as 
“histórias”, posts e publicações dos seus amigos e páginas de interesse.
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que algumas variáveis influenciam no aparecimento ou não de um 
determinado post em um determinado FN. (...) Assim, a partir 
de cálculos desconhecidos, os algoritmos instauram uma lógica 
própria de administração dos fluxos de informações, reorganizam 
os conteúdos a fim de contemplar aquilo que detectam como 
sendo de interesse de cada um, instaurando um regime peculiar 
de visibilidade e invisibilidade e uma nova lógica de conhecimento 
(JURNO; D’ANDRÉA, 2015, p. 26).

Além de deter o controle do que é “importante” ou “relevante”, uma vez 
que esses algoritmos são reprogramados diariamente, a definição desses 
conceitos é extremamente provisória. Por exemplo, no dia 29 de junho de 
2016 o Facebook publicou no seu blog oficial11 que passaria a mostrar mais 
conteúdo publicado por usuários nos FN (BACKSTROM, 2016) e, no dia 
11 de agosto do mesmo ano, publicou afirmando que posts informativos 
seriam considerados mais importantes (XU; LADA; KANT; 2016).

O grande problema por trás da seleção algorítmica de conteúdo é que 
não temos acesso aos critérios levados em consideração nessa seleção. 
Sabemos que os algoritmos são atores fundamentais na composição dos 
textos que emergem dos FN e, consequentemente, da construção simbólica 
dos usuários. Como são responsáveis por fazer com que posts fiquem 
visíveis, consequentemente fazem com que vários atores sejam silenciados. 
A justificativa utilizada pelo Facebook é a de que essa seleção é feita de forma 
impessoal, objetiva e baseada na “relevância” dos posts. Mas a consideração 
de algo como “relevante” não é uma atribuição subjetiva?

Rob Kitchin (2014) afirma que, ao contrário do que as empresas que 
trabalham com algoritmos na seleção de informações alegam (como o 
Facebook, o Google ou a Amazon, por exemplo), os algoritmos não são 
atores que agem objetiva e imparcialmente. Inclusive, não são sequer es-
táveis, mas constantemente refeitos e reeditados. Ou seja, os algoritmos 
são realizações incertas, provisórias e frágeis (KITCHIN, 2014) que, para 
funcionarem, precisam ser programados com listas e critérios produzidos 
por pessoas e grupos de interesse. Assim, a construção de uma percepção 
pública dos algoritmos como sendo “objetivos” é importante tanto econô-
mica quanto politicamente, como salienta Tarleton Gillespie (2014).

11. Disponível em: <https://newsroom.fb.com/>. Acesso em: 15 ago. 2016.
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A cuidadosa articulação de um algoritmo como imparcial o certifi-
ca como um ator sociotécnico confiável, confere relevância e credi-
bilidade aos seus resultados e mantém a aparente neutralidade do 
seu provedor em face às milhões de avaliações que faz (GILLES-
PIE, 2014, p. 179, tradução nossa12).

Dessa forma, a partir do momento em que as pessoas passam a se infor-
mar pelo Facebook, estão sujeitas às suas regras de visibilidade e invisibi-
lidade. Essa relação é intensificada à medida que as corporações de mídia 
também se submetem a essas regras, de todas as formas possíveis. Com a 
adesão da mídia institucionalizada a esse formato, é como se estivéssemos 
diante de uma legitimação do Facebook como lugar onde encontrar todas 
as informações importantes – inclusive jornalísticas.

A midiatização em várias camadas
Com o advento dos Instant Articles e a adesão das corporações de mídia 
jornalística à ferramenta, presenciamos uma nova fase no processo de mi-
diatização. Vemos a mídia jornalística reificada se submeter às forças de 
moldagem de outra mídia para continuar seu papel enquanto instituição. 
Uma “midiatização na mídia”. 

A fim de alcançar o público que acessa as notícias via Facebook, os veículos 
jornalísticos passam a seguir o padrão ofertado pelos IA e as regras de 
circulação vigentes na plataforma e, de certa forma, legitimam a autoridade do 
Facebook. Vemos, dessa forma, a mídia jornalística ser moldada e influenciada 
pelas forças de outras mídias, como o Facebook e os Instant Articles.

Por outro lado, não podemos nos esquecer de que a própria existência 
da ferramenta IA se deve a uma adaptação e legitimação dos smartphones. 
Como está dito claramente na apresentação da ferramenta, o Facebook 
busca se adaptar aos usuários do acesso mobile. Ou seja, trata-se de um 
aparato de comunicação que molda uma segunda mídia que, por sua vez, 
vai moldar uma terceira. Vemos não só uma midiatização na mídia, mas 
uma midiatização na mídia em várias camadas e intensidades. 

12. No original: “The careful articulation of an algorithm as impartial (even when 
that characterization is more obfuscation than explanation) certifies it as a reliable 
sociotechnical actor, lends its results relevance and credibility, and maintains the 
provider’s apparent neutrality in the face of the millions of evaluations it makes”. 
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A força de moldagem desses aparatos não é uma novidade, vide a in-
fluência do surgimento da televisão ou da internet nos processos comu-
nicacionais. Mas o que nos chama a atenção nesse caso é como a mídia 
jornalística passa por uma moldagem da mídia Facebook nesse processo 
de transição. Desde o formato até a circulação, a lógica de mídia do Face-
book passa a reger todo esse conteúdo. Não se trata apenas de uma molda-
gem segundo um novo aparato técnico, mas uma adaptação às lógicas de 
mídia – de circulação e produção de conteúdo – de uma outra instituição 
midiática. Às lógicas e às regras de outra instituição que tem objetivos 
comerciais e mercadológicos.

Porém, não podemos nos esquecer do outro lado dessa questão: de 
que o Facebook também depende do jornalismo institucionalizado. Como 
vimos nos dados de pesquisas mostrados anteriormente, a intenção do 
acesso de grande parte dos usuários é buscar informação e o Facebook 
afirma que “o objetivo do Feed de Notícias é trazer histórias que informem 
e entretenham as pessoas” (MOSSERI, 2016). Trata-se, portanto, de uma 
interrelação e de influência mútua da mídia jornalística pelo Facebook e 
vice-versa.

O que devemos problematizar é como essa interrelação influencia na 
construção simbólica dos usuários. O que significa a adesão do jornalis-
mo às regras do Facebook? O que essas mudanças acarretam no cotidiano 
de consumo de informações das pessoas? A transformação nos processos 
de circulação e produção de notícias pode transformar também a con-
cepção do que é considerado notícia? Em quais momentos o Facebook 
se apropria dos valores canônicos do jornalismo em benefício próprio? 
E em quais momentos se afasta? Trata-se de questões que nos movem e 
que são base da pesquisa que vem sendo desenvolvida no projeto de tese 
em vigor13. Ainda não temos respostas a essas perguntas (nem sabemos se 
teremos), mas pretendemos desenvolver diversas pesquisas na intenção 
de respondê-las.

13. A autora do artigo é Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Comu-
nicação da UFMG e desenvolve projeto de tese em que estuda as interfaces entre 
a mediação algorítmica e a mediação jornalística no Facebook com as mediações 
institucionais da plataforma.
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Midiatização em conflito: reflexões sobre a 
Guerra do Golfo no cinema de Harun Farocki
Luís Felipe Flores

introdução

O processo de midiatização de um acontecimento parte, inicialmente, de 
um conjunto de estilhaços espaço-temporais a serem apanhados e organi-
zados em narrativas muitas vezes conflituosas entre si. Esse movimento de 
fabricação das temporalidades discursivas é atravessado por jogos de po-
der que implicam interesses e desdobramentos diversos, sobretudo quan-
do colocados em perspectiva global. Fragmentos previamente dispersos 
são retomados por fluxos semânticos, midiáticos ou temporais, processo 
no qual determinadas linhas podem apresentar, pelo menos a princípio, 
posições de hegemonia material ou simbólica em relação a outras. Com 
efeito, certas narrativas encontram-se alinhadas aos poderes instituídos 
– governos, exércitos, corporações, igrejas –, dotados de meios concretos 
para amplificar as visibilidades e impor suas formas de mediação. No en-
tanto, a própria mídia contém, em situações específicas, contrapontos sig-
nificativos em relação aos fluxos narrativos hegemônicos (KROTz, 2014, 
p. 70). Esses são provenientes, sobretudo, de sujeitos individuais ou cole-
tivos que operam em lugares de invenção, transformação e reflexão, como 
as redes sociais, os movimentos políticos ou os meios artísticos.
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As guerras compõem um campo de eventos complexo para uma rede 
planetária globalizada. Por ocorrerem em lugares “distantes”, às vezes isola-
dos sob esquemas de censura ou de violência provenientes de dentro e fora 
das fronteiras nacionais, as manifestações da mídia são fundamentais na 
elaboração, transmissão e circulação das narrativas sobre as guerras. Confli-
tos como os de Gaza, do Líbano, da Coréia, do Vietnã, da Síria, de Kosovo, 
da Líbia, entre outros, dependem fortemente da reconstrução e da difusão 
midiática dos seus fenômenos, a fim de que se tornem sensíveis ou cognos-
cíveis para além de seus limites territoriais imediatamente tangíveis.

A Guerra do Golfo de 1991 representou um evento inescapável para 
quase todos os lugares e países que compõem o mundo globalizado. Antes 
mesmo de a guerra acontecer, era possível observar a construção de blocos 
narrativo-midiáticos capazes de legitimar as intervenções norte-america-
nas no Iraque, ocultando as verdadeiras questões em jogo no conflito. Mas 
foi apenas durante a invasão do país africano que esse processo discursi-
vo atingiu uma formulação decisiva. Exibindo, talvez pela primeira vez 
na história, imagens produzidas pelas próprias armas, isto é, por câmeras 
acopladas nos aviões ou nos mísseis teleguiados, os grandes agentes da 
mídia norte-americana contribuíram para reforçar a ideologia da guerra 
cirúrgica, exaltando equipamentos bélicos, supostamente infalíveis, que 
destruiriam alvos militares sem as chamadas “casualidades” civis.

Bakhtin (2012, p. 117) ensina que “a situação social mais imediata e o 
meio social mais amplo determinam completamente e, por assim dizer, a 
partir do seu próprio interior, a estrutura da enunciação” (grifos do autor). 
A palavra só adquire significação a partir de uma dimensão social e dia-
lógica, pois todo signo está indissoluvelmente ligado à sua situação social. 
Assim, a organização discursiva repercutida pela grande mídia no conflito 
iraquiano não é unívoca nem se reduz à esfera dos signos, mas preenche 
o espaço simbólico com uma narrativa capaz de refundar figuras de legi-
timação da violência e da dominação. São as noções de “arma inteligente”, 
de “guerra higiênica” ou de “guerra sem baixas”, que pretendem obliterar a 
própria violência de um conflito, oferecendo o engodo de uma guerra “pu-
rificada”. É a demonização do “ditador” Saddam-Hussein, que acumularia 
todas as ameaças ao mundo supostamente livre e democrático da cultura 
ocidental. A textualidade da mídia seria atravessada, enfim, pelas manifes-
tações da linguagem enquanto ato político-ideológico capaz de distorcer a 
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realidade e sustentar certos projetos de poder, como é o caso da expansão 
imperialista estadunidense.

A linguagem, em suma, é uma arena de lutas que reflete ou difrata 
sentidos, consciências, valores sociais. Ora, pensadas em esfera diferente, 
porém indissociável de uma dimensão simbólica, também as guerras são 
lugares privilegiados de disputas narrativas e de jogos de poder. Algo se 
desdobra por detrás da narrativa de uma “guerra higiênica”, do discurso 
de uma destruição supostamente límpida e transparente produzida pela 
eficácia tecnológica. Se “a multiplicidade de significações é o índice” da 
palavra (BAKHTIN, 2012, p. 135), é preciso investigar: quais são os signi-
ficados que a atravessam e disputam ideologicamente, em especial no caso 
da Guerra do Golfo de 1991? Sabe-se que o discurso da precisão cirúrgica 
foi “desmascarado” graças ao empenho de organizações e personalidades 
extraoficiais, que evidenciaram as baixas civis causadas por mísseis pre-
tensiosamente perfeitos e forçaram os próprios grupos midiáticos tradi-
cionais a reverem suas posições. Nesse sentido, quais dissonâncias deses-
tabilizariam o campo de batalha linguístico-narrativo que se dobra sobre 
o campo real da Guerra do Golfo?

Cabe reter que a construção midiática da Guerra do Golfo utilizou 
procedimentos específicos para significar o evento de determinada ma-
neira, como a voz over dos jornalistas, os depoimentos de especialistas, os 
materiais de arquivo das máquinas, a repetição excessiva das imagens, os 
replays dos ataques. Além disso, investiu-se na transmissão em tempo real 
do conflito, ao ponto de quase naturalizar, por exemplo, os registros dos 
bombardeios noturnos em Bagdá. O processo de midiatização da guerra, 
baseado em imagens operacionais fornecidas, via de regra, pela própria 
instituição militar do Pentágono, coloca questões importantes sobre as 
narrativas midiáticas, que restam entrecruzadas à gestão do conflito.

Em seu filme Reconhecer e perseguir (2003), o diretor alemão Harun 
Farocki reflete justamente sobre as armas inteligentes e as imagens por 
elas produzidas no referido contexto. Partindo das imagens operacionais 
da Guerra do Golfo de 1991, que são organizadas no interior de uma mon-
tagem ensaística, ele oferece um contraponto crítico aos modos hegemôni-
cos de construção midiática do conflito iraquiano e contribui, assim, para 
abrir a história a novas possibilidades de legibilidade e de interpretação.
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Como bem sugeria Peirce, todo texto está aberto a leituras infinitas. De 
modo análogo, um acontecimento nunca cessa de acontecer, sujeito que 
está a contínuas reformulações narrativas e reinterpretações. É nesse sen-
tido que Ricoeur (1994) falava em “tessitura da intriga”, a mediação entre 
tempo e narrativa que constituiria um “arco mimético” com três modos de 
operação, em relação ininterrupta, a saber:

Mimese 1 corresponde ao mundo prefigurado, a tudo aquilo que 
encontramos como pano de fundo moral, ético, cultural, em suma, 
o que antecede nossa entrada no mundo e no próprio universo das 
construções narrativas. Mimese 2 é, simultaneamente, o momen-
to de configuração de uma narrativa específica, a articulação de 
elementos discordantes, ou a síntese do heterogêneo, e mediadora 
entre mimese 1 e 3, sendo a última correspondente ao momento 
de leitura. Como reconfiguração de uma configuração narrativa a 
partir das condições de prefiguração, mimese 3 não somente situa 
de forma inequívoca o papel da fruição como operação de leitura 
que atribui novos sentidos ao que foi narrado – negando qualquer 
perspectiva imanentista e situando o leitor como ator primordial 
em todo o processo – como radicaliza a compreensão da dinamici-
dade dos processos de articulação narrativa. Em síntese, uma nar-
rativa jamais está completa e são problemáticas quaisquer pressu-
posições de hierarquia entre narrador e leitor, bem como sugestões 
de sentidos plenos nas narrativas, que têm na abertura de sentidos 
sua característica mais importante, ainda que não anulando outras, 
por exemplo, o fato de que toda narrativa lida com o tempo e com 
a armação da intriga, portanto, com a disposição de temporalida-
des distintas – passado, presente e futuro – e com um conjunto 
heterogêneo, muitas vezes disperso, de acontecimentos e agentes 
na construção de uma história. Fundamental na leitura ricoeuriana 
das narrativas é também a dimensão relacional nelas pressupostas, 
pois resultam sempre de interações entre textualidades e leituras 
reconfiguradoras de sentidos (CARVALHO, 2014, p. 7-8).

Trata-se de reconhecer, portanto, as possibilidades hermenêuticas liga-
das à fabricação narrativa. Ao retomar a Guerra do Golfo, ao oferecer con-
trapontos às narrativas prefiguradas até então, Farocki reconfigura todo 
um mundo de valores e sentidos acumulados, contribuindo para organi-
zar novas possibilidades de interpretação da história. O cinema poderia 
ser tomado, no caso, como um meio específico que participa de um pro-
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cesso de midiatização mais amplo, capaz de sediar estratégias potenciais 
para a ruptura com determinados discursos ou tempos historicamente 
sedimentados. Este artigo pretende entender de que modo isso ocorre no 
texto de Reconhecer e perseguir – texto esse que começa antes e termina 
depois da duração do filme – com especial atenção aos aspectos específicos 
da cobertura jornalística observados no conflito do Iraque.

A cobertura jornalística das guerras

Os processos de transmissão da informação se transformaram radical-
mente ao longo do século XX – e no princípio do XXI – acompanhando 
desenvolvimentos tecnológicos e midiáticos que afetaram e continuam a 
afetar a pluralidade do campo comunicacional. Dos antigos mensageiros a 
cavalo ou dos célebres pombos-correios, até os meios eletrônicos contem-
porâneos, passando, no entremeio, por trens, navios, aviões, telégrafos, 
telefones, a experiência do espaço e do tempo foi profundamente afetada 
pelas possibilidades instantâneas (e simultâneas) de conexão no mundo 
globalizado. Como afirmam Hoskins e O’Loughlin:

Seja pela transmissão ao vivo ou pelas mídias interativas, agora po-
demos nos conectar à guerra de uma maneira antes inviável; po-
demos ler e responder ao blog do soldado no campo de operações, 
baixar o manual de treinamento terrorista em PDF, doar com um 
clique para o trabalho humanitário, ou escutar ao vivo a voz do 
ferreiro afegão enquanto almoçamos (HOSKINS; O’LOUGHLIN, 
2010, p. 6).

Tais transformações, no entanto, produzem consequências complexas. 
Para além dos aclamados benefícios produzidos pela redução das distân-
cias, pela multiplicação dos pontos de vista, pela aceleração dos deslo-
camentos, pelo aumento da transparência, resta uma intrincada rede de 
interações entre mídia, sociedade, estado, instituições, indivíduos. Para 
dizer de outro modo: se, por um lado, o desenvolvimento midiático car-
rega avanços potenciais para as redes de comunicação interconexas que 
se configuram em escalas locais, regionais ou globais, por outro lado, esse 
mesmo progresso coloca uma série de novos problemas – ou agrava pro-
blemas previamente existentes – sobre as construções de sentido e os jo-
gos de poder que envolvem as mediações dos acontecimentos.
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Não é objetivo deste artigo oferecer uma descrição totalizante da co-
bertura jornalística das guerras, mesmo porque a análise de cada caso de-
penderia de um contexto particular, irredutível às formas de atuação dos 
agentes midiáticos. Almeja-se, antes, levantar aspectos gerais referentes 
aos conflitos bélicos, sobretudo aqueles dotados de visibilidade em escala 
global, ou seja, que transpõem as fronteiras locais ou nacionais de suas 
ocorrências e encontram ampla repercussão ao redor do mundo. Tais as-
pectos, colhidos em bibliografias especializadas, servirão para delinear, 
em seguida, certas especificidades da cobertura jornalística no caso da 
Guerra do Golfo de 1991. Para fins metodológicos, serão considerados 
os principais conflitos protagonizados pelos Estados Unidos na segunda 
metade do século XX, propiciando maiores afinidades comparativas com 
o objeto escolhido.

Katie Adie (apud ALLAN; zELIzER, 2004, p. 3), correspondente de 
guerra da BBC, afirma que “A própria natureza da guerra confunde o papel 
do jornalista”. Ela se refere, no caso, às difíceis experiências do jornalista 
no coração do conflito, ao choque brutal da realidade que praticamente 
impossibilita uma atitude de completo distanciamento ou neutralidade 
profissional. Com efeito, a individualidade do correspondente de guerra 
é confrontada por essa difícil questão moral: até que ponto é possível, in-
tencionalmente ou não, permanecer fiel ao princípio da verdade, quando 
estão em jogo interesses e destinos dos seus próprios compatriotas e da 
sua nação? Para Stuart Allan e Barbie zelizer, a cobertura da guerra

constitui uma prova de fogo para os tipos de jornalismo, em senti-
do amplo. Enquanto o papel do correspondente de guerra tem sido 
associado, há tempos, a certa tradição romântica, ele é perturbado, 
na realidade, por um conjunto de problemas ligados à lealdade, 
à responsabilidade, à verdade e ao equilíbrio (ALLAN; zELIzER, 
2004, p. 3).

Para além da participação individual, a fabricação das coberturas 
jornalísticas se abre para uma verdadeira torrente comunicacional que 
envolve, grosso modo, negociações complexas com cidadãos, governos, 
instituições econômicas e outros atores sociais. O testemunho dos 
correspondentes que presenciam o conflito é fundamental na construção 
das narrativas de guerra e nas relações destas com os diversos públicos 
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receptores, como demonstram de maneira notável os casos da Guerra da 
Coréia (1950-53) e da Guerra do Vietnã (1954-75). Relatos ou registros 
obtidos in loco alcançaram grande repercussão midiática nesses conflitos, 
contribuindo potencialmente para modificar a recepção e a percepção dos 
acontecimentos em suas aparições na esfera pública.

Cada vez mais, porém, a experiência dos repórteres de guerra está 
submetida a “[...] um emaranhado de limitações – políticas, militares, 
econômicas e tecnológicas, entre outras – que, juntas, podem reduzir a 
experiência de maneira drástica” (ALLAN; zELIzER, 2004, p. 5), tornando 
difícil discernir e analisar com precisão os fatores que caracterizam a 
cobertura midiática da guerra, em geral. Exemplos disso são as modificações 
na estrutura dos próprios conflitos e os protocolos militares de cobertura 
jornalística observados na Guerra do Golfo, que serão descritos mais adiante.

Grosso modo, o gênero da cobertura jornalística dos conflitos poderia 
ser dividido em três momentos cronológicos distintos: um que precede a 
guerra, sendo constituído por debates sobre os sentidos e as intenções da 
intervenção militar propriamente dita; um que corresponde às interpreta-
ções e narrativas da guerra a partir do momento de sua eclosão factual, no 
momento presente da duração do combate; um que acumula diacronica-
mente os fragmentos de um evento situado no passado, mas cuja tessitura 
narrativa não cessa jamais de acontecer. No primeiro momento, joga-se 
com a legitimidade da ação militar dentro e fora da nação, o suporte às 
decisões de um Governo por parte de seus cidadãos e da comunidade in-
ternacional. No segundo, debate-se a própria continuidade da guerra e a 
execução de suas operações, como bombardeios ou envio de mais tropas. 
No terceiro, disputa-se a afirmação narrativa de tudo o que foi e pode ser 
o conflito, inclusive a projeção futura de seus sentidos.

Todos esses estágios são atravessados por forças comunicacionais e 
sociais distintas, em um processo de disputa que não se fecha em torno 
de nenhum poder ou agente unívoco. Um Estado, um jornal, uma rede 
de televisão não consegue impor, ao menos não de maneira totalizante, 
determinada narrativa sobre o mundo social. Mesmo porque, no interior 
de seus próprios organismos – estatais, televisivos, midiáticos – há fissu-
ras e oscilações imprevistas, capazes de deslocar suas próprias atuações. 
De fato, qualquer possibilidade de construção narrativa só pode emer-
gir em um movimento permanentemente aberto a novas interpretações 
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e ordenações de sentido, mesmo quando, parafraseando Marx (2012), a 
locomotiva da história carrega em seus vagões o peso explosivo do poder 
hegemônico.

É claro que tal divisão só pode ocorrer, reflexivamente, no abismo de 
seu terceiro momento, que sintetiza de maneira simplificada os conflitos 
concretos e suas vicissitudes. Como bem ensina o filósofo Paul Ricoeur 
(1989, 1994), o processo de construção dos sentidos é dinâmico, fazendo-se 
de constantes retroalimentações narrativas e textualidades fragmentadas, 
relidas ou reinterpretadas pelos múltiplos fluxos e atores que compõem o 
corpo social. No caso das coberturas das guerras, o Estado pode (e vai) 
tentar pressionar a mídia e a sociedade a adotarem certo ponto de vista 
afim aos chamados interesses nacionais, mas nada garante a inexistência 
de dissensos como protestos e manifestações sociais. Mesmo que haja um 
conluio com grupos midiáticos, como é muitas vezes o caso nas guerras, 
os contrapontos surgirão inevitavelmente nos movimentos de grupos 
menores ou de indivíduos, que atuam em circuitos alternativos como 
jornais locais, organizações políticas, mobilizações sociais ou Internet, 
para citar apenas alguns exemplos.

No livro Reporting the war, John Byrne Cooke (2007) oferece um amplo 
retrospecto da imprensa norte-americana nos mais importantes conflitos 
da nação, desde a Revolução de 1775 até a chamada guerra ao terrorismo. 
Com visível foco na mídia impressa, mas sem se limitar a esta, o estudo 
observa a atuação dos órgãos de comunicação na cobertura jornalística 
das guerras. Cooke convoca, sempre que possível, o contexto político, 
econômico e social de cada evento, dedicando especial atenção aos textos 
produzidos e socialmente repercutidos em torno dos conflitos.

A Guerra do Golfo, verdadeiro ponto de virada dos esquemas de cen-
sura instituídos pelo Estado, foi precedida por pelo menos quatro con-
flitos importantes à sua compreensão: a Guerra da Coréia, a Guerra do 
Vietnã, a Invasão de Granada e a Guerra do Panamá. Os dois primeiros, 
pela sua amplitude, pelas tensões entre Estado e mídia, e pela repercussão 
pública negativa. Os dois últimos, pela tentativa sistemática de blindagem 
jornalística por parte do Estado (CORDELIAN, 1992, p. 3). O conflito 
iraquiano, por sua vez, apresentou esquemas inéditos de controle da co-
bertura jornalística por parte do Pentágono. As possibilidades de acesso 
e transmissão da informação foram fortemente monitoradas pela “inteli-
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gência” do exército, amiúde em “cumplicidade” com meios tecnológicos e 
midiáticos1.

Malgrado o poder simbólico e concreto acumulado por essa estrutura 
midiática-militar, e apesar dos esforços “oficiais” para fornecer uma nar-
rativa unívoca da guerra, o campo simbólico não deixa de abrigar diver-
sos contrapontos – alguns deles surgidos ou realçados somente após o 
término do conflito – capazes de deslocar e renovar os sentidos do acon-
tecimento. A Guerra do Golfo dá muitos exemplos disso, como o suposto 
alvo militar que depois se descobriu ser uma fábrica de leite; a imagem do 
pássaro sujo de óleo que, mais tarde, provou-se falsa; as manipulações ou 
cortes executados na defasagem da transmissão “ao vivo”; as mortes de 
soldados norte-americanos causadas pelo próprio exército estadunidense, 
conferindo um sentido perverso à expressão “fogo amigo”. É preciso ob-
servar, contudo, que há nesse caso menos espaço de atuação para jornalis-
tas individuais, os “repórteres heroicos” que contribuíam fortemente para 
moldar pontos de vista no Vietnã ou na Coréia, por exemplo:

Na Guerra do Vietnã, a imprensa cumpriu comprovadamente um 
papel central na virada da opinião pública, que passou do suporte 
à política de guerra do governo para a oposição a esta. No conflito 
da Coréia, o público se voltou contra a guerra a partir do momento 
em que o combate chegou a um impasse, não havendo mais ne-
nhuma chance de vitória, mas, antes do público se desiludir com 
a guerra, o governo americano renunciou ao objetivo original da 
ONU, de unificar a Coréia pelo uso da força, e se comprometeu a 
negociar uma solução. Nesse caso, a influência da imprensa sobre a 
opinião pública se deu pelo relato do custo contínuo da luta, dema-
siado grande para ser sustentado sem nenhum propósito aparente, 
e não pela oposição à política governamental em curso. No Vietnã, 
a imprensa e o público se voltaram contra a administração Johnson 
para mudar os rumos do Vietnã e retirar o presidente da corrida 
pela reeleição (COOKE, 2007, p. 165).

1. Vale lembrar que a CNN praticamente monopolizou o espaço de cobertura desse 
conflito, algo que seria desestabilizado posteriormente, no segundo conflito do 
Iraque, pela presença do grupo Al Jazeera, que apresenta, por sua vez, polêmicas e 
questões específicas.
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Com efeito, a Guerra da Coreia foi marcada pela participação ativa de 
figuras proeminentes no debate público e na cobertura do conflito, como 
é o caso do renomado colunista do New York Herald Tribune, Walter 
Lippmann, cujas análises da interferência da ONU, sob o comando dos 
Estados Unidos, “[...] oferecem um exemplo singular da imprensa livre 
contribuindo para emoldurar os debates sobre as questões mais cruciais 
que confrontam um país nos tempos de guerra” (COOKE, 2007, p. 144).  
É também o caso dos correspondentes de guerra do mesmo jornal de 
Lippman, Homer Bigart e Marguerite Higgins, homenageados com o Prêmio 
Pulitzer pelos feitos notáveis na cobertura do conflito. Embora existissem 
tentativas de censura por parte do Estado, havia certamente maior espaço 
para um debate público amplo e democrático, em especial devido às maiores 
possibilidades de acesso “independente” às zonas de combate.

Cabe mencionar, ainda, que a Guerra da Coreia circulou predomi-
nantemente pelos rádios, jornais e revistas. O espectro de influência da 
televisão era bastante limitado, refletindo o número relativamente peque-
no de aparelhos televisivos disponíveis na época, bem como a ausência 
de suporte dos satélites para difusão global e instantânea dos conteúdos. 
Pode-se supor que este segundo termo determine um considerável peso 
logístico de transmissão, pois impõe a necessidade de transporte do mate-
rial filmado via avião ou helicóptero. Assim, a presença, nesse conflito, de 
uma televisão em estado embrionário, representa um contraste radical em 
relação ao observado na Guerra do Golfo. Esta contou com uma vasta es-
trutura de cobertura televisiva 24 horas, centralizada na atuação da CNN. 
Imagens produzidas por satélites ou por aviões eram transmitidas quase 
simultaneamente, enquanto a cobertura da Coreia dependia imensamente 
da atuação dos repórteres em terra.

Apesar de semelhante à Guerra da Coreia no tocante a certa autonomia 
da mídia face ao exército, a cobertura jornalística da Guerra do Vietnã 
evidencia uma série de transformações tecno-midiáticas que modificam a 
distribuição do espaço simbólico e discursivo do conflito. O peso da pala-
vra escrita ou falada, da mídia impressa ou radiofônica, é deslocado graças 
ao impacto da dimensão imagética do dispositivo televisual. Verdade que 
os textos de jornais e revistas apresentam figuras vinculadas às frases e 
palavras. Nada que se compare, contudo, à possibilidade de veicular regis-
tros filmados dos corpos, lugares, soldados, combates. O cinema, por sua 
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vez, depende de um sistema de produção e distribuição muito mais one-
roso do que as vias quase imediatas do fluxo televisivo2. Tudo somado, à 
época do conflito no Vietnã a televisão se encontra em estado de crescente 
consolidação, acarretando a reorganização das disputas simbólicas que 
envolvem as narrativas da guerra, e contribuindo para uma valorização 
inédita da dimensão gráfica no campo jornalístico-documental. Daniel 
Fazio faz uma espécie de retrospecto da questão:

Desde a Segunda Guerra Mundial, a natureza da relação entre a 
imprensa e o exército americanos mudou consideravelmente. Du-
rante a Segunda Guerra Mundial, os correspondentes e os coman-
dantes militares cooperaram em relação a qual informação pode-
ria ser divulgada e qual precisava ser censurada. Esse laço entre a 
imprensa e o exército se deteriorou fortemente durante a Guerra 
da Coréia e, não obstante a prática da censura, esta fracassou em 
prevenir a cobertura independente do conflito. De maneira similar, 
durante a Guerra do Vietnã, a mídia não era controlada pelos mi-
litares. Em resposta às repercussões da cobertura sem censura da 
guerra sobre a opinião pública, no caso do Vietnã, os líderes mili-
tares e políticos dos Estados Unidos controlaram rigorosamente a 
cobertura midiática dos conflitos subsequentes. A mídia foi banida 
na cobertura da intervenção norte-americana em Granada, no ano 
de 1983. Os líderes militares e políticos conseguiram, em grande 
parte, controlar o acesso midiático à Guerra do Golfo de 1991 e à 
Guerra de Kosovo de 1999. Jornalistas trabalhando nos conflitos 
do Afeganistão e do Iraque, no século XXI, também ficaram total-
mente dependentes dos militares para obter acesso e informação 
(FAzIO, 2007, p. 1).

Não se trata, em todo caso, de determinar irrevogavelmente as manei-
ras de imposição de um discurso, seja ele estatal, midiático, ou de qualquer 
outra ordem, mesmo porque esse suposto determinismo seria altamente 
questionável, para dizer o mínimo. As interseções entre mídia, estado e 
sociedade não são triviais, exigindo, antes de que qualquer pretensão de 
objetividade, uma observação e interpretação modesta de alguns elementos 

2. Por mais importante que seja um filme como Loin du Vietnam (1967), sua re-
percussão foi extremamente limitada. Claro que parte dessa limitação se deve, em 
parte, ao seu caráter profundamente crítico.
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colhidos nos textos, produzidos em torno de cada conflito. Doravante, este 
artigo se concentrará nos jogos de poder instaurados entre mídia e estado 
na Guerra do Iraque, em especial no que se refere à utilização das tec-
nologias militares eletrônicas, e às imagens eletronicamente produzidas e 
divulgadas no âmbito da guerra.

Particularidades da Guerra do Golfo

Uma célebre frase, proferida por um Comandante de Operações da Aero-
náutica norte-americana, sem identificação, como introdução a uma co-
letiva de imprensa em solo iraquiano, parece sintetizar alguns aspectos da 
questão. Segundo Malcom W. Browne (1991), repórter do The New York 
Times, esse comandante teria dito:

Não sou um grande fã da imprensa, e quero que saibam onde es-
tamos uns em relação aos outros. Suponho que a imprensa tenha 
seu propósito. Mas uma coisa é certa: vocês não podem me fazer 
nenhum bem, e com toda certeza podem me fazer mal (BROWNE, 
1991, s.p.).

Com efeito, o conflito iraquiano é marcado, sobretudo, por um nível 
de tensão sem precedentes entre os agentes midiáticos e os representantes 
do exército, com rigorosos esquemas de censura impostos arbitrariamente 
pelo Pentágono. O ponto principal desse esquema foi a implementação do 
chamado “sistema de grupos” (pools), composto pela utilização de equipes 
limitadas de jornalistas e técnicos, sempre selecionados, acompanhados e 
controlados pelos militares.

Quando o estabelecimento das forças no golfo começou, logo ficou 
claro que o exército americano, ainda acirrado pelo que via como 
traição por parte da imprensa no Vietnã, estava decidido a não 
permitir nenhum mal comportamento do tipo neste novo teatro, 
independente do envio de tropas levar à guerra ou não. A Central 
de Comando (Centcom) dos militares, cuja autoridade incluía o 
Oriente Médio, estabeleceu, para o corpo da imprensa americana, 
um quartel em Dhahran, na Arábia Saudita, na costa oeste do 
Golfo Pérsico, a trezentos quilômetros da fronteira com o Kuwait. 
O acesso da imprensa às tropas aliadas era estritamente controlado 
pelo Centcom. Os correspondentes em Dhahran podiam se alistar 
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em viagens de campo, nas quais podiam ver tanques praticando 
disparos, almoçar com as tropas da linha de frente e, talvez, 
entrevistar um comandante de batalhão. No quartel da imprensa 
em Dhahran, “grupos de imprensa” (press pools) – grupos de 
jornalistas das diversas mídias – eram formados e designados a 
unidades militares, em áreas de preparação no deserto, próximas 
à fronteira do Kuwait. Em geral, um pool team incluiria um 
jornalista da mídia impressa, um do rádio, um fotógrafo, e equipes 
televisivas de dois ou três homens. A competição para se alistar em 
um pool era intensa, apesar da aversão dos jornalistas ao sistema 
de grupos (pool system), sob cujo domínio todos os despachos 
realizados pelos correspondentes do grupo eram compartilhados 
com os jornalistas não designados para as unidades em campo. 
Um agravante adicional era o requerimento de que todos os 
relatos feitos pelos grupos (pools) da imprensa no deserto, bem 
como relatos televisivos ou radiofônicos transmitidos do quartel 
do grupo (pool) em Dhahran, ou da capital saudita, estivessem 
sujeitos à “revisão de segurança” dos censores militares – isto é, à 
censura (COOKE, 2007, p. 169).

É claro que essas medidas só poderiam surgir em cumplicidade com 
o aparato tecnológico disponível aos interesses do poderio militar, como 
as imagens de satélite e as armas inteligentes. Contudo, para além dessa 
dimensão da inovação, o sistema de grupos constitui uma resposta alta-
mente autoritária aos problemas históricos observados entre as mídias e o 
exército norte-americano nos conflitos precedentes do século XX. Como 
se os Estados Unidos buscassem, assim, evitar ao máximo qualquer rup-
tura significativa com as informações e as narrativas “oficiais” agenciadas 
pelo Estado. Browne observa:

O sistema de cobertura da guerra no Golfo Pérsico, construído 
no verão do ano passado pelo Pentágono e por representantes das 
maiores organizações de notícia da América, possui antecedentes 
que datam do breve conflito em Granada, de 1983, no qual jorna-
listas foram impedidos de trabalhar. Seus empregadores objetaram 
tão fortemente que o Pentágono reuniu uma comissão encabeçada 
pelo Major-General Winant Sidle, chefe aposentado do departa-
mento de informação do exército, e composta principalmente por 
militares e oficiais de relações públicas do Governo. A comissão 
recomendou que as guerras futuras fossem cobertas por grupos de 
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representantes de notícias – selecionados, controlados e censura-
dos pelos militares (BROWNE, 1991, s.p.).

Como complemento, as coletivas de imprensa eram sempre conduzidas 
por oficiais “[...] bem versados na arte de dizer muito pouco durante um 
tempo considerável” (YOUNG, 2013, p. 7-8). Browne (1991) discorre 
sobre coletivas recheadas de detalhes e informações criteriosamente 
selecionados pelo exército para fins de publicidade e “inteligência” militar. 
Young (2013, p. 8) aponta, ainda, que apenas correspondentes autorizados 
podiam ter acesso aos comandantes ou fazer visitas guiadas ao front, embora 
raramente durante operações militares efetivas. Os correspondentes 
também precisavam assinar um termo de compromisso com diretrizes de 
segurança, além de submeter cópias de suas matérias para serem revisadas 
em busca de possíveis brechas de segurança. Em suma, os membros da 
mídia sofreram um cerceamento extremo, seja nas suas possibilidades de 
deslocamento através das áreas de operação, seja nos seus trabalhos de 
cobertura jornalística no interior das zonas de combate.

A constante vigilância do acesso territorial ou informacional do confli-
to resultou, evidentemente, na grande dificuldade dos vários participantes 
da mídia para produzirem suas próprias imagens narrativas do combate. 
Para além de todas as restrições de deslocamento mencionadas, a impren-
sa dependia dos vídeos ou relatos disponibilizados pela “inteligência” mi-
litar, que podia manipular, até certo ponto, os elementos disponíveis para 
a síntese mimética de uma história.

Com efeito, a CNN foi o único canal verdadeiramente capaz de lidar 
com as dificuldades e contingências impostas à cobertura jornalística da 
Guerra do Golfo, em grande parte devido à sua estrutura avançada de 
transmissão em rede, composta por equipamentos, jornalistas, satélites, 
canais de conexão, engenheiros, produtores, especialistas, comentaristas 
sempre à disposição (cf. SMITH, 1991). Contudo, para além de todo o 
arcabouço tecnológico, vale lembrar que a rede televisiva em questão foi 
favorecida pela decisão tomada por três dos seus correspondentes (Bernard 
Shaw, John Holliman e Peter Arnett) de permanecer em Bagdá após o 
alerta do governo norte-americano de que a segurança dos jornalistas 
estaria sob ameaça devido aos bombardeios previstos pelo exército. 
Mais ainda, quando as autoridades iraquianas decidiram expulsar os 
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demais correspondentes ocidentais do país, a equipe da CNN conseguiu 
permissão para permanecer, devido às relações diplomáticas do produtor 
Robert Wiener3 com oficiais do governo em Bagdá. Fato é que, a partir do 
momento que o conflito explodiu, em 17 de janeiro de 1991:

A mídia estadunidense, especialmente a CNN, dominou comple-
tamente a cobertura global do acontecimento. A CNN tinha câme-
ras e jornalistas em Bagdá ao longo de toda a guerra, uma grande 
equipe em Israel, a cobertura ao vivo de todas as conferências de 
imprensa concedidas pelo governo e pelo exército norte-america-
nos. Assim, suas imagens, discursos e materiais tenderam a moldar 
a cobertura global do acontecimento. Isso significou que a admi-
nistração Bush e o Pentágono conseguiram controlar o fluxo de 
imagens e discursos e, assim, gerenciar o espetáculo televisivo da 
Guerra do Golfo (KELLNER, 2004, p. 136).

Douglas Kellner, um dos principais estudiosos da Guerra do Golfo, de-
dicou uma série de textos para refletir sobre a atuação e a configuração da 
mídia no conflito. Sua hipótese geral é a de que a grande mídia norte-ame-
ricana, em vez de cumprir com seu papel de informação e debate, funda-
mental a todo contexto democrático, elaborou uma narrativa perigosa a 
partir dos eventos da guerra, aderindo fortemente às próprias estratégias 
publicitárias organizadas pelo governo e pelo exército. Recursos audiovi-
suais conspícuos, como trilhas sonoras excitantes, sons de tambores, su-
perimposições de imagens da bandeira nacional e das tropas americanas, 
marchas militares persuasivas, serviam à fabricação de um perigoso espe-
táculo midiático, descomprometido em realizar um balanço complexo dos 
fatos, além de desinteressado, na opinião de Kellner, em oferecer contra-
pontos ao discurso estatal (cf., por exemplo, análises do programa “Crise 
no Golfo”, da CNN, em KELLNER, 2004).

Cabe a ressalva de que analisar a atuação das redes televisivas e suas re-
lações com o Estado, na Guerra do Golfo, é tarefa extremamente comple-
xa, em especial no que se refere à CNN. Por um lado, é preciso considerar 
os impactos da censura, a onipresença do controle militar, o que resultava 
na grande dependência da mídia em relação aos mecanismos oficiais de 

3. Disponível em: <http://www.americanforeignrelations.com/O-W/Television-
-The-persian-gulf-war.html>. Acesso em: 3 jul. 2017.
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cobertura e circulação jornalística. Por outro lado, deve-se ter em mente a 
ausência de esforços significativos dos atores televisivos para romper com 
a cortina de desinformação oficial. Como observa Kellner (2001, p 271), 
“as próprias redes também restringiam o espectro de vozes que se faziam 
ouvir”, restringindo a participação de manifestantes anti-bélicos ou líde-
res pacifistas, por exemplo. Em paralelo com o que se observa no Brasil 
nestes tempos sombrios, as reportagens televisivas das grandes redes pri-
vilegiavam com infinita desproporção as manifestações sociais favoráveis 
à guerra. De resto, tais redes lançavam mão de diversos procedimentos e 
recursos para apoiar a política militar do governo, como a personalização 
das tropas americanas, a dramatização das histórias e a condenação moral 
do regime iraquiano (cf. KELLNER, 2001). Uma observação, que não será 
desenvolvida aqui, é que mesmo face a todo o aparato hegemônico conso-
lidado em nível discursivo, existiam contrapontos importantes em escalas 
menores, o que levou, pouco a pouco, à desestabilização de uma narrativa 
que se queria unívoca.

Não se trata, em todo caso, de especular sobre as relações e os acordos 
subterrâneos que se delineiam entre a mídia e o estado. Mais produtivo é 
caminhar próximo dos textos (e das imagens) que circularam nos meios 
midiáticos, nas redes televisivas, observar suas construções, seus proce-
dimentos, seus mecanismos, seus discursos, suas narrativas, suas formas 
de aparição. Nesse sentido, um aspecto crucial da Guerra do Golfo é a 
transmissão, pela televisão, de imagens pertencentes ao próprio circuito 
fechado do aparelho militar, provenientes, por exemplo, dos satélites do 
exército, dos aviões de combate ou, mais impressionante ainda, dos mís-
seis teleguiados programados para filmar a trajetória até o alvo. Imagens 
fornecidas pelo próprio Pentágono, após seleção criteriosa dos materiais 
condizentes com os seus próprios interesses, como preservar a aparência 
de uma guerra cirúrgica.

Contraponto crítico: Reconhecer e perseguir, de Harun Farocki
As especificidades da cobertura jornalística da invasão do Iraque pelas 
forças aliadas, em 1991, resultaram, grosso modo, em um estreitamento 
televisual das perspectivas narrativas e das visões sobre o conflito. Forte-
mente controlados pelo Pentágono, com a cumplicidade de grupos majo-
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ritários, os pontos de vista midiáticos, em especial na televisão, conver-
giam, de maneira quase unívoca, para os interesses do discurso oficial. 
Esforços independentes de questionamento existiram, bem como algumas 
manifestação contrárias à censura governamental feitos, sobretudo, pela 
mídia impressa. No mais das vezes, porém, nenhuma dessas alcançavam 
repercussão suficiente para vigorar publicamente.

Não obstante, durante e após o conflito, emergem, em menor escala, 
contrapontos críticos significativos nos mais diversos campos de circu-
lação sensorial e informacional da sociedade, como é o caso das orga-
nizações independentes e da militância anti-bélica. A esfera da criação 
artística é, também, um desses campos. Vários artistas confeccionaram 
obras potentes e confrontadoras sobre o tema, organizando imagens ou 
pensamentos carregados com possibilidades outras de reflexão e afeto. É o 
caso de John Keane, Wafaa Bilal, Krzysztof Wodiczko, entre outros.

Nesse contexto, o cineasta alemão Harun Farocki, um dos principais 
pensadores contemporâneos das imagens técnicas, dedicou extensa 
investigação visual e ensaística à Guerra do Golfo de 1991, partindo das 
imagens transmitidas pela televisão durante o conflito. É importante lembrar 
que o interesse de Farocki pelas disputas e transformações decorridas da 
produção e da circulação da imagem técnica na sociedade está presente desde 
seu primeiro filme, Fogo que não se apaga (1969), ensaio crítico sobre os 
limites da representação e do testemunho, até sua derradeira videoinstalação,  
Paralelo (2014), série de quatro episódios composta por fragmentos de 
jogos de videogame. Ao longo de sua carreira, ele trabalhou a questão de 
maneira singular, desenvolvendo reflexões sobre a visualidade tecnográfica 
e seus desdobramentos na experiência humana. O cineasta foi também 
interlocutor e colaborador de importantes pensadores do tema, como 
Vilém Flusser, Friedrich Kittler e Wolfgang Ernst (cf. ELSAESSER, 2004). 
É ele mesmo quem observa, referindo-se ao conflito do Iraque:

Naqueles dias, um novo gênero de imagem apareceu na televisão: 
captada pela cabeça de um míssil lançado contra seu alvo – quando 
o míssil atinge o alvo, a transmissão é encerrada. Eram imagens de 
armas inteligentes, dizia-se. Dez anos depois, nem as imagens nem 
as armas haviam sido devidamente examinadas (FAROCKI, 2010, 
p. 86).
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O trabalho do cineasta parte, assim, da constatação de uma cegueira 
analítica em relação às tecnologias de guerra à distância, não obstante o 
“progresso” e a difusão crescentes das mesmas. É justamente após esses 
dez anos que ele elabora as suas primeiras obras sobre o tema. Filmes que, 
embora tardios, baseiam-se em anotações e reflexões pessoais colhidas 
cuidadosamente ao longo dos anos, algumas delas publicadas nos textos 
La guerra siempre encuentra una salida e Diario de guerra (FAROCKI, 
2013). É verdade que, quando esses filmes são realizados, a guerra já havia 
sido bastante questionada de várias perspectivas. Isso não impede, contu-
do, que o artista produza reflexões singulares sobre o impacto das armas 
inteligentes na constituição dos fluxos temporais e das textualidades mi-
diáticas organizadas em torno do conflito.

A princípio, Farocki produz as instalações Olho/Máquina I, II e III 
(2001-2003), a fim de investigar de que maneira as ligações veladas entre 
indústria e guerra afetam os modos humanos de percepção ou existência. 
A investigação é condensada e aprofundada no filme Reconhecer e perse-
guir (2003), que retoma imagens e ideias das instalações para questionar 
a zona de indistinção entre real e virtual, presença e ausência, vivido e re-
presentado nas tecnologias da visão militar, rupturas acentuadas pela cir-
culação volumosa das imagens sintéticas e operacionais na mídia interna-
cional durante a Guerra do Golfo. Importante dizer: com o termo imagens 
operacionais, o cineasta define, “desde os anos 90, as imagens que fazem 
parte de um bloco técnico e não seguem nenhum interesse estético primá-
rio” (PANTENBURG, 2010, p. 181). É o caso das câmeras de vigilância, 
das reproduções informáticas visuais de scanners da íris ou dos programas 
de rastreamento. “A visão é […] uma visada: não serve para representar 
objetos, mas para agir sobre eles, para apontá-los. A função do olho é a da 
arma” (CHAMAYOU, 2015, p. 130).
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Figura 1 – Imagens operacionais da Guerra do Golfo
Fonte: Sequência de abertura do filme Reconhecer e Perseguir (Harun Farocki, 2003).

Na sequência de abertura do filme (Fig. 1), vemos uma série de seis 
imagens operacionais da Guerra do Golfo que se repetirão ao longo de 
todo o filme. São “imagens aéreas, com a mira no centro, transmitidas 
pelas pontas dos mísseis, filmadas por câmeras lançadas ao alvo”4. Essas 
mesmas imagens, aponta Thomas Voltzenlogel, “[...] ocuparam as telas te-
levisivas no mundo inteiro, e até hoje são mostradas pelos noticiários” 
(VOLTzENLOGEL, 2014).

Em geral, o dispositivo televisivo tradicional é marcado pela forte pre-
sença da voz over de jornalistas ou especialistas, destinada, grosso modo, 
a oferecer um acompanhamento “explicativo” ao espectador. Esse tipo de 
acompanhamento, muito usado na cobertura da Guerra do Golfo na te-
levisão, pode servir para delimitar a compreensão dos fatos mostrados, 
associando narrativamente as imagens e os sons de determinada maneira, 

4. Assim explica a narração. Em Olho/máquina, Farocki diferencia essas mesmas 
imagens daquelas utilizadas pela propaganda militar.
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e não de outra. Além disso, a escolha de quem fala, se é um comandante 
bélico ou um líder pacifista, modifica substancialmente as possibilidades 
do discurso. Alguns atores simplesmente não possuem voz na grande mídia, 
ou, no mínimo, podem falar apenas de maneira abafada.

No filme de Farocki, por sua vez, as imagens estão mais silenciosas. Ao 
retomar o material de arquivo da Guerra do Golfo, ele prefere preservar as 
brechas de incerteza ou incompletude na camada sonora, substituindo os 
comentários tradicionais por reflexões lacunares e questões indetermina-
das. Esse procedimento fílmico contribui para extrair as imagens dos lu-
gares onde estariam capturadas, isto é, da temporalidade hegemônica dos 
fluxos televisuais e jornalísticos, conferindo a elas novas possibilidades 
de leitura. Um gesto que pode ser pensado a partir das reflexões de Paul 
Ricoeur sobre a tríplice mimese, pois trata-se da possibilidade de refigurar 
certa experiência temporal, seguindo-se “o destino de um tempo prefigu-
rado em um tempo refigurado, pela mediação de um tempo configurado” 
(RICOEUR, 1994, p. 87, grifos do autor).

Gravações como as mencionadas, dos mísseis que atingem o alvo, 
foram usadas por muito tempo para ilustrar os discursos falaciosos da 
guerra sem baixas, da guerra cirúrgica, da guerra higiênica. Apareciam, 
via de regra, acompanhadas por esse tipo de discurso, como se o registro 
robótico, supostamente objetivo, pudesse comprovar que a tecnologia 
bélica de ponta, acionada da tela de um terminal, à distância segura do 
avião ou da central de comando, atinge apenas alvos militares.

Farocki subverte justamente esse discurso, reintroduzindo nas imagens 
uma dimensão de tempo e mudança, uma abertura para a consciência his-
tórica e para a reinterpretação. Trata-se, a princípio, de subtrair “[...] os 
discursos que acompanham certo tipo de imagem midiática” (VOLTzEN-
LOGEL, 2014), a fim de deslocar as formas de organização sensível que 
informam a sua circulação5. Doravante, pode-se olhar novamente para 
as imagens da guerra e construir novos textos, levantar diferentes ques-
tões sobre as mesmas imagens (que já não são exatamente as mesmas). 
Às imagens dos mísseis teleguiados, Farocki associa referências visuais e 

5. Gesto que possibilitaria, talvez, outras formas de partilha do sensível, no sen-
tido das aproximações entre estética e política desenvolvidas pelo filósofo francês 
Jacques Rancière (2009).
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sonoras à guerra e ao trabalho, como comerciais armamentistas, regis-
tros de máquinas na linha de montagem ou arquivos históricos de guerras 
passadas. Em linhas gerais, a proposta é desconstruir o discurso oficial da 
neutralidade e da objetividade presumidos pelo desenvolvimento tecno-
lógico, dando a ver, no interior do espaço social, as conexões veladas entre 
produção e destruição, ciência e política, guerra e economia.

Para isso, Reconhecer e perseguir reúne materiais pouco convencionais 
na realização de uma obra de arte. Em atitude recorrente ao longo de sua 
carreira, Farocki prefere voltar sua atenção para “[...] conjuntos de ima-
gens que não tinham, de início, vocação para serem tornadas públicas” 
(DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 207), como as gravações de câmeras aco-
pladas em objetos bélicos, os mecanismos de treinamento e de simulação 
militar, os segmentos propagandísticos dos mísseis teleguiados, os pro-
gramas de processamento das imagens operacionais, os modelos gráficos 
direcionados para a guerra ou para a fábrica, as imagens autogeridas dos 
robôs industriais, os registros incessantes das câmeras de vigilância, as 
filmagens da cadeia de produção eletrônica (de mísseis e automóveis) etc. 
Em suma, elementos visuais desprovidos de real visibilidade, situados nas 
entranhas dos sistemas técnicos e excluídos da linha de transmissão priva-
do-privado da comunicação contemporânea, esta que sobrepuja, cada vez 
mais, a própria possibilidade de existência de um espaço público.

Em um momento central do filme, as imagens gravadas pelos mísseis 
se repetem. A narradora afirma, então, que “em 1991, na Guerra do Ira-
que, os Estados Unidos publicaram muitas dessas imagens, fazendo com 
que a gestão da guerra e o relato do conflito se confundissem”. Consequência, 
talvez, dos esquemas de censura instituídos pelo Pentágono, como foi des-
crito acima. Posteriormente, quase no final do filme, a voz off problematiza 
o fato de que as imagens divulgadas dos ataques não mostram nenhum 
ser humano em seu campo visual, mas apenas os supostos alvos militares. 
“Dizem que existem imagens da Guerra do Golfo que mostram pessoas 
no alvo, mas não há provas. Essas imagens são produzidas e controladas 
pelos militares”.

Dentre os muitos desdobramentos dessa reflexão, cabe reter a consciên-
cia de que as instituições – o governo, o exército, a televisão – estabelecem, 
elas próprias, ordenações complexas sobre aquilo que será ou não mostrado 
“abertamente” em seus fluxos, mascarando, ao menos em parte, seus mo-
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dos convencionais de funcionamento. Mascarando, também, os verdadei-
ros sentidos ou perigos daquilo que mostram. Não importa, por exemplo, o 
quanto os noticiários repisem o sucesso das operações de combate, cujos 
alvos seriam de caráter exclusivamente “político” ou militar. Posteriormente, 
descobre-se que vários dos espaços atingidos eram construções civis (hos-
pitais, escolas, pontes, bairros residenciais), destroçados acidentalmente pe-
los “ataques cirúrgicos” (VOLTzENLOGEL, 2014) dos mísseis teleguiados. 
Descobre-se, ainda, que parte substancial das baixas no exército americano 
foram provocadas pela atuação do próprio exército americano.

A fim de escavar os discursos midiáticos predominantes sobre a guer-
ra, reconectando suas imagens a outros campos de disputa, outros jogos 
de poder, Farocki vai de encontro a uma tradição crítica com linhagem, 
talvez, adorniana, capaz de desnaturalizar os objetos culturais no interior 
das forças sociais e ideológicas que os envolvem. O principal é perceber 
que, da mesma forma que a guerra está presente em determinadas ima-
gens, a própria produção das imagens técnicas já é parte de um sistema 
sócio-técnico que fabrica armas inteligentes, e repercute formas de domi-
nação – logo, de violência. Em outras palavras, as imagens dos mísseis que 
atingem seus alvos no conflito iraquiano, quando veiculadas sem esforço 
de elaboração, reforça o próprio discurso que justifica a invasão do Iraque 
e a dominação imperialista. Naturalizar essas imagens, como a grande mí-
dia muitas vezes fez (e continua a fazer), como a CNN, para citar o caso 
mais evidente, fez com frequência durante a guerra em questão, é reforçar 
a temporalidade hegemônica que prevê, ulteriormente, a própria produção 
dessas imagens. Imagens circunscritas em sistemas técnicos. Usá-las como 
ilustração de guerra cirúrgica, aceitá-las como prova de civilização, é su-
cumbir à ilusão da neutralidade da técnica, desconsiderando que também 
elas são construções.

Desdobramentos no presente

Desde que Farocki realizou o seu filme Reconhecer e perseguir, baseado nas 
imagens da Guerra do Golfo de 1991, as condições de cobertura jornalís-
tica das guerras se modificaram bastante, seja graças ao novo estado da 
técnica bélica, seja devido a novos atores no circuito jornalístico, como a 
rede Al Jazeera, seja devido às tecnologias recentes de produção e difusão 
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das imagens midiáticas. Também a atuação dos Estados Unidos na maio-
ria dos conflitos é radicalmente outra, pelo menos desde o 11 de setembro, 
momento em que se declarou uma permanente Guerra ao Terror, figura 
abstrata, e por isso mesmo invencível. Muitas vezes, as intervenções nor-
te-americanas ganham a forma de ataques aéreos ou atuações de drones 
que se organizam e se executam subitamente, dificultando ainda mais o 
acompanhamento pelos repórteres ou correspondentes de guerra. Tome-se 
como exemplo o próprio conflito iraquiano, que repercute até os dias de 
hoje, tendo englobado também a Síria, ou os ataques ao Paquistão, que se 
prolongam desde 2004.

Todas essas mudanças produzem consequências importantes para as 
formas possíveis de narrativa midiática da guerra. Regimes extremamente 
fechados, barreiras à propagação da informação, protocolos de censura ofi-
cial, coligações dos grandes grupos informacionais, constituem dificuldades 
à construção de um espaço democrático de debate em torno dos eventos bé-
licos. Essas dificuldades, no entanto, por mais que exerçam forças coerciti-
vas, não podem silenciar por completo as vozes dissonantes que continuam 
a aparecer e oferecer contrapontos aos pontos de vista hegemônicos.

Como se moldam, no contemporâneo, esses contrapontos? A questão é 
complexa, e exigiria análise detalhada, além da observação das variações e 
especificidades de cada contexto. Alguns apontamentos podem ser esboça-
dos nesse sentido, por exemplo, em relação à guerra na Síria, cuja cobertura 
independente tem apresentado, entre outras, a transmissão via streaming e a 
produção de vídeos para circulação na internet. No primeiro caso, chamam 
atenção sobretudo as colaborações entre jornalistas profissionais e civis, 
como aponta o estudo de Madeline Storck (2014). No segundo caso, destoam 
as produções do grupo Abouddadara, um coletivo de artistas anônimos e 
autodidatas que disponibiliza, semanalmente, um novo filme que circula 
livremente nas plataformas digitais, como Vimeo e Facebook.

Talvez os sistemas de censura em tornos dos conflitos bélicos fiquem 
cada vez mais acirrados ao ritmo de evolução tecno-midiática da sociedade. 
As armas robotizadas, os mecanismos de vigilância, a desumanização dos 
conflitos, a presença intensiva das máquinas, os monopólios dos grandes 
grupos comunicacionais, todos esses elementos produzem processos de 
midiatização específicos e contribuem para apagar, das narrativas, a pró-
pria complexidade dos acontecimentos. No entanto, é preciso considerar 
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com atenção redobrada que esses mesmos processos de midiatização estão 
sujeitos a práticas e pensamentos transformadores dos indivíduos que deles 
participam, como transmissores, criadores, receptores, ou algum outro 
papel. É o caso do filme de Farocki analisado, no qual a Guerra do Golfo 
é retomada e reinterpretada por um viés crítico. Gestos como esse, muitas 
vezes mínimos, impedem o fechamento das narrativas hegemônicas e o 
preenchimento totalizante do espaço simbólico da sociedade, constituin-
do possibilidades importantes de resistência, reflexão e ação política.
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Mídia e terrorismo: as estratégias de  
grupos terroristas para a manutenção  
do poder numa sociedade midiatizada
José Tarcísio da S. Oliveira Filho

A mídia e a propagação do terrorismo

Figura 1 – Execução do fotojornalista James Foley pelo Estado Islâmico
Fonte: Youtube, 20141.

1. Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=YXFecwYkmJw>. Acesso 
em 10/07/2017.
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A Figura 1, acima, faz parte de um audiovisual divulgado por militantes 
do Estado Islâmico (EI) em agosto de 2014. O arquivo mostra a execução do 
repórter fotográfico norte-americano James Foley. Na época, Foley cobria a 
Guerra Civil da Síria e foi capturado pelo grupo terrorista de origem sunita. 
O homem que decapitou o jornalista afirmou no vídeo que o assassinato 
era uma resposta à intervenção norte-americana nos conflitos da região, 
incluindo bombardeios.

A repercussão e circulação do vídeo no mundo, através de diversas 
mídias, como noticiários televisivos, webjornais, aplicativos para celulares 
e pelo próprio Youtube fez com que várias mobilizações buscassem uma 
forma de evitar a difusão do material. A polícia britânica emitiu um co-
municado afirmando que o compartilhamento poderia constituir um crime 
considerando a legislação anti-terrorista do país. No Twitter, a hashtag 
#ISISmediablackout2 incentivou os usuários a não compartilharem o au-
diovisual, numa tentativa de frear a divulgação da mensagem proposta 
pelo grupo terrorista nas mídias. No Youtube, várias contas que repostaram 
o vídeo foram excluídas ou tiveram o conteúdo bloqueado. A difusão do 
vídeo também mobilizou grandes potências mundiais, como os Estados 
Unidos. Na época, o então presidente Barack Obama condenou a ação e 
prometeu revidar o ataque.

Essas atitudes, que compreendem desde a ação pró-terrorismo, em que 
grupos se aproveitam da mídia para divulgarem suas ideologias, até o uso 
das redes para a criação de um movimento de resistência, demonstram 
como a midiatização se realiza num ambiente de tensão e de diferentes 
práticas se tratando de ações fundamentalistas. Nota-se que membros do 
EI reconhecem a importância de se utilizar a mídia para aumentar o leque 
de influência, intimidar os opositores e mostrar as atividades do grupo. 
Vídeos dedicados a mostrar execuções, prisioneiros ocidentais e mensagens 
direcionadas são produzidos e divulgados constantemente por produtoras 
pertencentes ao EI, como a Al Hayat – que também possui uma emissora 
de rádio e periódicos impressos.

2. ISIS faz referência ao Islamic State of Iraq and Syria – Estado Islâmico do Iraque 
e da Síria.
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A reportagem “Por que nos fascinamos com as cenas de violência do 
Estado Islâmico?”, produzida pelo site Pragmatismo Político3 em maio de 
2015, buscou explicar porque os meios de comunicação cada vez ganham 
mais importância nos atos terroristas. O professor da Universidade de 
Valência, Luis Veres, especialista em comunicação e violência, afirmou 
que, a cada dia, há uma relação maior entre o terrorismo e os meios de 
comunicação devido à apropriação dos extremistas da espetacularização 
característica do jornalismo, como uma forma de transmitir mensagens. 
Identifica-se, portanto, que o uso da mídia não é apenas para mostrar as 
execuções (apesar da repercussão maior destas), mas também para trans-
mitir ideologias e, consequentemente, obter maior número de seguidores.

Um estudo realizado por pesquisadores de cinco universidades do 
Reino Unido mostrou que “[...] assim como as democracias utilizam o 
marketing político para recrutar eleitores, os terroristas também podem 
utilizar as técnicas de marketing e propaganda para recrutar simpatizantes 
ou mesmo candidatos a homens-bomba” (BAINES et al. 2010, p. 493). Os 
materiais fazem uso de vários elementos, como a emoção e a monofonia, 
com o intuito de aumentar a área de influência e novos adeptos, principal-
mente jovens.

Considerando a relação entre midiatização e terrorismo, propomos 
uma análise de como os grupos extremistas têm utilizado a mídia para 
propagar seus ideais. A análise consiste na identificação dos elementos 
acionados em dois vídeos veiculados por uma emissora Iraniana (IRIB/
Jamm-E-Jam). Além de utilizarmos aspectos da textualidade, com base 
em autores como Paul Ricouer (1991) e Gonzalo Abril (2012), também 
consideramos necessário, de forma preliminar, esclarecer aspectos da mi-
diatização e desmitificar algumas visões que são atribuídas aos mulçumanos 
diante dos grupos radicais.

midiatização: conceito e abordagens
Como elenca Carvalho (2016), ainda não há um consenso entre os autores 
sobre a abordagem da midiatização. As diferenças se tornam ainda maiores 

3. Reportagem disponível em: <http://www.pragmatismopolitico.com.br/2015/05/
por-que-nos-fascinamos-com-as-cenas-de-violencia-do-estado-islamico.html>. 
Acesso em 27/07/2016.
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quando há uma análise comparativa entre as concepções oriundas de 
estudos europeus e brasileiros – perspectivas que detalharemos adiante. 
Partimos nossa discussão com a definição de José Luiz Braga (2006) sobre 
o conceito de midiatização. Considerando as práticas comunicacionais 
como processos de interação social, o professor/pesquisador da Unisinos 
diz que midiatização pode ser relacionada aos processos sociais que passam 
a desenvolver a partir das lógicas da mídia. Assim, propõe “[...] abordar 
a mediatização como processo interacional em marcha acelerada para 
se tornar o processo de referência” (BRAGA, 2006, p. 2). Nota-se, nesta 
passagem, dois pontos chaves: o primeiro é que a midiatização ainda está 
em processo de formação para se tornar referencial; o segundo é a própria 
lógica do processo interacional de referência.

A concepção considera determinados processos como sendo domi-
nantes. No entanto, outros processos interacionais não seriam excluídos 
– apenas passariam a ter suas lógicas subordinadas ao processo referen-
cial4. Portanto, “[...] dentro da lógica da mediatização, os processos sociais 
‘da mídia’ passam a incluir, a abranger os demais, que não desaparecem, 
mas se ajustam” (BRAGA, 2006, p. 2). Com base em Berger e Luckmann 
(1983), numa forte influência da sociologia do conhecimento, o autor con-
sidera que a realidade é construída com base nos processos interacionais 
em que as pessoas se relacionam. Assim, considerando uma sociedade mi-
diatizada, a mídia ocuparia um espaço central na construção da realidade.

A concepção de Braga (2006) também fornece elementos que permi-
tem compreender o porquê de alguns grupos extremistas incluírem as 
mídias de forma estratégica em suas atividades. Entre as lógicas de desen-
volvimento da midiatização, o autor aponta a “maior abrangência geográ-
fica e populacional de envolvimento; maior rapidez de comunicação [...]; 
busca de adesão mais rápida das preposições (proposições?) dominantes; 
ampliação do consumo” (BRAGA, 2006, p. 5-6). Esses objetivos, associa-
dos ao Estado Islâmico, poderiam ser os elementos que compõem o que 
Witzki (2015) chama de “estética do medo”, que estaria presente nos vídeos 
elaborados pelos rebeldes. Segundo o autor, “pode-se supor influências 

4. Como exemplo, Braga (2006) cita o caso da cultura da escrita que obteve grande 
importância na Europa Burguesa, mas que hoje, mesmo como um processo intera-
cional secundário, ainda tem relevância na sociedade midiatizada.
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entre modos de vida que vão e vêm nos inúmeros produtos de comuni-
cação geridos e gerados em diferentes continentes” (WITzKI, 2015, p. 2). 
Assim, tal relação poderia constituir um poder psicológico de forma que 
“as forças do grupo fundamentalista se concretizam em modos de produção 
da sua comunicação através de modelos estéticos cinematográficos e dis-
tribuição em rede” (Ibidem, p. 2).

A perspectiva de Witzki (2015) também se relaciona com a visão de 
Neto (2008) quando afirma que os meios de comunicação são uma via para 
criar vínculos com a sociedade. Assim, considera que a “[...] constituição 
e funcionamento da sociedade – de suas práticas, lógicas e esquemas de 
codificação – estão atravessados e permeados por pressupostos e lógicas 
do que se denominaria a ‘cultura da mídia” (NETO, 2008, p. 92). Numa 
articulação clara com o que diz Braga (2006), nota-se que o autor caracteriza 
a cultura da mídia, que consideramos ser melhor denominada cultura 
na mídia, como um processo referencial. Ao caracterizar a sociedade da 
midiatização, Neto (2008) considera que a mídia pode induzir novas formas 
de vida, afetando diferentes níveis de organização e da dinâmica social.

O autor também explica, através do que propõe como sendo a analítica 
da midiatização, que muitas práticas se estruturam segundo as lógicas da 
cultura midiática para que representem a realidade construída. Assim, a 
mídia também atuaria como um redutor de complexidades – reformu-
lando práticas e rotinas de acordo com as normas da mídia. O uso do 
marketing a favor do Estado Islâmico poderia ser um meio de simplificar 
as tensões dos grupos radicais através de mensagens que são facilmente 
compreendidas e com alta carga de convencimento. Segundo Baines et al. 
(2010, p. 493), por exemplo, “[...] recentemente, um fenômeno perturbador, 
é o uso de mensagens com carga emotiva pelo grupo terrorista para recrutar 
e reter membros e defender suas próprias causas”.

Ao realizar uma análise dos estudos europeus e brasileiros sobre mi-
diatização, Carvalho (2016) destaca que, no caso da Europa, os estudos 
consideram com maior ênfase a historicidade do conceito. Essa preocu-
pação se reflete, por exemplo, nas “[...] mudanças na forma como Estado 
se relaciona com a legislação que regula os serviços de rádio e televisão” 
(CARVALHO, 2016, p. 12). Percebe-se que no continente europeu a con-
figuração midiática apresenta-se diferente da brasileira em termos histó-
ricos, já que houve, ao longo dos anos, um forte domínio das emissoras 
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públicas, que depois foi substituído pela abertura da radiodifusão para as 
emissoras privadas. Com base em Hjarvard (2012), Carvalho (2016) con-
sidera que a televisão comercial foi importante para provocar fenômenos 
da midiatização. Entretanto, os estudos atuais sobre o conceito conside-
ram também as “novas mídias” que surgiram 

[...] derivadas dos avanços sociotécnicos experimentados vertigi-
nosamente a partir dos finais do século XX, com destaque para a 
internet, com as redes sociais, e as formas de comunicação propi-
ciadas a partir dos telefones celulares (CARVALHO, 2016, p. 12).

É necessário considerar que, mesmo entre os autores europeus, há di-
ferentes abordagens sobre a midiatização. Hepp (2013), por exemplo, re-
corre à mediação ao afirmar que tal conceito envolve todos os processos 
simbólicos, culturais e técnicos que se encontram com a mídia; apesar de 
que nem toda mediação pressupõe a inclusão de um processo de midiati-
zação. Assim, a midiatização seria aquilo que, de certa forma, tem impacto 
nestes processos de mediação. Este impacto seria feito através das mídias. 
Conclui-se que a midiatização, portanto, é algo que pressupõe a mediação. 
Silverstone (2002), em sua obra Por que estudar a mídia?, aborda a cen-
tralidade da mídia e da cultura na contemporaneidade. Apesar de uma 
visão em determinados momentos midiacêntrica, considera o conceito de 
recepção como importante para a compreensão da midiatização. Outros 
conceitos, como a experiência, a tecnologia e a mediação, também são 
considerados para compreender o papel da mídia nos dias atuais.

É visível que a cultura ocupa um lugar-chave nos estudos da midiati-
zação. Este preceito pode ser visualizado na perspectiva de Kellner (2001) 
ao tratar dos estudos da mídia de forma multicultural. Ao criar uma pe-
dagogia crítica da mídia, concede ênfase aos estudos culturais para olhar 
que há uma cultura vinculada com a mídia, sendo ela um espaço também 
de produção cultural. Apesar de alguns pontos contraditórios, como a in-
suficiência de argumentos para fundamentar a cultura da mídia, Kellner 
(2001) fornece elementos importantes para situar a cultura na mídia.

Diante desse repertório, nos atentamos a aprofundar as análises de 
Stig Hjarvard (2014) sobre a midiatização – principalmente por superar 
algumas lacunas evidenciadas por outros pesquisadores, como a questão 
do midiacentrismo. O autor aborda uma perspectiva institucional sobre 



midiatização e textualidades112

a midiatização, sendo que esta se preocuparia “[...] com os padrões em 
transformação de interações sociais e relações entre atores sociais, incluindo 
os indivíduos e as organizações” (HJARVARD, 2014, p. 24). Assim, o conceito 
trata de abordar a instituição de novas normas de relações e interações entre 
os atores. No que tange à concepção sobre o midiacentrismo, para ele, 

[...] a midiatização não concerne à colonização definitiva pela mídia 
de outros campos, mas diz respeito, ao invés disso, à crescente 
interdependência da interação entre mídia, cultura e a sociedade. 
(HJARVARD, 2014, p. 25)

Considerando a noção de mediação de Martín-Barbero (1997), Hjarvard 
vai além ao considerar que na “teoria da midiatização” as mídias em suas 
práticas institucionalizadas “[...] conseguiram impulso próprio, o que 
cada vez mais influencia outras esferas sociais” (HJARVARD, 2014, p. 26). 
Nota-se nesta relação uma aproximação com os processos interacionais de 
referência de Braga (2006). Portanto, a mídia ocuparia um lugar hegemônico 
em se tratando de práticas sociais – que mesmo não sendo dominante em 
sua completude, afetaria outros processos culturais e comunicacionais que 
não teriam suas origens vinculadas à presença midiática.

Em termos metodológicos, Hjarvard (2014) aponta alguns caminhos 
para a abordagem institucional, como a não aplicação da teoria da midia-
tização de forma universal quando se considera a relação entre a mídia e 
a sociedade. A contextualização assume um papel notório, sendo que a 
midiatização deveria atuar em teorias que o autor considera como sendo 
de médio alcance. Estas seriam aquelas que “[...] lidam com a influência 
da mídia dentro de domínios ou subdomínios institucionais particulares 
(como a política ou o entretenimento infantil) em um dado contexto his-
tórico e sociocultural” (Ibidem, p. 27). Portanto, a necessidade de definir 
um recorte que considere aspectos da historicidade e das práticas sociais – 
como seria, no nosso caso, a midiatização no terrorismo em determinado 
contexto geográfico, político e histórico.

Utilizando da compreensão de modernidade de Thompson (1995), in-
serindo a mídia como agentes da modernização, Hjarvard (2014) também 
aborda os efeitos da mídia – apontada como um produto da modernidade – 
em aspectos que envolvem as temporalidades. Os meios de comunicação, 
portanto, permitiriam a 
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[...] diferenciação e o desencaixe tempo-espaço, ao mesmo tempo 
em que adquirem um papel especial de instituição de reflexividade 
coletiva tanto sobre assuntos públicos quanto sobre os privados. 
(Ibidem, p. 31)

Outro ponto interessante do trabalho de Hjarvard (2014) é a mudança 
institucional de regimes, como uma maneira de compreender o processo 
que compõe as alterações ocasionadas pela mídia na sociedade moderna. 
Sendo um fenômeno complexo, o autor explica que as mudanças sociais 
e culturais ocasionadas pelas transformações midiáticas são como uma 
transição de uma “[...] configuração de influências institucionais dentro 
de um domínio particular para uma configuração diferente que muda 
o equilíbrio de poderes entre as instituições em questão” (HJARVARD, 
2014, p. 37). Neste aspecto, neste regime poderá haver conflitos e práticas 
alternativas. No entanto, tais práticas concorrentes ao modo dominante 
atuarão num regime de equilíbrio e de interdependência mútua. 

O debate sobre a midiatização, em suas interseções com os vieses cultu-
rais, institucionais e da mediação, demonstra como a mídia ocupa um lugar 
central nos processos interacionais atuais – apesar do cuidado em relação 
ao midiacentrismo. No entanto, é preciso também analisar como esse lugar 
ocupado pela mídia na sociedade pode contribuir para a geração de estere-
ótipos e conflitos, sejam eles raciais, étnicos ou de gênero. Nos atentaremos 
adiante, considerando o objetivo desta discussão, a pensar como a mídia 
vem abordando os mulçumanos e o islamismo diante da propagação de in-
formações sobre o terrorismo envolvendo o Estado Islâmico.

Estado islâmico e islamismo: precauções de abordagem na 
mídia
A origem da associação do Estado Islâmico com o terrorismo tem raízes 
nos ataques de 11 de setembro em 2001. O grupo foi criado a partir de 
facções de outra organização, a Al-Qaeda do Iraque – apontada como a 
responsável pelas ações que culminaram na queda das torres do World Trade 
Center. Atualmente, já desmembrado da Al-Qaeda, busca a dominação de 
territórios islâmicos na Síria e no Iraque e segue o alcorão como filosofia. 
“Sua característica fundamentalista consiste na observância cega dos 
ensinamentos do Islamismo em detrimento de suas evoluções filosóficas” 
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(WITzKI, 2015, p. 2). O grupo, ainda segundo Witzki (2015), também 
negocia reféns com o intuito de levantar recursos para manutenção da 
organização, além de adotar um sistema de liderança denominado Califado. 
Nele, o líder é considerado o sucessor de Maomé – sendo assim, estando 
acima da lei e na condução de uma guerra religiosa. Os seguidores do Estado 
Islâmico “[...] rejeitam qualquer outra religião, excluem a mulher a qualquer 
direito, exercem a dominação à base da força e da conversão ao Islamismo” 
(WITzKI, 2015, p.2).

Devido ao caráter extremista do Estado Islâmico, é preciso ter cautela 
ao realizar associações com o islamismo. O grupo representa uma peque-
na parcela dos seguidores sunitas do alcorão. Apesar disso, é comum que 
a própria mídia associe a imagem dos mulçumanos ao Estado Islâmico 
– mesmo que isso ocorra de forma indireta. No próprio Youtube, há di-
versos vídeos com brincadeiras que associam homens com vestimentas 
mulçumanas a homens bomba. O Arab with backpack bomb, crazy prank 
in Croatia5, por exemplo, é uma “brincadeira” onde um homem vestido 
com trajes típicos da região da arábia joga uma mochila em cima de cida-
dãos. Estes, assustados, correm diante da suspeita de uma possível bomba. 
O vídeo, postado em dois de janeiro de 2016, registrava, em julho de 2017, 
cerca de 3.350.000 visualizações. Assim, torna-se clara a associação dos 
mulçumanos com as atividades terroristas dos grupos fundamentalistas.

Silvia Montenegro (2002) realizou uma pesquisa para identificar a cons-
trução identitária do islamismo no Brasil através de pesquisas de campo 
com mulçumanos sunitas que vivem no Rio de Janeiro. Considerando os 
aspectos midiáticos neste processo, “[...] a imprensa aparece como um dos 
agentes mais importantes, dado que os reconhece e individualiza como 
grupo, ou ao escrever sobre eles, os ‘cria’ e torna socialmente visíveis de 
um modo bastante específico” (MONTENEGRO, 2002, p. 64). Assim, a 
autora considera que, entre as problemáticas para a adaptação no Brasil, 
está “[...] a perigosa junção entre religião, política e terrorismo e o papel 
de submissão da mulher, entre outras” (Ibidem, p. 67).

A autora demonstra, através de análises de reportagens publicadas em 
revistas de alta circulação nacional, que o preconceito acerca de religião 

5. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=1fC6Pxw1eLU>. Acesso 
em: 10/07/2016.
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islâmica é presente e associada ao medo. No caso da Revista IstoÉ de abril 
de 1998, a matéria intitulada “Islã Tropical”, sobre o islamismo no Brasil, 
trouxe as seguintes considerações:

À guisa de subtítulo, o artigo afirma: “aumenta o número de brasilei-
ros convertidos ao islamismo e a religião que mais cresce no mundo 
ganha aqui um rosto menos sisudo”, estendendo-se sobre a estra-
nheza causada pelo fenômeno dos novos convertidos e apresentando 
alguns personagens. As declarações selecionadas sublinham o quanto 
é difícil abraçar o islamismo no Brasil. Um baiano entrevistado afir-
ma: “meus parentes lá na Bahia acham que eu fiquei louco e virei 
terrorista”. (MONTENEGRO, 2002, p. 68)

Verifica-se, portanto, que “[...] na maioria das vezes em que o Islã é 
noticiado não deixa de ser evidenciada sua face assustadora” (Ibidem,  
p. 70). Em um estudo direcionado a outro impresso, neste caso a Folha 
de S. Paulo, identificou-se que “[...] as palavras ‘islâmico’, ‘Islã’ e ‘muçulmano’ 
funcionam como adjetivos para o fundamentalismo” (Ibidem, p. 70). Em 
suas considerações, a pesquisadora destaca que os meios de comunicação, 
no plano internacional, inclusive, propagam uma certa visão do Islã e dos 
mulçumanos, sendo que as próprias comunidades mulçumanas contes-
tam tal concepção. Na análise, concluiu-se que algumas palavras foram 
recorrentes por parte dos mulçumanos em torno da configuração das 
narrativas em que estão envolvidos: “[...] palavras como ‘distorção’, ‘de-
turpação’, ‘má interpretação’, ‘desconhecimento’, ‘agressão’ e ‘demonização’ 
estruturam um discurso em que é explicitada a necessidade de algum tipo 
de reação” (MONTENEGRO, 2002, p. 76).

A discussão sobre os cuidados ao tratar do islamismo e do terrorismo, 
realizada aqui de forma breve, teve o objetivo de registrar como o tema é 
delicado e que sua abordagem deve ser feita de forma cautelosa a fim de não 
contribuir com estereótipos que são reforçados frequentemente pela mídia. 
Nos atentamos, a partir deste ponto, a analisar como grupos de ação terro-
rista têm utilizado os meios de comunicação para atingir seus objetivos, que 
envolvem ampliação de influência e recrutamento de simpatizantes.

A propaganda do terrorismo: textualidades, emoção e emergências

A habilidade do Estado Islâmico na produção de vídeos é notória. Os en-
quadramentos utilizados, a condução da narrativa e até mesmo a escolha 
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dos locais são pensados de forma estratégica para propagar mensagens 
midiáticas. Analisando alguns vídeos de execução divulgados entre 2014 e 
2015, Witzki (2015) considera que:

Inserir o contexto das estratégias do Estado Islâmico nos pensa-
mentos contemporâneos da comunicação é um exercício lapidoso, 
dado os desdobramentos possíveis em publicidade; performance; 
produção audiovisual; comunicação e sociedade tecnológica; dis-
curso; recepção; comunicação e as relações internacionais, comu-
nicação e cultura/religião entre outros aportes teóricos capazes de 
abarcar o tema ante apresentado. (WITzKI, 2015, p. 10)

Assim, ainda em relação ao pensamento do autor, “o que assistimos 
hoje ocorre no ordenamento entre a sociedade midiatizada, ou sem risco 
uma ‘sociedade mídia’ e a utilização de formas primitivas de violência cap-
turada, editada e performada nos vídeos do EI” (Ibidem, p. 10). Apesar do 
foco nos vídeos recentes divulgados pelo Estado Islâmico, cabe ressaltar 
que há mais de uma década grupos terroristas já faziam uso de ferramen-
tas de comunicação para divulgarem suas ideologias. Neste trabalho, com 
o intuito de contribuir para investigar essas origens, nos dedicamos a ana-
lisar dois desses vídeos que foram veiculados por uma TV Iraniana.

Deve-se considerar a época em que foram produzidos. Os vídeos foram 
lançados no ano de 2005, quando a internet ainda não possuía o poder de 
divulgação atual. No entanto, a narrativa audiovisual, como hoje, já era 
considerada um instrumento de persuasão. O uso de trilhas sonoras, ma-
niqueísmos e características do melodrama, como a necessidade de vencer 
o mal, são presentes nos materiais considerados para análise. Neste exercí-
cio, optamos pelo uso da metodologia oriunda da análise de textualidades. 
A textualidade oferece caminhos importantes que permitem compreender 
essa relação do texto com a cultura e sua emergência em conjunto com o 
receptor. Dolezel (2010) e Abril (2007) consideram que determinado texto 
não deve ser analisado de forma isolada, mas como um espaço de práticas 
sociodiscursivas e processos de significação. Portanto, seriam “dispositivos 
de mediação de outros processos culturais” (ABRIL, 2007, p. 85), numa cla-
ra relação do texto como um sintoma da cultura. Numa perspectiva exoima-
nentista, sua emergência seria sempre conjunta com o sujeito – o que ofere-
ce alternativas para compreender o porquê de um mesmo texto resultar em 
diferentes significados de acordo com sua recepção.
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Em relação aos vídeos analisados, eles foram mencionados no trabalho 
The dark side of political marketing – um estudo realizado por pesquisa-
dores de cinco universidades do Reino Unido com o intuito de identificar 
como os mulçumanos que vivem no ocidente visualizavam tais audiovi-
suais. No nosso caso, buscamos verificar quais as possíveis figurações e 
configurações segundo a proposta da tríplice mimese6 de Ricouer (2010) 
podem ser visualizadas nos materiais tomados para análise. Neste exercí-
cio, ainda buscamos relacionar com as três dimensões do texto visual de 
Abril (2012): a visualidade, que traz como ponto partida a percepção de 
que as imagens visuais não se esgotam naquilo que vemos; a mirada, cujo 
preceito é de que os textos orientam nossos olhares, portanto, ao nos de-
pararmos com um audiovisual, por exemplo, ele já teria previsto de onde 
partira nosso olhar; e a imagem, que se refere não à imagem em si – ou 
àquilo que é visível –, mas ao que ela remete no imaginário social.

 O audiovisual Bridegroom Turns into a Suicide Bomber in an Ira-
nian TV Music Video7 foi veiculado pela emissora IRIB/ Jaam-E-Jam3 de 
TV em 28 de outubro de 2005. Com três minutos e vinte e cinco segun-
dos de duração, o vídeo se resume a mostrar o caminho que um homem 
bomba faz de sua casa até o local onde seu carro – carregado de explosi-
vos – explode. O protagonista, assim como outros personagens do vídeo, 
aparentam ao longo do material uma feição serena, como se soubessem e 
estivessem conscientes do que estava por acontecer, como demonstram as 
figuras a seguir.

6.Diante da perspectiva temporal da narração, a tríplice mimese considera três 
fases: A primeira é representada pelas dimensões éticas. A segunda é a presença 
fundamental do narrador e seu papel de mediação entre as mimeses I e III. A 
última se refere à reconfiguração, o momento que marca a presença ativa do leitor 
(CARVALHO, 2012).

7. Tradução: Noivo Transforma-se em um homem-bomba em uma TV iraniana 
de Vídeos Musicais. Disponível em: <http://www.memritv.org/clip/en/917.htm>. 
Acesso em: 02/05/2017.
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Figura 2 – O homem bomba e a esposa figurados pelo audiovisual de um grupo radical
  Fonte: The Middle East Media Research Institute TV Monitor Project, 2005

Verifica-se que há uma constante recorrência do uso da emoção. Em 
determinado momento, o rapaz joga uma flor para o lado com uma ex-
pressão de alegria. Logo após, várias pétalas caem em cima de sua esposa. 
Há a presença de duas figuras femininas numa posição coadjuvantes: a 
mãe e a já citada esposa do homem-bomba. Ao invés de chorarem pelo 
ato que levaria à morte do rapaz, elas se apresentam conscientes de um 
destino que era inevitável e necessário. Em paralelo com as imagens pro-
duzidas, que se trata de uma dramatização, são inseridas imagens reais de 
pessoas sofrendo por causa dos conflitos: homens e crianças machucadas 
sentadas na rua. Uma clara tentativa de relacionar que é necessário agir 
para “acabar” com o sofrimento daqueles que simpatizam com os ideais 
do grupo.

A presença do carro, o objeto escolhido para o suicídio do protagonista, 
também pode ser relacionada à figuração de um destino, assim como prevê 
o pensamento religioso visto numa mirada fundamentalista. Desde o iní-
cio do vídeo, o homem demonstra cuidado com o veículo: cuida do motor, 
coloca enfeites na lataria, como flores amarelas, e, ao entrar no veículo, se 
apresenta bem vestido. No meio do percurso até o destino final, o rapaz 
para o carro e pega do porta-malas uma faixa com dizeres “Jerusalém é 
nossa”, que é amarrada na testa. A música diz: “é hora do sacrifício próprio”.
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Figura 3 – O homem bomba em seu percurso para a explosão do carro
Fonte: The Middle East Media Research Institute TV Monitor Project, 2005.

Ao longo do vídeo, o símbolo da bandeira de Israel, a estrela de David, 
também é exibido em várias ocasiões, demonstrando a necessidade de 
lutar pela posse da Terra Santa. Nos momentos finais, há uma mudança 
brusca no ritmo da música numa clara relação entre o som e o aumento da 
velocidade do carro em direção a homens vestidos com farda. Numa noção 
de reação a um sistema imposto, ocorre a colisão e explosão do veículo. 
Nesse momento a música diz: “levante-se, oh irmão”. O vídeo termina com 
imagens, supostamente reais, de movimentos reacionários do grupo, como 
comboios e crianças lançando pedras contra caminhões tanque.

Figura 4 – O desfecho do vídeo com imagens reais de resistência extremista
Fonte: The Middle East Media Research Institute TV Monitor Project, 2005.

Assim como afirma Abril (2012) ao conceituar o texto visual como sendo 
aquele que não deve ser considerado apenas pela imagem, mas também 
pelas correlações sonoras, sensoriais, entre outras, a música carrega uma 
importância fundamental na construção dos sentidos do audiovisual. 
Além de variar o ritmo de acordo com a evolução da narrativa, é o único 
recurso que contém uma expressão vocal. Não há diálogos entre os perso-
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nagens do vídeo, mas a letra da canção, em emergência conjunta com as 
imagens, compõe de forma direta os objetivos do material. A transcrição8 
parcial demonstra essa perspectiva:

Apresse-se, irmão. Apresse-se.
É hora para o meu martírio.
É hora do auto-sacrifício.
É hora de salvar a pátria.
A pedra é a minha arma.
Ele quebra a noite.
Meu choro é um machado arrancando a raiz da noite.
Levanta-te, oh muçulmano.
Como uma tempestade, devemos quebrar a noite.
Devemos repelir escuridão.
Levanta-te, oh irmão (transcrição nossa).

Numa relação com a imagem, a terceira dimensão textual de Abril 
(2012) no que se refere às ligações do texto com o imaginário social, o 
trecho da música que trata “a pedra é a minha arma” em conjunto com 
o enredo que mostra um homem agindo contra vários militares e cami-
nhões tanque, é possível identificar a correlação entre os mitos na narrati-
va (BIRD; DARDENNE, 1993). O conflito representado pode ser associa-
do à batalha mitológica de Davi contra Golias – que mesmo sendo menor, 
conseguiu derrotar o soldado renomado Golias. Assim, no audiovisual, a 
passagem poderia ser vista como uma forma de encorajar as pessoas a se 
unirem contra o gigante do imperialismo. Como afirma Gonzalo Abril, 
“os imaginários sociais são também territórios de conflito pelo controle 
do sentido, pelo uso social e político dos símbolos” (ABRIL, 2012, p. 68).

Esse mito também está associado ao segundo vídeo analisado, intitulado 
“Palestinian children clash with an Israeli soldier in an Iranian animated 
movie”9 exibido em 28 de outubro de 2005 também na TV Iraniana IRIB/

8. Tradução nossa. A música já se encontra traduzida em inglês através de legendas 
no vídeo. No original: “Hurry, brother. Hurry, it’s time for my martyrdom. It’s time 
for self-sacrifice, it’s time to save the homeland. The stone is my weapon, It shatters the 
night. My cry is an axe ripping out the root of night. Rise up, oh Muslim, like a storm, 
we must shatter the night. We must repel darkness, rise up, oh brother”.

9. Tradução: “Crianças palestinas enfrentam um soldado israelense em um filme 
de animação iraniana”. Vídeo disponível no Youtube através do link: <https://www.
youtube.com/watch?v=llIfT1kgqv4>. Acesso em: 3 ago. 2016.
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Jaam-E-Jam1. Diferentemente do primeiro, esse material opta por uma 
animação. Tal estratégia pode ser vista como uma forma de convocar jo-
vens para a luta contra o imperialismo. O vídeo mostra o combate de um 
grupo de palestinos contra um soldado israelense. Numa visível diferença 
de forças, os mulçumanos jogam pedras nos militares que reagem com 
metralhadoras. Após o massacre, apenas uma criança sobrevive. Abalada 
e com lágrimas nos olhos utiliza um estilingue para lançar uma pedra que 
se transforma numa granada que atinge o soldado gigante. Ao vencê-lo, 
surge por trás do militar israelense, agora numa posição semelhante à de 
fantoche, quem seria o verdadeiro articulador do conflito: a figura do Tio 
Sam, que remete ao símbolo do imperialismo norte-americano.

Figura 5 – A luta dos palestinos contra os solados israelenses
Fonte: The Middle East Media Research Institute TV Monitor Project, 2005.

Na perspectiva visual (ABRIL, 2012), a figura do Tio Sam por trás do 
soldado israelense atingido pela granada pode ser relacionada ao interesse 
dos Estados Unidos em apoiar os israelenses. Um acordo que teria o ob-
jetivo de combater os palestinos numa relação marcada também por uma 
manipulação, já que o soldado aparece como um escudo – ou fantoche 
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– do imperialismo norte-americano. Em outra perspectiva, a mesma ima-
gem pode ser vista como a aliança dos israelenses com os Estados Unidos 
e por isso a necessidade de lutar contra os dois países, já que o soldado e o 
Tio Sam se encontram de um mesmo lado.

O estilingue em mãos também ocupa uma posição importante em ter-
mos estratégicos, já que faz referência não só a uma possível arma impro-
visada. Mas em sua categorização cultural, a partir do que Peirce conside-
ra como índice, traria também como carga informativa a sua relação com 
um brinquedo de criança. Essa invisibilidade poderia ser um recurso para 
gerar maior identificação das crianças com a luta dos grupos radicais.

Considerações finais

A evolução das estratégias utilizadas por grupos terroristas para a manu-
tenção de seu domínio demonstra um diálogo com a perspectiva institu-
cional de Hjarvard (2014) sobre a midiatização. Se esta se preocupa com 
as transformações de interação social entre os atores, podemos afirmar 
que o grupo radical vem se apropriando da mídia de acordo com os no-
vos aparatos técnicos – apesar da necessidade de considerar os preceitos 
socioculturais em questão. As novas produções, como aquela relativa ao 
fotógrafo norte-americano James Foley, apresentam uma estrutura mais 
compatível com o ambiente virtual contemporâneo e com forte influên-
cia da estética realista – numa aproximação com o modo de produção 
da construção da veracidade jornalística. Há pouco uso de recursos de 
edição, não há inclusão de trilhas sonoras e as mensagens não se restrin-
gem mais à comunidade mulçumana, mas a um público maior: o ocidente. 
Com o cuidado de não entrarmos numa perspectiva midiacêntrica, pode-
mos afirmar que a facilidade de circular o conteúdo pelas mídias mudou a 
forma de construir as estratégias dos grupos terroristas.

Ainda em relação à questão da midiatização como um processo de re-
ferência e a precaução quanto ao midiacentrismo, é preciso refletir até 
onde a mídia influencia as atividades terroristas. Apesar do uso da esté-
tica do medo para aumentar o terror, divulgar execuções, recrutar novos 
seguidores e divulgar ideais, a maior parte das atividades dos terroristas 
é feita sem qualquer uso da mídia convencional. Os ataques que mobiliza-
ram forças políticas, departamentos de investigação internacionais e até 
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de direitos humanos têm como característica principal uma ruptura tem-
poral-espacial dos acontecimentos. Foi assim, por exemplo, no 11 de se-
tembro com o ataque às torres gêmeas do World Trade Center, o massacre 
de sete de janeiro de 2015 na redação do jornal francês Charlie Hebdo, em 
Paris, matando 12 pessoas, e o atentado no aeroporto de Bruxelas, na Bél-
gica, que matou mais de 30 pessoas em março de 2016. Considera-se que 
até a efetivação dos atentados não há nenhuma influência midiática. Os 
grupos terroristas só fazem o uso dela após as tragédias, geralmente para 
enviar recados específicos, como a responsabilização pelos atos – como foi 
feito pelo Estado Islâmico com o caso belga. Portanto, reforçamos a per-
cepção de que os “conteúdos da mídia” não são os motivadores dos atos 
terroristas, já que estes geralmente têm suas raízes em fatores políticos, 
religiosos, ideológicos e culturais. No entanto, muitos dos ataques são pro-
duzidos com o intuito de gerar o “efeito midiático” e, nessa perspectiva, são 
influenciados pela “lógica da mídia”, não em seu conteúdo e motivações, 
mas segundo o objetivo estratégico de obtenção de visibilidade para uma 
determinada causa. 

Essa perspectiva demonstra um rompimento com uma abordagem mi-
diacêntrica na relação entre terrorismo e mídia. No entanto, não permite 
desconsiderar que os grupos radicais reconhecem a midiatização como 
um processo referencial. Tanto que há uma estruturação organizada dos 
instrumentos comunicacionais utilizada para objetivos específicos dessas 
organizações.

A textualidade também permite compreender as possíveis emergên-
cias dos textos elaborados pelos grupos extremistas. A presença de uma 
só ideologia em questão – geralmente contra grupos xiitas e a influência 
de países ocidentais – demonstra a ausência da polifonia. Assim, todos os 
personagens acionados são utilizados apenas para conformar um deter-
minado ponto de vista – como afirmam Leal e Carvalho (2015) quando 
elencam as problemáticas da polifonia aplicadas ao jornalismo com base 
nos estudos de Bakhtin. Os textos visuais, dos quais consideramos as ima-
gens em conjunto com os recursos sonoros, colocam o ato terrorista como 
um destino aliado à luta pela conquista da terra sagrada.

Apesar dos efeitos negativos dessas mensagens circularem pela mídia, 
elas também podem ser vistas como uma forma de conhecer as estraté-
gias utilizadas pelos grupos radicais para aumentarem a área de influência. 
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Portanto, nota-se, nesse aspecto, que a midiatização contribui para a dis-
tribuição da informação no mundo. Dependendo da forma como esses 
dados são trabalhados, podem contribuir para a formação crítica dos ci-
dadãos e usuários e para a criação de planos para amenizar os efeitos das 
mensagens propagadas.
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Memória e midiatização: livros-reportagem 
como guardiões da memória de um tempo?
Leylianne Alves Vieira

Preâmbulos de uma reflexão

As narrativas povoam o mundo, juntamente com seus personagens. São 
insumos para novas narrativas. Somos seres, essencialmente, narrativos. 
As relações sociais, em sua essência, constroem-se por meio da imbri-
cação das narrativas dos sujeitos. No contato com o outro entrelaçamos 
nossas narrativas. É por meio da interação, portanto, que construímos, 
cotidianamente, nossas narrativas. Somos personagens de histórias e estó-
rias: as nossas e as dos nossos interlocutores.

Contudo, o entrelaçamento de narrativas do qual tratamos não se dá ex-
clusivamente de forma presencial. Uma outra característica da formação de 
narrativas é que os interlocutores não possuem uma paridade de direitos 
ao enunciar. Para além da relação face a face, absorvemos em nossas nar-
rativas textos que lemos, músicas que ouvimos, filmes que assistimos e até 
mesmo uma cena que observamos ao longe, sem interação direta. O contato 
enquanto expectador não exclui a possibilidade de analisarmos e retermos 
parte daquelas narrativas para uma contínua construção das nossas.

Podemos considerar que tudo aquilo com o que entramos em contato 
ao longo da vida é transfigurado por meio de nossas narrativas. Contudo, 
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não podemos entender que a informação seja aceita de forma passiva 
pelos interlocutores. Aspectos sociais, históricos e culturais interferem na 
forma como assimilamos as informações que fazem parte das narrativas do 
mundo. Nossa interação com o outro é transpassada por forças de caráter 
social que nos envolvem. Os elementos externos funcionam como filtros 
sociais, influenciando até mesmo aquilo que percebemos: somos sensíveis 
àquilo que está em diálogo com as convicções que temos, ao passo que 
podemos nem ao menos perceber aquilo que não nos cativa.

Até mesmo a forma como lidamos com o tempo está em contínuo 
diálogo com as narrativas que enunciamos: “[...] o tempo torna-se tempo 
humano na medida em que está articulado de modo narrativo; em 
compensação, a narrativa é significativa na medida em que esboça os traços 
da experiência temporal” (RICOEUR, 1994, p. 15). Nossas narrativas, 
portanto, expressam nossa relação com o mundo, na mesma medida em 
que nos fazem entender como lidamos com este mundo. O caso do tempo 
e da experiência da temporalidade é emblemático em meio ao valor que 
as narrativas possuem. Lembramos, como afirma Ricoeur (1994), que a 
relação temporalidade-narratividade não é um círculo vicioso, mas sim 
um círculo saudável, de relevante importância para a reflexão sobre a 
relação entre memória e expectativa.

Neste contexto no qual entramos em contato com as narrativas por 
meio de diversos atores, o texto jornalístico assume um papel de rele-
vância. No contato com os nossos interlocutores diretos, realizado de 
forma presencial ou não, percebemos parcelas de uma narrativa mais 
próxima, do ponto de vista geográfico ou espacial. Ao considerarmos as 
narrativas divulgadas pelos meios de comunicação, no entanto, temos a 
possibilidade de perceber fragmentos de uma narrativa que versa sobre 
espaços e temporalidades que podemos não estar vivenciando. A nossa 
experiência do assunto, assim, passa por um crivo, entre outros, dos tex-
tos midiáticos.

Ambos os tipos de narrativa que destacamos até aqui têm uma parcela de 
participação para a construção daquilo que pode ser chamado de memória 
coletiva, conforme a conceitualização de Halbwachs (2003). A narrativa 
tornada pública pela mídia, foco de nossa investigação, fornece pequenos 
fragmentos de memória para aqueles que não são atores do acontecimento, 
frações estas que podem  ser acessadas de formas absolutamente distintas. 
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Tratamos de uma possibilidade de entrecruzamento de narrativas. 
Sujeitos distintos, carregando histórias de vida absolutamente diferentes, 
podem ter contato, em diferentes momentos ou locais, a um mesmo texto. 
Podemos dizer ainda mais: a motivação para a leitura, para o diálogo, vai 
diferenciar-se de acordo com a história de vida do sujeito.

As narrativas jornalísticas, neste sentido, podem ser levadas ao público 
leitor por meio de diferentes canais. Quer de forma escrita, quer por 
meio de audiovisual, é notável que todo produto jornalístico e, portanto, 
narrativo, possui, por trás das palavras empregadas, um apanhado 
de significações que o atravessa (BAKHTIN, 2012). Os textos exigem 
pesquisa, apuração, um mergulho na vida de um outro que não nos é, 
necessariamente, próximo.

Ao tomarmos os textos jornalísticos como produtos que refletem parte 
daquilo que os envolve, trabalhamos com narrativas que se tornaram, por 
intermédio da mídia, midiatizadas. Passam, portanto, a fazer parte de uma 
trama social na qual estão inseridas. Não podemos ver naqueles textos um 
reflexo absoluto do que o envolve, um significado completo em si, mas, 
sim, um fragmento de uma temporalidade específica e de uma determi-
nada trama de relações, que pode apontar determinadas construções de 
significado que se mostram importantes para uma pesquisa que trate da 
mídia como um dos atores que constrói a cena social.

A midiatização, assim, tem certo impacto sobre a construção dos 
indivíduos sociais e da sociedade como um todo, uma vez que a podemos 
tomar como uma forma de olhar para as mudanças que estão relacionadas 
à mídia (HEPP, 2014). Nos últimos anos, podemos observar que jornalistas 
têm se utilizado de reportagens mais extensas, publicadas no formato 
de livro, como uma forma de darem vazão à gama de informações que 
apuram sobre determinados assuntos. Os jornalistas assumem o papel de 
mediadores, entre a narrativa original, ela mesma já perpassada por outras 
narrativas, e o leitor. Suas obras são mídias que fazem a informação fluir 
em meio às tramas sociais, indo de um sujeito a outro.

Ao tratarmos de livros-reportagem, separamos quatro títulos que 
tratam de um mesmo tema: o ano de 1968. Não temos como pretensão 
fazer uma ampla análise desses títulos, mas pretendemos utilizá-los como 
uma forma de entendimento dos processos de interação entre a mídia 
(livro-reportagem) e a memória. Em A rebelião dos estudantes (Brasília, 



129MeMória e Midiatização

1968), de Antonio de Padua Gurgel (2002)1; 1968: eles só queriam mudar 
o mundo, de Regina zappa2 e Ernesto Soto (2008)3; 1968: o ano que não 
terminou e 1968: o que fizemos de nós, ambos de zuenir Ventura (2008; 
2008)4, os jornalistas escrevem reportagens para as quais são personagens 
e autores, ao mesmo tempo. Eles buscam na memória, deles e de outros 
personagens que participaram dos eventos ocorridos no Brasil em 1968, 
o insumo para a construção de uma narrativa que já se vê transformada 
pelo passar dos anos.

Dada esta introdução, é sobre o valor de memória de um livro-repor-
tagem que nos lançamos neste espaço de reflexão. Destacamos aqui duas 
perguntas que devem guiar-nos daqui em diante: sendo um livro-reporta-
gem um produto jornalístico localizado entre o livro e a reportagem, qual 
a potencialidade que ele apresenta para a reconstrução, textual, de deter-
minados acontecimentos? A mídia livro-reportagem pode ser considerada 
uma estratégia textual que permite a construção da memória coletiva por 
meio de uma memória, em partes, individual? Sigamos por estas reflexões.

Do livro como mídia

Se considerarmos que toda mídia é composta por textos, no sentido amplo 
do termo, e que os textos são resultado daquilo que optamos por expor aos 
nossos interlocutores, temos nas narrativas jornalísticas o insumo para 
percebermos de que forma se dá o processo de midiatização pelo qual 
passamos. Somos, diariamente, atingidos por narrativas midiáticas. Ora 
personagens políticos são desconstruídos, ora relatos sobre um problema 
econômico generalizado alarmam os leitores: a mídia nos envolve e, con-
comitantemente, é envolvida por aspectos que gerem a sociedade da qual 
é produto. As personagens do texto jornalístico também são personagens 
de suas próprias narrativas, e essas duas personagens não necessariamente 

1. Jornalista e um dos militantes do movimento estudantil de 1968 em Brasília.

2. Jornalista, tinha 14 anos em 1968.

3. Jornalista, participou dos eventos ocorridos em 1968 como jornalista, estudante 
e militante político.

4. Jornalista, participou ativamente dos eventos que marcam 1968.
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coincidem. Dizemos o mesmo sobre todos os fatos narrados, intrigas ou 
desfechos. O modo de narrar depende diretamente de outros fatores, ex-
ternos à narrativa em si.

Como afirma Andreas Hepp, a história da humanidade está em con-
tínuo diálogo com a forma como são utilizadas, de acordo com seu valor 
social, as mídias:

[...] a história humana não é um processo de mudança de uma mí-
dia a outra [...]. É um processo cumulativo na qual a variedade 
da mídia com diferentes institucionalizações e reificações aumen-
ta com o tempo. Como consequência, somos confrontados com o 
fato de que não apenas um meio molda a construção comunicativa 
da realidade, mas uma variedade de meios diferentes faz isto ao 
mesmo tempo. (HEPP, 2014, p. 53)

Ao longo da história, e de forma mais acentuada na atualidade, os gru-
pos sociais estão em interação com as formas comunicativas. Podemos 
afirmar, inclusive, que a construção dos grupos sociais enquanto tal passa 
pelas enunciações realizadas de forma comunicativa. Quer estejamos tra-
tando de mídias que enunciam para um pequeno grupo, quer tratemos de 
enunciações em nível nacional ou mundial, “[...] vários campos da cultura 
e da sociedade são comunicativamente construídos por meio de uma va-
riedade de mídias ao mesmo tempo” (HEPP, 2014, p. 53). A sociabilidade 
dos grupos é atravessada pelas mídias, pela comunicação, de uma forma 
mais ampla.

Se estamos tratando de textos jornalísticos, faz-se importante perceber 
que o livro-reportagem - definido pelos próprios jornalistas como uma 
reportagem em profundidade, com espaço para a expressão de uma apu-
ração mais aprofundada - parece merecer certa reflexão acerca de sua po-
tencialidade narrativa. Lembremos Edvaldo Pereira Lima, em seu livro 
introdutório sobre o tema, quando, já nas primeiras páginas, afirma que 
“[...] o livro reportagem exerce função recicladora da prática jornalística, 
porque ousa incorporar contribuições conceituais e técnicas provenientes 
de áreas como a literatura e a história” (LIMA, 1998, p. 8).

O livro-reportagem pode ser visto como um ato de coragem do jorna-
lista. Desde a pauta, mais aprofundada e ampla, passando pelas fontes, nu-
merosas e diversificadas, desde a extensão material, maior que a reportagem 
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de jornal, televisão, revista, rádio ou internet. Desde qualquer ponto que se 
observe, o livro-reportagem rompe com um quadro anterior, atrelado aos li-
mites físicos e temporais das mídias periódicas, possibilitando ao jornalista 
dar vazão ao que foi apurado.

Uma forma específica deste tipo de narrativa nos chama a atenção. Em 
meio às possibilidades que se abrem frente ao jornalismo, pelo livro-re-
portagem, ainda podemos considerar um outro ato comunicativo que se 
utiliza das técnicas narrativas da literatura, do contrato fiduciário do jor-
nalismo e do respaldo documental dos fatos históricos: alguns jornalistas 
se propõem a narrar, por meio de livros, reportagens das quais são per-
sonagens e autores. Esta relação da reportagem com o testemunho, com 
a memória, parece-nos particularmente fecunda a fim de que possamos 
pensar a comunicação em interação com a cultura.

Por trás do jornalismo periódico, existe uma dinâmica completamente 
distinta daquela que conduz a reportagem publicada em forma de livro, já 
que este formato permite que “[...] o leitor conquiste uma compreensão 
ampliada da contemporaneidade, na medida em que não fica, muitas 
vezes, limitado aos fatos isolados do cotidiano que geram as notícias 
dos outros veículos jornalísticos” (LIMA, 1998, p. 17). Tratamos aqui de 
formas diferentes de olhar e narrar um mesmo grupo social, um mesmo 
acontecimento. De acordo com Hepp, “[...] podemos falar de configurações 
comunicativas como padrões de processos entrelaçando o que existe ao 
longo de várias mídias e em um ‘enquadramento temático’ que orienta a 
ação comunicativa” (HEPP, 2014, p. 56): tanto o livro como o jornal, neste 
sentido, podem tratar do mesmo tema e dar insumo comunicativo aos 
leitores. As configurações comunicativas fazem parte de um processo mais 
amplo, de midiatização. Apenas o desenvolvimento da história das mídias 
nos faz perceber como os grupos sociais vão exigindo formas diversas de 
lidar com as notícias, com os meios.

No momento em que os sujeitos se propõem a narrar um aconteci-
mento que tenha tido substancial importância para suas vidas, eles traçam 
elementos que contribuem para uma constante reconstrução da memória 
coletiva, onde a memória de um determinado grupo social influencia a 
leitura de mundo do indivíduo (HALBWACHS, 2003). Vamos aos exem-
plos que trazemos de livros sobre o ano de 1968. Regina zappa e Ernesto 
Soto partem por duas frentes, a fim de adentrarem nos acontecimentos 
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daquele ano: ora apresentam músicas e filmes que entraram para um qua-
dro cultural de 1968, ora transcrevem excertos de entrevistas com nomes 
como Chico Buarque ou Vladimir Palmeira, personagens expressivos da-
quele momento. zuenir Ventura, seguindo o mesmo caminho, lança, pri-
meiramente, 1968: o ano que não terminou, um livro construído a partir 
de um arsenal de documentos e depoimentos, ao passo que 1968: o que 
fizemos de nós, lançado dez anos mais tarde, está embasado pelas entrevis-
tas que realiza com personagens de 1968: Caetano Veloso e José Dirceu, 
por exemplo, estão entre os entrevistados. Nestes dois casos, os autores 
buscam diretamente nos personagens as memórias que associam à dita-
dura, ao ano de 1968. São as memórias deste grupo de militantes que vão 
regar as narrativas dos livros-reportagem.

Conforme defende Silverstone (2011), estudar a memória a partir da 
mídia não tira a importância do evento ocorrido, mas nos dá a ver a im-
portância da mídia ao apresentar elementos que constroem um passado 
público. Sem a gravação da memória em textos, grande parte dos fatos 
ocorridos no passado estariam relegados ao passado, não podendo ser res-
gatados ao presente. Pensando nesta relação entre mídia, tempo e história, 
gostaríamos agora de traçar algumas considerações sobre a forma como se 
dá a interação entre a memória e as narrativas textuais.

Do texto à memória ou da memória ao texto?

Segundo Halbwachs (2003), lembrar não é reviver, mas sim refazer, re-
construir, repensar, a partir do arcabouço de observações do presente, as 
experiências vividas no passado. Para lembrar, é necessário que tenha-
mos sido envolvidos por um acontecimento. Tudo o que vivenciamos está 
guardado em meio às nossas lembranças, contudo, não acessamos todas 
as nossas memórias conforme nossa intenção de lembrar. É preciso que 
sejamos tocados por algo para que lembremos de determinadas vivências.

Pensemos em um sujeito que aciona um sentimento de sofrimento a 
partir de um determinado fato, como o que aconteceu com aqueles que 
foram torturados ou perseguidos e caluniados durante a ditadura militar. 
Mesmo tendo sido gravado na memória a partir da dor, aquele sujeito vai 
voltar àquelas memórias em momentos posteriores. Ele pode buscar por 
erros ou acertos, dele ou de outros personagens da trama, tentar esquecer, 
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buscar visualizar quais seriam as outras possibilidades, o que, em sendo 
realizado de forma diferente, teria levado a um outro desfecho. Além disso, 
esse sujeito pode, ainda, tentar encontrar nas características históricas, 
culturais, sociais e políticas daquela sociedade aquilo que tornou possível ou 
impossível suas ações. É desta reflexão, realizada após a conclusão dos atos, 
que tratamos quando falamos na característica de reconstrução da memória. 
É o que acontece, por exemplo, com Heloisa Buarque de Hollanda que, em 
entrevista a zuenir Ventura, afirma que “[...] o que 68 propôs não terminou; 
o que terminou foi a atitude heroica, que era muito desagradável [...]. Agora 
somos mais humildes. Eu sou mais, eu era insuportável” (HOLLANDA 
apud VENTURA, 2008, p. 129).

Nos termos de Halbwachs, “se o que vemos hoje toma lugar no quadro 
de referências de nossas lembranças antigas, inversamente essas lembranças 
se adaptam ao conjunto de nossas percepções do presente” (2003, p. 29). Ao 
recordar, o personagem está influenciado por duas forças de (re)moldagem: 
aquelas que foram gravadas em seu espírito por ocasião do acontecimento 
em si e aquelas que são fruto das suas vivências posteriores. As memórias, 
portanto, não podem ser tomadas como algo estático, que não passa 
por remodelações. Descobrir novos fatos que foram essenciais para o 
desenrolar da história pode moldar uma lembrança de forma diferenciada. 
A reflexão, da mesma forma, pode redefinir aquilo que guardamos em nós. 
O diálogo com o outro também pode fornecer contributos para repensar as 
experiências passadas.

Como podemos perceber, há um jogo que envolve passado, presente 
e futuro no ato de rememorar. A fim de que possamos pensar sobre a 
temporalidade em diálogo com a memória, chamamos a esta discussão as 
reflexões de Paul Ricoeur sobre o tempo. Indo a Agostinho, em Tempo e 
Narrativa, o filósofo nos diz que

[...] confiando à memória o destino das coisas passadas e à espera o 
das coisas futuras, pode-se incluir memória e espera num presente 
ampliado e dialetizado que não é nenhum dos termos anteriormente 
rejeitados: nem o passado, nem o futuro, nem o presente pontual, 
nem mesmo a passagem do presente. (RICOEUR, 1994, p. 28)

A partir do que nos mostra Ricoeur, podemos ver o presente como 
algo ampliado, que congrega aquilo que trazemos no espírito, o que já 
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foi vivido, e aquilo que pretendemos que seja o futuro, o que almejamos. 
Não existe, portanto, uma forma de isolarmos o presente do passado ou 
do futuro, e nem temos como imaginar um futuro sem um passado ou um 
passado que não buscava, em si, um futuro. Esta é a essência do desenrolar 
das intrigas de uma vida, na sociedade em que ela se formatou. A maneira 
como vivenciamos o tempo passa pela memória que guardamos e pela 
expectativa que temos.

Voltemos ao exemplo do personagem que passa por uma experiência 
na qual a dor continua a ressoar em seu espírito mesmo após o final técni-
co dos acontecimentos. Em qualquer momento do presente que se siga ao 
momento de trauma, ele continua levando consigo as impressões que fica-
ram marcadas. Estas impressões, por sua vez, ressoam nas narrativas que 
são enunciadas a partir de então. Quer o sujeito esteja fazendo referência 
direta ao fato ou discorrendo sobre outros assuntos, a

Narração, diremos, implica memória e previsão implica espera. 
Ora, o que é recordar? É ter uma imagem do passado. Como é pos-
sível? Porque essa imagem é uma impressão deixada pelos aconte-
cimentos e que permanece fixada no espírito. (RICOEUR, 1994, p. 
27, grifo do autor)

É sobre esta imagem do passado que queremos discorrer um pouco, 
no que tange à memória. Comecemos pelo acontecimento em si, em seu 
momento original. Ao presenciar, ao sentir no correr de sua existência as 
reverberações de um determinado fato, o sujeito formula, gradativamente, 
uma imagem do passado. A partir destas imagens, ele tem a possibilidade 
de narrar, conforme as impressões que constrói a partir de seus filtros 
sociais. Nos termos de Quéré (2005), um acontecimento é uma ocorrência 
desencadeadora de sentidos. Só podemos acessar os significados de um 
determinado fato na medida em que um acontecimento, percebido e 
nomeado, ali irrompe e faz perceber as mudanças que estavam em curso, 
assim como nos leva a fazer previsões acerca do futuro.

A experiência empírica de cada sujeito é formada por pequenas uni-
dades de resistência que geram os fatos, objetivando os fenômenos ocor-
ridos (SODRÉ, 2009). Escrito e tornado público, o fato assume, então, o 
status de acontecimento. No campo do jornalismo, selecionamos fatos e 
histórias a serem relatados todo o tempo. Esta é uma característica subja-
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cente ao fazer jornalístico. O que temos que ter em mente é que a seleção 
realizada antes da publicação de um texto é preponderante para a nar-
rativa que será formatada no imaginário de cada leitor. Os personagens, 
enquadramentos e mesmo a escolha das palavras empregadas contribuem 
para uma determinada formatação. Por outro lado, o arcabouço de in-
formações que o sujeito já possuía anteriormente também vai influenciar 
sua leitura do acontecimento. Podemos dizer, então, que o texto – tomado 
na leitura individual de cada sujeito –, possui sempre o imbricamento de 
dois conjuntos de forças simbólicas: as contidas naquele personagem que 
o constrói e as daquele que o lê.

Ainda sobre a relação entre acontecimento e narrativa, alguns autores 
traçam um paralelo que relaciona história e literatura, na medida em 
que o discurso de ambas pode ser utilizado para narrar o mundo. O 
historiador, nesse sentido, apropria-se do modo de narrar dos literatos e, 
assim, descreve os fatos considerados de relevo. Personagens, ambientes 
e enredos, entre outros elementos, estão presentes em ambos os textos. 
No entanto, como destaca Pontes e Silva, “[...] os acontecimentos não são 
externos ao texto, mas constituídos a partir deles. Consequentemente, a 
escrita possui papel preponderante na seleção e modo de observação dos 
fatos” (2010, p. 44). No momento em que o historiador se propõe a relatar 
um fato, ele, obrigatoriamente, realiza escolhas, opta por determinados 
detalhes, os quais vão guiar a leitura dos demais indivíduos. Em A rebelião 
dos Estudantes, Antonio de Padua Gurgel reproduz documentos forjados 
pelos militares para incriminá-lo durante a ditadura. O jornalista mostra 
as imagens e apresenta a refutação às informações. Este é o tom da 
narrativa: apresentar o que há de verdadeiro e de falso no período em que 
viveu a ditadura.

O poder relegado à narrativa histórica contribui para a construção das 
memórias que possuímos do mundo. Caso o fato não tenha sido relatado 
por meio da história, não há como ter conhecimento ou acesso à memória 
advinda dele ou que a ele se direciona. Por trás das escolhas realizadas 
pelos diversos historiadores, podemos perceber que “a história tem o in-
teresse de estabelecer o que faz do evento do passado um acontecimento 
perante o sistema particular daquela época e de tal forma como o aconte-
cimento deixa um legado objetivo e subjetivo na vida das pessoas” (PONTES; 
SILVA, 2010, p. 49).
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memória: individual, coletiva, histórica

Abrimos espaço, aqui, para discutirmos pontualmente a questão da me-
mória e seu contributo para as narrativas. Recorremos a Halbwachs, que 
traça comentários acerca de três nomeações que podem ser dadas à me-
mória: individual, coletiva e histórica. Naturalmente, a memória começa 
a ser discutida a partir do tempo. Ora, vivenciamos e construímos nossas 
narrativas no dia a dia. Contudo, ao evocarmos estas memórias, devemos 
ter consciência de algo bastante significativo: “[...] a representação das 
coisas evocada pela memória individual não é mais do que uma forma de 
tomarmos consciência da representação coletiva relacionada às mesmas 
coisas [...]” (HALBWACHS, 2003, p. 61).

A memória evocada pelo indivíduo, a qual chamaremos de individual, 
e aquela evocada pelos grupos dos quais ele participa, a qual chamaremos 
de coletiva5, estão em contínua interação. Halbwachs (2003) afirma que 
somos um eco daquilo que nos envolve, mesmo que não tenhamos plena 
consciência disso. Quantas vezes não acreditamos possuir uma opinião 
sobre algo e posteriormente percebemos que na verdade conjugamos uma 
série de opiniões de outros sujeitos e formulamos uma outra? Cada enun-
ciação, portanto, se vê como o eco de várias outras já proferidas. Isso nos 
lembra o que afirma Bakhtin (2012) sobre a linguagem, de uma forma 
mais ampla:

[...] a forma linguística [...] sempre se apresenta aos locutores no 
contexto de enunciações precisas, o que implica sempre um con-
texto ideológico preciso. Na realidade, não são palavras o que pro-
nunciamos ou escutamos, mas verdades ou mentiras, coisas boas 
ou más, importantes ou triviais, agradáveis ou desagradáveis, etc. 
A palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido 
ideológico ou vivencial. É assim que compreendemos as palavras 
e somente reagimos àquelas que despertam em nós ressonâncias 
ideológicas ou concernentes à vida. (BAKHTIN, 2012, p. 98-99, 
grifo do autor)

Do acontecimento à memória temos um espaço de tempo a ser per-
corrido, e sobretudo experienciado, pelo sujeito, congruente com os fa-

5. Ambas as conceituações são baseadas no trabalho de Halbwachs (2003).
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tos. Eles precisam ser digeridos, em primeira instância, por aqueles que o 
vivenciaram. Em casos específicos, onde o acontecimento põe em alerta 
um grupo maior de pessoas, como é o caso (mundial) do atentado de 11 
de setembro de 2001, nos Estados Unidos da América, ou mesmo quando 
do rompimento da barragem de Fundão (nacional), na cidade de Mariana, 
Minas Gerais, ocorrido em novembro de 2015, todas as pessoas que ob-
servam a partir de uma distância geográfica são sensibilizadas de forma 
mais amena que aqueles que participam dos eventos ou que associam o 
sentimento de perda com aquele momento.

A experiência individual é atravessada pelas memórias coletivas. As 
lembranças podem ser acessadas pelo indivíduo, uma vez que fazem parte 
do arcabouço de memórias do grupo. O sujeito não pode ser considerado 
completamente autônomo, em relação ao ato de lembrar, mas as vivên-
cias que carrega definem a forma como vai olhar para as lembranças. Ora, 
é impossível que pessoas diferentes tenham exatamente as mesmas lem-
branças, as mesmas sensações em relação às lembranças, mesmo fazendo 
parte de um mesmo grupo, independentemente da quantidade de indi-
víduos que o compõe. Há uma interessante relação entre a memória do 
indivíduo e aquela dos grupos ao qual ele pertence, socialmente:

[...] se a memória coletiva tira sua força e sua duração por ter como 
base um conjunto de pessoas, são os indivíduos que se lembram, 
enquanto integrantes do grupo. Desta massa de lembranças comuns, 
umas apoiadas nas outras, não são as mesmas que aparecerão com 
maior intensidade a cada um deles. (HALBWACHS, 2003, p. 69)

As memórias coletivas, pois, são várias, podem ser acessadas enquan-
to estejam vivas na memória dos indivíduos. Em uma segunda instância, 
essas memórias podem passar a integrar um quadro mais rígido, o qual 
pode ser chamado de memória histórica. Quando nós, enquanto indiví-
duos, aprendemos na escola ou nas demais instâncias do convívio social, 
sobre determinados fatos que ocorreram em uma memória cronológica e 
que busca por rompimentos (guerras, catástrofes, mortes etc.), não guar-
damos uma memória que seja, de fato, nossa. Ao produzir documentos, ao 
fixar as memórias, os testemunhos, ao reconstruir narrativas a partir das 
memórias coletivas, cria-se uma memória histórica:
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Toda memória coletiva tem como suporte um grupo limitado no 
tempo e no espaço. Não podemos reunir em um único painel a 
totalidade dos eventos passados, a não ser tirando-o da memória 
dos grupos que guardavam sua lembrança, cortar as amarras pelas 
quais eles participavam da vida psicológica dos ambientes sociais 
em que ocorreram, deles não reter somente o esquema cronológico 
e espacial. (HALBWACHS, 2003, p. 106-107)

Pensemos agora nas formas de fixação da memória. Em princípio, como 
tratamos, temos no âmbito da memória de um grupo reflexos daquilo 
que foi vivido pelos indivíduos separadamente. A memória do indivíduo 
passa a integrar o quadro de memórias de um determinado coletivo do 
qual faça parte. Posteriormente, aquela memória, já ressignificada pelas 
forças sociais, passa a um novo quadro: a memória histórica. Mas como os 
testemunhos transitam de uma a outra dessas instâncias? Acreditamos que 
uma dessas possibilidades é por meio da documentação dos testemunhos 
por aqueles próprios sujeitos que vivenciaram as ações em curso.

Em meio à gama de possibilidades para gravação dos testemunhos 
encontramos na possibilidade da utilização da mídia livro uma das formas 
de documentação. O livro amplia as possibilidades de leitura. Ele tem 
como uma de suas premissas a perduração no tempo e no espaço. Um livro 
pode ser traduzido e lido a partir do aporte de significações sociais das 
mais diversas culturas. Sendo também um livro, observamos a presença 
do livro-reportagem como um objeto simbólico que congrega ambas as 
características: vai do jornalismo à literatura. Detenhamo-nos, agora, a 
pensar sobre a memória na mídia livro-reportagem.

A tríplice mimese e o jornalismo: o caso do livro-reportagem
Podemos observar na construção das narrativas jornalísticas, direcionando 
nosso olhar para aquelas materializadas em livros, aquilo para o que aponta 
Ricoeur (1994): a construção narrativa parte de um mundo que o precede 
(mimese I) para um mundo reconfigurado (mimese III), ato que só é possível 
por meio da mediação realizada pela composição da intriga (mimese II). 
Assumimos, portanto, o texto como tendo um papel de relevância neste 
processo de construção das narrativas do mundo. Vejamos o que nos diz 
Ricoeur sobre as premissas do papel de mediação que a construção da 
intriga possui:
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Considero estabelecido que mimese II constitui o pivô da análise; 
por sua função de interrupção, abre o mundo da composição poé-
tica e institui, como já sugeri, a literariedade da obra literária. Mas 
minha tese é que o próprio sentido da operação da configuração 
constitutiva da tessitura da intriga resulta de sua posição interme-
diária entre as duas operações que chamo de mimese I e mimese 
III e que constituem o montante e a jusante de mimese II. Ao fazer 
isso, proponho-me a mostrar que mimese II extrai sua inteligibili-
dade de sua faculdade de mediação, que é de conduzir do montante 
à jusante do texto, de transfigurar o montante em jusante por seu 
poder de configuração. (RICOEUR, 1994, p. 86)

Podemos ver que o acontecimento, portanto, se expressa na configuração 
primeira do mundo, a mimese I. Os fatos se desenrolam em um mundo que 
já foi, por sua vez, reconfigurado por narrativas anteriormente anunciadas. 
Vivemos em um mundo em contínua reconfiguração. Enquanto formos 
seres sociais e narremos, o mundo estará em reconfiguração. Mas, a fim de 
pensarmos o papel das narrações e da memória no mundo, partimos de um 
ponto inicial, de um mundo configurado. Este mundo se vê configurado 
a partir de um quadro de narrativas e de memórias preexistentes. 
Determinados sujeitos o presenciam, em maior ou menor grau, e se veem 
aptos, e socialmente obrigados, a narrar aqueles acontecimentos, por meio 
do testemunho. Contudo, o ato de testemunhar guarda em si uma parcela 
de confiança e outra de suspeita. Como atestar a veracidade daquilo que 
foi presenciado apenas por uma parcela dos sujeitos? Pois bem:

“[...] a suspeita se desdobra ao longo de uma cadeia de operações 
que têm início no nível da percepção de uma cena vivida, continua 
no da retenção da lembrança, para se concentrar na fase declara-
tiva e narrativa da reconstituição dos traços do acontecimento”  
(RICOEUR, 2007, p. 171).

Sobre o testemunho, Ricoeur alerta-nos para uma característica im-
portante ligada à credibilidade do sujeito que testemunha: “[...] é da con-
fiabilidade e, portanto, da atestação biográfica de cada testemunha con-
siderada uma a uma que depende, em última instância, o nível médio de 
segurança de linguagem de uma sociedade” (2007, p. 175). O narrador 
opta por narrar aquilo que julga ser de interesse do grupo. Quer estejamos 
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falando do grupo ao qual ele já está ligado, quer tratemos de um grupo 
maior, do qual outros grupos façam parte, ele tem de ser conhecido. Se 
falamos de uma pessoa pública, já admirada, ou não, tratamos de uma 
forma mais fácil de julgar. Caso a testemunha seja desconhecida em uma 
esfera mais ampla, certamente haverá alguma espécie de investigação so-
bre o seu passado, em busca de um perfil que seja confiável.

Tomemos como exemplo os livros-reportagem que aqui citamos. Eles 
foram escritos por jornalistas que participaram ativamente da luta contra 
a ditadura militar brasileira. zuenir Ventura, Regina zappa, Ernesto Soto 
e Antonio de Padua Gurgel possuíam aportes sociais formatados anterior-
mente à ditadura. Em alguma medida, portanto, são provenientes de um 
mundo configurado. Vivenciaram determinados fatos durante a ditadura, 
mais especificamente no ano de 1968, e o narram, na medida em que eram 
jornalistas, militantes ou adolescente em diálogo com seu círculo familiar 
e de amigos.

Mais de vinte anos após 1968, já tendo tido um tempo de maturação 
para a memória, é publicado o primeiro daqueles livros (1968: o ano que 
não terminou). Os quatro livros citados carregam, em alguma medida, o 
caráter de testemunho. Contudo, os autores buscam também outras teste-
munhas: realizam entrevistas, pesquisam por documentos da época, tra-
çam paralelos com o que acontecia em outros países. Enfim, aliam suas 
vivências com as de outros personagens, conjugam narrativas em uma 
outra narrativa, esta a ser publicada. Associamos todo esse momento de 
construção de narrativas como um período onde se dá, para aqueles atores, 
a mimese II. Chega-se, a partir dos relatos, da leitura dos relatos, a um 
mundo reconfigurado, mimese III, no qual nós, que não vivenciamos o 
ano de 1968 daquela maneira, acreditamos nos aproximar da esfera de 
acontecimentos.

A mediação entre esses dois mundos é feita por meio da mídia livro-
reportagem. Do contrário, como poderíamos ter conhecimento daqueles 
fatos, a partir deste viés? A narrativa que nos faz chegar à história é tecida 
com outras cores. Os textos jornalísticos, conforme apresentados aqui, 
mesmo prezando pela suposta objetividade, nos trazem, por meio da 
escolha de palavras e de fatos narrados, um filtro que é daquele que o 
viveu. Foi a própria vivência, a própria experiência, que nos fez acessar 
um determinado recorte.
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Esta é uma das características que envolve os produtos que fazem parte 
de um processo de midiatização: “[...] a propagação temporal, espacial 
e social cada vez maior da comunicação midiática” (HEPP, 2014, p. 51). 
Dada a necessidade que temos de nos informar por meio de instrumentos 
midiáticos, o livro escrito por jornalistas tem a possibilidade de ser identi-
ficado mais rapidamente como informação, como verdadeiro e relevante. 
São as forças de moldagem, da qual trata Hepp, para a qual as diferentes 
mídias tratam de moldar a comunicação.

Enxergamos no livro reportagem, mais especificamente naqueles que 
conjugam memória e testemunho de seus autores e de suas fontes, uma 
porta, um meio que transita entre a mimese II e a III. A cada nova leitura, 
estando esta narrativa suspensa no tempo, acessível, ela se vê capaz de 
mais uma pequena modificação nas narrativas do mundo. A mídia, neste 
sentido, segue como um objeto em associação com a ação dos homens 
(HEPP, 2014).

Algumas considerações finais
Após as considerações que aqui tratamos, podemos indicar que o livro-re-
portagem de testemunho é uma mídia que traz consigo a possibilidade de 
congregar memórias diversas sobre um mesmo acontecimento. Tratamos 
de uma narrativa que é perpassada por lembranças que dizem respeito a 
um mesmo grupo, são memórias que visam desnudar os sofrimentos, as 
intrigas de um determinado acontecimento. Estando estas grandes repor-
tagens associadas a jornalistas, carregando elementos da história e do jor-
nalismo, abrem espaço para a reconstrução textual de certos momentos. 
Elas podem passar a um imaginário mais amplo sobre os temas em debate.

As narrativas dão a ver traços da experiência temporal dos sujeitos, pas-
sando a integrar, após a enunciação, um quadro coletivo de interação. Ex-
pressas em forma de texto, as narrativas passam à trama social por meio da 
midiatização. Ao tomar um livro como mídia, sobretudo perpassado pelas 
características que podem ser atribuídas a outras mídias, delegamos a ele 
um valor social. O livro vai guardar especificidades de um tempo, de um 
espaço, de forma mais estável. Fugindo da instantaneidade do jornalismo 
diário, o livro-reportagem nos dá a possibilidade de acessarmos versões e 
documentos referentes a um determinado acontecimento, a determinados 
personagens e enredos.
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A reportagem gravada em livro possui determinadas especificidades 
que propiciam as operações da memória. Ao ser narrada no formato de 
testemunho, aquele se torna o espaço para a reflexão do autor acerca dos 
fatos que se deram em um mundo pré-configurado, anterior ao aconteci-
mento e durante o seu desencadeamento. O próprio ato de narrar e tornar 
público se torna um elemento para a configuração do mundo. Ao retornar, 
repensar, reelaborar acontecimentos no texto e fixá-lo no tempo por meio 
do livro, o autor, que é também personagem, torna possível a transferência 
de determinados elementos da memória coletiva do grupo ao qual faz par-
te para outras memórias coletivas, para outros sujeitos que não estiveram 
presentes, que podem não possuir uma interação direta com os fatos e 
personagens narrados.

A experiência, gravada na memória, passa pelo crivo da mídia, entre 
outros, a fim de que possa fazer parte da memória de um leque mais amplo 
de sujeitos. A narrativa de testemunho aglutina lembranças já revividas, 
repensadas, retomadas, e as torna pública. É no processo de midiatização 
que a memória guardada pelo indivíduo tem a possibilidade de passar à 
memória que outros indivíduos venham a possuir sobre um acontecimento. 
Tomando o livro como mídia, falamos da possibilidade que ele possui de 
dar contributos para a moldagem comunicativa da realidade. Do livro à 
memória e da memória ao livro, há um processo contínuo, mas que implica 
em ganhos a cada nova volta do círculo.

A partir das reconstruções aqui elencadas, exteriores à narrativa do 
historiador, as narrativas passam a fazer parte do arcabouço de leitura da-
queles que possuem interesse no assunto. Neste caso específico, tratamos 
de uma ditadura. Os governos ditatoriais, violentos, atraem a atenção e a 
curiosidade dos públicos. Dando a versão de um grupo, os autores dão seu 
contributo para a memória coletiva de outros grupos sociais acerca da-
quele momento de tensão. Contudo, em que medida a memória individu-
al, mesmo passando pelo crivo do processo de midiatização, é assimilada 
pelos demais grupos sociais? Em tempos de opiniões formadas a priori e 
de difícil diálogo, resta-nos pensar sobre este questionamento.



143MeMória e Midiatização

Bibliografia

BAKHTIN, M. M. marxismo e Filosofia da Linguagem: problemas 
fundamentais do método sociológico da linguagem. 13. ed. São Paulo: 
Hucitec, 2012.

GURGEL, A. de P. A rebelião dos estudantes (Brasília, 1968). Brasília: 
Editora da Universidade de Brasília, 2002.

HALBWACHS, M. A memória coletiva. Trad.: Beatriz Sidou. São Paulo: 
Centauro, 2003.

HEPP, A. As configurações comunicativas de mundos midiatizados: 
pesquisa da midiatização na era da “mediação de tudo”. São Paulo: 
matrizes, v. 8, n. 1, 2014, p. 45-64.

LIMA, E. P. o que é livro-reportagem. São Paulo: Brasiliense, 1998.

PONTES, F. S.; SILVA, G. Acontecimento jornalístico e história. In: 
BENETTI, M.; FONSECA, V. P. da S. (Orgs.). Jornalismo e acontecimento: 
mapeamentos críticos. Florianópolis: Insular, 2010. p. 43-61.

QUÉRÉ, L. Entre facto e sentido: a dualidade do acontecimento. trajectos: 
Revista de Comunicação, Cultura e Educação, Lisboa, n. 6, p. 59-75, 2005.

RICOEUR, P. A memória, a história, o esquecimento. Trad. Alain 
François [et al.] Campinas: Editora da UNICAMP, 2007.

. tempo e narrativa. Tomo I. Campinas: Papirus, 1994.

SILVERSTONE, R. Por que estudar a mídia? 3. ed. São Paulo: Edições 
Loyola, 2011.

SODRÉ, M. A narração do fato: notas para uma teoria do acontecimento. 
Petrópolis: Editora Vozes, 2009.

VENTURA, z. 1968: o ano que não terminou. 3. ed. São Paulo: Editora 
Planeta do Brasil, 2008.

. 1968: o que fizemos de nós. São Paulo: Editora Planeta do Brasil, 
2008.

zAPPA, R.; SOTO, E. 1968: eles só queriam mudar o mundo. Rio de 
Janeiro: Jorge zahar Ed., 2008.



#InternetJusta ou #InternetSobAtaque? 
Midiatização e estatuto de conectividade  
na internet
Polyana Inácio Rezende Silva

introdução

Em abril de 2016, a hashtag #InternetJusta, associada ao Movimento Inter-
net Sem Limites, deu visibilidade aos protestos de usuários de internet nas 
redes sociais online. O movimento foi criado após o anúncio da Anatel de 
que os planos de internet fixa no Brasil seriam categorizados por limites 
no uso dos dados. Em julho do mesmo ano, o Comitê Gestor da Internet 
no Brasil (CGI.br)1 recebeu do movimento de Coalizão Direitos na Rede 
o lançamento da campanha  #InternetSobAtaque2. Tratava-se de um mani-

1. Disponível em: <https://www.cgi.br/sobre/>. Acesso em: 09 jul. 2017.

2.  A campanha, “Internet sob Ataque”, visa mobilizar os usuários e propor formas 
de combate aos ataques que vêm ocorrendo em diversas frentes. A Coalizão identi-
ficou dez ataques aos direitos dos usuários na rede que merecem atenção de toda a 
sociedade. Entre eles, estão o estabelecimento de limites de franquia da banda larga 
fixa, o fim da universalização do acesso, o bloqueio de sites e aplicativos e a vigilân-
cia em massa por parte do Estado e empresas privadas. Disponível em: <http://in-
tervozes.org.br/organizacoes-lancam-coalizao-em-defesa-de-direitos-na-internet-
-e-criticam-retrocessos-na-agenda-de-inclusao-digital/>. Acesso em 09 jul. 2017.
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festo contra medidas relativas à internet, durante o VI Fórum da Internet 
no Brasil, realizado também em julho de 2016. 

A campanha da Coalizão criou a hashtag #InternetSobAtaque a fim 
de reverberar a discussão nas redes sociais Twitter e Facebook, indicando 
desdobramentos de tensões relativas ao uso da internet no Brasil. Tratam-
se de questões relativas à garantia de uma internet com acesso universal, 
respeito à neutralidade da rede, liberdade de informação e de expressão3. 
A partir da relação que os movimentos #InternetSobAtaque e Internet 
Livre estabelecem com a sociedade, é possível visualizar nuances do ela 
midiatização e tecnologias digitais. Neste âmbito a presença da internet é 
um elemento imprescindível. Definida como um sistema global de conexão 
de redes ou como a “rede mundial de computadores”, a internet é integrante 
da dinâmica contemporânea dos processos comunicacionais. 

Diante disso, a investigação das particularidades e a problematização 
dos pressupostos desta engrenagem sociotécnica, pode evidenciar meca-
nismos que constituem o estatuto sempre atualizável da internet. As li-
mitações e potencialidades desta ambiência se presentificam no cotidiano, 
integrando-se ou confrontando as lógicas de midiatização em meio a 
“mundos midiatizados” em uma “era da mediação de tudo” (LIVINGSTONE 
apud HEPP, 2014b), como veremos adiante.

Assim, neste trabalho a internet é vista como uma mescla de confli-
tos, espaços simbólicos, materiais e de poder. Ou seja: como uma possível 
ambiência midiática, atravessada pela midiatização de si mesma ou como 
parte da midiatização de outros processos comunicacionais. Deste ponto de 
vista a internet possui produtos, usuários, mobilizações, narrativas, textos 
e modos de significar. 

Ao longo do texto pretende-se compreender a internet como mídia 
desenvolvendo um estudo de caso que relacione esse objetivo aos aspec-
tos que as campanhas inicialmente descritas e o documentário Freenet4 
evidenciam. Estas questões possuem consonância com as textualidades 
em emergência a partir de um anúncio da Anatel, de que a internet fixa 

3. Disponível em: <https://direitosnarede.org.br/p/declaracao-cdr/>. Acesso em: 09 
jul. 2017.

4. Filme completo disponível em: <https://vimeo.com/161511483>. Acesso 15 ago. 
2016.
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seria limitada por pacotes de dados. Ou seja, uma declaração que indicava 
limitações ao uso da internet como um serviço essencial, além de sérias 
restrições à apropriação da internet como mediadora da circulação e pro-
dução de conteúdos na web.

A noção de midiatização, trabalhada a partir de uma visada europeia, 
conta com a contribuição de autores como Andreas Hepp (2014 a,b,c), 
Stig Hjarvard (2012), Friedrich Krotz (2014) e Knut Lundby (2014). O 
esforço de compreensão das textualidades relativas à questão do acesso à 
internet é tomado sob a perspectiva de Gonzalo Abril (2007). 

Ao verificar as textualidades implicadas na polêmica com as empresas de 
telecomunicações cremos na possibilidade compreender a “conectividade” 
como termo dissociado de determinismos técnicos ou derivada do apelo 
tecnológico das redes digitais. A conectividade à internet está também re-
lacionada aos jogos de poder e força que os processos culturais e instâncias 
cognitivas evidenciam com mais clareza, como pretendemos mostrar.

midiatização de “internets” em disputa

Por configurar-se como domínio instigante, a internet desperta curiosi-
dade e certo fascínio. Ela se constitui de territórios diversificados que por 
sua vez alteram a experiência de conexão pelo mundo (MARTEL, 2013). 
A internet interliga-se ao mercado das novidades tecnológicas, do lazer, 
do consumo e de outras práticas cotidianas. 

Pesquisas e debates realizados pelo Centro Regional de Estudos para o 
Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br) reúnem dados5 

sobre a relação da internet com as esferas sociopolíticas, econômicas, cul-
turais. Como é o caso do encontro promovido para debater sobre os no-
vos hábitos culturais que surgem a partir das tecnologias digitais: “no que 
diz respeito ao mercado de trabalho, por exemplo, um dos desafios está 
na fronteira entre o amador e o profissional, traduzido no surgimento de 
profissões como youtubers e influenciadores digitais”, segundo Leonardo 
Athias (IBGE)6.

5. Disponível em: <http://cetic.br/publicacoes/indice/pesquisas/>. Acesso 30 jul. 2016.

6. Disponível em: <http://cetic.br/noticia/cetic-br-discute-producao-de-indicado-
res-sobre-praticas-culturais-online/>. Acesso em: 9 jul. 2017.



147#internetJusta ou #internetsobataque? 

A compreensão sobre a arquitetura e o fluxo informacional da internet 
são parte do entendimento acerca dos sentidos atrelados à conectividade. 
Em um sentido de acesso, a pesquisa do Instituto Internet.org7 (criado 
pelo Facebook) sobre a população conectada pelo mundo em 2015, pode 
ser pertinente para se compreender a relação entre como a taxa de pessoas 
sem acesso à internet no mundo ainda é superior ao número de pessoas 
conectadas. Estes resultados vão além da disponibilidade de infraestrutura 
ou custo, elas também informam sobre habilidades cognitivas, crenças e 
formação cultural.

O estatuto de conectividade, termo explicitado na figura (1), também 
pode estar associado a espaços corporativos como Facebook, Google ou 
Twitter. Em pesquisa divulgada pelo site Quartz8, 55% dos brasileiros en-
trevistados acreditam que Facebook e internet são a mesma coisa. Neste 
caso, não há, aqui, juízo de valor acerca da utilização destas redes. Essa 
estatística apenas chama a atenção de que a utilização massiva de determi-
nados serviços, afetam a experiência e a percepção de que as redes sociais 
fazem parte de um escopo maior, que é a internet.

7. Criado em agosto de 2013, o projeto tem, além do Facebook, a parceria de empre-
sas como Ericsson, Mediatek, Opera, Samsung, Nokia e Qualcomm como parceiras 
fundadoras. Estas empresas querem oferecer internet em áreas que não dispõem do 
serviço. A iniciativa é criticada por restringir a opção de sites disponíveis para co-
nexão a ambientes como Facebook, por exemplo. Neste caso, de acordo com ativis-
tas, abre-se precedentes “para impedir o acesso a sites considerados politicamente 
antagônicos ou que expressem opiniões distintas do Facebook e seus parceiros, em 
evidente censura”.  Disponível em: < http://www.cartacapital.com.br/blogs/intervo-
zes/ministerio-publico-considera-projeto-internet-org-do-facebook-ilegal-3972.
html>. Acesso em: 13 set. 2016.

8. Disponível em: http://canaltech.com.br/noticia/facebook/milhoes-de-usuarios-
-do-facebook-nao-tem-ideia-de-que-estao-usando-a-internet-39045/. Acesso: 13 
set. 2016.
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Figura 1: Estatuto de Conectividade
Fonte: Internet.org9

9. State of Connectivity 2015. Disponível em: <https://info.internet.org/en/
blog/2016/02/22/state-of-connectivity-2015-a-report-on-global-internet-access/>. 
Acesso em: 28 jul. 2016.
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Apesar de regulada por interesses de mercado e configurada como um 
serviço de valor adicionado ao ramo das telecomunicações, a internet está 
diretamente ligada aos interesses públicos. Neste sentido, retomamos o 
objetivo principal do trabalho relacionar o processo de midiatização ao 
estatuto de conectividade à internet, por meio das informações trazidas 
nas pesquisas sobre o acesso a internet, nas discussões e propostas dos 
movimentos Internet sem limites, #InternetSobAtaque e do documentário 
Freenet. Estas informações dizem da apropriação da internet no Brasil, 
problematizando a ideia imperativa de que a internet conecta a tudo e a 
todos indistintamente. 

Em um especial10 do jornal Folha de S. Paulo sobre os vinte anos da 
internet o aspecto da conexão é colocado como um ponto de destaque 
na experiência com a internet. Outros números trazidos pela matéria da 
Folha reforçam que o acesso à internet ainda é restrito a cerca de 60% da 
população, embora tenha deixado de se concentrar apenas na população 
mais rica. Em 2015, 54% dos internautas brasileiros pertenciam à classe C, 
contra 36% de A e B e 10% de D e E, de acordo com pesquisa do instituto 
Data Popular feita a pedido da Google.

De acordo com Demi Getschko, diretor-presidente do NIC.br (Núcleo 
de Informação e Coordenação do Ponto BR) e membro do Comitê Gestor 
da Internet no Brasil (CGI), “o problema da internet em relação às outras 
é que trata-se de uma rede que demanda infraestrutura compatível com 
sua exigência/necessidade de conexão”. Ou seja, há duas décadas, “a ve-
locidade dessa tecnologia gerava demanda superior à então comportada 
pelos fios telefônicos de cobre”. O limite das conexões discadas, também 
conhecidas pelo seu nome em inglês, dial-up, era de 56 kbps, suficiente 
para baixar uma imagem de 100 kbytes em 14 segundos, uma canção de 
5 Mbytes em 12 minutos, e um filme de 700 Mbytes em um dia e quatro 
horas. Àquela época pagava-se por minuto.

Nas informações acima vemos como o elemento técnico, neste caso 
relacionado às materialidades e infraestrutra que sustentam a internet, 
também estão presentes na experiência de conectividade. De acordo com 
outra pesquisa, State of the Internet, uma investigação periódica realizada 

10. Disponível em: <http://temas.folha.uol.com.br/20-anos-da-internet/>. Acesso 
em: 30 jul. 2016.
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pelo Instituto Akamai11, a conexão média no Brasil hoje é de 3,6 Mbps12. 
Ela é menor que a média de 5,1 Mbps, no mundo. No ranking global de 
velocidade de conexão, o Brasil ocupa a 90ª colocação. No ano de 2015, 
segundo o mesmo relatório anual da Akamai, a velocidade no país era de 
3 Mbps. Essa velocidade é 54 vezes superior à máxima de 1995.

O padrão 4G, que chega a velocidades centenas de vezes superiores às 
da conexão discada e maiores até que a banda larga residencial, representa 
7,8 milhões de linhas ativas. Países como Uruguai, Argentina e Chile estão 
em situação pouco melhor que outros países da América Latina: 2,2%, 
1% e 0,8% de suas conexões, respectivamente, podem receber conteúdo 
com a referida resolução de maneira adequada. Nos Estados Unidos, este 
número é de 19%.

Figura 2 – Acesso a internet no Brasil (entre anos 2000 e 2014)
Fonte: Folha de S. Paulo13

11. Akamai: empresa considerada uma referência no fornecimento de dados sobre 
infraestrutura de internet.

12. Kbps e Mbps, assim como Gbps são unidades binárias para medir a velocidade 
da internet. Kbps indica kilobit por segundo que equivale a 1000 bits por segundo. 
Mbps é abreviação para megabit por segundo que equivale a 1000 Kbps ou 1.000.000 
de bits por segundo. A largura de banda de internet é diferente da capacidade da 
taxa de transferência. Disponível em: <https://www.testesuavelocidade.com.br/
blog/o-que-e-kbps-e-mbps/>. Acesso 12 set. 2016.

13. Disponível em: <http://temas.folha.uol.com.br/20-anos-da-internet/o-inicio/
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Em 2014, havia ao menos 120 milhões de brasileiros conectados, de 
acordo com o levantamento mais recente do instituto Nielsen Ibope, de 
julho de 2014 (esse número de internautas leva em conta acessos frequentes 
e também os esporádicos). O Brasil tinha, no mesmo mês, 202,8 milhões 
de habitantes, segundo o IBGE.

Investimentos em conexões via fibra ótica, a exploração econômica da 
rede, a telefonia móvel e outros fatores são trazidos por tais pesquisas, 
reafirmando o Brasil como um “país de conectados” cuja metade da popu-
lação não tem acesso à internet. Isto se deve não apenas às desigualdades 
sociais, mas também a entraves de infraestrutura tecnológica atrelados a 
interesses comerciais. Além disso, o Brasil não oferece acesso ou quali-
dade de conexão a seus usuários. A franquia de dados em banda larga no 
país, ao contrário de países de primeiro mundo, representa um entrave à 
conectividade da população à internet móvel ou fixa.

Fatores como a acessibilidade se alteraram ao longo dos anos e tecnologias 
como o smartphone contribuíram para a entrada da internet no cotidiano 
do brasileiro14. Isto se reflete no resultado de outra pesquisa realizada pela 
Tyntec15. No ano de 2015, foram entrevistadas mais de 4 mil pessoas, com 
idade entre 18 e 55 anos, que moram no Brasil, Rússia, Estados Unidos 
e Reino Unido. O resultado do estudo mostrou que o Brasil é o país que 
possui a maior quantidade de usuários conectados em sites de redes sociais, 
aplicativos bancários ou de conversação, como o Whatsapp, via smartphone. 
Outra pesquisa, realizada pela Digital in 201616, da agência We Are Social, 
confirma a adesão de uma média de 45% da população como ativa em redes 
sociais de todos os tipos.

dos-professores-a-classe-c-como-o-perfil-do-internauta-mudou.shtml>.Acesso 
em 30 jul. 2016.

14. Disponível em: <http://olhardigital.uol.com.br/noticia/uso-de-smartphones-
-mais-que-dobra-no-brasil-nos-ultimos-dois-anos/61408>. Acesso em: 19 ago. 2016.

15. Disponível em: <http://www.tyntec.com/resources/whitepapers/the-us-lags-
behind-emerging-markets-in-mobile-messaging>. Acesso em: 30 jul. 2016.

16. Disponível em: <http://wearesocial.com/uk/special-reports/digital-in-2016>. 
Acesso em: 30 jul. 2016.
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Ainda segundo dados da Pesquisa Brasileira de Mídia17, da Secretaria de 
Comunicação Social da Presidência da República, que avalia os hábitos de 
consumo de mídia, 65% dos jovens entrevistados, com até 25 anos, acessam 
internet todos os dias no país. Esse número cresce, pois 67% desses jovens 
afirmaram também que o uso é principalmente destinado à diversão e à 
busca de notícias. Ações que ganham espaço em iniciativas como os Instant 
Articles18 ou perfis dos jornais dentro de redes como o Facebook19.

A explosão da internet no Brasil teve como um de seus marcos a utili-
zação do e-mail e anos mais tarde, da rede social Orkut. As pessoas deixa-
ram de frequentar telecentros, onde os sites permitidos para acesso eram 
mais restritos, para se dirigirem às lan-houses. Nestes lugares, o foco não 
era apenas nos games nos computadores, mas também na busca por infor-
mação e uso de redes sociais online. 

Posteriormente, a chegada da conexão banda larga permitiu outras 
formas de apropriação da internet nos espaços domésticos: a utilização 
de plataformas como YouTube ou Netflix. Somente após embates políticos 
entre correntes anti e pró-privatização do serviço de internet, em 1995, que 
houve o barateamento da conexão banda larga, que possibilitou a internet 
que conhecemos hoje. 

Muitos estudos e pesquisas poderiam ser trazidos para complementar 
a relação entre o acesso, produção e consumo do conteúdo disponível na 
internet. O conteúdo e as possibilidades de consumo e circulação, como 
visto, são elementos cruciais na experiência com o digital, com a internet. 
E o fornecimento desses serviços envolvem questões políticas e merca-
dológicas que muitas vezes atravessam o usufruto da internet como um 
direito humano, conforme declaração da ONU em junho de 201120.

17. Disponível em: <http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesqui-
sas-quantitativas-e-qualitativas-de-contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-
-pbm-2015.pdf>. Acesso em: 30 jul. 2016.

18. Disponível em: <https://instantarticles.fb.com/>. Acesso em 30 jul. 2016. Veja, 
neste livro, artigo de Amanda Jurno sobre os Instant Articles.

19. As cinco redes mais acessadas em ordem crescente: 1) Facebook, 2) WhatsApp, 
3) Messenger, 4) YouTube, 5) Instagram. Fonte: Pesquisa Brasileira de Mídia 2015. 

20. Disponível em: <http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2011/06/onu-afirma-
-que-acesso-internet-e-um-direito-humano.html>. Acesso em: 9 jul. 2017.
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Documentário Freenet

“Vamos ao centro social que a internet chegou”21, convida o representante 
da Associação Comunitária da Comunidade de São Francisco do Caramuri. 
Comparada pelos moradores à chegada dos projetos “Luz para Todos”22 
ou do sinal de telefone, a vinda da internet para a comunidade do interior 
do Amazonas é comemorada – ainda que o serviço não seja constante.

São Francisco do Caramuri participou do documentário Freenet, 
uma produção audiovisual voltada a ressaltar a importância do acesso à 
internet como um direito fundamental à cidadania. Para Daniel Leandro 
da Silva, presidente da Associação Comunitária Agrícola São Francisco 
do Caramuri (Acasfc), “a internet é também uma ferramenta para que 
contemos a própria história.” Em lugares afastados como Caramuri, o 
comércio e o trânsito dos moradores ficam limitados, assim como o acesso 
a sistemas como o Sisu e o Prouni. Ao longo do filme, outros entrevistados 
defendem que o acesso à rede deveria ser universal e gratuito.

Lançado em maio de 2016, o documentário Freenet23 chegou em junho 
de 2016 com uma indagação instigante: “internet para todos?”24. Ao 
analisar o uso da internet pelo mundo, passando por países como Quênia, 
índia, Estados Unidos, China, Brasil e Uruguai, o filme25 mostra iniciativas 

21. 36m57s do filme Freenet. 

22. Implantado durante o governo Lula, o projeto levou acesso de energia elétri-
ca a famílias residentes em áreas rurais. Disponível em: <http://www.pac.gov.br/
infraestrutura-social-e-urbana/luz-para-todos>. Acesso em 05 ago. 2016.

23. Produzido pela Molotov Filmes, incentivado pelo Instituto Brasileiro de Defesa 
do Consumidor (Idec), Instituto Intervozes, Instituto Tecnologia e Sociedade do 
Rio de Janeiro (ITS/RJ) e Núcleo de Pesquisas, Estudos e Formação (Nupef), com 
apoio da Fundação Ford Internacional e do Comitê Gestor da Internet no Brasil. 
Disponível em: <https://vimeo.com/161511483>. Acesso em 30 jul. 2016.

24. Enquanto 65% das pessoas que vivem na área urbana dizem já ter acessado a 
Internet pelo menos uma vez na vida, na área rural este número cai para 36% dos 
indivíduos. Na população classificada como Classe A, o acesso à internet ocorre em 
97% dos casos, nas Classe D-E, apenas 28% das pessoas informam terem acessado a 
rede pelo menos uma vez na vida. Fonte: Filme Freenet/ NIC.br - out 2014 / mar 2015.

25. Disponível em: <https://www.freenetfilm.org.br/>. Acesso em 30 jul. 2016.
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e obstáculos para a democratização do acesso à internet, discutindo a 
liberdade de acesso, o compartilhamento de conteúdo e privacidade.

Divulgado amplamente por perfis de pessoas comuns em redes como 
Facebook, Twitter e YouTube, jornais e organizações civis, o filme tem pro-
porcionado debates em espaços públicos como fóruns, seminários, escolas, 
cineclubes e universidades, exibindo o documentário de forma gratuita e fo-
mentando um debate sobre a internet. Na avaliação de Ivan Moraes Filho26,

Sem dúvida, o uso de dispositivos digitais tem feito com que, na 
contemporaneidade, muito mais pessoas tenham a oportunidade 
de expressar suas ideias, relatos e opiniões. As chances desta pla-
taforma tornar-se o ambiente livre e horizontal que muitas pes-
soas sonham, existe. Mas é preciso ter calma antes de dizer que o 
mundo online já ‘democratizou tudo’ ou mesmo que ‘democratizou 
alguma coisa.’ 

Para além de dar pistas sobre o acesso, a discussão aponta para discrepân-
cias sociais no Brasil, desafios para o Marco Civil da Internet27 e a criação de 
regras de neutralidade28 de rede. O filme chega em um momento de ânimos 

26. Jornalista, integrante do Centro de Cultura Luiz Freire e pós-graduado em 
Comunicação pela Universidade Federal de Pernambuco. Disponível em: <http://
www.cartacapital.com.br/blogs/intervozes/201ca-internet-democratizou-tu-
do201d-para-quem>. Acesso 30 jul. 2016.

27. Marco Civil: o Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) será responsável 
por determinar as diretrizes da internet no País. Disponível em: <http://www.ebc.
com.br/tecnologia/2014/04/entenda-o-marco-civil-da-internet-ponto-a-ponto>. 
Acesso em: 30 jul. 2016/

28. Neutralidade: significa manter a internet livre de discriminações comerciais ou 
políticas. A explosão de inovações que invadiu a internet nos últimos 25 anos só foi 
possível pela neutralidade da rede. Quem controla a infraestrutura física da rede 
tem que ser neutro em relação às informações. Para entender isto, é preciso recu-
perar um histórico de infraestrutura na internet. As empresas de telecomunicações 
argumentam que a autoria de tais infraestruturas é delas e que, portanto, cabe a 
elas decidir a respeito. No entanto, esquecem-se de considerar que foram subsidia-
das por impostos, que a sociedade pagou por isto. A internet não pode ser gerida 
como um canal pago de televisão ou como um produto. Ela é um bem público com 
infraestrutura pública, vincula-se à realização de serviços essenciais, ao comparti-
lhamento de muitas crenças e práticas sociais, de modo geral. Fonte: filme Freenet.



155#internetJusta ou #internetsobataque? 

exaltados dos usuários de internet por todo o país. Usuários estes atentos ao 
debate sobre o limite da internet banda larga por parte das operadoras, como 
afirma o diretor do filme, Pedro Ekam ao jornal Diário do Nordeste29:

As operadoras de telefonia já vinham perdendo mercado em rela-
ção a alguns serviços de voz e mensagem com a entrada de aplicati-
vos voltados para esse fim. Quando surgiram os serviços de entre-
tenimento via internet, como Netflix, elas perderam contratos de 
TV a cabo, serviço também das operadoras. E agora elas querem 
descontar no consumidor. Então, acredito que seja importante en-
tendermos todas essas questões.

A world wide web foi fundamentada na liberdade de conexão em rede e 
é referenciada como um veículo da liberdade de expressão do século XXI. 
Seu modelo horizontalizado de comunicação desafia a lógica dos veículos 
tradicionais, aproxima consumidores, produtores e propagadores de con-
teúdo. O atravessamento de interesses comerciais e governamentais altera 
o projeto inicial da web, como projetado por figuras como Tim Berners 
Lee. Em trecho retirado de entrevista30 pelo programa Milênio da Globo 
News, Lee afirma que

O primeiro objetivo da web é que ela fosse universal, que fosse usada 
para qualquer tipo de documento, qualquer língua, qualquer gê-
nero de comunicação. Não deveria haver limitação na forma de 
usá-la; o princípio da universalidade era vital.

Um dos pilares que sustentam o argumento de Freenet é a consciência de 
classe, já que o filme vai além de questões como o bloqueio do WhatsApp, 
por exemplo. Por mais acessível que a web pareça ser, são poucas as pessoas 
que podem se informar pelo Instagram. Não só em virtude da necessidade 
de conhecimento sobre como se atualizar no Instagram mas em função do 
uso desse aplicativo gastar muitos dados do pacote móvel. Neste caso, o 
Whatsapp apresenta-se como uma boa opção, inclusive porque no plano 

29. Disponível em: <http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/suplementos/
tecno/online/filme-que-coloca-em-questao-o-futuro-da-liberdade-na-internet-
chega-a-fortaleza-1.1539749>. Acesso 30 jul. 2016.

30. Veiculada em 23 de maio, pelo canal Globosat.
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de muitas operadoras o uso dele não desconta dados do pacote adquirido 
no mês.

No VI Fórum da Internet no Brasil, organizado pelo Comitê Gestor da 
Internet no Brasil (CGI), foram discutidos temas como a criação de polí-
ticas públicas, incentivo à representatividade e atenção às práticas, usos e 
formas de apropriação da tecnologia. 

#internetSobAtaque, #internetJusta
A temática de Freenet foi de encontro ao debate provocado pelo anúncio 
de que a internet fixa funcionaria sob um esquema de franquia de da-
dos31 - algo que, em muitos casos, inviabilizaria o consumo de serviços por 
streaming, como a Netflix, a produção/compartilhamento de vídeos pelo 
YouTube, dentre outros. Tal estratégia foi encarada como um retrocesso 
que faria o país retornar à realidade online do ano de 1995.

Pela legislação brasileira, a internet é um serviço essencial, tanto que 
existe um projeto para transformar a banda larga em um serviço do mes-
mo tipo. Como a conexão em banda larga no Brasil é tratada na perspecti-
va de mercado, a infraestrutura de telecomunicações está concentrada nas 
mãos de poucas corporações. Elas controlam a oferta de serviço e limitam 
as opções de acesso. 

Até setembro de 2016, a discussão ainda não havia sido concluída; caso o 
bloqueio passe a se tornar institucionalizado no Brasil, o país dará um passo 
para trás na universalização do acesso. O anúncio da Anatel foi notícia em 
jornais da televisão, internet e mobilizou entidades ligadas à internet no 
Brasil. Em abril de 2016, a hashtag #InternetJusta32, associada ao Movimento 
Internet Sem Limites33, deu visibilidade aos protestos de usuários de internet, 
pesquisadores e organizações em redes como34 Facebook. 

31. Disponível em: <http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/04/franquia-de-
-dados-na-internet-fixa-veja-perguntas-e-respostas.html>. Acesso 15 ago. 2016.

32. Disponível em: <https://www.google.com.br/search?q=%23internetjusta&oq=
%23internetjusta&aqs=chrome..69i57j69i61j69i60.817j0j9&sourceid=chrome&ie=
UTF-8>. Acesso 30 jul. 2016.

33. Disponível em: <https://www.google.com.br/search?q=%23internetjusta&oq=
%23internetjusta&aqs=chrome..69i57j69i61j69i60.817j0j9&sourceid=chrome&ie=
UTF-8#q=Internet+Sem+Limites>. Acesso 30 jul. 2016. 

34. Disponível em: <https://www.facebook.com/mislbr/>. Acesso 31 jul. 2016.
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Onze entidades que formam a Coalizão Direitos na Rede entregaram 
ao Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) uma carta enumerando 
os pontos que consideram como as principais ameaças à internet, assim 
como suas reivindicações35 para barrá-las. Isso aconteceu durante a plená-
ria final do VI Fórum da Internet no Brasil, realizada nos 12 e 13 de julho 
de 2016, em Porto Alegre. Durante o evento, a Coalizão foi lançada em 
conjunto com a sua primeira campanha, intitulada #InternetSobAtaque.

Em junho de 2016, a hashtag #InternetSobAtaque36 proposta pelo movi-
mento indicou os desdobramentos37 de outras tensões relativas ao uso da 
internet no Brasil nas redes sociais online Facebook e Twitter, principal-
mente. Trata-se de movimentações que mexem com a agenda da inclusão 
digital, preocupa entidades que defendem batalhas fundamentais, como o 
bloqueio e censura da rede. 

“A internet brasileira está sob ataque”, afirmou Ronaldo Lemos38, um 
dos criadores do Marco Civil brasileiro. Para ele, não se pode mexer na 
infraestrutura da internet, assim como não se mexe na infraestrutura da 
energia elétrica ou da água. Ele expõe os principais desafios que o Brasil 
precisa enfrentar para resolver os problemas jurídicos, sociais e de infra-
estrutura relacionados à rede.

A gente vê hoje na CPI (de crimes cibernéticos)39 tentativas de criar 
mecanismos de bloqueio, de controle e de censura da internet que 

35. Disponível em: <http://intervozes.org.br/organizacoes-lancam-coalizao-em-
-defesa-de-direitos-na-internet-e-criticam-retrocessos-na-agenda-de-inclusao-
-digital/> Acesso 30 jul. 2016.

36. Disponível em: <https://www.google.com.br/search?q=%23internetsobataque
&oq=%23internetsobataque&aqs=chrome..69i57.430j0j7&sourceid=chrome&ie=
UTF-8>. Acesso 30 jul. 2016.

37. Disponível em: <https://www.facebook.com/internetsobataque/?fref=ts>. Acesso 
30 jul. 2016.

38. Disponível em: <http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/noticia/2016/05/a-in-
ternet-brasileira-esta-sob-ataque-dizronaldo-lemos-um-dos-criadores-do-marco-
-civil-brasileiro-5795277.html>, Acesso: 30 jul. 2016.

39. Instaurada em fevereiro de 2015, a CPI dos Crimes Cibernéticos foi criada para 
investigar quadrilhas suspeitas de desviar dinheiro pela internet para a compra de 
armas e drogas e casos de pornografia infantil e pedofilia
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são inaceitáveis, e ferem a Constituição e direitos fundamentais. 
A luta do Aaron Swartz continua nos EUA e no Brasil. A internet 
brasileira está sob ataque, e tudo que foi conquistado pelo Marco 
Civil pode ser perdido.

Apenas dois anos depois da aprovação do Marco Civil da Internet 
(MCI), lei internacionalmente reconhecida como modelo para a regula-
ção da web, as forças do retrocesso aparecem e tais mobilizações impe-
dem que o recuo seja maior. Sérgio Amadeu40, sociólogo, divulgador do 
Software Livre e da Inclusão Digital no Brasil, sinaliza que a Internet está:

Sob um ataque golpista que ameaça a existência da Telebrás, a san-
ção do Marco Civil e do Comitê Gestor de internet. As operadoras 
de Telecom não levavam banda larga nem na periferia. Não era 
vantajoso, era muito caro. Eles não querem mudar o modelo de 
negócio. Foi aí que o Lula criou o Plano Nacional de Banda Larga 
(em 2010), para levar banda larga onde as operadoras não queriam 
levar de jeito nenhum. Na região Norte do país, nas periferias, nas 
áreas de pobreza. A meu ver faz parte do desmonte das políticas 
públicas de inclusão digital e de telecomunicação.

As restrições observadas por Amadeu implicam obstáculos à uma par-
ticipação online das periferias, Norte do Brasil e áreas de pobreza, tão 
efetivas quanto a de regiões fora dessas localidades.  Ao longo deste tópico 
e na declaração acima tratou-se de observar como a internet evidencia 
sua porção política por meio das questões que envolvem a conectividade. 
Sobre isso também trata-se de olhar como os processos de midiatização 
dão visibilidade a tais questões na medida em que abrem espaços de con-
versação e reivindicação.

Apontamentos sobre a midiatização

Ao longo deste trabalho vimos sobre como o acesso à internet pode se re-
lacionar a midiatização por meio das pesquisas, do documentário Freenet 

40. Disponível em: < http://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2016/07/inter-
net-no-pais-elogiada-no-mundo-inteiro-esta-sob-ataque-pelo-governo-golpis-
ta-2699.html>. Acesso em: 13 set. 2016.
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e das movimentações civis. Vale retomar que os primeiros estudos em mi-
diatização interessavam-se pelo papel das mídias de massa e seu controle 
sobre os recursos comunicativos. 

O conceito comunicacional de midiatização só surgiu no contexto aca-
dêmico alemão no começo do século XXI, especialmente nas obras 
de Friedrich Krotz, para quem a midiatização é um dos quatro me-
taprocessos fundamentais que configuraram a modernidade, aos 
quais se somam a globalização, a individuação e a comercialização. 
Krotz (2007) e Krotz e Hepp (2008) lançam mão do conceito de 
midiatização em razão do eco todo especial que o termo tem na 
exegese alemã. (BASTOS, 2012, p. 71)

Assim, pensando os metaprocessos mencionados acima, como globa-
lização,  individuação e  comercialização, Marco Bastos (2012) chama a 
atenção para o fato de que a midiatização possui um sentido político que 
vai ao encontro da função dos media, contanto que os media não ficam 
limitados a mediar polos distintos ou conflitantes. Eles mediam as con-
trapartes, “uma vez que a mediação, ou a midiatização, implicam em certa 
subordinação da capacidade decisória e organizacional das partes envol-
vidas.” (BASTOS, 2012, p.72) O sentido de mediação empregada aqui pelo 
autor relaciona-se ao sentido da mediação em Martín-Barbero (2009). Ou 
seja, compreende o imbricamento entre as dimensões da cultura, política 
e comunicação, como parte de um processo em que produção, recepção, 
meio e mensagens estão articulados.

É válido pontuar que os termos mediação e midiatização se aproximam. 
Sobre isto, Hjarvard observa que a distinção entre os termos tem valor te-
órico e analítico em nossas pesquisas. Porém, um desafio é distingui-los 
empiricamente, “uma vez que o efeito acumulado das práticas de trocas 
mediadas pode representar uma instância da midiatização.” (HJARVARD, 
2015, p. 53). Hepp (2014c) por outra via, aponta que Silverstone, assim 
como Krotz, trata a mediação como um processo extenso no qual nos de-
paramos com o desafio de pensar o modo como a mídia é compreendida.

Deste modo, o sentido político da midiatização encontra-se na pers-
pectiva institucional de Stig Hjarvard (2008). O autor visualiza a mídia 
como instituição e encontra em outras instituições como a família, a es-
cola e a igreja os propagadores de informação e orientação moral para os 
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membros da sociedade. O controle centralizado é então desafiado pelas 
“novas mídias” ou por uma configuração midiática que desafia o modelo 
transmissivo, colocando em evidência um modelo de mídia que foge à 
lógica vertical na relação com a mídia.

Em “uma perspectiva institucional compartilha-se da ambição de 
fundamentação empírica para os estudos de midiatização (HJARVARD, 
2013; HJARVARD e PETERSEN, 2013) e da necessidade de se considerar 
a agência humana como co-constitutiva da mudança social.” (HJAVARD, 
PETERSEN, 2013, p. 52). Assim a mídia digital influencia a cultura e a 
sociedade, diferindo da lógica das mídias tradicionais.

A contemporaneidade abriga “processos de midiatização”. Para tanto, 
Hjarvard (2014) retoma um ponto de vista sociológico para discutir a in-
fluência das novas mídias, recorrendo à noção de “mundos midiatizados” 
de Andreas Hepp (HEPP apud KROTz, 2014). Tal noção problematiza 
a midiatização dos fenômenos sociais e culturais, levando em conta que 
para Hjarvard os processos comunicacionais dispõem de usos e funções, 
tanto das velhas como das novas mídias.

Krotz (2014) reforça a compreensão de que a midiatização é um pro-
cesso em curso e de longo termo. Ele possui a preocupação com a histo-
ricidade do termo pois não o toma como dado, ressaltando a mídia como 
instância além de suas dimensões técnicas. Ou seja, a mídia também é 
composta por textos de dimensões verbo audiovisuais. 

Essa visão de mídia, tratada desse modo é pensada por Carvalho (2016) 
na medida em que o autor recorre a Gonzalo Abril: “em Abril encontramos 
contribuições para ampliar as noções de narratividade para as estratégias 
audioverbovisuais.” (CARVALHO, 2016, p. 18). Este argumento pensa a 
mídia como um processo permeado por textualidades que emergem de 
narrativas do texto, da imagem, da oralidade.

Crítico dos estudos em midiatização como Finnemann (2011) desta-
cam a diferença entre a época de uma nova “matriz midiática” de uma 
época da mídia de massa. Ele contrapõe o conceito de lógicas das mídias 
(HJARVARD, 2008; STROMBACK, 2008) com o conceito de uma “gra-
mática especifica da internet e dos dispositivos móveis” (FINNEMANN, 
2011, p. 86). Finnemann (2011) rejeita a noção de uma lógica da mídia 
porque tal noção foi primeiramente desenvolvida na era da quarta matriz 
midiática, a saber, da mídia de massa (imprensa, rádio e televisão).
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Outro crítico dos estudos em midiatização, Jensen (2013) aponta que 
os estudos dessa linha, especialmente aqueles desenvolvidos por Hjarvard 
dedicam pouca atenção as mídias digitais e aos aspectos materiais das tec-
nologias. O autor indaga: em que medida as novas operam como as ve-
lhas mídias? Diante dos críticos, Hjarvard responde que deseja “criar um 
enquadramento mais coerente para compreender como as novas mídias 
podem influenciar a cultura e a sociedade” (HJAVARD, 2013, p.53) 

Andreas Hepp (2014b), como Jensen (2013) possui uma visada atenta 
no que tange as materialidades da mídia. A partir dele, reforçamos que a 
midiatização é um processo, uma “chave” para a pesquisa de mídia que 
considere as últimas décadas (HEPP apud LUNDBY, 2014, p. 47). Esta 
constatação, em concordância com o pensamento de Andreas Hepp, 
reforça a escolha por não adotar uma visão institucionalizada da mídia.  
E sim, como ambiência permeada por forças de moldagem da mídia. 

A expressão “forças de moldagem” utilizada por Hepp relaciona as tra-
dições socioconstrutivista e institucionalista da Comunicação. O autor 
explica que as forças de moldagem dizem de dois processos da mídia: sua 
institucionalização e sua reificação, ou seja, a concretização de especifici-
dades sociais, culturais e humanas, ambos evidenciados pela midiatização. 

Deste modo, “forças de moldagem” indicam que “[...] não podemos 
presumir um efeito geral ou livre de contexto da mídia específica; en-
tretanto, diferentes mídias moldam a comunicação de formas diversas” 
(HEPP apud MAURO, TRINDADE, 2014, p. 265). É um processo gradati-
vo que diz da institucionalização e reificação de uma variedade de mídias. 
Segundo Hepp (2013), diante da força midiática na vida social e na cultura 
há uma dualidade: enquanto formatos de mídia integram-se as práticas 
cotidianas de outras instituições sociais, esferas culturais adquirem o status 
de uma instituição semi-independente em si mesmos.

A midiatização da cultura e da sociedade, dessa forma, diz dos pro-
cessos por meio dos quais cultura e sociedade tornam-se cada vez mais 
dependentes das mídias e seus modus operandi, ou mesmo de uma “lógica da 
mídia”. “Lógica da mídia” é uma simplificação conceitual de Hepp (2014b), 
do modus operandi institucional, estético e tecnológico da mídia. 

Diante disso cabe especificar o que seja a mídia a nosso ver. Ela pode 
ser compreendida como mediação, considerando que suas textualidades 
se movimentem entre meios, se articulem e sigam além do circuito técnico 
dos processos comunicacionais.
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A mídia, a nosso ver compreende as “relações interpessoais mediadas 
por tais aparatos, os processos de significação que a atravessam, suas ca-
racterísticas semióticas, interpessoais, culturais”, operando não apenas em 
moldes transmissivos, mas também pela circulação de textos midiáticos 
contaminados pela tecnologia digital (ALzAMORA, SALGADO, 2014, 
p.110). Neste sentido, os processos decorrentes dela redesenham as for-
mas de ação no mundo e com a própria mídia. Há nisto a potência de se 
afetar a midiatização, abrir espaços de diálogo mais do que dominar o 
modo de as pessoas pensarem. Ou seja, o complexo da ação da mídia está 
no fato de que a nosso ver, ela está no fruto das forças sociais.

Assim, as ambiências que permeiam a internet e verificam a ação da 
mídia devem buscar a agência das textualidades. Considerando que espa-
ços simbólicos se articulam com espaços físicos, especialmente quando os 
observamos pelo prisma da internet, neste trabalho indagamos a relação 
entre o fenômeno da midiatização e o estatuto de conexão permanente 
da internet no cotidiano das pessoas, compreendendo-a como uma rede 
cujas conexões não se limitam à esfera do digital.

Ao recortar a relação entre aspectos sociais e tecnológicos na mídia, 
destacamos, por fim, a contribuição de autores como Eliseo Verón (1997), 
Fausto Neto (2006) e Sodré (2002) quando apontam para o “processo de 
midiatização” como uma associação entre tecnologias midiáticas, técni-
cas, lógicas, estratégias, linguagens, operações sociotécnicas e demais pro-
tocolos das mídias (SGORLA apud RODRIGUES, 2009). 

Considerando a relação entre internet e midiatização, propomos então 
o exercício de atentar que o acesso à internet interfere em possíveis rela-
ções com essa mídia que também adentra a esfera do direito civil. Esse 
debate não está restrito a círculos especializados ou a narrativas mercado-
lógicas ou deterministas. E a midiatização em torno dessa pauta auxilia a 
expandir as dimensões políticas disso.

Considerações finais

Neste trabalho o debate sobre a midiatização não é assumido como um 
modismo teórico. Neste sentido, as perspectivas de Andreas Hepp (2014b), 
as contribuições Stig Hjarvard (2004a), Lundby (2014) e Krotz (2014) au-
xiliam tal esforço. Embora não haja uma metodologia estanque para se 
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perscrutar a midiatização, reforçamos a proposta de Carvalho (2016): 
atentar para a movimentação das textualidades em direção aos processos 
de midiatização pode ser um caminho para tanto.

Posto que as condições de acesso afetem a experiência de consumo, vi-
sualização e propagação de conteúdo na internet, tomamos a questão da 
conectividade como ponto a incitar o debate, diálogos e posturas críticas em 
relação à grande rede. Ou seja, na medida em que se constata a importância 
e o trânsito das ambiências online no cotidiano, os modos de acessar a rede 
também abrem possibilidades que “nos conectam de outras formas”. Tanto 
à internet quanto nos entornos que ela pode ou não atravessar. 

Ao olhar para os textos que tais constatações acionam, ressaltam-se 
aspectos que reforçam: a internet transcende a materialidade das redes. 
Deste modo, ela está em relação com territórios do mundo ainda que estes 
não estejam conectados, pois falamos das dimensões políticas, culturais, 
de sentido que ela afeta. 

A falta de conectividade, portanto de acesso, em vários pontos da rede 
aponta limites e potencialidades da questão como visto na pesquisa sobre os 
vinte anos de história da internet41 no Brasil. Muitas das alterações sociais 
ligadas a essas arquiteturas em rede reforçam o caráter interdisciplinar 
das mediações que emergem das ambiências online. A conectividade é um 
termo relacionado a essas reflexões sendo mais do que um termo para 
categorizar resultados de pesquisa ou protocolos de mercado.

Diante das questões que Freenet, os movimentos Internet Livre e Inter-
net Sob Ataque trazem, indicamos que o estatuto de tal conectividade de-
pende também do território a ser considerado. Não se pode tomar a internet 
apenas como uma grande rede das redes. Ela também é rede de ativismo 
e problematização de narrativas, acontecimentos e nuances da vida social.

Uma das premissas relacionadas à participação e entrada nas ambiên-
cias do digital diz respeito ao protagonismo do usuário na produção e 
consumo de textos, conteúdos. No entanto a quebra de neutralidade e as 
discussões relativas a isto, mostram como as reivindicações relativas ao 
acesso da televisão, rádio e outros processos que gestam os veículos de 
comunicação, também abarcam o lugar da internet. 

41. Disponível em: <http://temas.folha.uol.com.br/20-anos-da-internet/>. Acesso 
em: 13 set. 2016.
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O estudo da “midiatização” supera questões que se limitavam às di-
mensões instrumentais dos meios de comunicação. Ele nos auxiliar a 
compreender que a mídia não é central e sim uma agente elementar quan-
do refletimos sobre o movimento dos processos sociais.
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Juventude e participação política:  
os processos de midiatização e de construção 
do discurso em torno do movimento “Não 
Fechem Minha Escola”
Francine Altheman

introdução

O objetivo desse artigo é analisar as construções comunicativas e os pro-
cessos de midiatização do movimento Não Fechem Minha Escola, que teve 
início em outubro de 2015, em São Paulo, contra o processo de reorga-
nização escolar instituído pelo governo do Estado. Com a proposta de 
reorganização escolar anunciada pelo governo de Geraldo Alckmin em 
setembro de 2015, que ameaçava 150 escolas no Estado de São Paulo, os 
estudantes não só ocuparam as ruas de dezenas de cidades do Estado, 
como também criaram espaços de discussão nas redes sociais digitais e 
participaram de pautas produzidas por veículos de comunicação indepen-
dentes, como Jornalistas Livres1.

1. Jornalistas Livres é um veículo de comunicação independente, que nasce, assim 
como outros de mesmo tipo, após os movimentos que ficaram conhecidos como Jor-
nadas de Junho de 2013. Ele se define como uma rede de coletivos que se contrapõe 
à indústria jornalística marcada por interesses comerciais e políticos. Segundo seus 
idealizadores, o Jornalistas Livres luta pela democratização da informação, agindo 
pelo interesse público e por um jornalismo participativo e cidadão. Ver JORNALIS-
TAS LIVRES. Somos @s #JornalistasLivres. Portal Jornalistas Livres. Disponível em: 
<https://jornalistaslivres.org/quem-somos/>. Último acesso em 01 jul 2017.
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Como o governo do Estado não criou espaços de diálogo com estu-
dantes, o movimento elaborou seus próprios espaços de comunicação 
em redes sociais e sites de mídia alternativa, o que também confrontava 
a cobertura realizada pelas mídias tradicionais, que trouxe uma análise 
distorcida do movimento. Assim, tem-se um espaço público rico em con-
versação política, cujos discursos serão analisados nesse artigo. Também 
será analisada a inserção de novas mídias em um possível contexto de 
midiatização do movimento.

A metodologia, então, se baseará principalmente na análise do espaço 
midiático alternativo que cobriu o movimento, por meio do portal de no-
tícias Jornalistas Livres. Pretende-se observar como este espaço deu voz ao 
discurso dos estudantes, em contraponto ao espaço midiático tradicional, 
em matérias veiculadas no jornal Folha de S. Paulo sobre o movimento. 
A análise também contempla a construção do discurso dos jovens, por 
meio das postagens e comentários veiculados na página do movimento no 
Facebook, criada especialmente para fomentar a conversação política em 
torno do problema.

Para observar a construção e o poder dos discursos construídos pelos 
estudantes, além da conversação política instituída nos espaços públicos, 
a pesquisa se baseará, especialmente, em Foucault (2014), mas também re-
correrá a Jürgen Habermas (2003a, 2003b, 2010), Jane Mansbridge (2009) 
e James Bohman (2009).

Para marcarmos os limites e contornos do conceito de midiatização 
desenvolvido em contextos diferentes, tomaremos primeiramente os au-
tores europeus como referência. Na Europa, muitos autores se dedicam 
ao estudo de midiatização, no entanto, para este trabalho, focaremos nas 
pesquisas desenvolvidas por Andreas Hepp (2014) e Stig Hjarvard (2015). 
Os estudos europeus dão grande importância ao contexto histórico e ao 
desenvolvimento de metodologia,  propondo o sentido de midiatização a 
partir do conceito de mediação (CARVALHO, 2016).

Fica claro, dessa forma, os motivos que levam os autores europeus a 
trazer à tona a institucionalização da mídia, convergindo na comunicação 
pública, que sofreu mudanças importantes nas últimas décadas na Europa 
por conta do modelo político-econômico neoliberal implementado na 
maioria dos países.
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No Brasil, tais contornos históricos não ganham importância nos estudos 
sobre midiatização, seja porque as pesquisas estão centradas nos processos 
socioculturais transformados pela mídia, seja porque o contexto histórico 
brasileiro, cuja democracia é recente, com espaços de discussão e expressão 
popular ainda limitados, não permitiu o desenvolvimento da comunicação 
pública como prerrogativa do sistema midiático incorporado ao país.

Neste trabalho, focaremos também nas reflexões de pesquisadores 
brasileiros da Universidade Vale dos Sinos (Unisinos) – José Luiz Braga 
(2006), Antônio Fausto Neto (2008) e Jairo Ferreira (2007) – para compor 
a reflexão teórica sobre midiatização junto com os autores europeus apre-
sentados acima. Sabemos que outras pesquisas sobre o assunto têm sido 
desenvolvidas no país, mas, para a proposta deste artigo, entendemos que 
esses trabalhos serão melhor aproveitados.

midiatização e sua repercussão nos espaços de conversação 
política

Os estudos sobre midiatização têm produzido um extenso e profícuo ma-
terial para a compreensão das transformações que a mídia produz nas so-
ciedades, especialmente as contemporâneas. Tais estudos têm um maior 
destaque no contexto europeu, cujos autores trazem perspectivas metodo-
lógicas e históricas para analisar o mundo midiatizado.

Por outro lado, apesar de ainda existirem em menor quantidade, pes-
quisas importantes sobre midiatização têm sido realizadas na América 
Latina, com algumas peculiaridades diferentes das europeias, ganhando 
destaque especialmente no Brasil.

Apesar das diferentes nuances em torno das premissas sobre midiati-
zação desenvolvidas nos cenários europeu e brasileiro, existem eixos cen-
trais que definem o conceito por ora, tendo em vista que ele ainda está em 
processo de reflexão e compreensão. Ambas as abordagens têm na media-
ção um importante elemento para a compreensão da midiatização. Para 
Stig Hjarvard (2015),

[...] os estudos de mídia e comunicação dedicaram-se aos estudos 
da mediação. Por mediação, habitualmente entendemos o uso de 
um meio para comunicação e interação. [...] O estudo da mediação 
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debruça-se sobre o impacto da mídia em situações comunicativas 
específicas situadas no tempo e no espaço. Por sua vez, o estudo 
da midiatização considera as transformações estruturais de longo 
prazo no papel da mídia na sociedade e na cultura contemporânea. 
(HJARVARD, 2015, p. 53)

Hjarvard dá grande importância à institucionalização da mídia, ou ao 
papel da mídia como uma nova instituição, colocando tal processo como 
central na questão da midiatização. Andreas Hepp (2014), por sua vez, é 
mais flexível e menos institucionalista ao trabalhar os conceitos de me-
diação e midiatização. “A mediação é o conceito para teorizar o processo 
de comunicação como um todo; midiatização, diferentemente, é um ter-
mo mais específico para teorizar a mudança relacionada à mídia” (HEPP, 
2014, p. 47).

Hepp traz uma importante contribuição às pesquisas sobre midiatização 
ao operacionalizá-las em perspectivas sincrônicas e diacrônicas. A pesquisa 
diacrônica corresponde a uma comparação no tempo, ou seja, a compara-
ção das configurações comunicativas do mundo midiatizado em diferentes 
pontos no tempo, analisando as mudanças entrelaçadas nesse processo. No 
entanto, tal pesquisa, além de ser longa e elaborada, deixa de lado aspectos 
não lineares do objeto, como as ondas de midiatização. Por isso a necessidade 
de uma pesquisa sincrônica, que observe o que está à margem e possível 
de se observar em um determinado ponto no tempo. “Esse termo [ondas 
de midiatização] indica que certos desenvolvimentos da mídia resultam em 
um ambiente de mídia diferente, que produz possíveis configurações comu-
nicativas completamente novas” (HEPP, 2014, p. 59).

De qualquer forma, é possível observar que os autores europeus tendem 
a afastar o conceito de mediação da noção de midiatização, mesmo tendo 
aquela como base para o desenvolvimento desta. Já os autores brasileiros 
desenvolvem o conceito de midiatização em articulação com os contor-
nos da mediação, especialmente aqueles explicitados por Martin-Barbero 
(2009), resultando uma configuração mais social da midiatização, que en-
volve jogos de poder, disputas de sentido e construções de discurso2.

2. Devemos entender o discurso aqui colocado como as interações discursivas que 
compõem as esferas públicas (HABERMAS, 2003b, 2010) e/ou as práticas discursi-
vas e os poderes que a permeiam (FOUCAULT, 2014).
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Jairo Ferreira (2007) define a midiatização a partir das relações e das 
intersecções entre três dimensões – dispositivos, processos sociais e pro-
cessos de comunicação, resultando numa matriz primária cuja análise re-
lacional proporciona a compreensão e reflexão da midiatização.

Em termos mais concretos, as relações desenhadas informam que 
os dispositivos são configurados conforme determinados processos 
sociais (analisados pela sociologia, antropologia, psicologia social, 
ciência política, economia etc.), mas também são por eles configura-
dos; que os dispositivos afetam os processos de comunicação, assim 
como são delineados por esses; e que os processos de comunicação 
e a produção social estão em relação, inclusive no que se refere às 
práticas sociais estruturadas e às distribuições das condições de exis-
tência individuais e institucionais. As intersecções se referem aos 
processos em que um determinado polo atua sobre as relações dos 
outros dois. Assim, os processos de comunicação intercedem sobre 
as relações entre os dispositivos e processos sociais; os dispositivos 
sobre as relações entre os processos sociais e a comunicação; etc. 
(FERREIRA, 2007, p. 3).

Nesse sentido, é importante salientar que Ferreira dá demasiada ênfase 
ao dispositivo em suas pesquisas, tanto que este se tornou o eixo central 
do artigo na busca mais por uma metodologia do que pela conceituação 
de midiatização. Já Antônio Fausto Neto (2008), apesar de seguir a mesma 
linha de Ferreira, busca não somente analisar um processo de midiatiza-
ção, mas também situá-lo na história e nas teorias da comunicação. Como 
foi bem observado por Carlos Alberto de Carvalho (2016),

A midiatização, e eis um elemento importante, não diz respeito 
somente às dinâmicas sociotécnicas, mas também às simbólicas, 
abrindo vasto campo de possibilidades de interrogação acerca dos 
modos como as mídias instauram processos de interação e mediação 
sociais, ainda que não estejam no escopo central de preocupações de 
Antônio Fausto Neto. (CARVALHO, 2016, p. 10)

Parece-nos que foi José Luiz Braga (2006) que aprofundou os estudos 
sobre midiatização para o campo empírico, ampliando suas pesquisas 
para a observação das modificações sociais, políticas, culturais, etc. A no-
ção de midiatização em Braga perpassa frequentemente as transformações 
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sociais de um mundo midiatizado, ao mesmo tempo em que indica que os 
processos de midiatização são importantes formas de mediação.

Braga (2006) traz também uma importante contribuição para a refle-
xão sobre o processo de midiatização - e seus reflexos na construção de 
conversações políticas em espaços públicos e privados - quando evidencia 
a interação como parte desse processo. Para ele, a interação sobre determi-
nado assunto que circula na mídia pode ou não continuar circulando na 
sociedade, mesmo sem a presença do dispositivo tecnológico.

[...] as proposições “circulam”, evidentemente trabalhadas, tensiona-
das, manipuladas, reinseridas nos contextos mais diversos. O jornal 
pode virar papel de embrulho e lixo, no dia seguinte, mas as infor-
mações e estímulos continuam a circular. O sistema de circulação 
interacional é essa movimentação social dos sentidos e dos estímulos 
produzidos inicialmente pela mídia. (BRAGA, 2006, p. 28)

Correndo o risco de desenhar uma abordagem midiacêntrica, e já re-
fletindo sobre ter essa cautela ao analisar o objeto aqui proposto, propo-
mos observar essa reverberação dos assuntos tratados na mídia, e sua cir-
culação posterior nos ambientes sociais, como uma das possibilidades de 
compreensão da construção do discurso político em esferas públicas e de 
conversação política.

O conceito de esfera pública está principalmente ligado a Jürgen Ha-
bermas (2003b, 2010), que trouxe essa discussão para o campo da comu-
nicação. Esfera pública pode ser definida como o espaço social e comuni-
cativo entre esfera privada e o Estado, caracterizada pelo acesso livre, geral 
e desimpedido ao público, pela publicidade e, com isso, pela possibilidade 
de crítica ao Estado autoritário e pela decisão própria autônoma do cida-
dão. É o espaço da deliberação, que só pode ser constituído por meio da 
linguagem, e cujo fluxo de informações que nele circula provém, entre 
outras fontes, da mídia e de outros espaços de conversação e diálogo.

Habermas aponta três contribuições potenciais que sustentam a im-
portância desempenhada pela mídia na constituição de esferas públicas.  
A primeira refere-se à questão da visibilidade, o seu poder de publiciza-
ção; a segunda diz respeito à capacidade da mídia de promover uma si-
multaneidade de acesso aos conteúdos discursivos que circulam em vários 
contextos argumentativos; a terceira contribuição diz respeito à acessibili-
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dade das mensagens, que podem ser vistas por qualquer um, em qualquer 
lugar e a qualquer tempo.

No centro da discussão sobre esfera pública estão os processos pelos 
quais se formam a opinião e a vontade coletivas. Desse modo, a esfera 
pública ganha ainda mais contornos políticos. Ela existe para que haja 
uma solução coletiva para resolver os problemas que afetam a comuni-
dade, fazendo valer os interesses da sociedade. Sendo assim, a função da 
esfera pública seria articular os diferentes pontos de vista que circulam 
nas micro e macro esferas deliberativas do processo político.

Devido à complexidade e impossibilidade do modelo normativo teó-
rico proposto por Habermas, mas sem descartá-lo completamente como 
referência, autores como Jane Mansbridge (2009) e James Bohman (2009), 
entre outros, propuseram que o processo deliberativo – utópico na prática – 
fosse repensado na forma de conversações políticas, que podem ocorrer 
em espaços fluídos, informais, ainda que baseados em assuntos que afe-
tam o coletivo.

A conversação política, que visa a resolver conflitos, decidir políticas 
públicas e debater assuntos que afetam a coletividade, apesar de ter um 
enfoque bem diferente do debate formal, é fundamental para a existên-
cia da democracia. Essa troca alimenta o que vai ser defendido na esfera 
pública, além de preparar os cidadãos para o engajamento argumentativo 
exigente de um debate.

Apesar de apresentarem características deliberativas fracas, é por meio 
das conversações diárias que “as pessoas começam a entender melhor o 
que querem e precisam, individual e coletivamente” (MANSBRIDGE, 
2009, p. 207).

É claro que autores como Habermas, cujas pesquisas formam a base con-
ceitual desse pressuposto, têm uma raiz fortemente embasada nos estudos 
da Escola de Frankfurt, com grande influência da Teoria Crítica, o que pode 
tornar seus conceitos e de seus sucessores com forte tendência midiacêntri-
ca – as mídias, principalmente as massivas, seriam o centro das discussões 
políticas e fundamentais para a formação da opinião pública. 

Em sua primeira obra – Mudança Estrutural da Esfera Pública (2003a) - 
Habermas, influenciado principalmente por Adorno, atribui à comunicação 
de massa uma função negativa no que se refere às práticas democráticas. 
Apesar de estabelecer uma relação entre a mídia e o princípio da publici-
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dade para configurar a esfera pública, Habermas alerta que esse princípio 
está subvertido, visto que os meios de comunicação respondem à lógica do 
capital e do mercado. A indústria cultural levaria à colonização do mundo 
da vida e o público ficaria à mercê de instâncias econômicas e políticas.

Trinta anos depois, em Direito e Democracia (2003b), Habermas retoma 
o conceito de esfera pública. A partir dessa obra, o autor torna-se maleável, 
resistindo à tendência de perceber a mídia como mera porta-voz de interes-
ses ou como instrumento de dominação da esfera privada. Ela surge com a 
capacidade de conferir visibilidade a eventos e discursos, libertando pro-
cessos comunicativos de espaços restritos e permitindo uma integração de 
debates que se dão nesses espaços. Mesmo com as mudanças observadas no 
pensamento de Habermas ao longo dos anos, a mídia não deixa de ter um 
papel central. Esses limites do midiacentrismo e a problemática que pode 
envolvê-los serão observados na análise que se fará em torno do objeto.

Para refletir o processo de midiatização que envolve o movimento 
Não Fechem Minha Escola, bem como a construção discursiva e política 
que perpassa os atores sociais envolvidos, parece-nos, apesar de algumas 
deficiências e limites que podem incorrer nessas conceituações, que os 
estudos brasileiros sobre midiatização, que estão mais próximos da reali-
dade que será avaliada, bem como as noções de conversação política aqui 
expostas e de construção e dimensão do discurso propostas por Michel 
Foucault (2014), serão as bases teóricas para as análises desenvolvidas so-
bre a midiatização e construção discursiva em torno do movimento Não 
Fechem Minha Escola.

Não Fechem minha Escola: breve contextualização  
do movimento

Com a proposta de reorganização escolar anunciada pelo governo do Es-
tado de São Paulo em setembro de 2015, que ameaçava fechar 94 escolas e 
afetar outras 56 em todo o Estado, os estudantes não só ocuparam as ruas 
de dezenas de cidades, como também criaram espaços de discussão nas 
escolas e nas redes sociais digitais, fomentando a repercussão do movi-
mento na mídia.

O movimento de ocupação das escolas de São Paulo por secundaristas 
aconteceu inicialmente em escolas estaduais, depois foi para as ruas e pos-
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teriormente ocupou espaços institucionais formais, como a Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo, pautando não somente o problema de 
fechamento das escolas, mas também a precariedade do sistema educacio-
nal paulista e o desvio de merenda escolar.

Após seis meses de ocupações em São Paulo (que foram seguidas por 
outros Estados, como Rio de Janeiro, Goiás, Rio Grande do Sul e Ceará), o 
movimento estudantil passou por um fortalecimento expressivo. A ocupação 
da Alesp foi o pontapé inicial para a instalação da CPI da Merenda3. O 
desdobramento desse acontecimento também contou com a participação 
de artistas em visitas e shows nas escolas ocupadas4, além de clipes de 
músicas de protestos com cantores famosos5, o que gerou visibilidade para 
ocupações que não depredam as instituições, mas contam com escalas de 
trabalho e divisão de tarefas para a sobrevivência dos acampados (limpeza, 
cozinha e discussões políticas)6.

3. Em maio, a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) aprovou a instalação 
da CPI da Merenda, que vai apurar a suspeita de fraudes no  fornecimento de 
alimentos para escolas estaduais. Escutas telefônicas mostraram que os contratos 
foram superfaturados e que houve o pagamento de propina em diversas ocasiões. 
Entre os investigados estão o deputado estadual  Fernando Capez  (PSDB), 
presidente da Alesp, e Luiz Roberto dos Santos, ex-chefe de gabinete da Casa 
Civil do governo Geraldo Alckmin. Ver: MONIz, Gustavo. Após ocupação de 
estudantes, deputados criam CPI da Merenda. El País Brasil (online), São Paulo, 
11 de maio de 2016. Disponível em: <http://brasil.elpais.com/brasil/2016/05/11/
politica/1462919412_910217.html>. Acesso em 16 mai 2016.

4. PORTAL EBC. Virada Ocupação: show gratuito apoia estudantes de São Paulo 
neste domingo. Portal EBC (online), 5 de dezembro de 2015. Disponível em: <http://
www.ebc.com.br/educacao/2015/12/show-gratuito-apoia-estudantes-de-sao-pau-
lo-neste-domingo>. Acesso em 16 mai 2016.

5. G1. Chico Buarque e artistas gravam clipe para alunos de escolas ocupadas. G1 
(online), São Paulo, 23 de dezembro de 2015. Disponível em: <http://g1.globo.com/
sao-paulo/escolas-ocupadas/noticia/2015/12/chico-buarque-e-artistas-gravam-
clipe-para-alunos-de-escolas-ocupadas.html>. Acesso em 16 mai 2016.

6. Vídeo produzido pela equipe de reportagem da TV Folha, do Jornal Folha de S. 
Paulo, sobre a ocupação das escolas de São Paulo. O vídeo foi retirado do portal do 
veículo poucos dias depois. Disponível em: https://vimeo.com/147639290. Acesso 
em: 20 ago 2016.
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É um movimento, portanto, que gera redes de solidariedade, seja entre 
movimentos, seja entre manifestantes e a comunidade local, com novos 
fluxos e dinâmicas de discussão e ação que já não cabem nos enquadra-
mentos e nos nomes estabelecidos por e para movimentos sociais tradi-
cionais. A apropriação da internet e o ativismo em rede, a criação e vi-
ralização de petições e protestos, os registros audiovisuais dos atos e da 
truculência policial são alguns elementos essenciais dos novos processos 
de resistência.

Em pesquisa realizada entre 2006 e 2009, Lucia Rabello de Castro 
(2012) mapeou as formas de participação e ação de crianças e jovens na 
construção de espaços de diálogo, negociação e decisão no contexto escolar. 
É interessante observar, no resultado dessa pesquisa, que os estudantes 
entendem que a escola pode ser um espaço que potencializa a política, desde 
que eles tenham espaço de decisão e participação. Se a escola se configurar 
como mero espaço de aprendizagem, o aluno tende a não se identificar com 
a proposta escolar. Por outro lado,

Na linha que argumentamos, a resistência se apresenta justamente 
para desconstruir, desmanchar e reinventar o diálogo, no sentido 
de problematizar como está instituído tal diálogo: quem pode dia-
logar, como dialoga e sobre o que dialoga. Resistir seria questionar 
a própria realidade vigente na escola produzindo novas realidades 
do viger escolar. (CASTRO, 2012, p. 89)

A necessidade de conter a juventude, seja por meio de leis repressi-
vas, práticas policiais ou pela tecnologia, demonstra um certo medo do 
potencial da militância estudantil. Por outro lado, é interessante avaliar o 
impacto da mídia nesse contexto, bem como a apropriação de dispositivos 
tecnológicos que ampliam a voz dos estudantes.

os discursos midiático e dos secundaristas  
em torno do movimento

Antes de começarmos a tecer as considerações observadas em torno do 
movimento Não Fechem Minha Escola, é importante ressaltar que estamos 
propondo uma observação preliminar do processo de midiatização, bem 
como da construção de discurso que advém desse processo. Seria inviável 
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esgotar a abordagem em torno desse assunto em um único trabalho, tendo 
em vista os diversos desdobramentos que o movimento ainda repercute, 
bem como a complexidade de uma análise diacrônica (HEPP, 2014), que 
envolvesse um longo período de cobertura do movimento.

Trataremos, então, neste artigo, de um momento específico, que pode 
ser considerado uma onda de midiatização do movimento, que aconteceu 
em novembro de 2015, quando os alunos começaram a transmitir ao vivo, 
por meio de página criada no Facebook, as ocupações e protestos, e tam-
bém momento em que a mídia passou a pautar o movimento.

Fazendo a distinção entre novas mídias e velhas mídias, assim como 
o faz Hjarvard (2015), trabalharemos com o exemplo de velha mídia a 
partir das publicações do jornal Folha de S. Paulo, um dos impressos de 
maior circulação no Estado de São Paulo. Como exemplo de nova mídia, 
utilizaremos o portal Jornalistas Livres, que fez uma ampla cobertura do 
movimento, desde seu início.

Vejamos, desse modo, algumas considerações sobre a cobertura das 
ocupações realizada pelo jornal Folha de S. Paulo:

Nas primeiras matérias veiculadas pelo jornal, as manchetes e tex-
tos traziam a palavra “invasão” ao invés de “ocupação” (exemplo: 
“Sobe para cinco o número de escolas estaduais invadidas na Grande 
SP” – manchete do dia 12 de novembro de 2015). A repercussão 
dessa escolha editorial poderia causar impactos negativos no leitor 
a respeito dos estudantes. Depois de algumas repercussões nega-
tivas nas redes sociais digitais do movimento, o jornal adotou a 
palavra “ocupação”.
Raramente o jornal dava voz aos estudantes em suas matérias. Al-
gumas matérias traziam entrevistas com os pais dos alunos, que 
se diziam preocupados com seus filhos e pediam para que estes 
evitassem a baderna (exemplo: “Pais aderem a ato de alunos em SP, 
mas pedem invasão ‘sem baderna’ – manchete de 12 de novembro 
de 2015). Tais depoimentos entram em contraposição com os mi-
lhares de depoimentos deixados por pais de alunos, ex-alunos das 
escolas ocupadas e simpatizantes dos movimentos nas redes sociais 
digitais (exemplo: “esse movimento é justo, estou super orgulhoso 
com meus filhos e com os colegas deles (sic). Abracem essa luta, 
vamos mudar a história do país” – depoimento de um pai de alunos 
do colégio Fernão Dias, o primeiro a ser ocupado, deixado na página 
do Facebook do movimento Não Fechem Minha Escola).
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Apesar de o discurso do jornal trazer palavras como “baderna” e 
“invasão” e trazer contextos depreciativos das ocupações, como a 
falta de aulas, os vídeos veiculados ao vivo pelos próprios alunos 
nas redes sociais digitais mostram um clima tranquilo e organiza-
do nas ocupações, com divisão de tarefas, cuidado com a escola, 
limpeza e discussões políticas extremamente ricas.
A utilização do discurso oficial é comum nas matérias. A Polícia 
Militar sempre é convidada a se pronunciar sobre os processos de 
desocupação, na maioria das vezes violentos, e o governo do Estado, 
por meio da Secretaria da Educação, sempre utiliza o espaço para 
dar a sua versão dos fatos.
No dia 19 de novembro de 2015, a Folha de S. Paulo publicou uma 
notícia que dizia que o governador Geraldo Alckmin havia sus-
pendido o fechamento e a reorganização escolar em 2016. O movi-
mento Não Fechem Minha Escola imediatamente publicou em suas 
redes sociais que tal notícia era mentira (o que foi repercutido pelo 
portal Jornalistas Livres), e o jornal teve que publicar uma errata.
Ressaltamos uma matéria publicada em 15 de novembro de 2016, 
em que uma repórter relata a sua experiência ao passar quatro dias 
na ocupação da escola Fernão Dias. Essa provavelmente é a matéria 
que mais se aproxima da realidade vivida pelos alunos, já que nos 
parece que a repórter tentou descrever a situação da forma mais 
real possível. No entanto, não encontramos na matéria nenhuma 
fala dos estudantes dando a sua versão dos fatos. A matéria, por-
tanto, é unilateral, atendo-se somente à vivência da repórter.

Não é novidade tal cobertura da imprensa, com contornos manipu-
lativos, em torno de um assunto de real interesse público, que afeta di-
retamente a sociedade. No Brasil, com os veículos de comunicação nas 
mãos de conglomerados empresariais e/ou de famílias tradicionais da elite 
brasileira, é praticamente impossível ter jornalismo produzido com preo-
cupações editoriais éticas e condizentes com os fatos.

Por outro lado, a mídia alternativa, como o portal de notícias Jornalistas 
Livres, atua de forma independente, podendo, desse modo, produzir um 
jornalismo atento aos fatos e dando voz aos atores sociais envolvidos. É isso 
que observamos no período analisado. O portal produz a maioria das notícias 
a partir de material feito pelos próprios estudantes (especialmente vídeos).

O portal constantemente faz um resgate histórico de movimentos so-
ciais, ajudando o leitor a contextualizar o movimento e entender a sua origem. 
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Além disso, foi o Jornalistas Livres que teve acesso a áudio de reunião da 
Secretaria de Educação do Estado com dirigentes de ensino, em que o 
chefe de gabinete do secretário prepara uma ação de guerra contra os es-
tudantes. O portal foi o primeiro veículo de comunicação a publicizar o 
áudio, no dia 29 de novembro de 2015, gerando grande repercussão.

Cabe lembrar aqui a noção de circulação interacional que se distingue 
de circulação midiática, proposta por Braga (2006) e que converge para o 
que se discute nesse tópico. Vejamos:

Uma segunda distinção necessária é não confundir o subsistema 
de interação social sobre a mídia com o que é corriqueiramente 
chamado de “circulação midiática”. Essa expressão aparece com 
alguma frequência referindo o fato de que determinados aconte-
cimentos, ideias ou pessoas são veiculadas pela mídia. Hoje, uma 
boa parte do esforço social de pessoas e instituições é obter visibi-
lidade, para ter “circulação midiática”. Devemos então distinguir: o 
que a mídia veicula (que se caracteriza, na verdade como sistema 
de produção) e o que, tendo sido veiculado pela mídia, depois cir-
cula na sociedade. Estamos tratando dessa segunda ordem de pro-
cessos, a não ser confundida com a primeira. Nesse tipo de circulação 
que nos interessa é que vamos encontrar o que a sociedade faz com 
sua mídia: é, portanto, uma resposta (BRAGA, 2006, p. 28-29).

Assim, nossa proposta é refletir não sobre o que a mídia produz, que 
acaba convergindo para o sistema produção-recepção, mas sim sobre o 
que circula na sociedade, gerando interação, espaços de conversação polí-
tica e construção de discursos.

Por outro lado, no sentido de tentar combater o midiacentrismo que 
esta análise prévia do movimento possa conotar, e, ao mesmo tempo, re-
latando a dificuldade de se afastar da ideia midiacêntrica, tendo em vis-
ta que as análises têm nas mídias o seu principal objeto de investigação, 
recorremos à análise dos discursos que os representantes do movimento 
constroem nas arenas discursivas às quais eles têm acesso.

Avaliando o mesmo período analisado acima – novembro de 2015 – 
percebemos que as redes sociais digitais que repercutem o movimento 
buscam não apenas trazer uma cobertura em tempo real do que realmente 
ocorre nas manifestações, especialmente por meio de vídeos, mas também 
denunciar os abusos da Polícia Militar e as contradições e erros repercu-
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tidos pela mídia tradicional. Nota-se que a grande maioria dos veículos 
de comunicação tradicionais só passaram a pautar as ocupações quando 
essas chegaram próximas a 100 no Estado de São Paulo.

No entanto, apesar da ausência ou rara cobertura da mídia, milhares 
de pessoas acompanharam as ocupações via redes sociais e repercutiram 
o movimento em outros ambientes, em conversações políticas, como 
fica evidenciado nos comentários de apoio ao movimento publicados 
nas redes sociais. Conforme explicitado por Carlos Alberto de Carvalho 
(2016), é preciso ter outras estratégias de investigação, no sentido de evitar 
o midiacentrismo.

As comunicações não mediadas por dispositivos sociotécnicos não 
desaparecem mesmo nas sociedades com elevado grau de presença 
das mídias. Teorizações sobre a midiatização raramente prestam 
atenção ao fato de que elas constituem importante forma de resis-
tência aos conteúdos das mídias. (CARVALHO, 2016, p. 17)

Parece-nos, nessa primeira análise, que o movimento Não Fechem 
Minha Escola é um exemplo importante da repercussão do fenômeno de 
midiatização, com foco em suas reverberações no âmbito social especial-
mente, mas com importantes matizes que envolvem a construção do dis-
curso, as disputas de sentido e os jogos de poder, que mereceriam uma 
pesquisa mais ampla, diacrônica, que incluísse, principalmente, as formas 
de resistência dos estudantes às coberturas das mídias tradicionais.

Esta análise preliminar traz, portanto, os primeiros caminhos de 
investigação sobre o processo de midiatização do movimento Não Fechem 
Minha Escola, com claros contornos para a importância da resistência e dos 
espaços de conversação política construídos pelos jovens secundaristas.

Considerações finais
O presente artigo permite inferir que o movimento de secundaristas em 
São Paulo, especialmente o movimento Não Fechem Minha Escola, molda-se a 
partir de configurações comunicativas específicas no mundo midiatizado. 

As relações e interações que envolvem o movimento na utilização de 
dispositivos alternativos, na configuração de seus processos sociais e os 
processos de comunicação que caracterizam o movimento (FERREIRA, 
2007) mostram que a mídia não só envolve todo o movimento, mas também 
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promove profundas mudanças sociais que vão se tornando mais evidentes 
ao longo do tempo.

Por outro lado, apesar de observarmos o movimento pelo viés dialógico, 
focando nas construções de esferas públicas e espaços de conversação 
política, o que poderia levar a uma pesquisa midiacêntrica, a análise mostrou 
que os processos comunicativos construídos pelos secundaristas fogem 
do midiacentrismo ao apostar em formas alternativas de comunicação e, 
desse modo, manter os assuntos pautados pelo movimento em circulação 
interacional (BRAGA, 2006), mesmo sem a cobertura da mídia tradicional. 
Ou seja, a movimentação social sobre o problema que envolve a educação 
paulista se perpetua mesmo quando os veículos de comunicação tradicionais 
não pautam tais questões. 

De qualquer modo, percebe-se que essa abordagem, pelo viés dialógico, 
ainda não cobre toda potencialidade midiatizada das ações dos secundaristas, 
carecendo de uma pesquisa sincrônica mais aprofundada (HEPP, 2014), 
que observe o que está à margem. Um movimento desse porte não pode 
ser visualizado apenas por suas construções discursivas e pelos espaços 
de conversação política que configuram. Este é um viés importante, mas 
percebe-se que ele vai além disso. Ele é um movimento de ruptura, de 
reconfiguração dos processos comunicativos, que tem nas redes sociais 
digitais suas principais ferramentas de comunicação, mas não se limita a elas. 
Sua principal estratégia comunicacional rompe com as mídias tradicionais 
conservadoras e, na contramão do que se esperaria, esse rompimento não o 
deixa cair no esquecimento para a população, o que levaria a uma proposição 
midiacêntrica. Pelo contrário, os secundaristas ganham força exatamente pela 
utilização de outras formas de mídia, que são, além das redes sociais digitais, 
as novas formas de jornalismo alternativo, como o portal Jornalistas Livres. 
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Midiatização como universo ideal da  
Narrativa Transmídia
Lívia de Pádua Nóbrega

É CADA VEz MAIS DIFíCIL ESCAPAR à presença da mídia na vida 
cotidiana. Sua centralidade e o caráter simbólico de seu espaço abarcam 
dimensões sociais, culturais, políticas e econômicas. Tais características 
tornam-se ainda mais evidentes em uma vertente do entretenimento cada 
vez mais comum - a narrativa transmidiática.  

Ao transitar por diferentes suportes e detalhar personagens e situações 
que mereceram pouca atenção na trama raiz, a narrativa transmídia expan-
de-se não apenas em história, mas também em alcance. O público dessa 
narrativa são pessoas que leem os livros e histórias em quadrinhos, assistem 
aos filmes e seriados, jogam os jogos de videogame e RPG1 e acompanham 
ou criam – dependendo do nível de envolvimento com a saga - conti-
nuações do enredo na internet. A história é o que ela diz sobre si, mas 
também o que os mediadores dizem sobre ela. Tal trajetória equilibra-se 

1. Role-playing game, mais conhecido sem a tradução, pela sigla RPG: tipo de jogo 
no qual os jogadores assumem papéis de personagens e criam narrativas dentro de 
regras previamente estabelecidas sobre as quais a história se desenvolve a partir da 
improvisação.
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entre permitir que cada nova plataforma encarregada de dar continuidade 
à história possa ser usufruída de forma independente, mas também for-
neça novas informações para quem desejar explorar as conexões. Apesar 
de poder limitar-se a apenas um ponto da saga, a realidade mostra que 
o universo ideal da transmidialidade é a exploração. A história por si só 
é fragmento, sua reverberação é que a legitima. Assim, percebe-se que o 
desenvolvimento e apreciação transmídia partem do pressuposto de uma 
sociedade midiatizada, na qual o alcance e capacitação para acesso dos 
conteúdos midiáticos em seus aparelhos técnicos, seja capilarizado.  

No Brasil e em outros lugares onde a exclusão digital e até mesmo a 
censura governamental da rede mundial de computadores é vigente, são 
muitas as barreiras que separam o real do idealizado. Por trás da expansão 
de um universo ficcional há um discurso mercadológico que merece aten-
ção. O objetivo deste artigo é realizar uma reflexão crítica sobre como a 
narrativa transmídia só atinge sua plenitude em uma sociedade midiati-
zada, pensando sobre as relações entre esta e o mercado. Para tanto, a teo-
rização será finalizada com a análise de conteúdo da saga estadunidense 
de ficção científica, Battlestar Galactica (BSG) no remake da série original, 
filmes televisivos e websódios – episódios feitos para a internet. 

mídia, mediação e midiatização

No que tange aos estudos sobre midiatização, as tradições latino-ameri-
cana e europeia diferenciam-se substancialmente. Percebe-se nesta uma 
preocupação maior em conceituar e historicizar mídia. Além disso, en-
quanto na América Latina mediação e midiatização são vistos quase como 
sinônimos, na Europa há distinção entre os termos. Por fim, o foco latino-
-americano recai sobre a cultura, já entre os europeus é a técnica que des-
ponta como noção central. 

Partindo da perspectiva europeia, Debray (1995) recorre a Petit Robert 
para designar mídia como qualquer suporte de difusão maciça de infor-
mação. O singular médium, mais que meio neutro encarregado de levar 
algo a alguém é entendido como procedimento de simbolização; código 
de comunicação; suporte material e dispositivo de difusão. Percebe-se um 
entendimento deste para além de mero veículo transmissivo. Mídia é uma 
abstração que depende de uma materialidade para existir. Corporifica-se 
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nos indivíduos, objetos técnicos e textos circulantes – em seu sentido mais 
amplo, implicando as textualidades em seu contexto. É o lugar da expe-
riência e circulação desta. Não um espaço físico, mas simbólico. Krotz 
(2014) enxerga a mídia pela perspectiva semiótica como local de circula-
ção de significados. Além de caracterizar-se como forma cultural é tam-
bém tecnológica. Hjarvard (2014; 2015) traz a visão de mídia como insti-
tuição: um domínio identificável da vida governado por regras formais e 
informais que cumprem funções e alocam recursos materiais e simbólicos 
dentro do todo social. 

Na medida em que abarca indivíduos, significações e os objetos técni-
cos criados por aqueles para transmissão destes, trata-se a mídia técnica 
como aquela que propicia a expansão da capacidade de comunicação para 
além do aqui e agora (HEPP, 2014). Ao aparato técnico em articulação 
com o humano dá-se o nome de sociotécnica, “[...] os objetos são, em si 
mesmos, concebidos como objetos de atuação em associação – ou seja, em 
conexão – com a ação humana” (HEPP, 2014, p. 52, grifo do autor). 

A mediação está na base do ato comunicativo. Enquanto Silverstone 
(2002) e Debray (1995) a veem como uma espécie de tradução, Barbero 
(2009) a vê como a e pela cultura, consequentemente, fonte de conflitos.

Fundamental para a ideia de mediação é a noção de interação, para 
explicar de que forma cultura e sociedade são construídas pelos indivíduos 
na interação social e simbólica que permeia o cotidiano. Se as esferas da 
cultura e sociedade estão em contínua mudança, os processos de interação 
refletem tais transformações. Lundby (2014) defende o estudo da interação 
como chave para compreensão da comunicação mediada e da midiatização. 
Para ele, a sociedade é conformada pelas interações. Esta possui sempre 
uma dimensão material, ainda que em última instância sustentada pela 
linguagem: quando duas pessoas conversam na rua, por exemplo, dada a 
impossibilidade de, segundo o autor, as coisas serem transmitidas de uma 
mente para outra. A relação entre interação e midiatização encontra-se no 
desenvolvimento de novas formas de interação mediada, propiciados pela 
midiatização. 

Pode-se retirar da tradição europeia um pensamento que enxerga a mi-
diatização em sua historicidade, caracterizando-a como um processo lento, 
gradual e desigual que engloba tanto a própria mídia como outras esferas. 
Tal desenvolvimento não pode ser visto como algo estanque e hermetica-
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mente fechado em si mesmo, mas como uma mudança de configuração que 
afeta e é afetada por outras instâncias. Não há, pois, uma determinação pela 
mídia, mas sobreposições entre mídia e as outras instâncias que compõem 
o todo social. A passagem de uma configuração a outra não deve ser vista 
como uma mera sucessão, passagem de um estágio a outro que lhe subs-
titui como um processo sem fissuras, mas como uma dinâmica complexa 
constituída de rupturas e permanências. O foco não está na mídia, mas na 
realidade social da qual ela faz parte e em certa medida, institui. 

Exemplo de tal pressuposto encontra-se em Burke e Briggs (2004) ao 
relativizarem o distintivo de revolução comumente dado ao aprimoramento 
da prensa gráfica chinesa pelo alemão Johannes Gutenberg, que inaugurou 
a Idade Moderna. Os autores mostram como a possibilidade de aumento 
da circulação de impressos na Europa não significou maior alcance destes 
a todos, já que a maior parte dos europeus eram pobres e analfabetos. 
Deste modo, os teóricos esclarecem que a prensa de tipos móveis não 
foi o catalisador de uma revolução, mas parte de um processo maior de 
transformações de diversas ordens que resultaram em maior circulação 
de impressos, mas que somente de forma progressiva obteve dimensão 
significativa. Alguns enxergam aí um embrião da midiatização, já que 
ainda que junto a outras alterações, o livro imprimiu sua especificidade 
no processo de transformações do qual fez parte, tal qual a mídia hoje e 
seu papel particular na conjuntura de mudanças. 

Mídia e sociedade afetam-se mutuamente, mas não sem conflitos. 
As relações de poder que permeiam interação, mediação e midiatização 
colocam as grandes corporações – detentoras dos meios de produção da 
comunicação e seus conteúdos – de um lado, enquanto de outro, camadas 
sociais são excluídas do acesso e conhecimento de manuseio das mídias. 
Ao tratar da narrativa digital, Couldry (2008) enxerga o sistema de mídia 
atual permeado por injustiças de reconhecimento, tendo um padrão 
institucionalizado de valor cultural que constitui alguns grupos como 
menos do que membros de pleno direito da sociedade, o que os impede 
de participar como pares e evidencia a necessidade de uma redistribuição 
de recursos. Seu receio é de que a narrativa digital continue sendo um 
fenômeno isolado.      

Como é possível perceber, a midiatização não se restringe ao propalado 
sentido de uma centralidade da mídia na sociedade atual e sua maior 
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presença no cotidiano dos sujeitos. Abarca um processo muito mais amplo 
de transformação das relações entre mídia, indivíduo e sociedade. Por seu 
caráter relacional, está presente em áreas tão distintas como a política, 
economia, cultura, entre outras, não podendo ser compreendida fora do 
contexto mais amplo no qual está inserida. Na esteira deste pensamento, 
Lundby (2014) caracteriza como midiatizada a sociedade em que várias 
mídias impactam o dia-a-dia das pessoas e formam a base para a interação 
social. É também propalada a ideia de uma lógica da mídia que seria 
inerente à midiatização - uma forma de comunicação portadora de uma 
lógica particular que lhe é própria. Uma espécie de modus operandi da 
mídia, que posteriormente foi atualizada pelo revisionismo, pontuando 
que esta não deve ser vista como a única racionalidade vigente e possível, 
pois é plural. Em uma sociedade midiatizada, acredita-se que diversas 
instituições são modeladas e remodeladas pelas forças de moldagem da 
mídia (HEPP; HASEBRINK, 2015), existentes em maior ou menor grau 
de influência. Esse movimento não é unilateral, sendo a mídia também 
impactada por outras esferas componentes do todo social, não podendo 
ser caracterizada como a instância onipotente que pregavam as primeiras 
teorias da comunicação. 

No que tange à visão de mídia como instituição, a midiatização possi-
bilitaria a institucionalização da mídia. A midiatização caracteriza-se por 
seu caráter processual de transformações sistemáticas que emergem com 
a modernidade e as mídias de massa. À mídia cabe um papel particular 
no processo destas mudanças (HEPP, 2014). Enquanto a mediação pode 
ocorrer fora da mídia, a midiatização depende da ação desta. Sodré (2002) 
enfatiza a dimensão sociotécnica da midiatização ao vê-la como um pro-
cesso social que envolve técnicas. 

A Narrativa transmidiática

O apreço do ser humano pelo contar e ouvir histórias remonta aos pri-
mórdios por meio da oralidade e permanece até a atualidade cotidiana, 
quando os indivíduos se esforçam para narrar acontecimentos da vida diária 
descrevendo e incrementando detalhes estimulados por uma audiência 
ávida pelas informações corriqueiras.
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A forma de emitir e receber tais histórias tornou-se mais complexa 
com as possibilidades abertas pelo digital, possibilitando a participação 
do interlocutor em diversos níveis, podendo chegar até experiências de 
simulação imersivas e performáticas, além da expansão do universo fic-
cional em múltiplas plataformas, configurando a narrativa transmidiática. 
Apesar de recente, o conceito possui raízes antigas, quando se observa que 
mesmo uma tapeçaria medieval poderia ilustrar eventos conhecidos na 
cultura oral acrescentando-lhes pormenores. As próprias notas de rodapé 
em materiais impressos que convidam o leitor a migrar para outras fontes 
e a estrutura multilinear do hipertexto na rede mundial de computadores 
compartilham dinâmica análoga.  

Murray (2003) demonstra a centralidade da narrativa na sociedade ao 
colocá-la como uma maneira de organizar e compreender o mundo. Ben-
jamin (1994) temia o declínio da figura do narrador e da narrativa devido 
ao advento do romance impresso, das histórias curtas, da sociedade da 
informação e do distanciamento do ser humano da habilidade de com-
partilhar experiências. A realidade demonstra, entretanto, que a narrativa 
permanece e transforma-se, ganhando em complexidade ao ter seu uni-
verso narrativo expandido em múltiplas plataformas com as possibilidades 
transmidiáticas. Segundo Jenkins (2009, p. 138):

Uma história transmídia desenrola-se através de múltiplas plata-
formas de mídia, com cada novo texto contribuindo de maneira 
distinta e valiosa para o todo. Na forma ideal de narrativa transmí-
dia, cada meio faz o que faz de melhor – a fim de que uma história 
possa ser introduzida num filme, ser expandida pela televisão, ro-
mances e quadrinhos; seu universo possa ser explorado em games 
ou experimentado como atração de um parque de diversões. Cada 
acesso a franquia deve ser autônomo, para que não seja necessário 
ver o filme para gostar do game, e vice-versa. Cada produto deter-
minado é um ponto de acesso à franquia como um todo. 

Receptor passa a ser um conceito reducionista para um destinatário 
que agora pode elevar-se à categoria de construtor ou minimamente ex-
plorador de um universo ficcional aberto. A cultura midiática é media-
da pelo aparato tecnológico que é onipresente, mas não de massa (HEPP, 
2013). Os números comprovam a dificuldade da questão. A televisão, al-
çada a meio de comunicação massiva no segundo pós-guerra, mantém-se.
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Segundo a pesquisa mais recente coletada entre novembro de 2015 e 
junho de 2016 pelo portal de dados do Centro Regional de Estudos para o 
Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic), 97% dos domicí-
lios brasileiros possui televisão, número que cai para 29% quando refere-se 
à TV por assinatura. Já em relação às chamadas Tecnologias da Informa-
ção e Comunicação (TICs) 93% dos lares no Brasil possuem celulares. Me-
tade das casas têm computadores, sendo 25% computador de mesa; 32% a 
versão portátil; 19% tablets. O que não resulta necessariamente em cone-
xão – 51% dos lares acessa a internet. Os números revelam discrepâncias 
proporcionais quando observados a partir de região, grau de instrução, 
condição social, faixa etária, entre outros.  

Krotz (2014) aponta que o desenvolvimento da mídia atual é dirigido 
e controlado por empresas e indústrias, o que faz com que esta perca seu 
espaço de liberdade e participação democrática, tornando-se instrumen-
to de hegemonia. As sagas transmidiáticas mais rentáveis estão nas mãos 
de produtores atentos até mesmo às fanfics1 para garantirem o comando 
das histórias sobre as quais detêm direitos autorais, tornando esse tipo de 
ficção uma propriedade intelectual desenvolvida nas mídias técnicas que, 
ainda segundo o autor, configuram-se como um fenômeno complexo que 
exige certa formação para uso. 

Tais habilidades requeridas e estimuladas nas práticas comunicativas dos 
usuários da indústria do entretenimento são teorizadas por Oliveira (2008) 
sob o conceito de competências cognitivas. A tecnologia e seus artefatos, 
mais que extensões do ser humano, passam a estabelecer intrincadas 
relações cognitivas que vão exigir do usuário mais que apenas sua atenção. 
O que tradicionalmente entende-se como cognitivo passa a extrapolar os 
limites do estritamente mental e da produção de conhecimento baseada na 
reflexão. Ao contrário das repetitivas ressonâncias frankfurtianas sobre o 
baixo valor cultural e estético dos produtos do entretenimento midiático, 
percebe-se uma complexificação deste ao preconizar que o sistema de mídia 
tem potencial para ativar o refinamento de competências sensório-motoras, 
lógicas, criativas, sociais, interfaces, participação, sociabilização, capacidade 
associativa e aprendizado de linguagens. Para além da midiatização e 

1. Continuações de narrativas ficcionais escritas por fãs e divulgadas na internet 
como um universo paralelo e extra oficial da história original. 
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convergência midiática que esta pressupõe, existem linguagens necessárias 
para o real alcance junto aos indivíduos, porém a inserção no processo de 
midiatização e a capacidade de uso do aparato não são dadas a todos. O 
envolvimento com a mídia é pré-condicionado pela inserção nas dinâmicas 
de uma sociedade midiatizada e habilidade para manejar a máquina - “Não 
se deve compreender a tecnologia apenas como máquina. Ela inclui as 
habilidades e competências, o conhecimento e o desejo, sem os quais não 
pode funcionar” (SILVERSTONE, 2002, p. 49). 

técnica 

Diversos estudos evocam o início da humanidade para buscar as raízes da 
técnica. O percurso contribui no sentido de evidenciar o caráter vital desta 
ao demonstrar que desde que existe o ser humano modifica a realidade 
ao redor a partir dos elementos que lhe são disponíveis em um tempo e 
espaço. O uso de artefatos capazes de aprimorar a experiência humana foi 
ilustrado de forma emblemática na cena inaugural do filme “2001: uma 
odisseia no espaço” (2001: A space odyssey, EUA/Reino Unido, 1968), 
dirigido por Stanley Kubrick e adaptado de um conto do escritor de ficção 
científica, Arthur C. Clarke. A cena mostra um macaco descobrindo um 
grande pedaço de osso que em suas mãos pode tornar-se tanto arma como 
ferramenta. Nas mãos do animal, o referido pedaço de osso torna-se um 
artefato, uma extensão de seu braço. Para Lévy (1999, p. 28) a técnica é um 
artefato eficaz e ao ser transmutado pela artificialidade, torna-se tecnologia:

Aquilo que identificamos, de forma grosseira, como “novas tec-
nologias” recobre na verdade a atividade multiforme de grupos 
humanos, um devir coletivo complexo que se cristaliza sobretudo 
em volta de objetos materiais, de programas de computador e de 
dispositivos de comunicação. É o processo social em toda sua opa-
cidade, é a atividade dos outros, que retorna para o indivíduo sob a 
máscara estrangeira, inumana, da técnica.

As abordagens que buscam na pré-história as origens da técnica 
possuem o mérito de apresentá-la como o que Simondon (1989) chamou 
de um natural suscitado, fruto da saturação de uma fase mágica da cultura. 
A etapa mágica teria sido caracterizada pela harmonia e integração entre 
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sujeito e objeto. O mundo atendia aos anseios humanos. Na medida em 
que começam os conflitos entre ser humano e mundo, a técnica surge 
como possibilidade de caminho para solução do problema. Por outro lado, 
algumas abordagens pecam ao promoverem uma naturalização da técnica 
devido ao seu surgimento proveniente do despertar de uma necessidade 
e a capacidade de atendimento desta. Este natural suscitado não é fruto 
de um comportamento automático, mas de um raciocínio marcado pela 
capacidade de realizar escolhas, que segundo Mead (1968) é o princípio 
da inteligência.   

Santaella (2009) chama a atenção para a importância de se abordar o 
desenvolvimento tecnológico como parte do processo evolutivo do ser hu-
mano. Toda evolução técnica solicita a adaptação do indivíduo, não sendo 
um processo natural, mas construto. Exemplo disso é o advento da leitura 
silenciosa na Idade Moderna. Esta necessitou da contribuição da fisiolo-
gia das pessoas até então habituadas à proeminência do sentido auditivo, 
já que ouviam coletivamente as histórias lidas pelos poucos indivíduos 
letrados. Ao se depararem com a possibilidade de subtração do controle 
social para um contato solitário com o livro, a popularização deste tipo 
de impresso exigiu o desenvolvimento do sentido visual e o esforço físico 
de ler sem movimentar os lábios (CHARTIER, 2009). Movimento seme-
lhante foi assistido quando do surgimento dos automóveis, locomotivas, 
bondes e carruagens nas cidades como parte do processo de advento da 
modernidade. Singer (2004) explana sobre como o novo fluxo de veícu-
los alterou profundamente não apenas a paisagem a qual os transeuntes 
estavam acostumados, mas também a forma como seus corpos tiveram 
que adaptar-se à nova ordem de movimento, disciplinando o olhar para 
observar atentamente as ruas antes de percorrê-las, sincronizando o ritmo 
do caminhar com o do tráfego e empreendendo o resguardo de um corpo 
exposto aos mais diversos tipos de desastres, detalhadamente explorados 
pela imprensa sensacionalista do período.     

Pensar a tecnologia sob o viés adaptativo não significa inseri-la em uma 
lógica evolucionista que situa o objeto como algo naturalmente dado por 
meio de forças evolutivas, mas a tentativa de compreendê-lo por meio de 
uma concepção que não ignora o fato de este estar dentro de uma perspectiva 
de desenvolvimento lento, gradual e desigual – como já citado, que engloba 
rupturas e continuidades com o que vem antes e depois. Toda tecnologia 
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é sempre historicamente condicionada, não apenas por sua materialidade, 
mas também por seu contexto. Cada nova tecnologia soluciona problemas, 
mas traz ainda outros que demandam novos dispositivos, fomentando 
assim o processo cíclico de desenvolvimento humano e tecnológico que vai 
sendo construído ao longo do tempo. Exemplo de tal dinâmica é a caneta, 
ápice de outros apetrechos contemporâneos à invenção da escrita, que 
expandiram a capacidade de armazenamento de informações ao tornar 
este independente da memória. Com o fluxo cada vez maior de dados da 
chamada Sociedade da Informação, o computador amplia a agora limitada 
capacidade da caneta, configurando-se como um cérebro fora do corpo 
(SANTAELLA, 2009). 

O choque benjaminiano proporcionado pelo encantamento humano 
perante o cenário moderno com suas luzes, cartazes, vitrines, largas ave-
nidas e fios provenientes de equipamentos de telecomunicações, exigiu o 
esforço adaptativo, ora no sentido de contenção do corpo – como preconi-
zam as salas de cinema - ora como transbordamento, como nos óculos que 
prolongam a visão e as telas de smartphones e tablets como extensões dos 
dedos, que a tecnologia prevê ser um dia capaz de transformar qualquer 
superfície em écran.

Tucherman (2004) define técnica como mediadora entre ser humano 
e mundo, ponte entre natureza e cultura. Por techné ela define o aspecto 
concreto da técnica, seus utensílios, materiais, processos e saber fazer.  
O conceito traz consigo a noção de métis como forma de inteligência 
prática que capacita a operar sobre a técnica. A técnica seria então o “[...] 
conjunto de elementos, dos gestos ligados à fabricação e à utilização de 
sistemas, melhorando, ampliando as performances dos corpos nas suas 
relações com o meio ambiente” (TUCHERMAN, 2004, p. 6, grifo da 
autora). Sistema deve ser visto aí no sentido de que uma técnica é capaz de 
operar uma transformação sistêmica, integrando atividades antes isoladas 
e gerando uma nova racionalidade que atravessa os métiers.  

Oliveira e Perani (2010) recorrem a Donald Norman para caracterizar 
como artefatos cognitivos qualquer ferramenta que auxilie a mente, in-
cluindo artefatos materiais, como papel, lápis, calculadora e computador e 
artefatos mentais, como a linguagem, a lógica e a aritmética. Os artefatos 
cognitivos materiais são os objetos técnicos, como a televisão e o compu-
tador, sobre os quais a análise aqui há de centrar-se, já que tanto as séries 
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quanto os filmes de BSG foram produzidos para e exibidos na televisão – o 
que é sintomático em relação aos filmes, nunca apresentados em cinemas – 
e os websódios produzidos para a internet.     

O panorama histórico da técnica corrobora as três fases dos objetos 
técnicos preconizadas por Simondon (1989). A primeira seria a da ferra-
menta usada para fins utilitários; posteriormente, a máquina em relação 
com o indivíduo e por último, a indústria automatizada. A breve teoriza-
ção sobre a técnica aqui aventada justifica-se pelo debate problemático 
entre vê-la como meio ou fim. Tal dilema é pertinente na medida em que 
parte-se do pressuposto do alcance e domínio do aparato técnico como 
pré-requisito para acompanhamento de uma saga multimídia. Esta opera 
tendo como horizonte o fato de que transformações em diversos campos 
teriam culminado em uma sociedade midiatizada. O universo ideal no 
qual a narrativa transmídia pode ser apreciada sem perdas consideráveis 
da história global é o de um contexto no qual os sujeitos possuem acesso 
aos meios de comunicação tradicionais e novos, sendo aptos, por conse-
guinte, a manejar tais ferramentas.

Neste contexto, a midiatização é vista enquanto ambiência (SODRÉ, 
2002), pois tendo a máquina importante papel na experiência de fruição 
das histórias transmídias, pressupõe-se uma presença, alcance e acesso 
da mídia na sociedade, senão total, próximo disto, bem como o domínio 
do saber sobre o modo de funcionamento dos gadgets necessários para 
a apreciação. Felinto (2003) entende que não é frutífero ver a tecnologia 
como um fim, mas atenta para o perigo de se retornar a uma perspectiva 
instrumental da técnica: 

[…] devolver a tecnologia à dimensão de uma suposta objetividade 
e de um papel de meio não resultaria numa visão antropocêntrica do 
objeto técnico como mero instrumento passivo e sujeito à vontade 
suprema do ator humano? (FELINTO, 2003, p. 9-10, grifo do autor). 

Simondon (1989) não concebe a existência de uma máquina inteligente 
fora da ação humana, mas lembra que a técnica não é neutra nas mãos de 
um sujeito em posse de sua subjetividade. Da confluência entre os dois 
autores é possível retirar uma concepção de tecnologia que leva em conta 
a materialidade desta, sua ação nas percepções humanas e seu próprio 
papel da construção de sentidos. Retomando Felinto (2003, p. 10):
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À crítica deverá tão somente caber o papel de despir o objeto tec-
nológico dos excessos interpretativos e prepará-lo para ser pensa-
do como parte fundamental da cultura; como sistema que se acopla 
com a outra materialidade do corpo humano e assim gera novos 
sistemas em processos de progressiva complexidade.

Também não é fértil recair no pensamento mcluhaniano do meio 
como determinante. Se a atualização crítica deste tipo de pensamento 
permitiu elucidar que o meio predispõe um sentido, conclui-se que 
este é significativo, mas não determinante. Não parece frutuoso pensar 
nem na tecnologia como um meio estanque nem no ser humano como 
centro, mas na imbricação entre estes. Apenas na relação entre estes dois 
pontos o pensamento sobre as novas tecnologias pode ser produtivo e 
não detendo-se em uma ou outra ponta. Por isso a necessidade de uma 
perspectiva sociotécnica da midiatização, que considere o aparato técnico 
de circulação de textos em articulação com o humano que produz e 
consome as narrativas ficcionais. A tecnologia é abordada não como meio 
ou fim, mas como o lugar no qual dicotomias como humano/máquina 
e cultura/natureza estão em constante tensão. Ainda na perspectiva de 
Felinto (2003), tais binômios não se desfazem pela impossibilidade de 
existência de tensões permanentes, levando a uma problematização 
contínua. Os dispositivos ocultam estratégias de vigilância, visibilidade 
e invisibilidade, inclusão e exclusão, possibilidades e impossibilidades de 
agenciamento, entre outros conflitos (CARVALHO, 2016a). A máquina 
enquanto suporte é objeto técnico, mas na medida em que é criada pelo 
e funciona para o humano envolve ainda práticas simbólicas e materiais, 
estéticas e funcionais. 

Battlestar Galactica – A Saga

Battlestar Galactica é uma história estadunidense de ficção científica 
criada por Glen A. Larson em 1978. Devido ao alto custo de seus efeitos 
especiais, a série original teve apenas uma temporada. Posteriormente, a 
mistura de alguns episódios foi transformada em filmes. Em 1980 houve a 
tentativa de recriação da franquia com Galactica 1980. Uma nova junção 
de episódios foi transformada em filme a partir dessa série. Em 2003, foi 
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gravada uma minissérie piloto2 que daria origem no ano seguinte a mais 
longeva versão seriada, veiculada de 2004 a 2009. 

O remake obteve o êxito de quatro temporadas, episódios criados para 
a internet e filmes para a TV para cobrir arcos temporais da história. 
Desta forma, compõem ainda o universo ficcional da série (re)imaginada 
dez websódios reunidos sob o título The Resistance; sete intitulados Razor 
Flashbacks; dez sob o título Face of Enemy e os filmes televisivos Razor 
(2007), The Plan (2009) e Blood and Chrome (2011), este último veiculado 
após o fim da série como prelúdio de um novo seriado, mas que não foi 
aprovado. A saga ganhou ainda o spin-off3 Caprica, que recua cerca de 50 
anos na história contada pelo remake. Os websódios não foram divulgados 
somente entre o fim de uma temporada e início de outra, mas também 
entre episódios de uma mesma temporada, exigindo que o expectador da 
TV estivesse atento à internet, sob o risco de perder-se na série televisiva. 

Na trama, a espécie humana teria nascido em um planeta chamado 
Kobol, dividido em 13 tribos - as colônias. Um desastre natural teria obri-
gado os coloniais a migrarem para colonizar outros 12 planetas, tendo 
ficado a 13ª colônia (Terra) perdida das demais. No enredo, os cylons são 
robôs criados pelos humanos para as mais diversas tarefas e que teriam 
se rebelado contra seus criadores. A espécie humana, agora reduzida a 
poucos milhares, vagueia pelo universo a procura de um planeta no qual 
possa recomeçar e é sobre este período, principalmente, que a história se 
desenvolve. As quatro temporadas, os três filmes e os três conjuntos de 
websódios compõem o corpus da pesquisa.

Análises

Quando for o caso, os termos espectador e usuário serão substituídos por 
explorador, evidenciando como os dois primeiros conceitos revelam-se re-
ducionistas na apreciação transmidiática, pois limita um à TV e outro à 
internet. O explorador é aquele que transita tanto pela narrativa original te-
levisiva quanto por suas sequências na internet, revelando-se o consumidor 

2. Episódio criado para avaliar o potencial de criação de uma série.

3. Continuação oficial de uma narrativa ficcional, geralmente concentra-se em um 
tema ou personagem específico. 
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ideal para este tipo de narrativa, posto que se comparado com os anteriores 
é o único a possuir conhecimento global da história. O explorador está em 
consonância com a convergência midiática, dando contorno a uma imbri-
cação entre diferentes meios de comunicação que têm como pano de fundo 
uma sociedade na qual antes de convergir, tais veículos já devem ser uma 
realidade presente e acessível no cotidiano de grande parte das pessoas. 

Fora de uma sociedade que se pressupõe midiatizada não faz sentido 
falar em convergência, posto que esta reconfigura funções de mídias tra-
dicionais acoplando-as às novas mídias. Para Sodré (2002, p. 19-20), estas 
podem conviver: 

[...] desde que se integrem num mesmo plano tecnológico e econô-
mico. Assim, a convergência do computador com a televisão pode 
ascender, mas no interior do modelo neoliberal para o setor da mí-
dia e das telecomunicações. É isto mesmo a dita “sociedade da infor-
mação”: um slogan tecnicista, manejado por industriais e políticos.  

 As condições sociais, políticas, econômicas, históricas e culturais pre-
cedem a cultura midiática. Não lhe são determinantes, mas condicionam 
a forma e o alcance desta em determinado recorte espaço temporal. Para 
Krotz (2014), aos indivíduos é possível encontrar brechas para burlar os 
usos originalmente projetados para uma ferramenta. Machado (2009, p. 
192) pontua que a inteligência das máquinas e dos processos técnicos 
pode “degenerar em burrice” caso se limite a repetir infinitamente o pen-
samento que os originou – estereotipia – sem transformar-se ou criar si-
tuações novas. O autor lembra que, desde a época dos prestidigitadores, 
concretizam-se as possibilidades abertas pela subversão das funcionalida-
des programadas das máquinas, no caso, o cinematógrafo. 

Em BSG, os diversos consumidores espalhados pelos locais de abran-
gência da franquia podem criar maneiras de driblar o pré-requisito de 
apreciação planejada - compartilhando informações entre si ou baixan-
do gratuitamente os conteúdos em sites, programas e/ou aplicativos, por 
exemplo. Até mesmo, entretanto, o acesso a estas pistas exigiria o suporte 
de alguma mídia técnica, além da conexão. Isso comprova a tecnologia 
não como meio ou fim, mas como espaço de tensões permanentes, exem-
plificadas nas tentativas dos usuários de se inserirem nas arestas do pro-
cesso de produção, veiculação e consumo de conteúdo. 
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A possibilidade de os usuários compartilharem informações fora do 
ambiente midiático, por meio de outros filtros, como a própria conversa, 
pode constituir-se como uma estratégia, já que ainda que uma sociedade 
midiatizada fosse uma realidade isenta de opacidades, a comunicação não 
mediada por dispositivos ainda existiria. Carvalho (2016b) coloca que as 
abordagens midiacêntricas consideram a midiatização como um fenômeno 
comum a todas as sociedades, desconsiderando as particularidades que 
impediram e/ou possibilitaram de fato uma midiatização a ser considerada 
em determinado tempo e espaço. 

Analiticamente, o que se percebe é que na prática em BSG, os episó-
dios da TV e internet não são tão independentes quanto prega a teoria da 
narrativa transmídia. O recorte de eventos do seriado aparece descontex-
tualizado na web, o que pode comprometer o interesse de um usuário que 
desconhece a história raiz, da qual os websódios são fragmentos cujo foco 
recai sobre novos personagens ou aprofunda-se naqueles já conhecidos. 

Exemplo é o casal Duck e Nora, citados na série, mas apresentados 
apenas na internet em The Resistance. Entre os personagens já conhecidos, 
os websódios Razor flashbacks recuam no tempo 40 anos para apresentar 
o início da carreira de William Adama, o almirante que conduz a huma-
nidade na busca de um novo lar. Cenas inteiras destes websódios são utili-
zadas no filme Razor. Além dele, os oficiais Felix Gaeta e James “Jammer” 
Lyman são aprofundados na internet. 

Durante a estada dos remanescentes humanos em um planeta que eles 
denominam Nova Caprica, Jammer ingressa na polícia recrutada pelos 
cylons. Posteriormente, quando a busca por um lugar melhor e sem cylons 
pode ser retomada é visto como traidor. Na internet, The Resistance esclarece 
as sucessivas decepções deste com o movimento de resistência que durante 
o período em Nova Caprica desenham estratégias responsáveis pela morte 
de vários civis. O personagem que na TV é condenado à morte, na web é 
humanizado em contraposição à desumanização dos resistentes – que, para 
sobreviver, passam a adotar táticas semelhantes às de seu inimigo. 

A rede também permite um mea culpa a Gaeta, que em meio ao cenário 
pós-apocalíptico instaurado em Nova Caprica torna-se braço direito do 
presidente, que agora tem suas ações determinadas pelos cylons. Julgado 
como traidor é salvo pela descoberta de sua atuação como informante da 
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força de resistência. Os websódios The face of enemy esclarecem qual teria 
sido a reação de Gaeta perante a divulgação de uma lista com nomes de 
200 resistentes que deveriam ser executados. Se em diversos episódios da 
TV são levantadas dúvidas sobre como teria reagido o oficial, a internet 
mostra a crise de consciência sofrida por este, mas evidencia também 
outras intenções escusas que já passavam por sua mente e que culminariam 
em um futuro motim na série.

Os filmes têm uma relação ainda maior de dependência com a série, pois 
algumas informações fornecidas nas películas são essenciais para explicar 
situações e comportamentos de personagens vagos na televisão. Assim 
como os websódios, dificilmente um espectador que não conhecesse a série 
se interessaria pelo filme sem que isso resultasse em uma busca posterior 
pelo seriado, pois desde o princípio o filme depende da série, tanto que no 
início precisa recorrer a flashes desta para contextualizar a ação. 

Informações novas são disponibilizadas no filme Razor, como a única 
vez em que os robôs do tipo centuriões da saga comunicam entre si. 
Além disso, exibe uma batalha na qual a oficial Kara “Starbuck” Thrace, 
muito próxima de seu superior Lee Adama é quase abandonada por este 
em uma nave na qual uma bomba será acionada. Tal possibilidade seria 
inimaginável no contexto da série. Apenas no mesmo filme o explorador 
descobre que a almirante Helena Cain envolve-se amorosamente com 
uma cylon sem saber da real natureza desta, o que explica as torturas 
que posteriormente a oficial permite que a ex-parceira sofra. Um fato 
novo encontrado em outro filme, The plan é que até mesmo o líder 
cylon Cavil teve seu momento de hesitação entre lutar ou cooperar 
com os humanos quando não atirou em Starbuck quando ela retorna à 
Caprica para resgatar sobreviventes, o que contraria seu comportamento 
aparentemente inflexível na série. 

O dilema enfrentado por alguns cylons divididos entre a obediência 
às máquinas ou o auxílio aos humanos é concentrado na série em Sharon 
“Boomer” Valerii, oficial de Galactica que se descobre cylon4. O filme The 
plan amplia o número de cylons que questionam-se apresentando os conflitos 

4. Na hierarquia cylon, há os centuriões, modelos primitivos e de aparência maquí-
nica; versões aparentemente humanas; agentes adormecidos, que nascem e crescem 
acreditando-se humanos até serem despertados.
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de Simon, cylon que na série mostra-se fiel à sua raça, mas que no filme é 
capaz de sacrificar a vida para não detonar uma bomba em Galactica5.       

O filme Razor confirma ações que circularam como possibilidades na 
série, como a história de que a almirante Cain teria atirado em um oficial 
executivo que se recusara a cumprir uma ordem sua e que teria ordenado 
um saque seguido de extermínio e abandono de uma nave de civis para 
suprir sua nave de alimentos, armas e ferramentas. 

The plan é o filme mais repleto de esclarecimentos de ações apresentadas 
de forma vaga na série, como quando é explicada a sabotagem das bombas 
encontradas em Galactica na série e que o filme prova terem sido colocadas 
por Boomer. É também explicado porque esta e seu companheiro Karl “Helo” 
Agathon não encontravam corpos humanos quando estavam perdidos em 
Caprica – estes eram queimados pelos cylons que ocuparam a colônia. A 
fixação do cylon Leoben por Starbuck é elucidada com a informação de que 
quando esta aprende a pilotar uma nave cylon, aquele acompanha todos os 
seus áudios a partir de um equipamento. Ademais, o desaparecimento da 
cylon Número Seis da série é aclarado no filme quando se fica sabendo que 
ela foi lançada ao vácuo espacial por Cavil. Por fim é mostrada a origem 
de um local de experimentos feitos em humanos por cylons. A partir 
do conhecimento de outro filme, Razor e websódios Razor flashback ao 
explorador é dado saber que os experimentos já ocorriam há mais de 40 
anos, tendo sido descobertos pelo almirante Adama em sua juventude.  

As ligações entre série e filmes são muitas vezes realizadas pela trans-
posição de cenas na íntegra de uma plataforma à outra, como em The plan 
quando a cylon Número Seis acusa o cientista Gaius Baltar de ter facilitado 
a infiltração cylon ao sistema de defesa colonial e no aconselhamento do 
chefe de hangar Galen Tyrol a um suposto padre, quando ele confessa 
desconfiar que é um cylon.  

Assim como os filmes esclarecem eventos vagos na série, esta desenvolve 
situações que são apresentadas rapidamente nos filmes, tornando estes vagos 
tanto para o espectador, quanto para o usuário, como quando Boomer atira 
em Adama no filme The plan sem que este acontecimento seja encadeado aos 

5. Os cylons são suscetíveis à morte, mas têm o poder de fazer download da memória 
e consciência e transferi-las para um novo modelo idêntico, mas para isso precisam 
estar perto de uma central de ressurreição. O sacrifício de Simon é completo, pois 
suicida longe de qualquer possibilidade de volta.
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fatos anteriores ou posteriores do filme, fazendo dele um fato descontextu-
alizado na película e compreendido apenas na série. Artifício semelhante é 
utilizado quando Starbuck aparece retornando à Galactica dando a entender 
que havia ido até Caprica, voltado à nave e retornado ao planeta para resgatar 
sobreviventes. Todo esse percurso é ocultado do filme, ainda que seja funda-
mental para que se possa entender a cena de sua chegada junto aos sobrevi-
ventes, que de outra forma fica solta na narrativa fílmica. 

A análise da série, filmes e websódios de BSG contraria Jenkins (2009) 
quando este postula que cada acesso à franquia deve ser autônomo. O que 
se observa é que as expansões do universo ficcional não fornecem apenas 
meros complementos à história original, mas chaves de compreensão fun-
damentais para o encadeamento coerente da história e que só podem ser 
captadas pelo explorador. 

A analítica permitiu ainda identificar as opacidades de uma midiati-
zação que em sua presumida presença e alcance ubíquos, esconde suas 
fissuras. Há um processo de midiatização em curso, mas a quem é dado 
participar efetivamente deste? A análise evidenciou barreiras – sejam elas 
de acesso, conexão e/ou capacidade de manejo – provenientes de clivagens 
históricas, econômicas, sociais, culturais, educacionais, entre outras, que 
permitem questionar: Midiatização para quem?

Conclusão 
Além da identificação de algumas das contradições - como o alcance aos 
dispositivos, a conexão e o conhecimento técnico necessário para o uso 
dos aparatos – de uma midiatização excludente, a análise de Battlestar 
Galactica permite divergir de um postulado de Jenkins (2009). Ao contrário 
do que defende o autor, de que cada acesso à história transmídia deve ser 
satisfatório em si mesmo, algumas situações desenvolvidas nas diferentes 
plataformas não se restringem a complementos da trama raiz, mas são 
chaves de compreensão essenciais para esclarecer o enredo como um todo.

A relação entre as informações descentralizadas complexifica o entre-
tenimento transmídia e exige do consumidor competências como a lógica 
e a capacidade de associação para encadear as partes ao todo; habilidades 
de interface e aprendizado de linguagens para manejar as máquinas envol-
vidas no processo; disposição à sociabilização para interagir com outros 
para montar a história global a partir de fragmentos. Assim, percebe-se 
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que o consumidor ideal da narrativa transmídia pode ser caracterizado 
como um explorador do universo ficcional criado, posto que, afeito à con-
vergência midiática e munido das competências necessárias dá sentido à 
ficção. Desta forma, assim como o explorador tem como pré-requisito a 
convergência midiática, a narrativa tem como pressuposto para sua pleni-
tude uma sociedade midiatizada - na qual o aparato sociotécnico além de 
ser acessível, pode ser corretamente manejado.  

Por trás dos consumidores dos produtos transmídia, produtores arqui-
tetam a história a ser montada sob a lógica de mercado que descobriu nos 
fãs possibilidades de criação de franquias que não precisam contentar-se 
com o The end. É possível burlar as condições ideais de recepção, baixando 
gratuitamente a série e os filmes ao invés de comprá-los, por exemplo, mas 
ainda que não adquira as obras, há vinculação ao sistema mercadológico 
de mídia que concretiza a ideia de que a mídia é hoje uma “fala da moeda” 
(SODRÉ, 2002, p. 169). Isso revela não apenas relações de diferenças, mas 
também de desigualdades entre produtores e consumidores das mídias e 
seus conteúdos, alocados de modo assimétrico no processo. Como se viu, 
o processo de midiatização está mais próximo de um campo de batalha 
que de um terreno pacificado, envolvendo disputas de sentido, jogos de 
poder, regimes de visibilidade, ocultamento, inclusão e exclusão de uma 
dinâmica de midiatização inserida em um todo social suscetível a afeta-
ções que o concretizaram como um pano de fundo incapaz de distribuir 
de forma igualitária as condições de acesso, inserção e uso dos meios de 
comunicação nos quais uma narrativa transmidiática se desenvolve.     

Como as condições históricas, sociais, políticas, econômicas e culturais 
precedem o alcance e a inserção em uma cultura midiática, observa-
se que é preciso relativizar a transição de uma sociedade dos meios para 
uma sociedade midiatizada. Do contrário, corre-se o risco semelhante a 
algumas abordagens pós-modernas, que partem do pressuposto de uma 
pós-modernidade vigente para todos em todos os lugares, desconsiderando 
contextos nos quais nem mesmo o sujeito cartesiano chegou6. 

6. Observação feita pelo colega Marco Túlio Urzêda durante discussão na disciplina 
“Gênero e teorias feministas na modernidade”, ministrada pela professora Eliane 
Gonçalves na Universidade Federal de Goiás, por ocasião de debate sobre os limites 
e possibilidades de existência de um pós-feminismo e que aqui foi estendida à ques-
tão dos diversos pós teorizados atualmente em diversas áreas e conceitos.  
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“Bioshock”: o mundo compactado e a  
midiatização da memória
Rodrigo Campanella G. Barbosa

EM GRANDE PARTE DOS JOGOS DIGITAIS, o jogador assume a 
representação de um determinado personagem para receber e cumprir os 
sucessivos desafios lançados pelo jogo, obstáculos artificialmente impostos 
que se apresentam como limitações ou regras (CAILLOIS, 1990) para que 
seja alcançada a vitória ou para que seja permitido a ele prosseguir com 
a exploração daquele ambiente de jogo. Este ambiente no qual (e também 
com o qual) o jogador interage é um dos fatores mais fortes que determinam 
a qualidade da imersão experimentada pelo jogador. Entendendo a imersão 
como a sensação de estar plenamente abarcado por aquele ambiente, estando 
cercado por ele e sendo parte de sua integralidade (MURRAY, 2001), é 
possível compreender que tais mundos virtuais são amplos objetos virtuais 
interativos (BARBOSA, 2014), elaborados a partir das propostas de design 
de seus criadores, buscando trazer para quem joga uma maior sensação de 
imersão. Tais objetos virtuais nunca estarão prontos e finalizados ao serem 
disponibilizados para os jogadores, por ser essencial que sejam preenchidos 
e continuamente renovados pelas ações daquele que interage. São “mundos 
compactados”, elaborados para permitir determinado tipo de experiência 
orientada para aquele que é seu eixo de criação: o jogador.
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Nestes ambientes virtuais, não é raro que formas midiatizadas apare-
çam como parte importante na experiência do jogador, seja na interação 
com o ambiente e como ferramenta para o cumprimento dos desafios, seja 
como elemento de desdobramento da narrativa que conduz o jogo ou 
ainda como meio para uma compreensão ampliada e mais profunda da-
quele ambiente no qual se joga. Buscando em jogos lançados com versões 
para computador e console, podemos encontrar exemplos diversos do uso 
de formas de mídia como parte da experiência de jogo.

Em “Persona 4” (ATLUS, 2008), programas de televisão e a interação 
com aparelhos televisores são centrais para a narrativa e para a construção 
da simbologia do jogo; o simulador de construção de cidades “Sim City 
300” (MAXIS, 1999) possui uma barra de notícias permanente na tela, 
a qual substitui os jornais virtuais com informações sobre a evolução e a 
mudança nas cidades do jogo que podiam ser consultados pelo jogador 
nas versões anteriores da série “Sim City”. Em “Watch Dogs” (UBISOFT, 
2014), um smartphone é a principal ferramenta e forma de conhecimento 
e interação do jogador com o ambiente ao redor, sendo também a grande 
“arma” do jogo para invadir e modificar sistemas eletrônicos da cidade 
virtual; “Mirror’s Edge” (ELETRONIC ARTS, 2008) traz notícias exibidas 
em monitores no interior de edifícios ao longo do jogo indicando mudan-
ças na trama, normalmente relacionadas às ações que o jogador acabou 
de realizar; em “Papers, Please” (LUCAS POPE, 2013), o funcionário de 
fronteira, representado pelo jogador, recebe notícias, penalidades e infor-
mações sobre mudanças nos procedimentos para aceitação de migran-
tes através de um aparelho de telégrafo. Já “Grand Theft Auto (GTA) IV”  
(ROCKSTAR, 2008) possui um amplo sistema de mídia, no qual o celular 
utilizado pelo jogador é o único meio de interagir com outros persona-
gens principais e reiniciar missões, além de uma espécie de internet pró-
pria em funcionamento no mundo virtual, que permite também acesso a 
um jornal fictício com notícias da cidade do jogo.

Já em “Bioshock” (IRRATIONAL GAMES, 2008), formas midiatizadas 
estarão no centro da exploração do ambiente virtual e de uma compreensão 
ampliada das ações do jogador e da história da metrópole virtual na na 
qual ele se encontra durante todo o jogo.

Nos primeiros momentos de “Bioshock”, um desastre aéreo arremessa ao 
mar o avião no qual estava o jogador. Há uma pequena ilha com o que parece 



207bioshock

ser um farol próxima aos destroços, único lugar com solo firme para o qual 
se pode ir.  Ao entrar no farol, o único caminho disponível é uma escada, 
levando até uma batisfera de mergulho. Arredondada, metálica, a batisfera é 
um meio de deslocamento submarino feito para suportar grandes pressões. 
Quando a batisfera é acionada pelo jogador e lançada em descida pelo mar, 
diante da pequena janela para observação externa surge a exibição de um 
vídeo. Nele, uma voz forte e impositiva narra a criação de uma utópica 
cidade no fundo do mar, erguida para abrigar “as melhores mentes do 
mundo” e suas criações, “sem os grilhões” da presença do Estado, de alguma 
forma de política organizada e também da religião. Quando o vídeo chega 
ao fim, surge emoldurado pela janela de observação o horizonte da cidade 
submarina de Rapture. O que antes era o suporte do vídeo, agora é a janela 
que exibe, também como se fosse uma tela projetada, a entrada imponente 
e luminosa da cidade, com seus complexos de grandes edifícios, outdoors 
iluminados e amplos corredores envidraçados com vista para o mar. Feita 
dessa maneira, a entrada em Rapture é a introdução do corpo virtual do 
jogador em um espetáculo que se inicia: a cidade virtual entrevista por uma 
abertura de observação que também é tela projetada; o espaço apresentado 
como um objeto midiatizado.

A cidade submarina na qual chega o jogador foi devastada por uma 
guerra civil, fomentada pela rivalidade entre o empresário-magnata fun-
dador da cidade e seu principal rival, um contrabandista que buscava ex-
pandir sua rede de poder através de supostas benfeitorias para a imensa 
parcela mais pobre da população.

Incentivadas pelo criador da cidade, as pesquisas e obras das “gran-
des mentes do mundo” desenvolveram-se largamente antes da emergência 
da guerra. Entre os produtos destas pesquisas está o desenvolvimento de 
alteradores genéticos capazes de modificar a relação de humanos com o 
ambiente a seu redor, ampliando a capacidade de manipulação de objetos 
e de elementos físicos. Porém, tais alteradores genéticos carregam como 
contrapartida imediata a eclosão de deformações físicas e distorções psí-
quicas nos usuários. Além disso, são altamente viciantes. A disputa de po-
der instalada através da manipulação do uso dos alteradores genéticos na 
população (e do vício decorrente do seu uso) é parte essencial daquilo que 
leva a guerra civil a transformar Rapture em uma completa distopia.
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Porém, ao chegar na cidade, nada disso é conhecido pelo jogador. Os 
fatos resumidos acima, bem como os meandros de seu desenvolvimento e 
suas consequências, serão conhecidos em variados graus de profundidade 
que dependem da interação do jogador com os elementos midiatizados 
que são encontrados ao longo de sua jornada pelos diversos ambientes da 
cidade submarina. É através dos cartazes de propaganda pregados pelas 
paredes, de alguns vídeos institucionais, dos “áudio diários” abandonados 
pelos antigos habitantes da cidade, do sistema público de som e do rádio 
comunicador, recebido logo ao entrar na batisfera do início, que será pos-
sível aos poucos compreender a trajetória de criação, divisão social aguda 
e ruptura violenta e definitiva que definem o ciclo de existência de Rapture 
até o momento de sua chegada.

um mundo compactado

O ambiente virtual de um jogo, mundo-objeto projetado por seus cria-
dores e desenvolvido por profissionais de áreas diversas como arte, texto, 
som e programação, guarda limitações estabelecidas no projeto que lhe dá 
origem, pela forma como serão estabelecidas as interações possíveis do 
humano que atua naquele mundo, e também uma limitação que é caracte-
rística intrínseca: o fato de ser programado como máquina de estados, de 
possuir um código que permite respostas apenas a certos tipos de ação. Os 
ambientes digitais são definidos como procedimentais, participativos, es-
paciais e enciclopédicos (MURRAY, 2001) e a procedimentalidade (tam-
bém denominada proceduralidade) indica que são capazes de dar apenas 
respostas específicas a partir dos dados que recebem, respeitando certa va-
riedade de possibilidades que abrange os comandos que podem ser usados 
para essas entradas de dados e o número finito de funções para as quais o 
programa foi elaborado para agir em resposta. Isso significa que a gama 
de ações possíveis para aquele que joga é restrita ao escopo de funções às 
quais o programa é capaz de fornecer algum tipo de resposta ou reação. 
Ainda que se possa quase sempre forçar a relação entre ação-resposta do 
programa a novas possibilidades expressivas e poéticas ao “usar errado” 
ou “hackear” a máquina, permanece a limitação de fundo existente na 
fronteira daquele código que é compilado e fornecido ao jogador, o qual 
sabe apenas “fazer certas coisas” dependendo da forma como foi criado.
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Como exemplo, no jogo “Super Mario World” (NINTENDO, 1990) é 
possível ao personagem principal derrotar os animais que o ameaçam pu-
lando sobre suas cabeças, mas não é possível pular e se apoiar entre os 
arbustos que estão no cenário ao fundo (BARBOSA, 2014). A interação 
não programada no código desenha um horizonte-limite para as possi-
bilidades do jogador1. Nesses jogos, o mundo construído e codificado é 
um projeto desenvolvido. Sobre isso, ecoa a afirmação do designer Gui 
Bonsieppe (2011) de que, em qualquer ato projetual, há alguns interesses 
e necessidades que são atendidos em detrimento de outros, explicitando 
que a atuação de um designer ou criador traz embutida uma concepção 
social e algum tipo de reflexão sobre o mundo que o cerca. Essa com-
preensão será importante para refletir, durante a descrição e o princípio 
de análise, sobre papel exercido pelas formas midiatizadas na construção 
histórica de “Bioshock”.

Para enfrentar a questão do estudo da midiatização na prática, aliado 
à compreensão teórica, Krotz (2014) propõe recorrer ao aporte dos “mundos  
sociais”, conceito criado por Tamotsu Shibutani e desenvolvido por Anselm 
Strauss, no qual um determinado mundo pode ser recortado e compre-
endido a partir das atividades comunicativas relacionadas às atividades 
comuns dos membros que o constituem:

Nessa perspectiva, nós não vivemos na sociedade como um todo, 
mas em uma grande quantidade de diferentes mundos sociais, nos 
quais nós somos ativos e nos quais nós nos comunicamos com 
os outros. Em cada um desses mundos sociais, diferentes regras 
e condições podem se aplicar, especialmente para a comunicação. 
(KROTz, 2014, p.74, tradução do autor)2

1. Que fique aqui uma ressalva importante - estamos tratando neste momento de 
jogos digitais, como “Bioshock”, que são jogados de modo individualizado. No caso 
de outros títulos que podem ser jogados simultaneamente em massa por milhares 
de jogadores, jogos MMO (Massive Multiplayer Online), é necessário um novo grau 
de problematização e reflexão que foge ao escopo deste artigo.

2. In this perspective, we do not live in a society as a whole, but in a huge amount of 
different social worlds, in which we are active and in which we communicate with 
others. In each such social world, different rules and conditions may hold, especially 
for communication. (KROTz, 2014, p.74)
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Para o estudo da midiatização, Krotz propõe utilizar a compreensão de 
mundos sociais como recortes da sociedade nos quais é possível observar 
pessoas utilizando novas mídias para interesses e propósitos específicos 
para, a partir disso, estudar modos de midiatização dentro de cada um 
destes grupos. Ao compreender a midiatização como um meta-processo 
que perpassa a vida social em sua integralidade, atravessando de modo 
diferenciado e em múltiplos aspectos esses “mundos sociais”, um dos prin-
cipais ganhos seria escapar da perspectiva de estudos de comunicação que 
focam em um único media, buscando, ao invés disso, olhar para a correla-
ção entre aspectos da vida social que são modificados a partir da introdu-
ção e utilização de novas mídias.

Como exemplo, Krotz (2014) esboça em traços largos o papel da mi-
diatização em mundos como o dos jogadores de videogame e o dos fãs 
de futebol. No mundo dos jogadores, ele desenha um mundo não apenas 
atravessado, mas construído a partir da midiatização - os próprios meios 
de jogar são media; a discussão e o encontro de jogadores são realizados 
ou mediados a partir de fóruns virtuais; as informações existem a partir 
de sites, blogs e outros lugares online. O mundo dos fãs de futebol, por 
outro lado, acontece com base em jogos de certos clubes que ocorrem pe-
riodicamente em estádios e no contato face a face de torcedores, mas no 
mundo atual está profundamente atravessado pela exibição de partidas 
na tv, informações em jornais, sites e blogs, exibições de marketing nos 
estádios e nos uniformes dos clubes, telões exibindo lances em tempo real 
nos estádios.

O conceito de “mundos midiatizados” é proposto por Hepp (2014) 
para realizar a pesquisa empírica da midiatização que se dá concretamente 
nesses pequenos mundos sociais recortados em uma realidade ampla e 
que possuem em sua constituição alguma dependência de comunicação 
midiática. Os mundos sociais são “marcados por certos inventários de 
conhecimento intersubjetivos relacionados, práticas sociais específicas 
e adensamentos culturais. Os mundos midiatizados são o nível no qual 
a midiatização se torna concreta e pode ser analisada empiricamente” 
(HEPP, 2014, p. 54).

Hepp defende que a utilização da noção de “mundos midiatizados”, 
para compreender a correlação entre os diversos tipos de mídia e certos 
lugares específicos da vida cotidiana, seria uma boa forma de compreender 
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quais as “forças de moldagem” da mídia em relação à vida social. Essa 
perspectiva permite delimitar a institucionalização de tais mídias (quais 
atores ela estabelece e quais práticas cotidianas configura) e sua reificação 
(o modo como torna concretas e naturalizadas certas ações comunicativas 
através de aparatos técnicos, que ordenam e reúnem tais ações) em diversos 
aspectos da vida. Para ele, as “forças de moldagem” representam uma 
maneira de reunir as duas grandes vertentes dos estudos de midiatização: 
uma que busca o impacto da “lógica da mídia” na construção e distribuição 
de conteúdos na vida social e outra, social-construtivista, que procura 
compreender como as modificações na midiatização andam lado a lado 
com mudanças nas formas comunicativas, na vida social, na cultura 
(HEPP, 2014).

A compreensão dos “mundos sociais” e dos “mundos midiatizados” 
neles entremeados é central nas propostas de pesquisa empírica elaboradas 
por Krotz e por Hepp. Ao observar os ambientes virtuais em que se 
desenrolam jogos digitais como “Bioshock”, mundos amplos que incluem 
e vão além de uma série efetiva de desafios e ações que o jogador deve 
executar em seu cerne, percebemos que não se pode compreender esses 
mundos digitais da mesma maneira proposta pelos pesquisadores para a 
pesquisa de mundos existentes na vida cotidiana concreta, ou até mesmo 
observar tais mundos de maneira análoga ao olhar dirigido para outras 
plataformas digitais que não se constituem como jogos.

Nos jogos digitais que buscam simular uma ambientação espacial con-
creta para o jogador, especialmente na imensa maioria daqueles em que 
o jogador assume o papel de uma personagem-avatar para realizar suas 
ações, o mundo que temos é como uma realidade compactada, onde vá-
rios mundos sociais potenciais, não desenvolvidos, podem estar reunidos 
sob uma única lógica - a do jogador-explorador que busca compreender 
quais são suas ações naquele mundo e qual a realidade mais ampla daquele 
lugar, dentro das fronteiras daquilo que foi desenvolvido pelo design do 
jogo. O mundo do jogo digital, ambiente constituído de múltiplos ele-
mentos e interações mas também objeto parcialmente delimitado para o 
jogador desde o início, parece ser constituído de fragmentos de mundos 
diversos, mais ou menos elaborados em cada jogo específico, para estru-
turar a imersão do jogador no ambiente que se inserem ele e os desafios 
apresentados. Para criar a impressão de ser “um mundo”, o ambiente virtual 
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deve agregar diversos elementos que dão pistas, apontam possibilidades 
de como se configura aquele lugar além das ações realizadas pelo jogador 
e dos ambientes efetivamente visitados por ele.

Indo a um exemplo ligeiro, as notícias em loop que assisto nos televisores 
de “Mirror’s Edge”, bem como as notícias curtas que posso ler nos displays 
de notícias dos elevadores que utilizo são supostamente produzidos por 
empresas de comunicação que existem no universo do jogo. Chego até 
mesmo a passar por dentro de uma delas, em meio a uma das missões. O que 
as notícias trazem são impactos mais amplos da minha ação como jogador, 
relativos à sociedade ficcional estruturada no jogo e às personagens que vou 
conhecendo pelo percurso. Porém, nenhum desses aspectos existe e evolui de 
forma independente daquilo que é configurado (daquilo que é estruturado 
em termos de design) como o cerne do jogo - centrado no jogador e em suas 
ações. Esse mundo virtual é uma compactação (ou coagulação) de escolhas 
e desenvolvimentos narrativos, de arte e de programação que criam um 
universo delimitado que é orientado para as ações exigidas e potenciais do 
jogador, centrado em seu potencial de agência (MURRAY, 2001) sobre este 
ambiente: sua capacidade de modificar “os rumos da história” e a existência 
daquele lugar. Em suma, é um mundo orientado para a agência daquele 
que joga, o que aprofunda potencialmente o grau de imersão ao sentir sua 
capacidade de interagir e modificar elementos, ambientes ou a ação de 
outras personagens.

Porém, é importante frisar que a própria Murray volta sua atenção para 
definir que ambientes digitais possuem também uma característica enci-
clopédica, que diz sobre seu potencial para guardarem uma quantidade 
massiva de informações e elementos que podem ser acessados em níveis 
variados.

Em jogos com características de mundo aberto, que são aqueles nos 
quais o jogador pode explorar os ambientes virtuais indo além e até mesmo 
ignorando os desafios e “missões” do jogo, essa característica fica mais clara, 
bem como seu impacto para falar do aprofundamento de fragmentos de 
“diversos mundos” reunidos no que estamos aqui buscando tratar como “o 
mundo do jogo”. Nesses jogos, é comum que ao interagir com personagens 
aleatórios nas ruas; ao buscar informações textuais em sites, jornais, 
livros, dentro do ambiente do jogo; ao resolver “missões secundárias” que 
são dispensáveis para a linha principal de ação do jogo; ou ao realizar a 
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exploração do ambiente digital de modo mais atento e direcionado, 
tentando compreender a razão de existir e as conexões entre elementos que 
fazem parte da espacialização do jogo, o jogador consiga “descobrir” uma 
grande quantidade de elementos que estão ali apenas para aprofundar o 
escopo da ambientação, abrindo frestas para esses outros “mundos sociais” 
não desenvolvidos, disponíveis apenas como vestígio e potência, mas 
que buscam dizer de uma realidade maior, uma ampla realidade que dá 
sustentação àquilo que é efetivamente vivenciado pelo jogador neste mundo 
procedimental.

Ainda sobre “Bioshock”, o principal meio de transporte entre os am-
bientes é um sistema de “metrô” submarino. Ao chegar nas estações em 
que posso pegar o transporte, existem placas indicando diversas estações 
que não estão disponíveis no jogo. Inclusive, quando tento me aproximar 
das placas para ler o nome dos lugares, a imagem do jogo se desfoca. Sei 
que existem diversos ambientes da imensa cidade submarina que não se-
rão visitados nesse jogo e não consigo ao menos saber seus nomes ou qual 
seria sua posição aproximada. Mas a informação de que existem, de que 
certas estações estão desativadas ou com acesso impedido, de que existe 
toda uma cidade que não chegarei a conhecer, impactam diretamente na 
minha imersão e na compreensão que tenho sobre o mundo estruturado 
para “Bioshock”.

Bioshock

No início do jogo, o jogador não possui qualquer conhecimento sobre a 
cidade submarina em que se encontra, incluindo as razões para sua condi-
ção explícita de abandono e destruição, além de não saber qual a espécie 
dos seres deformados e agressivos que buscam atacá-lo a todo momento. 
A única preocupação é a sobrevivência inicial, a busca por alguma esta-
bilidade que possa abrir tempo de se entender melhor a situação na qual 
ele se encontra.

Conforme se sucedem missões, cenários e o conhecimento de outros 
personagens do jogo, peças dispersas que compõem o passado da cidade 
de Rapture vão sendo entregues ao jogador, ainda de forma desconexa, 
dando aos poucos volume para a história de desenvolvimento e rompi-
mento social da cidade. Essa compreensão sobre o presente da cidade e 
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sobre o encadeamento de eventos que levaram a essa situação, anteriores à 
chegada do personagem, acontece principalmente através de alguns (pou-
cos) encontros e diálogos com outros personagens, através dos vestígios 
sobre o cotidiano dos habitantes deixados nos ambientes da cidade per-
corridos e também através dos 129 diários de áudio espalhados por todos 
os ambientes do jogo, que podem ser recolhidos e ouvidos posteriormente 
pelo jogador, trazendo pequenos depoimentos de dezenas de personagens 
que faziam parte do cotidiano da cidade. É importante frisar que recolher 
os diários de áudio é algo completamente dispensável para o jogador que 
busca apenas cumprir as missões para avançar até o momento seguinte.

Explorando detalhes dos cenários, ouvindo os áudios e observando 
como são estruturados os ambientes aos quais se tem acesso, passa a ser 
possível compreender parte considerável da história pregressa da cidade e 
das disputas de poder em ponto de fissura que marcavam aquela sociedade. 
Além dos diários, a observação das propagandas que se espalham pela 
cidade também é essencial para ter alguma passagem a esse passado de 
difícil acesso. Os cartazes publicitários são documentos valiosos servindo 
como uma tela entrecortada para uma sociedade que não existe mais na 
cidade destruída.

Os cartazes exibem traços fortes do cotidiano da cidade desaparecida 
das ruas, em seus dias antes da guerra. Nos primeiros ambientes visita-
dos pelo jogador, áreas comerciais e de serviços médicos de Rapture estão 
boa parte dos cartazes do jogo, servindo efetivamente como introdução 
à história mais aprofundada de Ratpure. Há cartazes anunciando novos 
prédios de luxo, bares e restaurantes; anúncios vendendo sofisticação em 
cigarros e bebidas, casas de jogo e clubes de striptease. O ideal de beleza e 
de perfeição física aparece em outros, exibindo os benefícios da cirurgia 
plástica como valor de distinção social. Os plasmídeos, veículos de alte-
rações genéticas vendidos na forma de injeções, são saudados como uma 
evolução da espécie humana à disposição em máquinas de venda.

Outros cartazes anunciam, como parte do cotidiano daquela sociedade, 
os itens que serão utilizados pelo jogador durante sua jornada, usando 
afirmações chamativas - os plasmídeos (“evolução em um frasco”), os kits 
médicos instantâneos (“quando sua vitalidade é tão importante quanto 
seu tempo”), o combustível orgânico que permite utilizar as alterações 
genéticas, os gravadores que guardam os diários em áudio (“gravando 
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os pensamentos e vidas dos habitantes de Rapture há cinco anos”), os 
equipamentos fixos de recuperação da saúde (“você se sentirá bem como 
novo!”, “o futuro da saúde e do bem estar”).

Os diários de áudio, por outro lado, dão pistas sobre o fio narrativo que 
une todos os vários ambientes do jogo, sobre os personagens encontrados 
ao longo das missões e também sobre as máquinas e estruturas que ainda 
permanecem em funcionamento. São os diários que explicitam a severa 
divisão social entre as “mentes brilhantes” convocadas para serem a elite 
de Rapture e o restante da população, considerada como uma grande mul-
tidão de operários sem qualificação, selecionada apenas para tomar conta 
“mecanicamente” do funcionamento da cidade, enquanto diversos tipos 
de privilégios eram reservados apenas aos intelectuais escolhidos.

Logo no início do jogo, é através dos diários de áudio e (em segundo 
plano) dos cartazes publicitários que o jogador compreende a evolução 
do “Pavilhão Médico”, inicialmente um ambiente reservado para todos os 
tipos de tratamento médico de Rapture que ao longo do tempo se trans-
forma em um serviço em grande parte dedicado a reparações estéticas das 
deformações recorrentes do uso abusivo de alteradores genéticos.

Em “Bioshock”, o escopo histórico do jogo e o aprofundamento no 
passado destes ambientes pelos quais se percorre irá acontecer apenas 
através do uso destas mídias. As formas possíveis de conhecimento sobre o 
passado, de armazenamento e perpetuação da memória, acontecem apenas 
pelos media já citados, incluindo-se aí o vídeo da introdução do jogo, 
alguns outros poucos vídeos que serão exibidos em momentos cruciais do 
jogo e também os anúncios realizados através do sistema público de som 
de Rapture. Nas escolhas de design para a criação do ambiente virtual de 
“Bioshock”, Rapture é uma metrópole na qual a midiatização representa 
um papel vital no cotidiano da sociedade que ali existia. Após a semi-
destruição da cidade e a extinção da vida social que havia ali até então, os 
media serão a forma prioritária de perpetuação da memória dos modos de 
vida, dos valores e das fraturas daquela sociedade virtual.

Como portadores da memória e da história da cidade virtual, em  
“Bioshock” os media acabam carregando também o sentido do jogo e das 
ações. É nestes media que estarão os rastros deixados para que se compre-
enda as linhas de força, de coesão e coerção que estruturavam a fictícia 
vida social de Rapture, com seus agrupamentos sociais, seus embates entre 
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pretensos salvadores dos pobres, sua valorização do dinheiro, da criação 
científica e artística e de uma pesada distinção social como fundamentos 
que parecem ter guiado as vidas ali desenhadas. É pelos rastros, pelos vestí-
gios (LATOUR, 2005) dos antigos membros da comunidade que podere-
mos compreender quais as forças estruturadoras e quais as forças apagadas 
e constrangidas de um determinado agrupamento social.

Neste ambiente digital de jogo, que é espaço de exploração para o jogador 
e de design semiaberto para interação visando certas interações a despeito 
de outras, os criadores do jogo dão dupla ênfase à presença das mídias - elas 
são parte explícita e importante do mundo ficcional de “Bioshock”, ganhando 
grande relevância no decorrer do jogo e na observação daquele mundo, e 
são também o elemento que resta intacto e disseminado como permanência 
da memória na cidade submarina. Trata-se de uma opção e de uma ênfase 
que marcam o desenvolvimento deste mundo virtual, apontando fortemente 
o impacto da midiatização nas práticas sociais de Rapture. Na concepção 
projetual de “Bioshock”, a midiatização é parte essencial da experiência de 
jogo porque era parte daquele mundo perdido – a cidade erguida como ode 
à experimentação científica e tecnológica também traz nas mídias um modo 
prioritário para expressão e para (a tentativa de) estruturação de certos 
comportamentos dos habitantes.

O serviço público de avisos sonoros também é, ele próprio, uma ci-
catriz visível do modo importante como a midiatização se apresenta(va) 
no cotidiano da cidade virtual. O sistema de alto-falantes, espalhado por 
toda Rapture, repete anúncios, avisos e propagandas para a população. 
Inicialmente voltado para avisos de segurança e para a publicidade/in-
centivo ao uso de alteradores genéticos, os anúncios sonoros passam a ser 
usados pelos aliados de Andrew Ryan, fundador da cidade, como forma 
de “alerta” à população contra o “outro exército” de miseráveis e insatis-
feitos que, aparentemente, busca destruir a brutal divisão social que existe 
na cidade, atacando a “elite intelectual” escolhida por Ryan. Ou seja, o que 
antes era uma forma amplamente disseminada de tentativa de conven-
cimento publicitário e de mensagens “de serviço” buscando a segurança 
da população por um poder central extremamente concentrado, torna-se 
uma ferramenta para disseminar medo e ameaça social quando este poder 
encontra-se ameaçado. Levando em consideração também que a comuni-
cação audiovisual ou sonora em Rapture é composta por raros aparelhos 



217bioshock

de TV e muitos aparelhos toca-discos, é possível dizer também que o sis-
tema de anúncios públicos sonoros é uma das principais (ou a principal) 
forma de comunicação massiva da cidade, com suas mensagens enviadas 
a partir de um aparato central para os alto-falantes espalhados por todo o 
território virtual.

Observando a soma dos aparatos de mídia que surgem como elementos 
de destaque no universo de Rapture, é possível então compreender a 
relevância da midiatização retornando aos conceitos de “mundo social” 
ou “mundo midiatizado” pela via específica que destacamos no início - 
a de um mundo social compactado nos jogos digitais, orientado para as 
ações do jogador, mas que ainda assim busca se configurar, para ampliar a 
imersão, como um universo amplo, “completo” em sua soma de fragmentos. 
Já de início, quando o projeto de jogo apresenta a proposta de desenvolver 
um ambiente digital que dispõe esses diferentes media com tamanho 
destaque no percurso de jogo e na compreensão da sociedade, o design 
do jogo não deixa qualquer dúvida sobre a relevância desses formatos e 
conteúdos midiáticos na estruturação daquele universo social, nos modos 
de se fazer do cotidiano que aos poucos é descoberto e recuperado pelo 
jogador através dos vestígios.

mídias de guerra, guerra entre mídias

Ao investir sobre os formatos e conteúdos que essa midiatização assume 
no ambiente de Rapture, novos elementos ganham destaque na correlação 
entre os media e os modos de viver da população no fundo do mar. Re-
tomando Hepp (2014), “isso significa que importa o tipo de mídia usada 
para cada tipo de comunicação. As diferenças entre duas tradições são 
como elas definem essa especificidade da mídia” (p. 51), podendo a mídia 
ser abordada a partir do ponto de vista de uma lógica institucionalizada 
socialmente ou como a “transformação” trazida em determinado tempo 
e contexto por mídias específicas, numa abordagem mais sociocultural.

Em “Bioshock” há uma tensão bem marcada entre as mídias do jogo - 
de um lado, os cartazes publicitários, os vídeos institucionais e o sistema 
público de anúncios sonoros que busca reiterar apenas um discurso unís-
sono - aquele que retoma e reafirma o projeto de cidade do fundador e 
“dono” da cidade, Andrew Ryan, com sua valorização de um capitalismo 
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sem limites, de uma elite merecedora dos privilégios a despeito da maioria 
dos habitantes, com um enorme distanciamento social e financeiro como 
regra, com a tutela constante dos cidadãos sobre como se comportar e 
sobre como cuidar de si próprios e da cidade, com a valorização do con-
sumo desenfreado e da busca por um padrão estético “superior” fazendo 
as vezes de engrenagens para que se alcance um suposto “bem de todos”. 
Em toda a comunicação “massiva” de Rapture, que o jogo claramente dá a 
entender que é controlada pelo poder central da cidade (personificado em 
Ryan) esses princípios estão exibidos. Interessante notar que no “Pavilhão 
Médico”, ainda no início do jogo, uma das marcas da degradação mental 
do antigo cirurgião-chefe do local são mensagens escritas em sangue sobre 
alguns dos cartazes publicitários do lugar.

Do lado oposto, estão os áudio-diários pessoais gravados pelos habitan-
tes de Rapture, incluindo aqueles que estão no poder (Ryan e seus então 
aliados), dezenas de outros que se opõem ao poder instituído e ainda vários 
de personagens que, sem tomar partido de algum dos lados, foram afetados 
de diversas maneiras pela utopia de “experimentação sem moralismos” de 
Rapture, pela divisão social da cidade ou pelos eventos que acabaram con-
duzindo à guerra. As mídias massivas se apresentam como “a voz do poder”, 
reunindo de modo promíscuo a publicidade de produtos, voltada para a 
construção de gostos e para a adequação dos corpos, junto de uma pretensa 
tutela ou educação do Estado. Já nos diários em áudio, aparecem as fissuras 
dessa sociedade virtual escudadas em relatos que são pessoais, mas pare-
cem ter sido gravados de maneira a publicizar os acontecimentos de Rapture 
para públicos diversos, como se juntos os depoimentos compusessem uma 
grande transmissão polifônica a partir da qual seria possível reconstituir em 
boa parte a complexidade do passado da cidade submersa.

A dicotomia entre as mídias torna-se mais clara com o decorrer do 
jogo. As mídias são a praça de guerra em que as versões se encontram, 
se desmentem e se defrontam, espelhando a guerra civil que logo iria ter 
lugar concretamente no jogo. A tentativa, nada constrangida, de tutoração 
estatal e valorização de certos aspectos físicos e de comportamento como 
caminho para a valorização (e separatismo) social é o que tanto unifica 
quanto uniformiza a parte “governamental” das mídias, ainda que traves-
tida de publicidade comercial. E quanto mais isso se consolida e se repete, 
mais a mídia, na outra ponta do vértice, e os diários em áudio, se destacam 
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no papel de contraponto, pressionando a tentativa de discurso massificado 
realizada pelo poder instituído.

Indo à concepção de Silverstone (1999) da característica de mediação 
das mídias como sendo comparável ao conceito de tradução na visão de 
George Steiner, a mediação aparece configurada como lugar de inescapáveis 
perdas, sendo que “nunca é completa, sempre transformativa e nunca, 
talvez, inteiramente satisfatória” (SILVERSTONE, 1999, p.35). A partir 
disso, podemos lançar a interpretação de que no desenho social específico 
de “Bioshock”, com sua tirania estatal, as mídias aparecem equacionadas 
numa mediação de dois níveis. A concepção de Silverstone sobre a mídia 
e sua característica de mediação parece partir de um pressuposto, não 
explicitado, de que se trata de uma comunicação realizada sob um paradigma 
democrático, não uma mídia explícita e abertamente manipulada. Mas parte 
das mídias na cidade de Rapture está sob esse paradigma ditatorial - busca 
reportar um discurso uníssono, impositivo e que se pauta pela característica 
do controle. Mesmo sendo dessa maneira, essas mídias não “perdem” sua 
característica de mediação-tradução-traição, ainda que seja apenas pelo 
fato de acabarem exibindo seu caráter tirânico e segregador ao tentarem se 
mostrar, em seus textos, como educativas, protetoras e tutoras do que seria 
“o melhor para o povo”.

Nessa perspectiva, os diários em áudio efetivamente assumem o papel 
de uma mediação tanto da complexa trama que levou à guerra civil quanto 
de tudo que é exibido nos textos enrijecidos do poder instituído - e, dessa 
maneira, acabam por revelar os vestígios das disputas e linhas de poder, 
como sustenta Latour (2005) em sua defesa da compreensão da coesão social 
através do que é deixado para trás. É interessante notar nesse momento 
como o exemplo dado por Silverstone (1999) do produtor que convive com 
monges e depois vê sua compreensão dessa convivência transformada em 
outra realidade pelos constrangimentos da execução de um programa de TV, 
acaba apontando, pelas arestas escondidas e aquelas que seguem explícitas, 
quais são as linhas de força e poder que sustentam um determinado formato 
de mídia (certo programa, em certo canal, em determinado horário, para 
um público pretendido), como defende Latour (2005).

Por isso, os diários em áudio serão importantes no mundo social, recor-
tado e orientado para a ação, criado em “Bioshock”: ao mesmo tempo em 
que formas midiatizadas, amplamente espalhadas pela cidade e entranhadas 
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no cotidiano, guardam textos rigidamente controlados que apontam sempre 
em uma mesma direção, o design do jogo busca ressaltar uma outra mídia 
(diversa, baseada em outro dispositivo, constituída por outros procedimen-
tos) como parte essencial da experiência de jogar e como parte também 
central da vida ficcional desenvolvida para os habitantes de Rapture. Essa 
outra mídia é capaz de colocar em questão e pressionar novas interpretações 
sobre os outros textos e eventos do jogo. E se não é possível saber como ela 
era utilizada no cotidiano ficcional de Ratpure (se os habitantes trocavam 
confidências e mensagens por áudio, se esses relatos eram usualmente guar-
dados, se as mensagens serviam também para difundir ideias ou pedir ajuda 
mais amplamente), certamente ela é destinada a pelo menos um público 
muito específico: a pessoa que joga.

A diversidade de textos e aportes existentes nos diários de áudio e as 
contradições entre os diferentes personagens que assumem indiretamente 
o papel de perpetuadores das histórias de Rapture são construídas para 
um público que ao mesmo tempo não existe (são “diários pessoais”) e está 
por vir (suas narrativas, seus textos são constituídos muitas vezes como 
apelos e confidências direcionados a alguém que não está ali). Sendo 
assim estruturados, os diários sonoros mediam, no plano concreto extra-
jogo, a relação do jogador com o “passado de Rapture”, entregando relatos 
dispersos que se unem aos poucos em compreensões mais amplas, fazendo 
da relação entre o jogador e os gravadores também um jogo de busca de 
peças para a construção de panoramas mais amplos. São eles uma mídia 
específica com a qual o jogador é instado a estabelecer uma relação de 
proximidade dentro da mídia maior, o jogo digital, e que também acabam 
por colocar o jogador mais próximo do que é dado a entender como a 
realidade cotidiana de usos dessa mídia na época em que a sociedade de 
Rapture ainda não havia sido destruída.

O terreno no qual se confrontam os textos das mídias massivas, instru-
mentalizadas pelo poder central de Rapture, e os textos dos depoimentos 
dos diários em áudio é aquele do embate ideológico, em que diferentes 
cargas ideológicas se chocam, pois as “classes sociais diferentes servem-se 
de uma só e mesma língua. Consequentemente, em todo signo ideológico  
confrontam-se índices de valor contraditório” (BAKHTIN, 2009, p. 47, grifo do 
autor). A forma como a história sobre o passado de Rapture vai se abrindo  
para o jogador é através da contínua explicitação de um embate de classes 
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sociais e tentativas de tomada de poder e subjugação que desemboca em 
uma guerra civil. As concepções em discussão sobre liberdade, dever, pro-
gresso tecnológico, sacrifício (pela ciência, por um bem maior, pela so-
ciedade), moral e justiça acompanham o jogo durante todo o percurso. 
É pelas mídias, vistas em separado ou em embate direto, que isso aparece 
na maior parte do tempo. Os textos das mídias e o modo como elas são 
usadas são gestos na direção de embates ideológicos diversos, buscando 
convencer aliados e ganhar consciências dentro do campo socioidelógico 
compartilhado. Essa disputa pelo convencimento é clara, consciente, parte 
importante do design de jogo e do papel reservado às mídias no ambiente 
digital de “Bioshock”.

O lugar reservado à maior parte da população na filosofia que ordena 
a vida social e comercial de Rapture é o de simples vassalos - destinados a 
trabalhar, produzir, receber e então gastar seus ganhos na própria cidade. 
Esse papel subalterno existe desde a própria concepção da cidade, erguida 
para dar espaço e vazão às “grandes mentes artísticas e científicas”, as úni-
cas que poderiam levar o mundo a uma efetiva “evolução”. A pulverização 
dessa ordem social irá ser forçada, em menor grau, por um questiona-
mento dos experimentos científicos usando cobaias humanas realizados 
na cidade e, em grau muito maior, quando outro personagem se apresenta 
como o defensor desses pobres e passa a organizar um amplo discurso 
contra os desmandos do fundador da cidade, encaminhando aos poucos a 
insatisfação extrema com as miseráveis condições de vida para um ideal de 
revolta popular, ainda que a custo de morte. Nesse embate, o que está em 
disputa a todo momento é esse lugar compartilhado além da consciência 
individual, a formação de uma sociedade e das formas de interação entre 
os indivíduos que irá condicionar os signos e lhes fornecer um horizonte. 
Nas mídias que atravessam o percurso do jogador está a permanência e a 
perpetuação da memória dos modos de viver e de subjugação em Rapture; 
nos textos estão os embates, a explicitação das disputas de poder e o ten-
sionamento ideológico extremo, permeado por hipocrisia e populismo, 
que irá levar à pulverização da sociedade que habitava o fundo do mar.

Conclusão
Em “Bioshock” a mídia é essencial, parte intrínseca da vida cotidiana - e, 
dentro da construção histórica proposta pelo jogo, é parte integrante também 
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da disputa brutal que se estabelece na cidade por conta de suas contradi-
ções sociais. Nas mídias está a carne e o reflexo da violenta divisão social 
que se desenvolve em Rapture. Na mídia apropriada pelos habitantes está 
a explosão do discurso engessado e impositivo ativamente alimentado e 
disseminado pelo status quo então no poder e também a grande forma de 
mediação entre aquele que joga e o processo de jogo, ofertando um gradu-
al processo de compreensão histórica.

No design do ambiente digital de Rapture e em sua proposta de jogo, a 
mídia também aparece como o lugar prioritário da perpetuação da memória 
e como importante ferramenta de exploração, em um mundo social 
“compactado”, orientado para as ações do jogador, mas criado a partir de 
uma diversidade de fragmentos que remetem a outros mundos potenciais 
(ficcionais). Por fim, “Bioshock” também escolhe as mídias como locus 
principal das disputas ideológicas travadas na sociedade utópica, agora 
destruída por uma guerra civil. As diversas mídias encontradas durante o 
percurso do jogo possuem papel relevante em todos esses níveis e deixam 
claro como a midiatização é um conceito axial nas escolhas e propostas 
de design e criação ficcional feitas pela equipe de desenvolvimento de 
“Bioshock” para representar a sociedade da metrópole submarina.
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Self, suor e exposição da vida íntima:  
a imagem de Gabriela Pugliesi no contexto 
da midiatização
Fernanda de Faria Medeiros

introdução

Gabriela Pugliesi não é atriz, cantora, apresentadora, nem modelo profis-
sional. Não chegou a ser publicamente reconhecida por sua profissão (ela 
é formada em Desenho Industrial) e não apresenta nenhum parentesco 
com algum artista consagrado. Ela se transformou em uma celebridade 
nacional exibindo seu dia a dia e parte de sua intimidade em uma rede 
social, e, por isso, é considerada um fenômeno da internet.

Jovem, bonita, paulista1 de classe média alta, Pugliesi começou a traje-
tória da fama em 2012, postando sua rotina de exercícios físicos na rede 
social online Instagram, com legendas bem-humoradas e hashtags criati-
vas2. Iniciou sua carreira na mídia dando dicas pessoais de como cuidar 
da alimentação, da saúde, do corpo, da mente, dos cabelos e até do sor-

1. Ela afirma que é “baiana de nascença e paulista de coração”, já que mora em São 
Paulo desde os dois anos de idade. (De acordo com o site: http://arevistadamulher.
com.br/biografia/content/2268614-gabriela-pugliesi, acesso em 11/09/2016).

2. Suas fotos na academia eram acompanhadas de legendas como: #bundananuca 
#projetobundadura.
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riso (sem, no entanto, ter qualquer qualificação atestada em algum des-
ses temas) e acabou conquistando rapidamente o título de “musa fitness”, 
afirmado por um volume impressionante de seguidores na internet – no 
momento de finalização deste texto, Pugliesi contava com 3,5 milhões de 
seguidores. O reconhecimento do público chamou a atenção de algumas 
marcas e gerou oportunidades financeiras para a “blogueira”3, que passou 
a monetizar4 suas opiniões e escolhas relacionadas a produtos e serviços 
variados, vinculados ao modelo de vida que ostentava (e ainda ostenta) na 
rede social.

Há cinco anos fazendo do cotidiano seu verdadeiro negócio, atualmente 
a musa fitness parece ter aprendido a lidar com o sistema midiático que 
a “incluiu”: hoje, em 2017, ela cobra cerca de R$8.000,00 (oito mil reais) 
por um post no Instagram, mais ou menos R$15.000,00 (15 mil reais) por 
cada “presença VIP” em São Paulo, e R$18.000,00 (18 mil reais) em outras 
cidades. Em 2015, Pugliesi criou um canal no YouTube chamado “Vendi 
meu sofá”, no qual publica vídeos produzidos e editados profissionalmente 
com entrevistas semanais com outras celebridades, exibe sua rotina de 
treinos, a casa nova, a visita ao cabeleireiro e outras peculiaridades de 
sua vida privada. Ela também é dona de duas tapiocarias5, sócia de uma 
academia e mantém parcerias com várias marcas de joias, de roupas de 
ginástica e de acessórios fitness, que são frequentemente divulgados em 
suas contas no Instagram, no YouTube e no Snapchat. O sucesso na internet 
lhe rendeu, além de quase quatro milhões de seguidores6, uma série de 
participações em programas de televisão e periódicos jornalísticos que 

3. Seis meses depois de criar a conta no Instagram, Pugliesi lançou um blog dedi-
cado a apresentar seu estilo de vida saudável, o Tips4life, que chegou a apresentar 
mais de 500 mil visualizações diárias e se tornou, durante algum tempo, a principal 
fonte de renda da “musa” (o antigo site, tips4life.com.br, saiu do ar; o endereço é 
automaticamente redirecionado para www.gabrielapugiesi.com).

4. As marcas dos produtos que ela divulgava como “dicas” começaram a buscar for-
matos de anúncios em seu blog, pois queriam se associar à nova “musa fitness”, que 
passava a influenciar a decisão de compra de milhares de jovens em todo o Brasil.

5. São estabelecimentos especializados na comercialização de pratos com tapioca, 
uma comida tipicamente brasileiro.

6. Esse número corresponde ao periodo de junho de 2017.
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fizeram com que sua visibilidade extrapolasse o contexto das redes sociais 
online. Ela afirma1 que trabalha fazendo o que mais ama: incentivar as 
pessoas a se cuidarem, dividindo com elas seu estilo de vida. “A minha 
vida é o meu trabalho”, garante.

De acordo com a visão de Serelle (2015), Pugliesi se enquadra no campo 
das “celebridades ordinárias”, uma noção que pode ser útil

como uma categoria analítica geral para descrever um espaço cres-
cente e progressivamente institucionalizado, situado entre a cele-
bridade ‘real’ (enraizada em uma visibilidade midiática sustentada) 
e a ordinariedade ‘real’ (localizada largamente fora da visibilidade 
midiática). (SERELLE, 2015, p. 2)

Apesar dessas denominações se referirem a uma grande variedade de 
tipos de sujeitos comuns que se tornam famosos em alguma escala, do 
participante de reality show ao vlogger2 que se apresenta num canal do 
YouTube, o autor utiliza a noção de celebridade ordinária para observar 
“mulheres que constroem, projetam e exploram a imagem na rede social 
Instagram, fazendo da performance da própria vida cotidiana ‘trabalho’” 
(SERELLE, 2015, p. 2). 

De forma semelhante a Marwick e Boyd (2011), que investigaram o uso 
do Twitter por pessoas famosas a fim de conceituar a celebridade como 
uma prática social em constante mudança, Serelle (2015, p.3) busca apre-
ender o contexto das celebridades ordinárias dentro de uma noção mais 
ampla dos processos de celebrização social, “em que administrar e proje-
tar uma imagem torna-se imperativo mesmo entre pessoas “comuns”, o 
que parece ser um aspecto distintivo deste momento” atual por qual a so-
ciedade passa. Apoiado em um estudo empírico, o autor examina tanto as 
estratégias de celebrificação dentro dessa categoria de celebridades, como 
aspectos da midiatização implicados no fenômeno, fundamentais para se 

1. Em entrevista publicada no blog Agora Sim!, disponível em: <http://agorasim.blog.
br/autora-do-blog-tips4life-gabriela-pugliesi/> Acesso em 26 de junho de 2016.

2. Vlogger é uma variação do termo vlog, quepor sua vez, é uma abreviação de videoblog, 
um tipo de blog em que os conteúdos são apresentados em forma de vídeos. Ao invés 
de publicar textos e imagens, o vlogger  ou vlogueiro, faz um vídeo sobre o assunto 
que deseja e publica na internet.
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analisar a questão da ordinariedade celebrificada a partir de determinadas 
práticas sociais.

Inspirada nesses trabalhos, a proposta deste artigo é analisar a constru-
ção da imagem de Gabriela Pugliesi, compreendida como uma celebrida-
de ordinária, a partir das conjunturas da midiatização. Nesse sentido, nos 
interessa, especialmente, apreender as dinâmicas do processo de midiati-
zação que atestam um contexto favorável para a criação de “personagens 
mediadoras” como Pugliesi que, além de servirem ao sistema de consu-
mo, fortalecem, revigoram ou contestam uma série de valores, padrões e 
comportamentos ligados ao gênero, à estética e aos estilos de vida que são 
reverberados de diversas formas nas camadas sociais.

Na tentativa de nos aproximarmos dessas e de outras questões, dividimos 
o texto em duas partes: a primeira é dedicada à discussão dos conceitos de 
mediação e midiatização, baseada nas perspectivas de Silverstone (2002), 
Martin-Barbero (2009), Braga (2006), Hepp (2014) e Hjarvard (2012). 
A intenção, além de resgatar, ainda que brevemente, o percurso teórico 
das concepções dentro do campo da comunicação contemporânea, é 
refletir a respeito da relação entre a mídia e as mudanças socioculturais 
atuais, chamando a atenção para as celebridades como uma espécie de 
resultado variante das negociações permanentes entre as lógicas da 
mídia e as dinâmicas de consumo do público. Na segunda parte do texto 
nos dedicamos à análise da trajetória pública de Pugliesi, procurando 
relacionar alguns acontecimentos midiáticos que marcaram seu percurso 
com as noções sobre o processo de midiatização vistas anteriormente. 
Ao olharmos para alguns registros da mídia que ajudaram a construir a 
imagem de “musa”, concentrados no posicionamento da celebridade frente 
às repercussões sobre a sua própria imagem ao longo dos últimos anos, 
buscamos compreender quais significados estão em jogo nas disputas, 
negociações, adesões e rejeições que se afirmam na camada social a partir 
da interação entre a celebridade e os grupos que a reconhecem como uma 
referência – positiva ou negativa.

Consideramos que a contextualização do processo de midiatização é 
fundamental para essa análise, já que ele se estabelece como a própria 
condição para o surgimento das celebridades ordinárias. Como ponto de 
partida, é preciso admitir que a interferência da mídia no cotidiano dos 
indivíduos alterou diversos aspectos interacionais e tem transformado 
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variados critérios relacionados à visibilidade, ao comportamento, aos esti-
los de vida e às expectativas dos sujeitos. As celebridades despontam nes-
se cenário como uma referência direta da lógica midiática. No entanto, a 
presença, a relevância e o poder da mídia, apesar de concretos, não fazem, 
por si só, uma pessoa ordinária se transformar em um ícone de beleza e 
saúde reconhecido nacionalmente. As mediações desenvolvidas entre as 
celebridades e o público, observadas dentro de um processo social maior, 
composto por diversas camadas de mediação, implicam em aspectos que 
vão além do reconhecimento de um status célebre. Eles estão ligados a 
uma série de parâmetros sociais e culturais, como propomos mostrar na 
sequência.

As celebridades, a noção de mediação  
e o processo de midiatização

A centralidade da mídia na vida social convoca e incita, progressivamente, 
novas perspectivas e teorias no campo da comunicação. O papel da mídia 
tem sido questionado e observado sob diferentes enfoques, desde os con-
ceitos mais sólidos até as proposições mais recentes, sejam elas críticas, 
otimistas, engessadas, ou mesmo um pouco ingênuas. Na concepção crí-
tica de Kellner (2001), os produtos da mídia atuam como modeladores de 
paradigmas da vida cotidiana, definindo identidades e valores amplamen-
te compartilhados. O autor afirma que a “mídia se transformou em força 
dominante na cultura, na socialização, na política e na vida social” (KELLNER, 
2001, p. 26) e destaca, nesse sentido, a forma como a lógica midiática cria 
um espaço de difusão ideológica, que beneficia a manutenção de poder 
das relações vigentes através de um discurso espetacularizado e vivencia-
do diariamente pelos indivíduos. Nessa visão, a mídia produz e faz cir-
cular uma cultura própria, plenamente capaz de influenciar a sociedade 
a partir de padrões peculiares, construídos sob uma relação de poder as-
simétrica que situa toda a camada social em uma posição subordinada a 
interesses particulares.

Essa noção acerca da centralidade da mídia no cotidiano dos indiví-
duos também permeia a perspectiva de Silverstone (2002), empenhada 
em compreender o poder, a eficácia e os efeitos midiáticos na sociedade, a 
partir da premissa de que a força da mídia contribui decisivamente para a 



229self, suor e exPosição da vida íntiMa

formação do senso comum. Embora trate com certo entusiasmo a questão 
do papel central que a mídia ocupa no cotidiano, o autor assinala, como 
ponto de partida, uma maneira interessante de observá-la: a mídia como 
um processo de mediação, em que há circulação de significados apresen-
tados em diferentes estágios e através de intertextualidades3 múltiplas.

A mediação implica o movimento de significado de um texto para 
outro, de um discurso para outro, de um evento para outro. Implica 
a constante transformação de significados, em grande e pequena es-
cala, importante ou desimportante, à medida que textos da mídia e 
textos sobre a mídia circulam em forma escrita, oral e audiovisual, e 
à medida que nós, individual e coletivamente, direta e indiretamente, 
colaboramos para sua produção. (SILVERSTONE, 2002, p. 33)

Silverstone (2002) aproxima os conceitos de tradução e mediação, in-
dicando que a tradução também é um processo de produção de significa-
dos que cruzam fronteiras espaciais e temporais. Para o autor, assim como 
a tradução, a mediação nunca é completa e inteiramente satisfatória, mas 
é sempre transformativa. Além disso, nos dois processos há um lugar de 
conflito, já que, necessariamente, algo se perde do “original” para a cria-
ção de novos significados. A diferença, neste ponto, é que a tradução é 
reconhecida como um trabalho de autoria, enquanto “a mediação, envolve 
o trabalho de instituições, grupos e tecnologias” (SILVERSTONE, 2002,  
p. 37). Os movimentos de significados são comprometidos também com a 
criação de valores e ideologias embutidos nos produtos midiáticos.

Mas Silverstone (2002) sublinha que a mediação abarca produtores e 
consumidores de mídia em uma atividade contínua de adesão e rejeição 
às acepções criadas pelos textos mediados. Dessa maneira, os significados 
gerados por meio da mediação, embora tenham sua fonte vinculada 
à mídia, são interpretados de formas múltiplas e por grupos sociais e 
indivíduos igualmente diversificados em variados níveis sociais; ou seja, os 
novos sentidos que se criam a partir dos textos não são, necessariamente, 
aqueles criados pela mídia, ou aderidos a eles de alguma forma.

3. Adotamos um entendimento mais expansivo acerca do termo, baseado na 
perspectiva de Charaudeau e Maingueneau (2007). Eles afirmam que a inter-
textualidade indica, ao mesmo tempo, uma propriedade constitutiva de qual-
quer texto e o conjunto de relações explícitas ou implícitas que um texto ou um 
grupo de textos determinado mantém com outros textos.
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Nesse sentido, entender a mídia como mediação implica em compre-
ender, primeiramente, que, muito além do aparato tecnológico (seja ele 
qual for), é a ideia da interação e da negociação permanente entre pro-
dutores e consumidores que orienta a perspectiva. Essa noção condiciona 
a mídia a um espaço físico, mas, principalmente, simbólico, conectado a 
valores, padrões, juízos e ideologias que circulam à luz de uma infinidade 
de maneiras, e que dispõem os indivíduos como parte fundamental do 
processo – afinal, são eles, no extrato social, que vão ressignificar os con-
teúdos – na mídia, para a mídia, ou fora dela4.

A mediação também é uma das noções centrais na proposição de Martín-
Barbero (2009), que usa o conceito como base para pensar nas relações 
que se dão entre a comunicação, a cultura e a política. Em sua teorização, o 
autor apresenta um método que sugere o afastamento das grandes teorias 
e o deslocamento do olhar analítico para as práticas, comportamentos e 
valores edificados na (e por meio da) cultura, com o objetivo de refletir 
sobre as trocas e apropriações a partir das mediações da comunicação. Na 
proposta, ele apresenta uma abordagem fundamental e complexa da noção 
de mediação, afirmando sua validade como categoria de análise. Apesar 
de não oferecer um conceito preciso, de modo explícito, Barbero (2009) 
nos faz pensar que a noção de mediação está diretamente relacionada aos 
“[...] lugares dos quais provêm as construções que delimitam e configuram 
a materialidade social e a expressividade cultural da televisão” (p. 304). 
Vale pontuar que a visão acerca da televisão, como mediação, pode ser 
facilmente expandida para outros meios de comunicação, inclusive os mais 
recentes (como os aplicativos digitais e as redes sociais online). Essa noção 
de mediação também parece ser ampla e potente o suficiente para servir 

4. É importante assinalar que, apesar de acreditarmos na potência e na relevân-
cia da abordagem de Silverstone (2002) a respeito da noção de mediação (espe-
cialmente na sua relação com o contexto da midiatização), a visão geral do autor 
sobre o poder e a influência da mídia reconhece nos meios de comunicação uma 
força hiperbólica; sua perspectiva soa como midiacêntrica em alguns aspectos. 
Nesse sentido, a percepção sobre a mediação parece retirar um pouco o peso da 
mídia, na medida que vislumbra a dimensão do público e de sua correlação com 
os produtos midiáticos dentro do processo de transposição de significados que 
formam o senso comum.
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como análise de gêneros midiáticos5 e, possivelmente, para determinados 
produtos ou figuras da mídia, como, por exemplo, as celebridades.

A partir do “mapa das mediações” criado por Martin-Barbero (2009), 
que se propõe a pensar nos elos entre mídia, sociedade e cultura, avançando 
tanto nas relações culturais construídas pelos meios técnicos, como na 
percepção das relações sociais mediadas pelos meios de comunicação, talvez 
seja possível compreender as celebridades como um tipo de mediação. Elas 
podem ser encaradas não apenas como um simples produto da mídia, mas 
como uma mediação complexa entre as formas de produção midiática e 
as formas de consumo de indivíduos e grupos sociais, que fazem circular 
significados e prover insumos importantes para delimitar e constituir 
a materialidade social da própria mídia, através do denso processo de 
comunicação atual que se realiza, sobretudo, de forma intermidiática.

No entanto, a potência da noção de mediação, por ora, deve ser ob-
servada especialmente para além de sua possibilidade enquanto categoria 
analítica: o conceito proposto por Martin-Barbero (2009) ressalta, prin-
cipalmente, a forma como a mediação e a mídia são posicionadas de ma-
neira indissociável à cultura. Nessa perspectiva, a mídia é encarada como 
uma das mediações culturais de uma sociedade e, portanto, seu papel, ape-
sar de central, não é considerado capaz de submeter, inevitavelmente, os 
indivíduos e grupos aos padrões peculiares criados pela lógica midiática, 
uma vez que há outras mediações culturais em “disputa”. A concepção do 
autor, além de destacar a dimensão de negociação vinculada às relações da 
mediação com a cultura, com a mídia e com o poder, destaca a relevância 
das manifestações populares para a produção dos conteúdos midiáticos.

Nessa lógica circular e perene de significados transformados, que parte 
da mediação da mídia, reverbera na sociedade e acaba retornando para os 
produtos em circulação, a relação entre os ambientes midiáticos, culturais, 
sociais e ideológicos se embaralha. Hepp (2014), assim como Barbero, 
considera que a mediação está sempre conectada a aspectos culturais, mas 
ressalta, contudo, que a concepção não envolve, necessariamente, os meios 
de comunicação. Segundo o autor, para se observar a relevância e o papel 
da mídia na sociedade contemporânea, tendo em vista sua associação com 

5. Ver trabalho de Rocha e Silveira (2012), que fala sobre a pesquisa do gênero 
televisivo analisado como mediação, conforme a noção de Martin-Barbero (2009).
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a cultura, é preciso perceber o processo de interferência sociotécnica em 
curso, que inclui os meios e envolve diversas camadas de mediação. Nesse 
sentido, midiatização, segundo Hepp (2014), seria o termo mais específico 
para teorizar de maneira crítica a interrelação, de longo prazo e não linear, 
entre as mudanças da mídia, da cultura e da sociedade.

Na verdade, midiatização é um conceito que vem sendo cada vez mais 
pesquisado no campo da comunicação, mas que ainda não se estabeleceu 
como uma temática totalmente consolidada na área. De maneira bem ampla, 
o termo articula mídia e sociedade, abrangendo suas alterações históricas 
e interrelações, e envolvendo, ainda, processos simbólicos, culturais e 
técnicos. Ao contrário do que algumas pesquisas admitem, a noção de 
midiatização não pode ser tomada apenas como a presença massiva e 
crescente da mídia no cotidiano das pessoas, ou como um mero processo 
de manipulação em larga escala, realizado a partir da difusão de produtos 
midiáticos. A concepção de midiatização implica em contextualizar a 
realidade sociocultural junto à configuração das mídias, em suas conexões 
com dinâmicas sociais particulares.

Braga (2006), um dos precursores da discussão do conceito no Brasil, 
afirma a midiatização como um processo interacional de referência, que

em determinado âmbito, “dá o tom” aos processos subsumidos – 
que funcionam ou passam a funcionar segundo suas lógicas. As-
sim, dentro da lógica de mediatização, os processos sociais “da mí-
dia” passam a incluir, a abranger os demais, que não desaparecem, 
mas se ajustam. (BRAGA, 2006, p. 2)

O autor se baseia na noção de interação para tentar apreender as lógicas 
da midiatização. Para ele, os processos interacionais de referência (inclusi-
ve os anteriores à midiatização, como a oralidade e a escrita), além de co-
existirem, possuem um viés de organização da sociedade e são utilizados 
para elaborar as realidades sociais. Braga (2006) demonstra como esses 
processos são transformados ao longo do tempo pela própria sociedade, 
apresentando uma perspectiva histórica acerca da evolução da midiatiza-
ção a partir das dinâmicas de transição entre os processos interacionais. 
Essas lógicas de transição convergem para a percepção de que a midiati-
zação é um processo incompleto; está em progressivo desenvolvimento. 
Na visão do autor, o estágio atual da midiatização não apenas estampa as 
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maneiras de produzir, transmitir e transformar mensagens e significados, 
mas, principalmente, revela a forma como a sociedade se constrói. Sua 
perspectiva é focada em demarcar o processo de midiatização como uma 
referência interacional para a sociedade, apontando as potencialidades e 
os limites da mídia e dos sistemas tecnológicos e operacionais inseridos na 
dinâmica social. Importantes pontos acerca do conceito são apresentados, 
mas as questões sobre as negociações, os conflitos de interesses e as disputas 
de poder que rondam a cultura e a mídia, e que estão integralmente asso-
ciadas à noção de midiatização, não são muito exploradas na concepção 
de Braga (2006).

Hjarvard (2012) utiliza a midiatização como conceito central em sua 
teoria sobre a importância intensificada da mídia e seu papel institucional 
dentro da sociedade e da cultura. Assim como Braga (2006), ele também 
apresenta uma visada histórica do termo nas pesquisas de comunicação e 
pontua que a midiatização é um processo ainda em curso, uma tendência. 
No entanto, sua perspectiva não emerge da noção de interação social e, sim, 
dos meios de comunicação e das lógicas midiáticas; das regras e recursos 
que orientam o funcionamento da mídia. Para o autor, a midiatização 
é caracterizada por uma “dualidade em que os meios de comunicação 
passaram a estar integrados às operações de outras instituições sociais ao 
mesmo tempo em que também adquiriram o status de instituições sociais 
em pleno direito” (HJARVARD, 2012, p. 64). Como instituição, os meios 
afirmam uma dinâmica própria de seu modus operandi, que Hjarvard 
(2012) chama de “lógicas da mídia”: os procedimentos institucionais, 
estéticos e tecnológicos dos meios, incluindo as formas “pelas quais eles 
distribuem recursos materiais e simbólicos e funcionam com a ajuda de 
regras formais e informais” (HJARVARD, 2012, p. 65). O autor afirma que 
o processo de midiatização se evidencia a partir da subordinação gradual 
de outras práticas institucionais, como, por exemplo, da religião e da 
política, às lógicas midiáticas e seus procedimentos de regras e recursos.

A abordagem de Hjarvard (2012) é significativa porque, além de apre-
sentar os elementos centrais da teoria da midiatização com o critério da 
historicidade e com diversas indicações de autores e possibilidades de 
aplicação do conceito, aprofunda uma reflexão importante sobre a ins-
titucionalização da mídia e desvela alguns de seus aspectos tecnológicos 
materiais, dimensões estéticas e estruturas de poder. Contudo, é uma visão 
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concentrada nos meios de comunicação (especialmente na televisão) e 
aparentemente cativada pelo poder da presença massiva e crescente da 
mídia na esfera social. Apesar de considerar a relevância da instituição 
cultural dentro do processo de midiatização, o autor aborda a cultura 
como mais uma instituição social que tem suas lógicas abaladas pelas 
regras e recursos dos meios de comunicação. Nesse quadro, as chances 
de se apreender as mudanças, negociações e disputas que se dão entre os 
universos da cultura, da mídia e da sociedade ficam imobilizadas, uma 
vez que existe uma premissa de submissão das dinâmicas da instituição 
cultural à onipresença da mídia, capaz de alterar o caráter, a função e as 
estruturas das instituições conforme seus próprios interesses.

Possivelmente o conceito de mediação, da forma como adotado por 
Hjarvard (2012), obstrui o olhar sobre as assimetrias que compõem o pro-
cesso de midiatização. Segundo o autor, a mediação é associada à comu-
nicação mediada por um meio “do qual a intervenção pode afetar tanto a 
mensagem quanto a relação entre emissor e receptor (...) descreve o ato 
concreto da comunicação através de um meio em um contexto social es-
pecífico”. (HJARVARD, 2012, p. 66).

Acreditamos que a noção de mediação é mais complexa e capaz de 
contribuir com as reflexões acerca das mudanças sociais contemporâneas, 
da mesma forma como apontam os conceitos de Silverstone (2002) e 
Martin-Barbero (2009), citados acima. Mais especificamente, assumimos 
a perspectiva de Hepp (2014), que distingue a mediação da midiatização 
por entender que o segundo termo sintetiza com mais especificidade um 
processo social e midiático intrincado, comprometido com diversos tipos de 
mediações que apontam para forças variadas de conflito e integração cultural.

Nesse sentido, contextualizar corretamente o processo de midiatização 
é fundamental para entender a forma como a imagem das celebridades 
é construída atualmente. Afinal, considerar que uma figura conquista o 
status célebre apenas porque consegue alcançar algum espaço dentro do 
universo midiático (no raciocínio “é famosa porque está na mídia/ está 
na mídia porque é famosa”) pode soar tão reducionista quanto as teorias 
midiacêntricas, que atribuem “às mídias poderes unilaterais ou não su-
jeitos a disputas de sentido e jogos de poder” (CARVALHO, 2016, p.18). 
É justamente no contexto da midiatização que as celebridades devem ser 
pensadas como um ponto de encontro de forças bastante desiguais de 
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divergência e convergência. Elas não dizem respeito apenas à pujança da 
presença e do poder da mídia na sociedade, mas dizem, sobretudo, sobre a 
dinâmica que se transforma continuamente entre as mídias, os indivíduos 
e suas culturas.

Rojek (2008), pensando no fenômeno inserido no cenário midiatizado, 
associa a importância do rosto público no dia a dia à ascensão da sociedade 
pública, que “cultiva o estilo pessoal como um antídoto para a igualdade 
democrática formal” (p.11). Ele considera que a celebridade é um status, 
e não um determinado indivíduo, construído a partir da esfera pública 
que é concebida pela mídia. Esse espaço público parece se combinar 
cada vez mais com os ambientes privado e íntimo na direção da lógica da 
midiatização e das interferências de suas mediações socioculturais.

Da mesma forma, também alinhado, avant la lêttre, à ideia da configuração 
de um processo de midiatização, Dyer (1998) acredita que a imagem de uma 
estrela é construída pela percepção coletiva através de um conjunto de textos 
midiáticos. Para o autor as estrelas se formam a partir de tipos sociais, que 
funcionam como a base sob a qual a imagem particular de uma celebridade 
é construída. Os tipos são modelos planificados; imagens compartilhadas, 
consolidadas e facilmente decifráveis, com papeis sociais já estabelecidos. 
As estrelas “incorporam os tipos sociais, mas imagens de estrelas são sempre 
mais complexas e específicas do que os tipos” (tradução livre6, DYER, 
1998, p. 60). O arranjo entre os diferentes discursos promovidos pela mídia 
resulta em uma intertextualidade midiática capaz de edificar a imagem de 
uma determinada celebridade diante do público, sobre o tipo social. Juntos, 
os textos produzem um certo tipo de interação com a opinião pública que, 
por sua vez, constrói uma imagem das celebridades, nuançada, conflituosa, 
flutuante e firmada de acordo com o saldo das informações disponibilizadas 
pela mídia, que, de forma conjunta, constroem as particularidades de cada 
figura pública no imaginário coletivo.

Para a análise da trajetória pública de Gabriela Pugliesi, a dinâmica da 
intertextualidade é admitida como uma das características do processo de 
midiatização. Observando a construção de sua imagem como uma fabri-
cação intermidiática, buscamos apreender, além das regras e da projeção 

6. No original: “Stars embody social types, but star images are always more complex 
and specific than types”.
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de recursos implicados nas lógicas da mídia, quais são os aspectos simbó-
licos e culturais que dialogam com o contexto de transformação de figuras 
ordinárias em referências de estilo, estética e comportamento para um de-
terminado coletivo. Nesse sentido, o esforço é se aproximar das seguintes 
questões: de que maneira a valorização da intimidade (principalmente na 
internet) se relaciona com as concepções do senso comum associadas a 
valores e práticas sociais? Que diálogos culturais podem ser apreendidos 
a partir das interações virtuais entre Pugliesi e seu público, e como o su-
cesso progressivo da jovem desvela características a respeito da sociedade 
em processo de midiatização? Além da maneira como Pugliesi configura 
sua imagem nas mídias sociais, é necessário avaliar alguns acontecimentos 
sobre a vida da celebridade que foram repercutidos em outros meios, a fim 
de assimilar essas e outras indagações.

Self, suor e holofotes na vida conjugal: a trajetória pública da 
musa fitness
Quando Pugliesi criou seu perfil na rede social online, em 2012, o Instagram 
ainda não tinha “estourado” no Brasil e, no geral, as pessoas não sabiam se 
o aplicativo seria capaz de se consolidar de alguma maneira. No período em 
que a mídia foi se fortificando, Pugliesi conseguiu estabelecer um envol-
vimento próprio com os usuários da rede, que se efetivou em um número 
crescente de seguidores de seu perfil. Na época, não era usual a adoração 
aos corpos esculpidos por academias, nutricionistas e comidas orgânicas. 
O estilo de vida saudável e comprometido que Pugliesi apresentava no 
Instagram parecia diferenciado e, talvez por isso, tenha despontado logo 
como uma referência nacional. As fotos na academia, mostrando sua rotina 
de exercícios físicos em busca de um “corpo perfeito”, eram associadas 
a legendas engraçadas e joviais que enquadravam a figura pública como 
uma pessoa comum, e não como uma musa7. As (muitas) pessoas que 

7. Em seu perfil, ela acordava cedo para malhar antes de trabalhar, mostrava as 
marmitas com as refeições balanceadas e os momentos no supermercado, comp-
rando e indicando os produtos de sua preferência. Aparecia suada e descabelada 
nas fotos, mas sempre exibindo o abdômen e outras partes do corpo, como pernas e 
costas. As imagens não eram super produzidas e muitos contextos familiares eram 
exibidos. A vida retratada na época não remetia aos significados compartilhados 
socialmente a respeito da noção da vida de uma celebridade.
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seguiam seus conselhos de alimentação e condicionamento físico come-
çaram a formar um tipo de comunidade marcada pela hashtag #geração-
pugliesi: mulheres jovens, na grande maioria, que passaram a adotar o 
estilo e o padrão estético de Pugliesi como referência para a vida. Além 
de assumirem a dinâmica de dietas e exercícios da “musa”, as seguidoras 
também postavam a nova rotina saudável, delimitando o próprio grupo 
no espaço virtual através da hashtag. Nas fotos marcadas pelo hiperlink é 
nítido perceber como a padronização das imagens das usuárias é orienta-
da pelos modos como Pugliesi exibe sua rotina: muitas selfies na academia, 
corpos expostos e suados, legendas bem humoradas e inúmeras imagens 
de comidas e receitas funcionais e com baixo teor calórico.

Contudo, no mesmo espaço também é possível notar reações de re-
sistência8 à noção do estilo de vida saudável e ao padrão estético que são 
legitimados pela mídia através da imagem de Pugliesi (convertida dire-
tamente em publicidade) e aceitos por parte do público, que os adotam 
como referência para novas práticas sociais. Isso demonstra que as ne-
gociações de significados estiveram presentes desde o início da trajetória 
de Pugliesi (como, aliás, parecem estar sempre nas mediações da mídia). 
Talvez os dissensos em torno de sua visibilidade e dos valores que ela car-
rega tenham contribuído para a afirmação de sua face pública dentro do 
contexto da midiatização, já que cada vez mais ela fixa sua presença pública 
como uma referência a ser seguida ou rejeitada.

Depois do sucesso no Instagram e de seu blog, Tips4life, Pugliesi publi-
cou um livro chamado “Raio X” (pela Réptil Editora), em que conta sua 
experiência como “ex-gordinha” e, depois, como ícone de beleza. Além de 
sugestão de cardápios e “segredos para manter a forma”, a publicação foi 
vendida9 sob um viés de uma história de superação, como uma biografia 

8. Alguns usuários, ironicamente, marcaram imagens de fastfood (como, por 
exemplo, sanduíches imensos, refrigerantes e doces sendo consumidos no registro 
da self) com as hashtags #vidasaudavel #geracaopugliesi #soquenao. Pessoas com 
perfis diferenciados também taguearam seus posts com o hiperlink da comunidade, 
contrariando o padrão estético exaltado no espaço com fotos que exibiam a barriga 
de chopp, ou as próprias gordurinhas no espelho.

9. De acordo com o “tom” da matéria sobre o lançamento do livro, publicada em: 
http://www.vix.com/pt/bdm/corpo/musa-fitness-gabriela-pugliesi-conta-como-
definiu-corpao. Acesso em 13 de ago 2016.
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de alguém que supostamente tinha uma vida pior, porque não conseguia 
ser definitivamente magra, que venceu e foi reconhecida, por atingir os 
padrões “corretos” da vida saudável. A musa afirmou que sua pretensão 
com o livro era compartilhar as lições que aprendeu “em tantos anos de 
dietas frustradas, até entender finalmente como se começa a construir 
uma vida plena e saudável”. Em entrevista10, ela disse que seu blog e as 
críticas (nem sempre positivas) de suas seguidoras foram essenciais para a 
sua superação, e que sua visibilidade serviu como motivação para “seguir 
em frente com seu projeto para definir o corpo”.

É possível perceber como não se trata apenas de uma exaltação de 
padrões estéticos: há um caráter simbólico embutido na noção do corpo 
magro e saudável que diz respeito à ideia de sujeitos vitoriosos e não vito-
riosos, na medida em que aderem ou não compartilham dos mesmos pa-
râmetros midiáticos. Evidentemente, Pugliesi personifica um modelo de 
beleza que é disseminado na mídia como desejável. Ao mesmo tempo, seu 
depoimento enquanto figura pública também evidencia uma fragilidade 
acerca da idealização da vitória que é construída dentro da mídia: se antes 
a jovem era vítima de críticas porque não era magra o suficiente, mesmo 
depois de conquistar o sucesso com o “corpo perfeito”, ela continua refém 
de julgamentos e opiniões relacionados à sua imagem, como se a estabili-
dade da vitória estivesse à mercê do “outro” e sempre chancelada pelo aval 
da mídia. Seu sucesso depende muito das negociações feitas para atender 
às expectativas dos fãs. No caso de Pugliesi, a ideia do “corpo perfeito”, 
possivelmente por sugerir também a existência de uma “vida perfeita”, 
atraiu cada vez mais o público.

Na época do livro, a musa fitness era casada com seu personal trainer, 
Thiago Pugliesi, que sempre aparecia nas publicações do Instagram, na 
rotina dos treinos, nas baladas, nos bastidores dos trabalhos publicitários 
e, especialmente, nas fotos com declarações de amor e com alusões à 
felicidade integral do casamento. Eles foram juntos cumprir uma agenda 
profissional em Los Angeles e, lá, Gabriela conheceu Ricardo Barbato: um 
brasileiro, professor de um tipo de ginástica, casado com uma americana, 
também reconhecida, no local, como musa fitness da web. Diversas fotos 

10. De acordo com matéria publicada em: http://www.vix.com/pt/bdm/corpo/mu-
sa-fitness-gabriela-pugliesi-conta-como-definiu-corpao. Acesso em 13 de ago 2016.
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da viagem foram postadas pela blogueira, ressaltando o clima de bem-
estar e alegria de sempre. Três dias depois, entretanto, os posts de Pugliesi 
mostravam que ela estava em Nova Iorque sem a presença do marido. 
As seguidoras começaram a questionar a musa e especularam sobre uma 
possível separação, que foi confirmada alguns dias depois.

Algumas fãs, que passaram a seguir o perfil de Barbato depois da visi-
bilidade promovida pela viagem de L.A, perceberam que ele também esta-
va sozinho em N.Y, nos mesmos dias e participando dos mesmos eventos 
que Pugliesi, e deduziram, instantaneamente, que os dois já estariam jun-
tos vivendo um romance proibido. Tudo não passaria de fofoca das redes 
sociais online se a esposa de Barbato, Leslie Richmann, não tivesse vindo 
a público expor a traição que sofreu. Ela e a irmã fizeram uma campanha 
contra Pugliesi através do Twitter e do Instagram, se esforçando para que a 
versão delas sobre o caso chegasse até o Brasil. Deu certo: alguns veículos 
de fofoca repercutiram o episódio, privilegiando o “pseudoescândalo”11 
pelo viés da “mulher-traída-com-marido-roubado”. Leslie, inclusive, con-
quistou centenas de novos seguidores brasileiros.

Pugliesi concedeu uma entrevista ao blog Terraço Paulistano, da Veja São 
Paulo, em que negou o envolvimento com Barbato e afirmou estar solteira, 
sem pretensões de namoro. Ela também fez alguns posts no Instagram, 
relacionados aos ataques e agressões que sofreu por parte de seguidores 
que acreditaram na história da traição. Alguns dias depois, o mesmo blog 
da Veja publicou uma entrevista com Leslie, em que a americana garantia 
a existência do romance entre Pugliesi e Barbato12: visivelmente, o tema 
estava atraindo leitores.

11. De acordo como o blog de Alvaro Lemos (R7), Thiago teria descoberto a traição 
por causa de mensagens do celular entre Gabriela e Barbato. A esposa traída parece 
ter sido a última a saber e, de acordo com a publicação, enquanto Ricardo estava 
em Nova Iorque, ela “jogou suas roupas e pertences na rua. Há quem dê como certo 
que ela vai pedir anulação do casamento para que ele perca a documentação que ga-
rante sua permanência nos Estados Unidos”. Publicado em http://entretenimento.
r7.com/blogs/alvaro-leme/traicao-roupas-jogadas-na-rua-e-divisao-de-patrimo-
nio-tudo-o-que-voce-ainda-nao-sabia-sobre-o-divorcio-da-blogueira-gabriela-
pugliesi-20140827/, acesso em 13 de ago 2016.

12. “Ricardo confessou o caso”, disse. Publicado em: http://vejasp.abril.com.br/
blogs/terraco-paulistano/2014/08/leslie-richman-ricardo-confessou-caso-com-
gabriela-pugliesi/. Acesso em 10 de ago 2016.
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Tendo a midiatização e a intertextualidade midiática como panos de 
fundo, o acontecimento marcou a trajetória de Pugliesi porque levantou 
aspectos sobre a sua imagem bem diferentes daqueles que ela se esforçava 
para consolidar. A mídia não só foi usada para dilatar a proporção da vi-
sibilidade dos envolvidos13, como também usou as figuras públicas a favor 
de sua própria regra, que é a busca pela audiência. Mesmo que sua face 
pública tenha sido ampliada, Pugliesi atesta que quase entrou em depres-
são por ter ganhado outra fama, além da de musa fitness – da jovem que 
rouba marido14.

Atualmente, ela parece ter superado esse rótulo. Depois de assumir um 
namoro polêmico com Barbato durante quase um ano15, ela terminou o 
romance com sua imagem ainda mais sólida na mídia e com muitos proje-
tos “de crescimento profissional”: lançou seu canal no YouTube, participou 

13. Durante as semanas de repercussão do caso, todos os envolvidos ganharam se-
guidores nas redes sociais e todos foram procurados por veículos diferentes para se 
posicionarem sobre a possível traição. Apenas Thiago preferiu não se pronunciar e 
decidiu preservar sua imagem dentro do anonimato que ainda lhe restava.

14. [Trecho de uma entrevista para o blog de Leo Dias]: “Dizem que você rouba ma-
rido  Te incomoda? [Pugliesi] “Não me incomoda porque o que importa na vida é a 
consciência. Até um ano atrás me incomodava bastante, quase entrei em depressão, 
mas hoje em dia eu leio e não sinto nada. Dou risada” (Publicado em http://blogs.
odia.ig.com.br/leodias/2015/10/03/quase-entrei-em-depressao-por-causa-dessa-
-historia-de-roubar-marido-conta-gabriela-pugliese/. Acesso em 10 de ago 2016).

15. Apesar de nunca ter assumido a traição de N.Y, Pugliesi e Barbato admitiram 
um namoro relâmpago em meio às polêmicas com Leslie. No começo, o romance 
foi criticado por causa da suposta traição; depois, Barbato passou a ser rejeitado 
pelas seguidoras de Pugliesi: nos comentários dos posts, elas diziam que ele era 
“grosso e estúpido” com a musa e que parecia querer tirar alguma vantagem de 
sua imagem pública. Durante o namoro ele também foi preso sob a acusação de 
exercer a profissão de educador físico sem ter a qualificação apropriada. Quando 
o relacionamento chegou ao fim, Pugliesi concedeu uma entrevista ao jornal Folha 
de S.Paulo, afirmando que sua vida tinha começado a fluir depois do término: “Só 
coisas boas nessa nova fase, de um mês e pouco pra cá. Eu acredito piamente em 
energia, em pessoas que te sugam. Nos comentários quase não tem mais críticas. Eu 
estava cega. Não quero mais que liguem meu nome a ele”. (Publicado em http://en-
tretenimento.r7.com/famosos-e-tv/fotos/gabriela-pugliesi-fala-sobre-o-ex-namo-
rado-ricardo-barbato-nao-quero-mais-que-liguem-meu-nome-a-ele-20092015#!/
foto/2. Acesso em 13 ago 2016).
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de entrevistas e programas de TV em diversos veículos da mídia “conven-
cional” e lançou até uma marca exclusiva de roupas femininas, assinadas 
por ela. Engatou um namoro com o modelo Erasmo Viana de forma estra-
nhamente semelhante à maneira como começou seu relacionamento com 
Barbato: sob especulações de traição e de destruição da relação alheia16. 
No entanto, apesar de ter sido repercutido por alguns blogs, esse viés sobre 
o namoro parece não ter rendido tanta adesão do público e, dessa forma, 
não chamou muito a atenção da mídia. Pugliesi e Erasmo estão noivos e 
as seguidoras aprovam a relação do casal, que certamente preza pela di-
vulgação de sua intimidade conjunta e rentável (eles postam dezenas de 
vídeos por dia no SnapChat e várias fotos no Instagram, exibindo a rotina 
do relacionamento, junto com os cachorros, quando escovam os dentes e 
tomam café da manhã, dando visibilidade às marcas e serviços que esco-
lhem e assim por diante).

Nota-se que a imagem e o status de Pugliesi, assim como seus gestos 
públicos, são constantemente negociados com seus seguidores e com a 
própria mídia, encarada em seu sentido institucional (HJARVARD, 2012). 
Como a face pública da celebridade ordinária é indissociável de sua inti-
midade (SERELLE, 2015), parece que seu modelo de vida midiatizado (e 
inserido em um contexto de midiatização) é moldado conforme a apro-
vação ou a condenação de elementos agregados à sua imagem (ainda que 
contra a sua vontade), que são reinterpretados de acordo com diferen-
tes expectativas coexistentes dentro de uma determinada cultura. A fama 
de Pugliesi dialoga diretamente com a cultura machista e patriarcal, por 
exemplo, por reforçar certos padrões estéticos que, há anos, objetificam e 
reduzem socialmente o papel da mulher. Ao mesmo tempo, a construção 
do status célebre também parece negociar com essa mesma cultura (que é 
afirmada pela mídia), ao insistir, há cinco anos, na ideia de manter como 
referência uma mulher, jovem, independente e com uma vida privada e 
afetiva nada convencional.

16. [Trecho do texto do blog de Bruno Astuto]: “Rachel Apollonio também é musa 
fitness e acusa Pugliesi pelo fim de sua relação com Erasmo Viana”. (Publicado em 
http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/bruno-astuto/noticia/2015/09/rachel-
apollonio-culpa-gabriela-pugliesi-pelo-fim-de-sua-relacao-nao-consigo-ver-men-
tiras-que-ela-tem-contado.html, Acesso em 13 ago 2016).
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Considerações finais

A análise sobre a construção da fama de Pugliesi indica como a mídia ri-
tualiza seu poder e sua presença no cotidiano, usando a força de recursos 
comerciais e tecnológicos através de personagens “comuns”, que encarnam 
valores e padrões compatíveis com sua própria lógica. No entanto, a face 
pública de Pugliesi não pode ser atribuída somente ao seu potencial de 
rentabilidade enquanto ícone de consumo diante dos interesses da mídia. 
Sua fama diz respeito à aprovação social de um modelo de vida que va-
loriza o “belo”, o culto ao corpo e a exibição das próprias rotinas, celebri-
ficando a ordinariedade. Ainda que não tenhamos explorado a riqueza 
dos comentários registrados pelo público, percebemos durante o estudo, 
contudo, que o consentimento desse modelo não é unânime: a blogueira 
recebe inúmeras críticas em função de sua visibilidade, relacionadas ao 
fortalecimento de uma imposição estética, à forma exagerada de exibir seu 
cotidiano, à maneira como sempre aparece tão feliz, ao fato de parecer que 
sustenta o namorado e que não tem uma profissão formal. Ela é atacada 
por enaltecer um modelo de magreza, por ser magra e por afirmar que é 
assim que quer ser. Mas ela também é celebrada pelos mesmos motivos, 
em uma proporção aparentemente maior do que as apreciações.

Esses são apenas alguns dos aspectos simbólicos e culturais que estão 
em jogo na construção dessa celebridade ordinária. A partir da observação 
das mediações entre Pugliesi e seu público, considerando também a dinâ-
mica da midiatização, outras disputas e dissensos podem ser desvelados 
com relação à organização da sociedade e seus processos de construção da 
realidade. Neste trabalho, a intenção foi apontar a celebridade como um 
ponto de encontro de forças bastante desiguais de divergência e conver-
gência, vinculadas a um processo sociocultural mais amplo que conjuga 
a mídia e os indivíduos em um espaço de poder cheio de assimetrias e 
porosidades.
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# Deixamos o não em casa e saímos com o nunca
Midiatização na Publicidade: a centralidade da 
mídia X a força dos textos
Letícia Alves Lins

A midiatização na Publicidade

As pesquisas sobre midiatização1 tomam fôlego nas primeiras décadas do 
século XXI e resultam da crescente preocupação com a forte presença da 
mídia nos modos de vida da sociedade contemporânea, a qual atravessa 
as diversas instituições sociais, o que demanda por parte da academia um 
esforço analítico para a compreensão desse fenômeno.

[...] a midiatização resulta da evolução de processos midiáticos que 
se instauram nas sociedades industriais, tema eleito em reflexões 
analíticas de autores feitas nas últimas décadas e que chamam aten-
ção para os modos de estruturação e funcionamento dos meios nas 
dinâmicas sociais e simbólicas (FAUSTO NETO, 2008, p. 90).

Hjarvard (2012) define a midiatização como um conceito-chave para a 
compreensão da influência da mídia na cultura e na sociedade. Segundo o 

1. Existem nuances no modo como o conceito de Midiatização é tratado no Brasil 
e na Europa. Para efeitos deste artigo, porém, serão utilizadas as contribuições de 
ambas às tradições sem se ater às diferenças conceituais. Para um aprofundamento 
desta discussão ver Carvalho (2016).
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autor há uma determinada fase ou situação no desenvolvimento global da 
sociedade e da cultura em que os meios de comunicação passam a exercer 
uma influência predominante em outras instituições sociais. Para pensar 
essa atuação ele desenvolve o conceito de midiatização da cultura e da 
sociedade “[...] processo por meio dos quais cultura e sociedade tornam-
se cada vez mais dependentes dos mídias e seus modus operandi [...]” 
(HJARVARD, 2015, p. 53).

Em uma visada institucional, o autor aponta que o fenômeno da mi-
diatização é marcado por um processo de dualidade o qual consiste em 
uma dupla presença. Em um primeiro movimento a mídia e seus vários 
formatos integram-se paulatinamente às práticas cotidianas de outras ins-
tituições e esferas culturais. Paralelo a isso, a mídia se afirma enquanto 
instituição semi-independente, autônoma e com uma dinâmica própria.

As mídias estão ao mesmo tempo “lá fora” da sociedade, compre-
endendo uma instituição com força própria, e também está “aqui 
dentro”, como parte das práticas do mundo vivido na família, no 
local de trabalho, etc (HJARVARD, 2015, p. 53).

No caso específico da instituição publicidade2, sua relação com a mí-
dia remonta ao desenvolvimento dessas duas instituições, que ganham 
expressividade no início do século XX. O aparecimento da publicidade 
moderna combina o advento de uma sociedade que transforma a sua ma-
neira de produzir e o surgimento dos novos meios eletrônicos de difusão 
das mensagens. Neste contexto a relação entre esses dois fenômenos – pu-
blicidade e meios de comunicação de massa – torna-se rapidamente sinér-
gica. O primeiro passa a representar a maior fonte de renda do segundo 
(BRETON; PROULX, 1997, p. 128).

A publicidade constitui-se como uma ferramenta a serviço do sistema 
capitalista. Como discute Corrêa (2011), ela é uma das instituições 
mantenedoras desse sistema, do qual é peça fundamental. Possui normas, 
organização e um modus operandi específico constituindo “[...] um conjunto 

2. Não orienta-se no presente texto pela distinção conceitual entre publicidade e 
propaganda, pois inclina-se aqui mais pela convergência das duas práticas. Sen-
do assim, os termos serão usados ao longo do artigo como sinônimos (BRETON; 
PROULX, 1997).
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de técnicas e práticas que visam à divulgação paga de bens, serviços e 
ideias” (p. 27). A produção de seu discurso traz a visão de mundo da 
empresa anunciante e de sua agência e antes de chegar à recepção, as 
escolhas para a concepção das peças publicitárias são estrategicamente 
pensadas com o intuito de sensibilizar e convencer o público consumidor 
sobre a mensagem intencionada pelo anunciante.

A divulgação das peças publicitárias se dá, em grande parte, por meio 
da mídia e a escolha dos veículos bem como da programação dentro des-
ses baseia-se nas supostas características do público consumidor para o 
qual se volta o conteúdo. Por sua vez, a organização do conteúdo midiático 
é pautada de modo a atender os interesses dos anunciantes.

Nesse sentido é possível afirmar que, historicamente, a relação entre 
publicidade e mídia acontece em dois sentidos: a publicidade é a viabiliza-
dora financeira majoritária dos meios de comunicação e a mídia, por sua 
vez é o principal suporte de veiculação das estratégias publicitárias. Para 
além dessa relação dialógica o que se percebe é que, assim como ocorre 
com as outras instituições sociais, o fenômeno da midiatização impacta 
no funcionamento da publicidade e desenha novas relações dessa com os 
sujeitos sociais.

Para Hjarvard (2015) a propagação das novas mídias é responsável 
por uma “[...] midiatização dos fenômenos sociais e culturais muito mais 
pronunciada e complexa” (p. 52). Hepp (2014) pontua sobre uma trans-
midialidade a qual resulta de um fenômeno em que várias mídias em seu 
conjunto moldam como se articulam os mundos sociais. 

No caso específico da Publicidade, a explosão de novas formas de mí-
dia vai resultar em vários impactos, dentre eles: nova possibilidade de vei-
culação das estratégias publicitárias em ações cross media; necessidade de 
criação de um conceito único que perpasse todos os suportes em que a 
campanha se faça presente e mudança na relação empreendida com os 
consumidores.

Com relação às redes sociais online, o que se percebe é que a rapidez 
com que a informação se alastra e o alcance que essa divulgação tem, al-
tera a forma como os sujeitos se relacionam com as produções midiáticas. 
Percebe-se um novo posicionamento dos receptores frente às campanhas 
publicitárias, as pessoas usam o espaço concedido pelas redes para se co-
locarem a respeito das temáticas propostas por essas produções. Surgem 
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comunidades de partilha que vão, em vários casos, se colocar contra as 
temáticas propostas pelas empresas anunciantes. 

Em uma perspectiva socioconstrutivista, Hepp (2014) propõe o con-
ceito de mundos midiatizados os quais “[...] em sua forma presente de-
pendem constitucionalmente de uma articulação pela comunicação midiá-
tica” (p. 53). Para o autor, os mundos midiatizados são o nível no qual a 
midiatização se torna concreta e pode ser analisada empiricamente. Para 
apreensão de tal análise três aspectos são destacáveis: o primeiro ponto 
é que eles têm uma rede de comunicação além da territorial; o segundo 
é que eles existem em várias escalas e o terceiro é que esses mundos são 
entrelaçados entre si. 

As mudanças dos mundos midiatizados se tornam pesquisáveis pelas 
alterações das configurações comunicativas que são “[...] padrões de 
processos entrelaçando o que existe ao longo de várias mídias e em um 
‘enquadramento temático’ que orienta a ação comunicativa” (HEPP, 2014,  
p. 56). As configurações comunicativas podem se basear em um único meio 
(situação menos usual) ou fundamentar-se em vários meios. Cada uma 
delas consiste de quatro instâncias: constelação de atores, enquadramento 
temático, as formas de comunicação e um conjunto de mídia. Hepp usa 
o argumento das forças de moldagem da mídia, dessas quatro instâncias, 
para descrever como a institucionalização e a reificação de certo tipo de 
mídia manifesta uma influência na construção comunicativa do mundo 
midiatizado. 

A metáfora do conceito de forças de moldagem é usada por Hepp para 
indicar que cada meio tem especificidades que moldam a forma da comu-
nicação e que essas particularidades estão ligadas ao processo de institu-
cionalização (cada mídia depende de uma institucionalização complexa 
da ação humana) e reificação (cada meio é um conjunto de aparatos téc-
nicos os quais são objetos de atuação em conjunto com a ação humana), 
“[...] as forças de moldagem da mídia tornam-se concretas apenas na ação 
humana [...]” (HEPP, 2014, p. 51). Essa observação do autor se faz pri-
mordial no combate às perspectivas midiacêntricas que dão muito peso 
ao poder de atuação da mídia na sociedade e desconsideram o papel dos 
sujeitos sociais.

O perigo das abordagens midiacêntricas é problematizado por Carvalho 
(2016) que propõe, para que não se caia no risco de ficarmos na superfi-
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cialidade de um fenômeno, “[...] verificar as condições concretas de exis-
tência dessas mídias em disputa de sentido e jogos de poder com os atores 
sociais, individuais e coletivos [...]” (p. 15). Tal impasse se resolve, segundo o 
autor, com a introdução da noção de textualidades cujo objetivo é superar 
o desafio teórico metodológico das abordagens midiacêntricas. É preciso 
olhar para as mídias como lócus de circulação de textos audioverbovisu-
ais carregados de sentidos, significados e tentar identificar as disputas de 
poder, os jogos de sentido empreendidos pelos atores sociais. Não se pode 
desprezar que na ponta do processo está o humano e que os meios de co-
municação só ganham concretude e se desenvolvem a partir e pela ação 
humana. Faz-se necessário que haja uma motivação social para que os 
processos se desenvolvam e ganhem sentido.

Para o âmbito desse artigo, pretende-se empreender a análise de um 
mundo midiatizado, a publicidade, a partir das configurações comunica-
tivas que essa instituição ganha com a propagação das redes sociais online. 
Para isso, utiliza-se as instâncias propostas por Hepp (2014): constelação 
de atores, enquadramento temático e forças de moldagem da mídia, para 
olhar um enquadramento temático específico, que são as propagandas de 
cerveja que acionam temáticas de gênero e seus desdobramentos nessa 
nova mídia. Para fugir do risco das abordagens midiacêntricas, recorre-se 
também ao conceito de textualidades, entendendo tanto as propagandas 
veiculadas pelas empresas anunciantes quanto a fala das pessoas que sur-
gem nas redes, incitadas pelas temáticas, como textos que revelam dispu-
tas de sentido e jogos de poder os quais apontam para uma motivação hu-
mana que é anterior e está por trás dos movimentos que surgem nas redes.

As propagandas de cerveja e a temática de gênero: contornos 
de uma história construída ao longo do tempo

Perrot (2007) mostra que a história da mulher, durante muitos séculos, 
foi marcada pelo silêncio: “[...] há uma falta de fontes não sobre as mu-
lheres nem sobre a mulher; mas sobre sua existência concreta e sua his-
tória singular” (PERROT, 2007, p. 22, grifo da autora). Marcada também 
pela subordinação aos homens, responsáveis por retratar essa história: nas 
imagens, produzidas pelos homens, “[...] as mulheres são imaginadas, re-
presentadas, em vez de serem descritas ou contadas” (p. 17). É somente 
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no século XVIII e, principalmente no XIX, que a história, mais científica 
e profissional, daria um pouco mais de espaço para as discussões das mu-
lheres e das relações entre os sexos. O desenvolvimento da história das 
mulheres acontece concomitantemente ao movimento destas em direção 
à emancipação. Trata-se de uma tomada de consciência maior: “[...] da 
dimensão sexuada da sociedade e da história” (p. 15).

Nos anos 1920, um movimento de grande amplitude denominado su-
fragismo representa um momento importante para a conquista de direitos 
por parte das mulheres, são eles: direito ao voto, à oportunidade de estu-
do e o acesso a determinadas profissões (SCOFIELD, 2007). Na Europa, 
o grande marco para a discussão da questão social da mulher é a obra  
O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, publicado em 1949. Em sua obra 
a autora mostra como, ao longo da história, a mulher sempre ocupou uma 
posição de subordinação e inferioridade. Na década de 1960 do século XX, 
um movimento chamado de a segunda onda do feminismo1 deu início às 
construções teóricas em torno da feminilidade. Militantes feministas atu-
antes no mundo acadêmico começaram a desenvolver estudos sobre as 
mulheres (SCOFIELD, 2007).

A autora mostra que o debate feminista gira em torno de duas perspec-
tivas básicas.2 A anglo americana que afirma serem as mulheres iguais 
aos homens, negando a existência de uma natureza feminina. A francesa 
que acredita em uma forma feminina e masculina de lidar com o mundo. 
Esta abordagem defende a valorização da alteridade, desconstruindo o lu-
gar das mulheres como inferior ao dos homens (SCOFIELD, 2007).

Mozdzenski (2015) divide os trabalhos acadêmicos feministas, sobre 
a cultura pop e a cultura midiática em geral, em feminismo tradicional e 
pós-feminismo. O primeiro procura identificar e criticar imagens em que 
as mulheres sejam figuradas de forma deturpada. Divide as imagens apre-
sentadas pela mídia entre negativas (mulheres exploradas sexualmente 
em vez de agentes sociais dotadas de desejos) e positivas (mulheres cons-
truindo e estabelecendo bons modelos de comportamento). Para ele, a 

1. A primeira onda refere-se ao sufragismo já citado anteriormente.

2. As duas perspectivas são anti-essencialistas: contrapõem-se ao argumento de que 
a existência de diferenças sociais pode ser compreendida e justificada pela distinção 
biológica entre homens e mulheres (SCOFIELD, 2007).  
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limitação desses estudos reside na posição dicotômica assumida, em que 
parece haver uma distinção entre a mulher da ficção e a mulher do mundo 
real. O pós-feminismo defende que a luta do feminismo já está ganha e 
promove a agência feminina individual, a independência econômica e o 
poder de emancipação, esse alcançado por meio do consumo. O problema 
desses estudos está em “[...] ignorar o longo histórico da sujeição feminina 
à sociedade patriarcal ocidental e aos sistemas de poder organizados para 
assegurar a supremacia masculina” (MOzDzENSKI, 2015, p. 83). O autor 
defende que: mais importante que polemizar a imagem da mulher objeto 
versus a da poderosa ou marcar a distinção entre a mulher do mundo real 
e da ficção é pensar em uma identidade híbrida, que é a síntese da noção 
de identidade3 na cultura pop atual: 

[...] é possível ser simultaneamente bonita e inteligente, mostrar-se 
sexy e politicamente engajada, ser vaidosa e profissionalmente bem 
sucedida. Não são características excludentes. Antes, podem fazer 
parte da construção identitária de toda mulher” (MOzDzENSKI, 
2015, p. 90).

Lipovetsky (2000) propõe o surgimento de uma “pós-mulher” que só 
é possível devido a um conjunto de mudanças mais amplas tais como o 
poder feminino sobre a procriação, a “desinstitucionalização da família” 
e a promoção do referencial igualitário no casal. Para o autor, assiste-se a 
uma ruptura histórica na maneira pela qual as mulheres constroem sua 
identidade, o que ele vai chamar de “a terceira mulher”. A característica 
mais marcante na nova condição feminina é a recusa de uma identidade 
construída apenas para as funções de mãe e de esposa.

Embora já se possam perceber mudanças no contexto da sociedade 
brasileira que ancoram a discussão proposta por Lipovetsky (2000) e por 
Mozdzenski (2015) não se pode perder de vista que as interpretações de 
masculinidade e de feminilidade e a compreensão dos relacionamentos 
entre homens e mulheres, no Brasil, são fortemente influenciados pela tra-

3. O autor assume uma perspectiva socioconstrutivista para pensar identidade a 
qual “[...] é composta por múltiplos atributos que emergem na interação social, 
sendo produzida e negociada nos eventos sociocomunicativos cotidianos” (MOz-
DzENSKI, 2015, p. 85).
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dição do sistema patriarcal4. As narrativas publicitárias, por sua vez nem 
sempre representam um espaço aberto à participação de muitas vozes, 
pois os textos publicitários são carregados de um forte cunho ideológico e 
acionam um discurso conservador. Nesse sentido é comum ainda encon-
trar nas temáticas propostas pela publicidade, para apresentar socialmente 
homens e mulheres, conteúdos que reforçam a diferença hierárquica dos 
gêneros e contribuem para um discurso conservador e sexista.

Estudos sobre o uso da imagem da mulher em anúncios publicitários 
de revistas revelam a predominância do uso da imagem de corpos femi-
ninos ou parte deles, em trajes mínimos, investidos de olhares, poses, que 
reforçam temáticas ligadas à vaidade, beleza, sedução (OLIVEIRA; FER-
NANDES; SILVA, 2009). “[...] notamos que a concepção da mulher arrai-
gada à sensualidade e ao erotismo ainda se encontra enraizada no modo 
de produzir anúncios [...]” (GONçALVES; NISHIDA, 2009, p. 57). 

Segundo Oliveira, Fernandes e Silva (2009), associadas às caracterís-
ticas de um corpo marcado em primeiro plano pela sexualidade, outras 
marcações são consideradas como naturais do feminino e constroem re-
presentações estereotipadas que contribuem para (re)afirmar a constru-
ção de gêneros dentro de uma perspectiva exclusivamente binária. Ao 
masculino associam-se as figuras de intelecto e gerência em ambientes pú-
blicos; ao feminino associam-se as figuras da beleza, sedução, misticismo 
e casamento em espaços domésticos. Para as autoras, essas figurações não 
se aproximam da realidade e dos anseios e possibilidades do feminino. 

Na mesma linha de raciocínio, Corrêa (2011) conclui que as propagan-
das5 destinadas ao Dia das Mães e ao Dia dos Pais marcam a divisão de 
papéis, na medida em que às mães é destinado o papel de cuidado com os 
filhos, tarefas normalmente ligada ao trabalho doméstico, já aos pais fica 
reservado o lazer e o entretenimento que serão desfrutados no ambiente 
da rua.  

4. Modelo clássico (dualístico) vindo do período colonial. Homens marcados por 
sua superioridade e virilidade, mulheres marcadas por sua inferioridade e sub-
missão (PARKER, Richard. Corpos, Prazeres e Paixões: a cultura sexual no Brasil 
contemporâneo. São Paulo: Best Seller, 1991). 

5. A autora analisou comerciais de televisão e anúncios de jornal na ocasião do Dia 
das Mães e do Dia dos Pais.



midiatização e textualidades252

Apesar disso, Gonçalves e Nishida (2009) mostram que hoje já há um 
número de marcas que trabalham a mulher como protagonistas de suas 
próprias vidas. As autoras destacam algumas empresas de lingerie que de-
sistiram de vender calcinhas e sutiãs apenas para as mulheres parecerem 
sedutoras para os homens e passaram a focar na qualidade e bem estar 
que o produto pode ofertar para as consumidoras. “Ou seja, as mulheres 
querem que as peças íntimas sejam, primeiro, confortáveis para elas. De-
pois, bonitas para elas. Em terceiro lugar, se possível, atraentes para eles” 
(p. 57). As autoras mostram que a figuração da mulher ocorre de maneira 
oposta: de um lado sedutora e de outra condutora da sua própria vida. 
Como exemplo de marcas que ainda usam a imagem da mulher objeto, 
elas ressaltam as propagandas de cerveja que as associam a simples deleite, 
reafirmando “[...] o uso do estereótipo da mulher objeto, donzela ou musa, 
ainda que tais imagens e representações não sejam condizentes com os 
objetivos dessas mulheres” (p. 57).

A polêmica em torno do uso de mulheres como apelo à venda nos co-
merciais de cerveja é antiga. Em 2003, o Conar lançou um pacote de nor-
mas éticas com vistas a regular as temáticas usadas pelas cervejarias como 
tentativa de evitar que o governo proibisse a sua veiculação6. As medidas 
propostas pelo conselho perfilavam em torno de três questões centrais: o 
erotismo, o apelo ao consumo e o uso de linguagens do universo infantil. 
Como resultado dessa medida, várias cervejarias mudaram suas campa-
nhas e reduziram o uso da mulher como apelo à venda.

A medida coercitiva do Conar surtiu efeito por um tempo, mas depois, 
as propagandas de gênero voltaram a circundar o universo simbólico pu-
blicitário. Em 2010, a cervejaria Devassa lançou uma campanha com Paris 
Hilton, cujo comercial mostrava a socialite, em um vestido preto, do alto 
de um edifício, dançando e sendo clicada por um fotógrafo de um prédio 

6. À época o uso da imagem de mulheres para a venda de propaganda de cerveja 
era intenso e várias propostas de lei tramitavam no Congresso com vistas a coibir 
a veiculação das campanhas. Após a suspensão das propagandas de cigarro as cer-
vejarias se tornaram o alvo. Uma análise sobre as campanhas das cervejarias no 
período pode ser encontrada em: LINS, Letícia. A. Cerveja, mulher, diversão: repre-
sentações e diálogos nas propagandas de cerveja brasileiras. 2004. 164f. Dissertação 
(Mestrado em Comunicação Social) - Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, 
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2004.
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em frente. O Conar interveio na veiculação do comercial e decidiu pela 
suspensão por suposto apelo sexual excessivo. A decisão pela suspensão 
deveu-se a quatro processos que tramitaram em paralelo, dois deles foram 
instaurados “de ofício” pelo próprio órgão7. Um terceiro foi solicitado pela 
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, órgão que tem status de 
Ministério no Governo Federal. O quarto processo foi acionado pela cer-
vejaria Petrópolis. Seguindo a trajetória de polêmicas, a mesma cervejaria 
Devassa lança em 2011 um comercial com a cantora Sandy cujo slogan 
era “Todo mundo tem um lado Devassa”. Novamente, a temática gerou 
estranhamento uma vez que a cantora sempre figurou uma imagem de 
recatada. As entrevistas e comentários feitos por Sandy sobre a repercussão 
negativa dos comerciais escandalizaram mais ainda o público e uma polê-
mica foi instaurada em torno da série. 

Em 2013, foi a vez da campanha com a atriz Aline Moraes ser alvo do 
descontentamento dos sujeitos sociais, com o mote “Tenha sua primeira 
vez com uma Devassa”, o comercial sugeria a “primeira vez” de um ho-
mem de 30 anos, com a atriz ou com a cerveja Devassa, ficava nas entre-
linhas o duplo sentido. A propaganda foi analisada pelo Conar, devido a 
denúncias de dez consumidores, que questionaram a associação da cerve-
ja à iniciação sexual e acusação da peça de estimular jovens a assumirem 
um comportamento de risco. 

No verão de 2015 foi a vez da cervejaria Itaipava criar a personagem 
Verão, estrelada pela bailarina Aline Riscado, que exibia suas formas em 
uma série de peças publicitárias marcadas pela sensualidade e pelo apelo 
erótico. Em um cartaz, suspenso pelo Conar, partes do corpo de Aline 
eram associadas aos vários tipos de cerveja disponíveis no mercado; em 
outro comercial havia uma suposta ereção por parte de um homem quando 
a atriz saia do mar. 

 Esses são alguns dos exemplos de como as temáticas das propagandas 
de cerveja vêm, ao longo dos anos, acionando debates simbólicos e dispu-
tas de sentido com os sujeitos sociais. O que se percebe é que há, no Brasil, 
uma crescente tomada de consciência, por parte das pessoas e, principal-
mente, por parte de um grupo de mulheres, sobre as desigualdades de 

7. Situação que acontece quando o Conselho recebe denúncias de consumidores 
ou quando o próprio órgão acredita que a propaganda feriu alguma de suas regras.
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gênero e a tradição machista, patriarcal que marca algumas temáticas tra-
balhadas pela mídia e pela publicidade, mais especificamente8. 

O breve cenário descrito reforça a hipótese de que os movimentos 
surgidos nas redes sociais online só se tornam possíveis devido a uma 
motivação social anterior a eles. O que acontece com o fenômeno dessa nova 
mídia é a possibilidade de ampliação e realização das ações. Nos termos de 
Hepp (2014) é preciso olhar para as forças de moldagem das redes sociais 
e para a forma que essas adquirem, a partir de sua institucionalização e sua 
reificação, para avaliar qual o impacto disso em um mundo midiatizado 
específico que é a publicidade. Com vistas a fugir de uma perspectiva 
midiacêntrica, no entanto, serão observados também o contexto em que as 
formas comunicativas se dão e os textos oriundos desse diálogo que revelam 
um embate discursivo entre os sujeitos sociais e os textos audioverbovisuais 
das mídias. O exercício de tal análise será feito a partir de um caso específico 
ocorrido em 2015, entre a cervejaria Skol e um grupo de sujeitos sociais.

#Deixamos o não em casa e saímos com o nunca: o estudo de 
um caso concreto

Em fevereiro de 2015, a Skol desenvolveu um conjunto de painéis, veicu-
lados em abrigos de ônibus, campanha que foi intitulada Viva Redondo da 
Skol para as comemorações do Carnaval 2015. O tema central era Aceitar os 
convites da vida e aproveitar os bons momentos. Os outdoors traziam frases 
do tipo: “Esqueci o não em casa”, “Topo antes de saber a pergunta” e “Tô na 
sua mesmo sem saber qual é a sua”. No dia 11 de fevereiro, duas blogueiras, 
Pri Ferrari (publicitária e ilustradora) e Mila Alves (jornalista), incomo-
dadas com a temática dos cartazes, fizeram intervenções nas placas, com 

8. Pesquisa feita pelo Instituto Patrícia Galvão, em 2013, sobre a “Representação 
das Mulheres nas Propagandas de TV” mostra que 84% dos entrevistados 
reconhecem que o corpo da mulher é usado para promover a venda de produtos; 
58% sabem que as propagandas na televisão mostram a mulher como objeto sexual, 
65% consideram o padrão de beleza nas propagandas de TV muito distante da 
realidade brasileira e 70% defendem a punição aos responsáveis por propagandas 
que mostram as mulheres de modo ofensivo. Realizada pelo Data Popular para o 
Instituto Patrícia Galvão. Disponível em http://agenciapatriciagalvao.org.br/
mulher-e-midia/pautas-midia/pesquisa-revela-que-maioria-nao-ve-as-mulheres-
da-vida-real-nas-propagandas-na-tv/. Acesso em 21 ago. 2015.
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fita adesiva e acrescentaram ao painel que alegava o esquecimento do não 
em casa a frase “e trouxe o nunca”. Feita a intervenção, elas tiraram fotos 
na frente da imagem e postaram em suas páginas no Facebook. Com quase 
oito mil likes e três mil compartilhamentos a mensagem se disseminou 
rapidamente. Em entrevistas à imprensa online elas chamaram a marca 
de irresponsável e acusaram-na de fazer apologia ao estupro, na medida 
em que a estratégia comunicativa da campanha passava a ideia de que as 
mulheres estão disponíveis no Carnaval e podem ser abordadas e toca-
das mesmo sem seu consentimento. Ao tomar conhecimento da polêmica 
instaurada em torno dos abrigos de ônibus, o anunciante se posicionou 
publicamente e trocou as peças.

Ao olhar para a constelação de atores envolvidas em torno do aconteci-
mento pode-se afirmar que, em uma interação em primeiro plano, tem-se 
as mulheres, o anunciante e a agência responsável pela conta. Ao ampliar, 
porém, a análise, percebe-se que um diálogo se instaura também com a im-
prensa online, que cobre o fato à medida que este acontece e com os in-
ternautas que comentam, curtem e compartilham os posts das blogueiras. 
Foram 17 postagens nas timelines delas, 854 comentários, oito mil curtidas, 
três mil compartilhamentos e 51 matérias jornalísticas (isso considerando 
apenas as cinco primeiras páginas de resultado de busca no Google). 

A análise de alguns comentários postados na timeline de Pri Ferrari9 
aponta claramente a polarização entre dois grupos: pessoas que apoiam 
a atitude das blogueiras e que compartilham com as posições feministas 
“[...] mandaram mto bem meninasss!!!! vou sair com a minha fitinha iso-
lante e sampleando a intervenção de vcs caso encontre outros desses por 
ae! :)” (Isabel). 

Esse grupo é composto em sua maioria por mulheres e é a fala autori-
zada a se posicionar dentro do debate. Outros internautas acham a atitude 

9. O recorte para a seleção dos comentários foi a temporalidade, foram seleciona-
das falas das cinco primeiras horas após a postagem. Isso porque parte-se do pres-
suposto que esse é o momento de maior efervescência da discussão. Para resguardar 
os autores os nomes foram trocados. Optou-se por indicar nomes fictícios com vis-
tas a preservar o gênero dos autores/as. Os comentários foram transcritos na ínte-
gra, inclusive preservando erros de português e de digitação para garantir a integra-
lidade das falas. Disponível em: https://www.facebook.com/#!/priferrari22?fref=ts. 
Acesso em: 30 jun. 2016.
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delas exagerada, não compartilham da ação, não enxergam nos painéis 
algo direcionado às mulheres e muito pelo contrário, apontam que são 
mensagens que poderiam estar voltadas para ambos os gêneros. Esse é o 
grupo discriminado durante o debate. “Alguém explica por que tem ho-
mem achando que a opinião vale alguma coisa aqui?” (Amanda). 

Pri Ferrari chega a explicitar para alguns internautas que eles não são 
bem vindos em sua timeline. “Vc não tem espaço aqui pra dar a sua ‘opi-
nião’” (Pri Ferrari). Esse grupo é em sua maioria, composto por homens, 
mas há algumas mulheres que se colocam nesse sentido também. Para 
além das divergências o debate se estende e pode-se perceber vários en-
quadramentos temáticos.

O primeiro tema que é recorrente na fala das pessoas é a questão da for-
mulação inadequada da propaganda, que é considerada, pelo grupo que se 
posiciona a favor da ação das meninas, com um viés machista, que incita 
ao estupro e que está assentada em um campo problemático específico, 
alicerçado em uma visão patriarcal da sociedade brasileira. “[...] o ma-
chismo é humano. E muitos, muitos mesmo, usam o argumento de que a 
mulher ter que se submeter aos desejos do homem é... tchararammmm.... 
NATURAL!!!!!!” (Isaias).

[...] a violência contra a mulher está tão naturalizada e tão aceita 
que quando elas reivindicam, na maioria das vezes, não são ouvi-
das ou são tratadas como débeis e deveriam “agradecer” por terem 
sofrido aquela violência. ficou claro agora? (João). 

Já os internautas que divergem da ação das meninas comentam: “Não 
me julguem mal, mas estou sendo bem mais seletiva com algumas ma-
nifestações feministas. Tenho visto muito extremismo e algumas injus-
tiças também.” (Aline). Chegam mesmo a explicitar o quanto é “chato” e 
“extremista” o excesso de zelo pelo politicamente correto. “[...] o mundo 
anda bem chato [...]” (José Alberto) e “Extremismo também é patético.” 
(Leandro). 

O contexto do Carnaval, em que a campanha é veiculada é também 
citado por vários internautas. Período marcado por um aumento da vio-
lência sexual contra as mulheres, o fato de a campanha ser divulgada nessa 
época é assunto recorrente no debate. Assim como as meninas que fizeram 
a intervenção, vários internautas acusam a marca de ser irresponsável, de 
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incitar ao estupro, à violência de gênero, entre outros. “[...] é muita irres-
ponsabilidade jogar duas frases que dão margem pra uma interpretação 
dessas.” (Bárbara).

[...] o problema é que a mensagem da dupla interpretação, princi-
palmente no Carnaval em que os índices de estupro são mais altos 
(e olha que nem é sobre sexo em si, o tanto de meninas que tomam 
passada de mão e são beijadas a força), fora que a galera fica bêbada 
e bota culpa na bebida pela falta de noção. Errado em muitos níveis 
(Vanessa).

A possibilidade de dupla interpretação da campanha é uma das princi-
pais objeções dos internautas. A alegação é de que, embora não haja imagens 
ou frases que façam menção direta às mulheres, a estratégia argumentativa 
da empresa, acrescida de ser uma marca de cerveja, no período do Carnaval, 
leva a possibilidades interpretativas ambíguas por parte das pessoas.  

[...] na real, não importa muito o que a Skol quis dizer, o negócio é 
que tem duplo sentido. e se tem duplo sentido é explicativo e cada 
um entende o que quer. estamos em época de Carnaval gente... o 
mundo é machista e se eu estiver andando na rua e fulano achar 
que pode me agarrar, passar a mão em mim, ou qlq coisa do tipo 
e eu dizer não e o cara insistir, e ai? eu que tô errada? não. não es-
queci o não. trouxe o nunca e isso é problemático. essa campanha é 
toda errada. toda (Mila Alves).

Kelnner (2001) aponta que as imagens da cultura da mídia “[...] são 
multidimensionais, polissêmicas e ideologicamente codificadas, abertas a 
várias leituras” (p. 330). Mesmo que a cervejaria não tenha tido a intenção 
de falar das mulheres, nesse momento atua o terceiro simbolizante que é o 
polo da cultura e como os sentidos são construídos socialmente, várias e 
diferentes interpretações surgem. Interpretações essas que podem suscitar 
reações, gerar polêmicas, principalmente, se assentadas em determinado 
campo problemático.

O uso inadequado da palavra “não” também aparece tanto na fala da 
blogueira Pri Ferrari: 

A peça e a campanha em si mostram claramente um conceito er-
rado, de ‘topo, depois pergunto’, de ‘não pode dizer não’, sendo que 
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estamos no carnaval e ‘não’ é o que mais a gente precisa dizer. Não 
ao estupro, não ao beber e dirigir, não ao sexo sem camisinha (Pri 
Ferrari em entrevista para f5.folha.uol.com.br, acesso em 23 jun. 
2016). 

Quanto na discussão dos internautas: 

[...] Ainda mais quando se usa ‘O NãO’ (...), o mesmo “não” que é 
usado em campanhas anti estupro e em até campanhas em favor do 
uso da camisinha... e uma parada MUITO SEM NOçãO!!! não tem 
como inventar desculpa e falar que não foi a intenção (Alessandra). 

Referência marcante de campanhas feministas que usam dessa negativa 
para reforçar a importância das mulheres em se posicionarem contra a 
violência imposta sobre elas, o emprego do termo por parte da cervejaria 
torna-se inaceitável para um grupo de mulheres 10.

Bakhtin (2006) aponta para a força da palavra como fenômeno ideo-
lógico por natureza e pondera que a importância da palavra está na sua 
ubiquidade social. Ela é um indicador sensível de todas as transformações 
sociais e é capaz de registrar as fases transitórias e efêmeras dessas mu-
danças. Na situação comunicativa em estudo, o fato de a cervejaria Skol 
ter feito uso do termo “não”, na placa que sofreu a intervenção, foi um 
das principais motivadores para a ação “[...] sabemos que cada palavra 
se apresenta como uma arena em miniatura onde se entrecruzam e lutam 
os valores sociais de orientação contraditória” (BAKHTIN, 2006, p. 66). 
O uso da palavra “não” pelo anunciante abriu uma arena de luta em que 
disputas de sentido e jogos de poder se deram a ver.

Uma característica das forças de moldagem das redes sociais online é a 
rapidez com que a informação se alastra. No caso em estudo, o número 
de internautas que se posicionaram a respeito da intervenção feita por Pri 
Ferrari e Mila Alves é a prova disso. Somente nas primeiras cinco horas 
após o post foram 382 comentários. Apesar do número de participações, 
em poucas horas, o que se percebe é que essas são intervenções descom-

10. Um dos tópicos mais discutidos pelo grupo feminista online, chamado “Coletivo 
Chute”, com mais de 8.300 membros, é exatamente a cultura machista de ignorar o 
“não” https://www.facebook.com/groups/159532957554525/?fref=ts Acesso em 23 
jun. 2016.
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promissadas, informais, efêmeras, em um clima que vai do “bate-papo” ao 
“bate-boca”. Como aponta Baboo-Lança (2013), os utilizadores das redes 
digitais respondem a uma causa, mas tendem a um descomprometimento 
marcado pela distância e pela ausência do outro. 

O que se percebe, porém, mais que consensos é que o diálogo entre o 
público, as blogueiras e a cervejaria foi marcado por rupturas e embates 
de sentidos. Segundo Carvalho (2016) os textos que circulam na mídia são 
a materialidade capaz de tornar visíveis as disputas de sentido e os jogos 
de poder. A partir da noção de textualidades apreende-se os dissensos que 
marcam a empiria analisada. Espera-se assim conseguir romper com as 
abordagens midiacêntricas e mostrar que as ações que acontecem na mídia 
são impulsionadas por uma motivação que é anterior a elas.

Considerações finais:  
A centralidade da mídia X a força dos textos

Abril (2012), ao discorrer sobre os textos visuais, afirma que estes só ganham 
existência porque há alguém para olhá-los e elucida que, dentro de cada 
texto, já está intrínseco, em alguma medida, um conjunto de sentidos. Os 
textos visuais, ao interpelarem os sujeitos, “[...] de forma implícita ou ex-
plicita, nos reservam um lugar, uma posição de observadores e avaliado-
res, um saber e, incluso neste, um espaço de prazer ou desprazer (p. 26)”11. 
Ele conclui que os textos “[...] uma vez que são olhados, nos olham” (p. 26)12. 
Para o autor, de certo modo, o olhar já está contido no texto visual e este 
contém elementos de poder “[...] nos interessa em geral o poder do olhar e 
o olhar como poder, não somente dos homens sobre as mulheres, mas em 
geral dos poderosos sobre os subalternos [...]” (p. 28)13.

11. “[...] de forma implícita o explícita nos adjudican um lugar, uma posición de 
observadores y evaluadores, um saber e incluso um espacio de placer o displacer” 
(ABRIL, 2012, p. 26, tradução da autora).

12. “[...] a la vez que son mirados, nos miram.” (ABRIL, 2012, p. 26, tradução da 
autora).

13. “Nos interesa en general el poder de la mirada y la mirada como poder, no sólo 
de los hombres sobre las mujeres, sino em general de los poderosos sobre los subal-
ternos” (ABRIL, 2012, p. 28, tradução da autora).
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Ao olhar para os painéis propostos pela Skol para o Carnaval de 2015 
pode-se inferir que estes estão carregados de sentidos e retratam um dis-
curso do poder: “Esqueci o não em casa”, “Topo antes de saber a pergunta” 
e “Tô na sua mesmo sem saber qual é a sua”. Apesar dos cartazes serem 
compostos apenas de textos e não usarem nenhuma imagem feminina, 
o fato de eles serem veiculados no Carnaval e apresentarem a estratégia 
argumentativa de uma cervejaria com tradição de campanhas machistas, 
traz indícios ideológicos carregados de duplo sentido “[...] as imagens 
nunca vem só, nem se as reconhece fora de coleções e redes imagísticas 
virtuais. As imagens sempre aderem algum imaginário social [...]”(ABRIL, 
2012, p. 31)14. Além disso, a enunciação parte de um anunciante, que é a 
fala autorizada para estar naquele espaço publicitário e que possui o poder 
financeiro para custear tal veiculação.

Abril (2012) continua explicando que “[...] a relação do visual com o 
invisível, que acontece em toda a imagem, está mediada por conhecimentos, 
crenças, desejos e práticas”15 (p. 15). Essa afirmação do autor ajuda a 
pensar a relação instituída entre as mulheres e a reação que as mesmas 
esboçam frente à temática proposta pelos painéis. Apesar da constatação 
de que no painel pixado não haja nenhum indício que fale diretamente 
que o esquecimento do não em casa se direciona para as mulheres, o 
conjunto de conhecimentos adquiridos em torno das propostas temáticas 
das cervejarias, leva ao invisível que está por detrás do que é visível. 

Ainda nos termos de Abril:

[...] vemos através dos olhos da nossa cultura, dos sistemas sim-
bólicos, conhecimentos, valores e estereótipos adquiridos através 
da enculturação. E através da nossa experiência mais ou menos 
particular de leitores de textos, incluídos os textos visuais (ABRIL, 
2012, p. 23).16

14. “[...] las imágenes nunca vienen solas, ni se las reconoce fuera de coleciones y 
redes imagínicas virtuales. Las imágenes siempre adhieren algún imaginário so-
cial[...]” (ABRIL, 2012, p. 31, tradução da autora).

15. “La relación de lo visual com lo invisible, que acaece en toda imagen, está me-
diada por conocimientos, creencias, deseos y prácticas” (ABRIL, 2012, p. 15, tradução 
da autora).

16. “[...] vemos a través de los ojos de nuestra cultura, de los sistemas simbólicos, 
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Sendo assim pode-se intuir que a intervenção das autoras é resultado 
de um conjunto de conhecimentos adquiridos ao longo do tempo na cul-
tura e nas experiências cotidianas e que intervém na forma como essas 
olham e interpretam o painel. Além disso, ao se posicionarem frente às 
placas, elas marcam um lugar específico de mulheres, feministas, ativistas, 
blogueiras, profissionais da área de comunicação, que fazem parte de um 
grupo social maior de mulheres que têm lutado e tematizado contra a sub-
missão feminina e que encontram nas redes sociais online um espaço para 
problematização e compartilhamento de suas experiências.17 

Como explica Abril (2012), ao olhar para os textos e se fazer olhar pelos 
textos, empreende-se, de modo consciente ou não, lugares de enunciação, 
marcados e assinados por papéis sociais: “[...] o olhar patriarcal, o olhar da 
classe dominante [...] o olhar de sujeito resistente, o cúmplice, o indiferente 
à dominação do outro, etc.” (p. 28)18. No caso em estudo, pode-se dizer que 
as mulheres marcam o olhar do sujeito resistente e ao fazê-lo, com a ajuda 
dos aparatos tecnológicos das redes sociais online, se fazem ouvir.

Da parte do anunciante e de sua agência, não se sabe se por contingência 
ou consciência, a tomada de decisão é pela troca das placas, posiciona-
mento público e dois contatos telefônico com Pri Ferrari. A blogueira rela-
ta em entrevistas à imprensa que, em um primeiro momento, o diretor de 
marketing da cervejaria ligou para ela com o objetivo de explicar o mote 
da campanha, como essa não cedeu e repreendeu a temática dos painéis, 
esse entrou em contato com ela novamente para avisar sobre a troca das 
placas. O que foi motivo de comemoração: “- Minas, essa nós consegui-

conocimientos, valores y estereótipos adquiridos a través de la enculturácion. Y a 
través de nuestra experiência más o menos particular de lectores de textos, incluí-
dos los texto visuales” (ABRIL, 2012, p. 23, tradução da autora).

17. Hoje existem blogs, ONGs, empresas de consultoria que tematizam a questão 
das mulheres nas redes sociais online. Alguns exemplos são: Questão de Gênero, 
http://www.revistaforum.com.br/questaodegenero/ (acesso em 11 ago. 2016); 
Think Olga, http://thinkolga.com/(acesso em 11 ago. 2016); Think Eva, http://www.
thinkeva.com.br/ (acesso em 11 ago. 2016); Coletivo Chute, https://www.facebook.
com/groups/159532957554525/?fref=ts (acesso em 23 jun. 2016); dentre outros. 

18. “[...] la mirada patriarcal, la mirada de clase dominante [...] la mirada de sujeto 
resistente, o cómplice, o indiferente a la dominación del outro, etc.” (ABRIL, 2012, p. 28, 
tradução da autora).
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mos!” – post de Pri Ferrari em sua página no Facebook, quando da troca 
dos painéis pela cervejaria.

Para Bakthin (2006) a enunciação é um produto da interação social e a 
situação em que essa acontece dá forma a enunciação. Sendo assim é pos-
sível intuir que a opção das novas frases sugeridas pela cervejaria “Quando 
um não quer, o outro vai dançar”, “Tomou bota? Vai atrás do trio”, “Não deu 
jogo tire o time de campo” são o resultado dessa interação e visam um con-
ceito mais positivo para a campanha, com incentivo a práticas respeitosas 
no momento da paquera, segundo a fala da própria empresa. Além disso, 
as novas placas vêm acrescidas da observação “Neste carnaval, respeite” 
situada logo abaixo das frases. Ainda de acordo com Bakthin “A palavra 
está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou 
vivencial.” (p. 96). Nesse sentido, embora as mudanças sejam sutis e haja a 
preservação do tom da campanha pode-se inferir que houve um pequeno 
deslocamento no sentido da proposição de frases menos polissêmicas.

Ao olhar para a fala de Pri Ferrari no primeiro post que veicula em sua 
timeline: 

A ‘maravilhosa’ Skol decidiu fazer uma campanha de carnaval es-
palhando frases que induzem a perda do controle. “Topo antes de 
saber a pergunta” “esqueci o não em casa” são alguns exemplos. 
Uma campanha totalmente irresponsável, principalmente durante 
o carnaval que a gente sabe que o índice de estupro sobe pra caram-
ba. Eu e @sugarmila decidimos fazer uma pequena intervenção. 
Amigos publicitários, vocês precisam ter mais noção e respeito. 
#feminismo #respeito #estuproNAO ... (post de Pri Ferrari em sua 
página no Facebook).

Posteriormente para o post oficial veiculado pela Skol:

Pessoal, gostaríamos de esclarecer que em nenhum momento tive-
mos a intenção de incentivar ou apoiar qualquer ato de violência 
ou consumo excessivo. Repudiamos todo e qualquer tipo de vio-
lência física ou emocional e reiteramos o nosso compromisso com 
o consumo responsável. Por isso substituiremos as frases atuais por 
mensagens mais claras e positivas, que transmitam o mesmo con-
ceito da nossa campanha “Viva Redondo” – que tem como mote 
aceitar os convites da vida para aproveitar cada momento. (post da 
Skol nas redes sociais).
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Pode-se afirmar que há nos textos embates de sentidos e jogos de poder. 
Embora ambos usem as redes sociais online para se posicionarem, a ação 
de intervenção das mulheres, bem como o uso das redes para expressar 
seu posicionamento, mostra que, apesar do poder e espaço de fala da pu-
blicidade, ela não é ubíqua nem consegue impor sempre seus discursos. 
Há por trás da ação das mulheres razões que estão assentadas em um cam-
po problemático específico e que indicam uma motivação maior que é 
social, “[...] as dimensões individuais e sociais de nossas vidas ainda não 
são em totalidade subordinadas às mídias [...]” (CARVALHO, 2016, p. 18). 
Como mostra o autor: 

A presença ostensiva das mídias não necessariamente configura 
processos correlatos de influência [...] é fundamental prestar atenção 
às disputas de sentido, aos jogos de poder que colocam em cena 
atores sociais distintos da mídia (CARVALHO, 2016, p. 17).

O caso em estudo apresenta um acontecimento que começa fora da 
mídia e que ganha visibilidade a partir dela. Por um lado, aponta indí-
cios de como as novas mídias atravessam a publicidade e fazem com que 
essa reveja, aos poucos, seu modus operandi e sua relação com os sujeitos 
sociais. Por outro lado, revela como a correlação entre as estratégias argu-
mentativas propostas pelo discurso publicitário e os sentidos construídos 
pelos atores sociais nem sempre são os mesmos. Isso fica claro tanto na 
análise do posicionamento das blogueiras frente aos painéis de rua e sua 
intervenção, quanto nos enquadramentos temáticos que surgem durante 
o debate nas redes sociais online, em que a divergência entre os próprios 
internautas se faz perceber. Para apreender, portanto os efeitos e desdo-
bramentos do fenômeno da midiatização, no mundo midiatizado da pu-
blicidade é preciso olhar para os textos da mídia e para a fala dos sujeitos 
com vistas a perceber as disputas de sentido e os jogos de poder e evitar, 
assim, as abordagens midiacêntricas distantes do movimento e dos emba-
tes instituídos nas práticas sociais cotidianas.
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A midiatização da experiência religiosa: 
uma análise do Instagram da Igreja Batista 
Lagoinha Savassi
Bruno Menezes Andrade Guimarães

introdução

Midiatização não é um conceito estanque e passa por diferentes disputas 
em torno do significado e dos locais nos quais pode ser encontrada. Stig 
Hjarvard (2012), pesquisador influente da área, faz uma sintetização dos 
significados que o conceito de midiatização recebeu (e recebe) ao longo dos 
tempos. O autor explicita que de maneira inicial, em meados dos anos 1980, 
o conceito foi relacionado ao impacto da mídia na política.1 Ele dá crédito ao 
trabalho de pesquisa de Hernes (1978) e Asp (1986) e indica a colaboração 
desses autores na construção da concepção do que hoje chama-se de 
midiatização. Algumas ideias mais novas são vistas na obra de Altheide e 
Snow (1979, 1988). De acordo com Hjarvard, são teóricos responsáveis por 
estudar de quais maneiras a lógica da mídia compõe a base do conhecimento 
constituído e divulgado em sociedade. Ademais, midiatização foi (e é) 
utilizada em outros campos. A mídia, por exemplo, desempenha um papel 

1. Asp (1986; 1990), Mazzoleni e Schulz (1999), Jensen e Aalberg (2007), Strömbäck 
(2008) e Cottle (2006) são autores que aplicaram o conceito de midiatização 
à influência dos meios de comunicação na política de forma mais sistemática 
(HJARVARD, 2012, p. 56).
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importante na difusão do conhecimento produzido pela ciência. É no campo 
da religião e na influência da mídia sobre instituições e práticas religiosas, 
porém, que os interesses do artigo estão concentrados.

Toda instituição é forte na sua proposta, mas precisa ser, a todo tempo 
e necessariamente, flexível sob o risco de enfraquecer e até mesmo desa-
parecer se não estiver ao compasso dos tempos (BERGER; LUCKMANN, 
2004). Durante séculos, o catolicismo foi responsável por estabelecer um 
modo de vida que regia quase tudo e quase todos. Em trabalho anterior, 
afirmo que “a ausência da condição pluralista consistia no fato de que, salvo 
raras exceções, o mesmo Deus (cristão) dos antepassados certamente seria 
o Deus de gerações presentes e futuras” (GUIMARãES, 2016, p. 15). O 
catolicismo, porém, diminuiu de tamanho ao longo dos anos e a religião 
cristã passou por intensas e complexas modificações. A instituição reli-
giosa cristã se modificou e se submeteu ao processo de midiatização para 
manter-se viva em uma sociedade cada vez mais plural.

Atento a esse fenômeno, o presente texto averigua de quais maneiras a 
mídia atua não apenas como uma divulgadora do discurso religioso, mas 
permite um novo tipo de experiência com o sagrado. De maneira específica, 
atenta-se para os modos como o perfil do Instagram da igreja evangélica 
Batista Lagoinha Savassi, localizada na cidade de Belo Horizonte, é uma 
ferramenta importante para criar uma identidade de grupo e construir 
um novo tipo de relação entre jovens fiéis e a igreja. Para isso, o artigo 
está dividido em três partes. Em um primeiro momento, convoca-se para 
a discussão autores imersos em pesquisas sobre midiatização a fim de 
delimitar o conceito e o modo de olhar para o objeto. Em seguida, adentra-
se ao campo da midiatização da religião em si com vistas a verificar as 
características desse processo em terras brasileiras para, enfim, analisar o 
perfil do Instagram da Batista Lagoinha Savassi.

Para as análises, optou-se por dividir as postagens em três categorias. 
São elas: I) momentos de cultos e eventos; II) divulgação de cultos e even-
tos e III) propagandas de produtos da igreja e de produtos ou campanhas 
diversas. A partir dessa divisão, serão tecidas algumas considerações acer-
ca das maneiras como a experiência religiosa é de certo modo, modificada 
e atravessada por uma lógica midiática e quais os possíveis efeitos disso 
nas vidas dos fiéis.
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o conceito de midiatização: diferentes abordagens para  
diferentes campos

Para discorrer sobre a midiatização da religião é preciso entender o que é 
midiatização de forma mais ampla a fim de identificar de quais maneiras 
o processo incide no universo religioso e de certo modo, o modifica. 
Constrói-se aqui uma linha de raciocínio coerente com o objeto de análise 
baseada em um conjunto de autores que estabelece um diálogo sobre o 
assunto. De antemão, explanar sobre a midiatização não significa (apenas) 
reconhecer a centralidade dos meios de comunicação em determinados 
processos ou instituições. Mais que isso, midiatização está relacionada 
a uma dinâmica complexa na qual o funcionamento da sociedade é 
atravessado por lógicas de mídia. 

Diferentes autores ao redor do mundo estão envolvidos em estudos 
sobre midiatização e nos modos de aplicação do conceito em pesquisas 
empíricas. Mesmo em meio a abordagens diferentes em um primeiro mo-
mento, todavia, há aspectos centrais nas pesquisas capazes de fazer com 
que o conceito convirja em definições básicas acerca da interação entre 
mídia e condições de existência de uma determinada sociedade. Hepp 
(2014) vê na midiatização um “conceito usado para analisar a inter-rela-
ção (de longo prazo) entre a mudança da mídia e da comunicação, por um 
lado, e a mudança da cultura e da sociedade, por outro, de uma maneira 
crítica” (p. 51). 

Hepp (2014) apresenta duas tradições das pesquisas de midiatização. 
Segundo o autor, a tradição institucionalista está interessada na ação da 
mídia tradicional de massa que exerce certa influência em determinados 
campos da sociedade de acordo com a sua lógica midiática. A parcela de 
estudiosos adeptos à tradição institucionalista entende que a relação entre 
as instituições sociais (família, política, igreja) e os meios de comunicação 
implica uma forma particular de institucionalização dos meios. Por sua 
vez, a tradição socioconstrutivista, enraizada no interacionismo simbó-
lico e na sociologia do conhecimento, foca nas mudanças da cultura e da 
sociedade pelo viés da informação dos meios de comunicação, compreen-
dendo a midiatização como um metaprocesso de mudança (HEPP, 2014). 
Como já mencionado, a midiatização não é estanque, não está consolida-
da e é possível distinguir vários processos de midiatização em diferentes 
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níveis, épocas e sociedades. Nessa toada, as duas tradições não estão dis-
postas uma em detrimento da outra. Integrar as duas é o melhor caminho 
para teorizar a midiatização e realizar análises mais sólidas com base no 
fenômeno.

Hjarvard (2012) afirma que a midiatização não é um fenômeno que 
atinge todas as sociedades, mas um movimento que ganhou fôlego no fim 
do século XX em sociedades ocidentais cujos índices de industrialização 
e globalização são elevados. O autor entende que uma teoria da midiati-
zação está interessada nos modos como a mídia interage com a cultura e 
com a sociedade de maneira geral, como a mídia, ao mesmo tempo é (i) 
membro da sociedade e de sua cultura e (ii) uma instituição independente 
que faz frente as demais instituições sociais e coordena as ações de sujeitos 
de acordo com a sua lógica. O termo “lógica” refere-se ao “modus ope-
randi, institucional, estético e tecnológico dos meios” (p. 65), apontando 
as maneiras pelas quais determinado meio de comunicação se estabelece 
como tal e influencia interações de acordo com suas regras. 

É nesse sentido que Hjarvard (2012) enxerga uma dualidade no pro-
cesso de midiatização. Nessa dualidade, a mídia passa a integrar o modo 
de funcionamento de dada instituição ao passo que, de modo gradual e de 
acordo com a sua própria lógica, se institucionaliza. Aqui, o termo “ins-
tituição” é bastante importante para a compreensão de midiatização. Se-
gundo o autor, uma instituição carrega consigo elementos “estáveis e pre-
visíveis da sociedade moderna, [...] estrutura para a comunicação e ação 
humanas em determinada esfera da vida em um determinado momento e 
lugar” (p. 68). 

Berger e Luckmann (2004) desenvolveram alguns conceitos norteado-
res de uma “teoria das instituições”.1 A partir da premissa de que as insti-
tuições foram criadas para auxiliar os seres humanos nas tarefas básicas da 
vida diária, os autores destacam a importância que elas sempre exerceram 
para a orientação das pessoas dentro de uma realidade específica: “[...] 
as instituições foram criadas para aliviar o indivíduo da necessidade de 
reinventar o mundo a cada dia e ter de se orientar dentro dele” (BERGER; 

1. Discussão mais ampla acerca de uma “teoria das instituições” em Berger e Luckmann 
(2004) consta no trabalho de dissertação defendido em fevereiro de 2016. Dis-
ponível em: <https://goo.gl/iEpCwN>. Acesso em 03 ago. 2016.
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LUCKMANN, 2004, p. 54). Tem-se que as instituições fornecem padrões 
de comportamento para determinados papéis sociais segundo os quais as 
pessoas podem se orientar e, consequentemente, cumprir com as expec-
tativas esperadas para tais papéis. Em outras palavras, as instituições são 
responsáveis por criar programas capazes de reger a interação entre dife-
rentes sujeitos. 

De acordo com Hjarvard (2012), o processo de midiatização implica, 
cada vez mais, que instituições sociais definidas e estabelecidas depen-
dam de recursos e de regras específicas dos meios de comunicação para 
facilitar (e até mesmo possibilitar) modos de continuidade na sociedade. 
É nesse sentido que a mídia se torna uma instituição, pois passa a exercer 
papel importante no arranjo das interações, delimitando padrões de com-
portamento e orientando papéis. Desse modo, o cerne da questão está nas 
maneiras como a mídia intervém na interação entre indivíduos dentro de 
uma determinada instituição de modo que a lógica dessa mídia passa a 
influenciar aspectos da instituição em si. 

As interações mediadas não são irreais (ou menos reais) se comparadas 
com as interações face a face. Não se trata aqui de sugerir um exercício de 
ponderação acerca da profundidade das relações estabelecidas por meio 
da ação de meios de comunicação. Devido ao fato de que dada interação 
ocorre em um ambiente no qual os corpos não são sentidos, tocados e vis-
tos, entretanto, há uma reconfiguração na relação estabelecida tanto entre 
os próprios sujeitos quanto entre os sujeitos e determinada instituição.

Hjarvard (2012) avança e afirma que o processo de virtualização das 
instituições sociais é uma tendência, um efeito geral da midiatização. A 
intervenção da mídia digital no fluxo cotidiano de uma instituição per-
mite que alguém participe desse mesmo fluxo sem uma junção física, que 
alguém faça parte (ou pelo menos se sinta incluído) de um modo que 
independe de sua localização, pois é a conexão online que leva o sujeito 
do conforto de sua própria casa para o centro das discussões de uma ins-
tituição. Isso tende a ser vivido e adotado como uma estratégia de grande 
utilidade por instituições diversas que, a partir da praticidade ofertada 
por meios de comunicação, são capazes de alcançar um número maior de 
pessoas. O fenômeno de virtualização das instituições, no entanto, não 
é total, a opção física (local) de certa instituição não é desacreditada e 
fadada ao sumiço diante do processo de midiatização. Exemplos são os 
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bancos, as organizações de ensino, os templos religiosos entre outros que 
se mantêm erguidos. 

Em relação aos templos religiosos, a próxima seção discutirá um pouco 
do processo de midiatização da instituição religiosa que, desde meados 
do século XX, sofre com abalos estruturais (PIERUCCI, 2008; TAYLOR, 
2010) e recorre aos recursos da mídia na intenção de se manter de pé e 
com atuação na sociedade.

religião midiatizada: alterações na dinâmica religiosa

Por meio de um exercício simples é possível trazer à memória uma sé-
rie de programas de TV e de rádio, conteúdos de internet, aplicativos de 
smartphones, perfis em sites de redes sociais, entre outros, cujos prota-
gonismos são de igrejas cristãs. De acordo com uma matéria do jornal 
Folha de S. Paulo, “uma em cada cinco horas da TV aberta é destinada a 
programação religiosa”2, o mesmo que dizer que programas de natureza 
religiosa são responsáveis por 21,1% do tempo de programação da TV 
aberta brasileira, um índice muito expressivo. Além disso, há de se desta-
car os grandes empreendimentos artísticos realizados sob a égide religiosa 
com nítidas inspirações midiáticas, dentro e fora dos templos. Igrejas ilu-
minadas, púlpitos semelhantes a palcos, cultos com aspectos de shows (e 
shows travestidos de culto), tudo permeado por uma lógica que leva a crer 
que o casamento entre a religiosidade cristã e a mídia deu certo e vive uma 
relação estável e produtiva para ambas.

Em razão disso, as consequências do processo de midiatização da re-
ligião cristã são diversas e cada denominação religiosa3 se insere nessa 
dinâmica de uma maneira diferente. Então, para possibilitar declarações 
mais precisas a respeito do cenário religioso midiatizado são necessárias 
análises específicas atentas ao percurso adotado por cada igreja. De an-
temão, é possível afirmar que um dos resultados do processo são as alte-

2. Disponível em: <http://goo.gl/uzpKou>. Acesso em 06 ago. 2016.

3. O denominacionalismo, também chamado de confessionalismo, exprime orga-
nizações religiosas que funcionam com um nome próprio, uma estrutura especí-
fica e segue uma determinada doutrina que diferencia uma denominação de outra 
(GUIMARãES, 2016, p. 30).
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rações das práticas religiosas provocadas pela mídia. Abordar sobre a de 
midiatização da religião não é o mesmo que apontar as maneiras como 
instituições religiosas estão inseridas na mídia e veem nela tão somente 
uma forma de divulgar o discurso religioso, mas é verificar em que me-
dida a utilização dos meios de comunicação por determinada instituição 
religiosa proporciona mudanças no âmbito da organização da igreja, nas 
formas de cultos e na rotina dos fiéis.

Martino (2012) dedicou-se a fazer uma síntese da midiatização da re-
ligião em uma perspectiva histórica. Segundo o autor, o início da relação 
entre mídia e religião ocorreu nos Estados Unidos (EUA), em 1940. Na épo-
ca, alguns líderes de igrejas católicas e protestantes norte-americanas viram 
na programação televisiva uma oportunidade de transmitir o discurso reli-
gioso cristão para um número crescente de pessoas. Segundo Martino, era 
o início da geração de “televangelistas” que condicionaria cada vez mais a 
sobrevivência de suas igrejas e doutrinas ao sistema midiático.

No Brasil, a midiatização da religião ocorre desde a década de 60 do 
século XX, sendo que o processo se torna mais efetivo a partir dos anos 
1980, inspirada nos moldes norte-americanos e em sua maioria, a partir 
das ações de pastores pentecostais. As práticas pentecostais adentraram o 
território brasileiro em 1910, quando missionários norte-americanos se 
instalaram no nordeste com o objetivo claro de implantar igrejas. Para 
melhor compreensão da história e das vertentes do pentecostalismo em 
terras brasileiras, pesquisadores procuraram, nas últimas décadas, dividir 
os períodos em três “ondas” distintas (MARIANO, 1996). Por se tratar de 
uma divisão difundida, adota-se aqui tal formulação. As ondas que serão 
apresentadas, porém, não são divisões estanques de manifestações pente-
costais, ao contrário, elas sofrem influência umas das outras e convivem 
mutuamente.

A primeira onda consiste no início de todo o processo. Conhecida 
como “pentecostalismo clássico”, abrange o período entre os anos de 
1910 e 1950, que vai desde a implantação da primeira pentecostal no 
país até a consolidação da prática em todo o território nacional. Entre 
aquelas fundadas na primeira onda estão a Congregação Cristã do Brasil 
(1910) e a Assembleia de Deus (1911). A segunda onda é denominada 
“pentecostalismo neoclássico” e corresponde ao período que marca a 
expansão e a inauguração de igrejas um pouco mais recentes, por volta 
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dos anos 1950, tais como a Igreja do Evangelho Quadrangular (1951) e a 
Igreja Pentecostal Deus é Amor (1962). Por fim, a terceira onda pentecostal 
recebe um prefixo “neo” antes do termo para designar a vertente que mais 
cresce nos últimos anos. Como o próprio prefixo indica, o movimento 
dos novos pentecostais – ou neopentecostais – surgiu na metade dos 
anos 1970 com a Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra (1976), Igreja 
Universal do Reino de Deus (1977), Igreja Internacional da Graça de Deus 
(1980), Igreja Renascer em Cristo (1986) e a Igreja Mundial do Poder de 
Deus (1998).

Como já citado e segundo Martino (2012), “é possível localizar o mo-
mento de efetiva midiatização das instituições religiosas no Brasil a partir 
dos anos 1980, sobretudo a partir de igrejas evangélicas neopentecostais” 
(p. 229). O modelo de funcionamento das representantes da terceira onda 
supracitada opera de acordo com a larga utilização do potencial comuni-
cativo da mídia. Bem antes disso, porém, a transmissão de missas já era 
uma tradição da programação da TV brasileira. O que ocorre a partir da 
década de 80 do século XX no catolicismo é a intensificação do processo 
de midiatização nas figuras de líderes populares como o padre Marcelo 
Rossi, nos anos 1990 e o padre Fábio de Melo, a partir dos anos 2000, 
responsáveis por liderar missas transmitidas por televisão em todo o ter-
ritório nacional e até fora dele.

Martino (2012) defende que o uso da mídia por igrejas (neo)pente-
costais4 e católicas altera os modos como a religião é vivida no dia a dia 
das pessoas. É nesse padrão que se torna possível falar de midiatização 
da religião de maneira efetiva, uma incorporação da mídia na rotina de 
determinada igreja que não significa uma mera utilização dos meios de 
comunicação para divulgação da mensagem religiosa. Em suma, 

a midiatização da religião traduz-se não apenas com um momento 
de alteração das práticas das instituições religiosas, mas também 
como uma aparente reestruturação, mais ampla, dos significados 
“sagrado”, da “experiência religiosa” (MARTINO, 2012, p. 237).

4. A grafia “(neo)pentecostal” é utilizada para englobar os pentecostais da primeira 
e da segunda onda e os neopentecostais da terceira onda c.f. Mariano (1996). O 
recurso é uma alternativa para citar os membros de todas as três ondas com a uti-
lização de um único termo.
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Fausto Neto (2006) corrobora com a premissa de que hoje a maioria 
das igrejas faz funcionar suas atividades a partir de recursos muito fortes 
tomados da mídia. Interessa aqui a forma como o processo de midiatiza-
ção da religião reconfigura os modos de interação e cria novos vínculos 
entre religião e seus adeptos. É verdade que, a partir da utilização da mídia 
para a pregação de um discurso religioso, dada igreja passa a competir 
com demais discursos e a disputar a atenção de públicos. A fim de cativar 
o fiel, ela precisa, de certo modo, tratar o discurso religioso como um 
“produto” no sentido de adaptá-lo tanto aos códigos dos públicos quanto 
aos códigos da mídia em si. Nesse sentido, a mensagem religiosa midiati-
zada é uma mensagem que precisa se adequar às necessidades dos contex-
tos econômicos e sociais dos fiéis (MARTINO, 2012). 

A criação de um perfil de uma igreja em um site de rede social está 
atenta para as características do público dessa rede, seus hábitos e suas 
origens. Ademais, a própria criação desse perfil é uma tentativa da igreja 
de se aproximar de um público usuário da internet. Em outras palavras, 
“verifica-se a tentativa de se adaptar tecnologicamente para se enquadrar 
nas demandas de um receptor que convive com esses elementos nas me-
diações de seu cotidiano” (MARTINO, 2012, p. 236). Na próxima seção 
serão analisadas de quais maneiras a Igreja Batista Lagoinha Savassi se 
posiciona na rede social Instagram e por meio das possibilidades do apli-
cativo, altera modos de experimentação de aspectos religiosos e procura 
criar vínculos entre grupos em meio a uma série de outras mensagens 
veiculadas na mídia. 

o Instagram da igreja Batista Lagoinha Savassi

A origem do cristianismo está na Igreja Católica Romana. Com o passar 
do tempo, porém, o protestantismo, fruto de um período de reforma que 
objetivou questionar alguns aspectos da ortodoxia católica durante o século 
XVI, deu início a uma grande (e importante) divisão no cristianismo. Não 
só entre protestantes e católicos, todavia, havia uma série de divergências. 
Ao longo dos anos, entre os próprios protestantes surgiu uma grande 
diversificação de modos de interpretação das narrativas bíblicas, motivos 
pelos quais as igrejas são divididas em “denominações” (CÉSAR, 2000).
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Interessa aqui a origem da denominação batista, derivada do movi-
mento da reforma protestante. Esta surgiu quando um grupo de ingleses, 
em meados do século XVII, refugiou-se em terras holandesas em busca de 
liberdade religiosa. No ano de 1609, na cidade de Amsterdã, na Holanda, 
o clérigo John Smyth e o oficial de direito Thomas Helwys fundaram a pri-
meira igreja de doutrina batista do mundo. Nos EUA ela foi fundada por 
Roger Williams, em 1639. Em terras norte-americanas a denominação se 
popularizou no sul do país. Tempos depois, devido à Guerra Civil entre os 
estados do norte e do sul dos EUA, durante os anos de 1859 a 1865, vários 
imigrantes sulistas vieram para o Brasil, cujo cenário era propício para a 
instalação da doutrina. Foi apenas no ano de 1882, entretanto, que alguns 
casais de missionários norte-americanos fundaram a primeira igreja ba-
tista do Brasil, no estado da Bahia, em Salvador.

Não é possível afirmar uma unidade doutrinária entre todas as igrejas de 
denominação batista do território brasileiro. Historiadores e teólogos são 
categóricos ao apontar essa falta de unidade e ao indicar a existência de 
vertentes batistas mais tradicionais e outras de tendências mais pentecostais 
(CÉSAR, 2000). Não é essa, todavia, a pretensão e objetivo deste trabalho. 
O que chama a atenção são as formas como as igrejas batistas sempre esti-
veram voltadas para a mídia e inseridas em um processo mais amplo de mi-
diatização. Na história, o pastor batista Billy Graham recebeu o título de um 
dos maiores televangelistas do mundo, bem como Martin Luther King (pai), 
também pastor batista, lutou por direitos civis com a mídia como aliada.

Para localizar no tempo e no espaço, desloca-se aqui para a cidade 
mineira de Belo Horizonte que abriga uma igreja de denominação batista 
importante para as análises. Trata-se da Igreja Batista da Lagoinha (IBL), 
da vertente pentecostal. A IBL, fundada em 1957 é conhecida por ser 
considerada grande – com mais de 70 mil membros – e também por sua 
forte inserção na mídia e no mercado gospel. Dentre as estratégias de 
midiatização adotadas pela IBL estão uma rede de televisão que produz 
conteúdo religioso sobre a mesma e suas atividades e uma emissora de rádio 
que opera na frequência FM. Ambas as emissoras têm alcance em toda a 
capital mineira, em cidades vizinhas e no interior do estado. Além disso, 
um importante grupo de música do cenário gospel brasileiro pertence à 
IBL. Os meios de comunicação para a IBL estão em um local privilegiado 
no que diz respeito ao funcionamento da instituição.
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Para a administração de tantos membros, uma estratégia encontrada 
pela IBL é a divisão da sede em pequenos núcleos. É aqui que a iniciativa 
de análise começa a tomar forma. Uma das filiais da IBL na cidade de Belo 
Horizonte é a Igreja Batista Lagoinha Savassi (LSVS). A região da Savassi 
é localizada no centro-sul da cidade e a unidade foi batizada com o nome 
da região porque essa é uma prática para identificação e referenciação dos 
vários núcleos espalhados pela cidade e região metropolitana. O “templo”, 
como são conhecidos os locais de reuniões e cultos é uma antiga casa no-
turna (boate) cuja estrutura física foi pouco modificada. Manter a estrutu-
ra do local, como as paredes pretas e os globos de luzes no teto, faz parte 
da estratégia da LSVS de ser uma igreja “para todas as tribos”.

O slogan remete à intenção da LSVS de receber quaisquer jovens de 
quaisquer grupos sociais e culturais. Em entrevista,5 o pastor da unidade, 
Flávio Marques, declara que o desejo da LSVS é “levar o evangelho verda-
deiro ao coração das pessoas que talvez não vão a uma igreja convencio-
nal”. O termo “convencional” utilizado por Flávio destaca que a estrutura 
da filial foge ao lugar comum para poder dialogar com a juventude. Desde 
a linguagem até a arquitetura do templo, tudo é pensado para criar uma 
relação de proximidade e de simpatia entre os jovens e o discurso religioso 
batista, caracterizado na fala do próprio pastor como o “evangelho verda-
deiro”. A grade de programação coaduna com o esforço de criar reuniões 
com focos diferentes para grupos distintos. Aos sábados e domingos, porém, 
todos são alocados juntos para uma grande reunião (culto):

Na segunda-feira temos o movimento ‘Cores’ que trabalha com a 
comunidade LGBT, qualquer pessoa com alguma dificuldade na 
área da homossexualidade ou que de repente só quer conhecer a 
Deus, mas quer ser gay. Nós a amamos e entendemos que preci-
samos falar de Deus para todas as tribos. [...] Também temos uma 
célula de atletas às segundas-feiras. Há grandes clubes de basque-
te, vôlei, tênis aqui na região da Savassi [...] Na terça-feira temos 
atendimentos durante o dia e noite [...] Na quarta temos o culto 
‘Cara no Pó’ justamente para que a gente saiba que a gente não é 
nada se a gente não se prostrar ao nosso Deus. Muito louvor, muito 
rock in roll. Jesus, rock in roll e vida [...] Na quinta feira temos o 
‘Conexão’ que é um projeto do skate, rap e grafite. Um projeto que 

5.  Disponível em: <https://goo.gl/dIqrUK>. Acesso em 13 ago. 2016.
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abraça todo tipo de manifestação artística que começa e que vive 
nas ruas [...] Na sexta-feira temos atendimento durante o dia e o 
projeto ‘Happy Hour’ no nosso terraço, uma coisa que não é culto 
nem é festa, um momento de trocar ideia para o pessoal poder se 
conhecer. [...] No sábado temos o culto ‘Savassi Club’, para conhe-
cer pessoas, adorar a Deus, ouvir uma boa música, ouvir a palavra 
de Deus e gastar as nossas horas de sábado na presença do Senhor.6 

Na LSVS todas as estratégias de criação de vínculos a filial e jovens fiéis 
são entremeadas por uma lógica midiática, direta ou indiretamente, assim 
como na sede, a IBL. As análises de elementos físico-espaciais, aspectos 
litúrgicos, do discurso pastoral e de uma série de outras características da 
LSVS para detectar aspectos da mídia que, de certo modo, são capazes de 
alterar a dinâmica religiosa do núcleo e de seus membros são de responsa-
bilidades de um trabalho mais amplo. As análises a seguir estão centradas 
em um dos vários aspectos de uma igreja midiatizada: o perfil da LSVS 
no Instagram. De antemão, crê-se que o aplicativo de compartilhamento 
de fotos e vídeos não se presta à mera exposição, mas, quando analisado, 
“mostra-se um veículo capaz de trafegar estratégias de representação, per-
tinentes aos tempos midiatizados que vivemos” (SILVA, 2013, p. 26).

O Instagram foi criado em julho de 2010 por Kevin Systrom e Mike Krieger 
no intuito de ser um aplicativo exclusivo para se fotografar e compartilhar 
imagens com dispositivos móveis (smartphones, tablets). No início, o apli-
cativo foi desenvolvido para o sistema iOS, da Apple. Hoje, o Instagram está 
disponível para outros sistemas operacionais, como o Android e o Windows 
Phone. Em um primeiro momento, o nome do aplicativo era Burbn, porém, 
via-se a necessidade de alterar esse termo para uma expressão que criasse 
mais empatia com os públicos. Foi aí que a designação foi alterada para  
Instagram, originado, guardadas as perdas de tradução, da palavra “instante”. 
Para Silva (2013), o instante criado por uma postagem no Instagram é o que 
configura o aplicativo como tal, “no momento em que um texto ou foto é 
postada na rede social, agenda-se uma pauta com todos aqueles que acom-
panham determinado perfil” (p. 28).

6. Falas de pessoas diferentes retiradas do vídeo institucional da LSVS disponível 
no canal da igreja no YouTube. Disponível em: <https://goo.gl/dIqrUK>. Acesso 
em 13 ago. 2016.
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O Instagram não é (apenas) uma tecnologia que a LSVS pode utilizar 
para expor seus feitos para todo o mundo. A pauta estabelecida pelo perfil 
da LSVS no Instagram indica uma nova configuração do que é ser jovem, 
membro de uma “tribo” e, sobretudo, religioso em uma grande cidade. 
Devido à influência exercida por essa rede social é de interesse aqui iden-
tificar em que medida possuir um perfil no Instagram é importante para 
o funcionamento da instituição igreja autodeclarada “não convencional” 
que utiliza, entre outras, da lógica dessa rede social para construir um 
vínculo com seus fiéis também na internet.7 

Para sistematizar as análises, as postagens da LSVS foram divididas em 
três categorias: I) momentos de cultos e eventos; II) divulgação de cultos e 
eventos e III) propagandas de produtos da LSVS e de produtos ou campanhas 
diversas. Logo na primeira categoria é possível detectar as maneiras como 
a LSVS instiga a noção de grupo e trabalha com o despertamento de 
uma “identidade LSVS”. Todas as fotos publicadas são tiradas dentro dos 
limites físicos do templo (da antiga boate). Ora dão destaque para pessoas 
em momentos de descontração, ora são focadas em jovens em momentos 
emotivos de preces e choros.

Figura 1: Mulher em momento de oração comunitária. Foto do dia 07 ago. 2016.
Fonte: perfil lagoinha_savassi/Instagram8 

7. A LSVS também possui conta no Twitter, no Facebook e no YouTube.

8. Disponível em: https://goo.gl/EIPy1Q. Ace. Acesso em: 29 ago de 2017.
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Figura 2: Momentos de convívio antes do culto. Foto do dia 30 jul. 2016.
Fonte: perfil lagoinha_savassi/Instagram9

A lógica do Instagram, de potencializar e eternizar um momento, de 
certo modo dá novos contornos para a experiência religiosa da LSVS. Dizer 
que essa experiência é imediatista é uma afirmação de cunho valorativo 
perigoso, mas é certo que se trata de uma experiência performática e haja 
vista a arquitetura da rede social, voltada para curtidas resultantes das 
visualizações e aprovações de outras pessoas. Isso não é o mesmo que 
dizer que uma pessoa fotografada de olhos fechados não esteja em um 
momento íntimo e pessoal com uma entidade religiosa, tampouco que ela 
permitiu que sua imagem fosse mostrada em um aplicativo em virtude 
de curtidas. Reflete, contudo a intenção do perfil da igreja de tornar uma 
experiência religiosa e sobrenatural em um produto midiático que, como 
quaisquer produtos da mídia, exprime valores específicos para disputar a 
atenção dos públicos.

A experiência religiosa perpassada por uma foto do perfil da LSVS é 
entremeada pelo significado do produto imagético que é mostrado. A ca-
tegoria I é a mais extensa em números de fotos, mas por meio de uma 
síntese é possível dizer que os valores expressos nas imagens são tangen-
ciados por concepções de compromisso com a vida cristã, empenho para 

9. Disponível em: https://goo.gl/ile19t. Acesso em: 29 ago de 2017.
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estabelecer e manter relação tanto com o divino quanto com outras pes-
soas, felicidade e naturalidade por ser cristão e frequentar os cultos da 
LSVS. A igreja oferece uma imagem de genuinidade, contrição e alegria 
nos semblantes dos frequentadores. Os instantes, os momentos materiali-
zados no perfil, são sempre intensos, conotativos de relações interpessoais 
profundas e vínculos fortes com o divino, o que nas palavras de Martino 
(2012) significa uma reestruturação dos significados do sagrado e do que 
é experimentar uma religião.

Os momentos capturados e publicados no Instagram são acompanhados 
por legendas, recurso do aplicativo que é utilizado pela LSVS. Se os tipos 
das imagens da categoria I são de comunhão e adoração avivada, as 
legendas vão pelo mesmo caminho e nesse viés, dão contornos claros à 
doutrina religiosa que caracteriza a LSVS. A relação aqui, portanto é de 
mão dupla, pois ao mesmo tempo em que LSVS se propõe a ser uma igreja 
fora dos padrões usuais e a falar para o maior número de tribos possíveis 
com a utilização do Instagram (e de outras mídias), a própria utilização do 
aplicativo, de acordo com a sua lógica e arquitetura de rede, faz com que 
a igreja repense formas de como interagir com esse público por meio das 
legendas das fotos.

Outro recurso importante do Instagram e caro à LSVS são as hashtags. 
Interessa aqui apontar como as hashtags são utilizadas para intensificar e 
reconfigurar ainda mais a experiência religiosa de modo a criar noções 
de grupo(s) em rede. No Instagram qualquer palavra ou jogo de palavras 
seguido do símbolo do jogo da velha (#) se transforma em um link que, 
ao ser clicado é direcionado para uma página com todas as demais publi-
cações marcadas com esse mesmo link. Todas as publicações da LSVS são 
acompanhadas por hashtags especiais criadas pela igreja e que são utili-
zadas por usuários comuns na marcação de suas próprias fotos. Exemplo 
disso é a hashtag #VemSerIgrejaComAGente usada com frequência em 
publicações da LSVS. Mais que um convite para os usuários do Instagram, 
a hashtag é um incentivo para o jovem que já “é igreja”, já se sente parte da 
instituição religiosa, poste fotos com a mesma hashtag e maximize a rede 
de pessoas com o potencial de experimentar uma religiosidade que, nesses 
casos, se inicia no aplicativo.

Ainda na intenção de apontar de quais maneiras a inserção da LSVS no 
Instagram reconfigura a dinâmica religiosa, não apenas dos fiéis, como da 
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própria igreja, atenta-se para a categoria II. As imagens dessa categoria são 
destinadas para a divulgação de cultos e eventos. Como dito, midiatização 
da religião não se trata de uma incorporação dos recursos dos meios de 
comunicação por igrejas na divulgação do discurso religioso, mas implica 
mudanças. Por mais que a categoria II insinue, em um primeiro momento, 
que a LSVS explora o Instagram apenas como um aliado na divulgação de 
seus cultos é possível ir além e pensar que as possibilidades ofertadas pelo 
aplicativo são incorporadas pela LSVS e empregadas até para a definição 
dos sermões:

Figura 3: Enquete para a escolha de uma sequência de sermões.  
Foto do dia 16 abr. 2016.

Fonte: perfil lagoinha_savassi/Instagram10

A imagem acompanhada do texto é uma enquete veiculada no Instagram. 
Nela, a LSVS deu aos usuários a oportunidade de escolher o tema de três 
meses de sermão. A enquete durou pouco tempo. O caráter instantâneo e 
fluido do aplicativo ditou o ritmo da postagem que ficaria obsoleta com 
rapidez e que definiria o rumo das conversas do trimestre subsequente. 
Logo, a LSVS utilizou a lógica de postagens do Instagram para fazer de um 
culto um verdadeiro evento de jovens, pensando para eles em cada detalhe 
e que, nesse caso, começou com uma enquete na rede social em questão. Tal 

10. Disponível em: https://goo.gl/8vaW1S. Acesso em: 29 ago de 2017.
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é uma das características da midiatização perceptíveis no caso LSVS. Como 
se não bastasse a adequação da igreja ao contexto social e econômico de 
jovens que em sua maioria possui celulares com acesso à internet e perfil no 
Instagram, a LSVS adequa a mensagem a ser transmitida ao gosto popular. 
É certo que enquetes como essa, capazes de definir os rumos dos cultos, não 
são regras. Diferente de igrejas tradicionais, entretanto, a maioria dos cultos 
da LSVS é divulgada no aplicativo com imagens criadas de acordo com a 
mensagem que será transmitida com o intuito de convidar e atrair os jovens 
para a programação.

A última categoria faz coro aos escritos de Martino (2012) no momento 
em que o autor aponta que a mensagem religiosa midiatizada é transformada 
em produto. Pode-se observar, nas análises das categorias I e II, que esse 
produto configura mais de uma maneira simbólica cuja venda não é feita 
em troca de dinheiro de maneira explícita. Há outro tipo de produto, 
tangível, porém, que traz à tona a visão mercadológica das igrejas fruto 
dos processos de midiatização. As imagens da categoria III são de produtos 
comercializados pela marca LSVS e de demais parceiros. 

Figura 4: Camisa da marca SVS. Foto do dia 16 jul. 2016.
Fonte: Fonte: perfil lagoinha_savassi/Instagram11

11. Disponível em: https://goo.gl/53cIBw. Acesso em: 29 ago de 2017.
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Do ponto de vista da igreja, o comércio de produtos com a marca LSVS 
auxilia no processo de segmentação do público e na criação de uma iden-
tidade forte de grupo. Para o fiel, que fora dos limites da religião já é con-
sumidor de uma série de produtos, há uma expansão do quadro de ofertas 
de bens de consumo. Diante da possibilidade de adquirir um produto com 
a logomarca da igreja, o fiel-consumidor tem sua noção de consumo re-
ligioso transformada. Martino (2012) enfatiza que “o fiel se articula não 
mais apenas com textos sagrados ou imagens, conforme a igreja, mas com 
toda uma produção simbólica trabalhada no âmbito de instâncias empre-
sariais” (MARTINO, 2012, p. 235). Logo, a midiatização convertida em 
venda de produtos materiais, tais como uma camisa com a estampa LSVS, 
propicia para o fiel a possibilidade de experimentar e consumir a religião 
de uma maneira simbólica, mas também material. A experiência de ser fiel 
passa por vestir a camisa da doutrina e vestir, de fato, uma camisa com a 
marca LSVS.

Uma visão mais ampla do perfil da LSVS no Instagram, livre da clas-
sificação em categorias eleitas para facilitar e sistematizar os esforços de 
análises, permite entender que uma igreja autodeclarada fora dos padrões 
e disposta a abranger diferentes grupos de jovens de uma grande capital 
precisa marcar presença em um espaço midiático familiar a esses jovens. 
O perfil da LSVS não substitui o templo da igreja, as reuniões não são 
substituídas por mensagens virtuais, os encontros e o contato físico entre 
os fiéis, mas, ao mesmo tempo, o processo de midiatização da LSVS vai 
ao encontro das necessidades de consumo, simbólicos ou materiais, em 
uma linguagem que se adapta ao cotidiano social e econômico de jovens. 
Não é possível afirmar que o cerne da mensagem evangélica é modificado 
frente ao processo de midiatização. É visível, contudo, que a LSVS é uma 
igreja atenta a uma lógica de mídia que, de certo modo, transfere parte da 
mediação religiosa para o recurso da tecnologia que faz abrir novas possi-
bilidades de viver o religioso em pleno século XXI.

Considerações finais

O processo de midiatização está relacionado aos modos como a mídia 
interage com a cultura e com a sociedade ao mesmo tempo em que é tanto 
membro quanto uma instituição independente que faz frente as demais 
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instituições sociais e coordena as ações de sujeitos de acordo com a sua ló-
gica (HJARVARD, 2012). É possível afirmar que o processo atinge diversas 
instituições sociais e entre várias, a instituição religiosa foi o foco da escri-
ta e análises. Diante da ideia inicial que falar de midiatização da religião 
não é o mesmo que apontar as maneiras como instituições religiosas estão 
inseridas na mídia para divulgar o discurso religioso, mas verificar em 
que medida a utilização da mídia por uma igreja proporciona mudanças 
nos modos de experimentação da religião (MARTINO, 2012), voltou-se 
até um passado recente para detectar o momento de início do processo de 
midiatização da religião no Brasil.

Mariano (1996) e Martino (2012) são enfáticos ao apontar o pioneirismo 
de igrejas neopentecostais na utilização da mídia televisiva e radiofônica 
nos anos 1980 e todos os desdobramentos possíveis na vida dos fiéis e da 
própria religião. Dentro desse grupo de igrejas, destaca-se a denominação 
batista que, mesmo de origem tradicional, modificou-se e tomou contornos 
de igreja pentecostal com características midiatizadas. Com o objetivo de 
afunilar a abordagem, deslocou-se o olhar para a cidade de Belo Horizonte, 
com vistas na atuação da Igreja Batista da Lagoinha (IBL) que se ramifica 
em filiais, tais como a Igreja Batista Lagoinha Savassi (LSVS) que mantém o 
viés midiatizado daquela que a originou.

As análises estiveram voltadas para as formas como o Instagram da 
LSVS faz com que a experiência religiosa dos fiéis e a dinâmica da igreja 
sejam, de certo modo, modificadas e atravessadas por uma lógica midiá-
tica própria do aplicativo. Em outras palavras, em menção aos escritos da 
primeira seção, o Instagram como uma instituição forte é incorporado ao 
dia a dia da LSVS e de acordo com as suas regras, oferta um novo quadro 
de sentidos que são experimentados pelos usuários adeptos da igreja. Ao 
longo do texto foi destacado como os “instantes” materializados no Instagram 
são trabalhados nas imagens da LSVS e como a mensagem religiosa e as 
performances de jovens dentro do templo são tratadas como produtos

É certo que analisar somente o Instagram é uma iniciativa (ainda) in-
suficiente para assertivas completas e complexas acerca de todo o processo 
de midiatização da igreja LSVS. Por meio dos esforços de análise, todavia 
é possível afirmar que o processo de midiatização da LSVS vai ao encontro 
das necessidades de consumo de seus fiéis, simbólicos e materiais, com 
uma linguagem que se adapta ao cotidiano social e econômico dos jovens.  
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A Lagoinha Savassi não é uma igreja eletrônica, mas pretende falar para 
públicos jovens e acredita que tais públicos estão, sobretudo, conectados. 
O uso das redes sociais não é a base de funcionamento da igreja, que pos-
sui templo físico e reuniões que possibilitam a interação face a face, mas é, 
sobretudo, um modo de potencializar seu alcance e construir uma comu-
nidade virtual com seus membros, uma identidade. Trata-se da extensão 
do templo e das demais atividades realizadas dentro dele para a internet 
com a preservação da base do discurso da doutrina Batista, mas com a 
transformação para uma linguagem de internet (de Instagram). Essa trans-
formação, em última instância, incide em uma reconfiguração mais ampla 
dos significados do que é sagrado e da experiência religiosa dos fiéis. 
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Midiatização na ciência: a controvérsia da 
“pílula do câncer”
Aline Bastos
Verônica Soares da Costa

introdução

De junho de 2014 a meados de 2016, um intenso debate midiático mobili-
zou diversos setores da sociedade brasileira em torno dos usos e da eficácia 
da fosfoetanolamina sintética - popularmente conhecida como fosfo ou “a 
pílula do câncer” -, para o tratamento e a cura de tumores cancerígenos. 
A polêmica teve início no Instituto de Química de São Carlos (IQSC), da 
Universidade de São Paulo (USP), onde foram desenvolvidos estudos com 
a substância, sob a coordenação do professor Gilberto Orivaldo Chierice, 
hoje aposentado, ex-membro do Grupo de Química Analítica e Tecnolo-
gia de Polímeros.

As notícias publicadas sobre a fosfo fomentaram discussões que extra-
polaram o meio científico, promovendo debates sobre temas como o direi-
to à esperança de cura para pacientes em estado terminal, os interesses das 
indústrias farmacêuticas, os limites éticos de atuação de pesquisadores, a 
judicialização da medicina e os modos como a mídia pode influenciar e 
interferir nas mais diversas esferas da vida social. Tal conjuntura confi-
gurou a fosfo como uma controvérsia científica midiatizada, expressão já 
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utilizada em outras análises acerca de polêmicas que envolvem o mundo 
da ciência e as culturas da mídia (D’ANDREA, 2015). Uma controvérsia 
midiatizada sinaliza para o potencial da mobilização dos indivíduos na 
sociedade diante de temas que podem ter permanecido por anos em ter-
reno obscuro, antes de serem amplamente divulgadas pela mídia.

Para Latour (2011), entra-se em meio a controvérsias quanto mais 
aproxima-se “dos lugares onde são criados fatos e máquinas”, do ambiente 
de produção do conhecimento acadêmico-científico. “Quando nos dirigi-
mos da vida ‘cotidiana’ para a atividade científica, do homem comum para 
o de ciência, dos políticos para os especialistas, [...] vamos de controvér-
sias para mais controvérsias” (p. 43), em uma indicação da complexidade 
dos modos de fazer científico, permeados por controvérsias a serem esta-
bilizadas e colocadas na caixa preta da ciência.

Ao mesmo tempo, partindo de abordagens desenvolvidas tanto em 
estudos no Brasil, quanto na Europa, (SODRÉ, 2002; BRAGA, 2006; 
HEPP, 2013; HJARVARD, 2014; dentre outras), entende-se o conceito 
de midiatização como um movimento de atravessamento da mídia em 
diferentes setores do mundo social, caracterizado por certa influência 
midiática nos fenômenos sociais - incluindo as controvérsias. A partir da 
análise da mídia, este ambiente é reconhecido como um terreno de disputas 
de sentido, que reproduz discursos conflitantes, muitas vezes contraditórios 
e frequentemente excludentes.

O que se propõe nesse artigo é um olhar analítico sobre a controvér-
sia midiatizada da pílula do câncer em 23 notícias veiculadas nas versões 
digitais dos dois maiores jornais de referência em circulação no país1, a 
Folha de S. Paulo e O Globo, no período compreendido entre março e ju-
lho de 2016. Buscou-se problematizar o suposto “poder da mídia” na co-
bertura do caso da fosfoetanolamina, mais especificamente, no período 
em que os usos e a eficácia da substância entraram em instâncias jurídicas 
e regulatórias ao longo do primeiro semestre de 2016. Também busca-se 
discorrer sobre os modos como a midiatização atravessa o fazer científico 

1. De acordo com o Instituto Verificador de Comunicação (IVC), a Folha de S. 
Paulo (SP) é o jornal líder em circulação do país, seguido de O Globo (RJ). Já a 
Associação Nacional de Jornais (ANJ) aponta que, para a variação 2014-2015, o 
Super Notícia (MG) ocupa a primeira posição em circulação paga por ano, mas não 
foi considerado na composição do corpus deste artigo.
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e a divulgação da ciência, a fim de esclarecer em que medida o conceito 
contribui para as análises do lugar da ciência na referida controvérsia e se 
a noção de senso comum extrapola seu domínio e estabelece novos crité-
rios para o saber científico.

Não escapa aqui a existência de outras manifestações midiáticas em 
torno da controvérsia da fosfoetanolamina, nem mesmo a intensa circu-
lação de informações sobre o tema nas redes sociais digitais, nos mais 
diversos formatos de programas de TV, em debates no rádio, entre ou-
tros. A seleção dos jornais citados, no entanto, deu-se como um primeiro 
movimento de resgate do histórico da polêmica da fosfo, um movimento 
de compreensão da controvérsia que permitiu, também, observar como 
o fenômeno da midiatização atravessa, mais especificamente, as práticas 
jornalísticas tradicionais.

Recorrendo à leitura dos textos midiáticos e à análise de suas textuali-
dades, buscou-se também estabelecer critérios que permitissem enxergar 
as potencialidades e os limites do conceito de midiatização na análise de 
um caso complexo de cobertura jornalística, em que diferentes instâncias 
da sociedade são envolvidas na tomada de decisões acerca da polêmica 
central. O artigo, enfim, propõe-se a refletir sobre como a mídia interfere 
(ou não) nas controvérsias científicas sobre o tema e como é preciso esta-
belecer um olhar cauteloso para a “influência da midiatização” na ciência.

Ciência como discurso de verdade

Desde o século XVII, as sociedades ocidentais privilegiam epistemológica 
e sociologicamente a forma de conhecimento chamada ciência. Desde en-
tão, o conhecimento científico é “a forma oficialmente privilegiada de co-
nhecimento e sua importância para a vida das sociedades contemporâneas 
não oferece contestação” (SANTOS, 2006, p.17). A ciência, por sua vez, 
não se ocupa dos conteúdos do mundo social, de propriedades múltiplas 
expressas nas categorias da linguagem ordinária, mas de estruturas extre-
mamente averiguadas, submetidas à argumentação e à prova para fins de 
legitimação.

Esses são alguns argumentos que fizeram e fazem, até a atualidade, 
com que a ciência se tornasse padrão de conhecimento, voz autorizada e 
instância confirmadora de verdades, possibilitando a exclusão de qualquer 
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outra forma de conhecimento e de compreensão que não seja considerada 
científica. “Trata-se, claro, de uma tautologia, mas uma tautologia que 
se conseguiu impor enquanto estrutura de poder” (SANTOS, 2006, 
p. 705). Além disso, poucos conhecimentos são realmente sólidos no 
mundo científico (pode-se citar, como exemplo, a Teoria da Relatividade 
de Einstein) e mesmo elas poderiam ser revistas com novas proposições 
teóricas e comprovações práticas que ainda estão por se desenvolver.

O filósofo francês Jean-François Lyotard (1993) chama de pós-moderna 
a posição do saber e da cultura nas sociedades mais desenvolvidas, após 
as transformações do final do século XIX. A principal mudança refere-se 
ao nascimento de uma sociedade que se baseia cada vez menos no que 
o autor chama de uma antropologia newtoniana, como o estruturalismo 
e mais em uma pragmática da linguagem, um jogo discursivo em que a 
expansão da ciência se dá quando se trabalha a prova, quando se pesquisa 
o contraexemplo, no “paradoxo” e legitimação com novas regras do jogo 
do raciocínio.

Para Lyotard, existem muitos jogos de linguagem e, nesse sentido, a 
propriedade do saber científico detém características, como o isolamento 
e a exclusão de outros enunciados, além de seu valor de verdade ser ver-
sado unicamente sobre a posição do enunciador, os próprios cientistas. 
“Supõe-se que o remetente atual de um enunciado científico tenha conhe-
cimento dos enunciados precedentes que dizem respeito a seu referente 
(bibliografia) e não proponha um enunciado diferente a não ser que ele 
difira dos anunciados precedentes” (LYOTARD, 1993, p. 46).

O autor ainda argumenta que:

Ele [o cientista] os classifica [os textos] conforme outra mentalida-
de: selvagem, primitivo, subdesenvolvido, atrasado, alienado, feito 
de opiniões, de costumes, de autoridade, de preconceitos, de igno-
râncias, de ideologias. Os relatos são fábulas, lendas, mitos bons para 
mulheres e crianças. Nos melhores casos, tentar-se-á fazer penetrar a 
luz deste obscurantismo, civilizar, educar, desenvolver (LYOTARD, 
1993, p. 71). 

Em certo sentido, Lyotard corrobora o pensamento de Latour (2011), 
para quem os textos científicos relatam fatos construídos socialmente, en-
quanto os outros, apenas ficção: “Por si mesma, uma sentença não é nem 
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fato, nem ficção; torna-se uma ou outra mais tarde graças a outras sentenças. 
Ela será tornada mais fato se for inserida numa premissa fechada, óbvia, 
consistente e amarrada [...]” (p. 35, grifo do autor). Em seus estudos sobre a 
construção dos fatos científicos, Latour privilegiou um olhar acerca da ciência 
como um processo, que em muito se diferencia da noção de ciência que, 
com frequência, estampa as capas de jornais e manchetes de revistas, com 
títulos sensacionalistas e um ideal de conhecimento estático, concluído, 
finalizado. Para o autor:

O adjetivo “científico” não é atribuído a textos isolados que sejam 
capazes de se opor à opinião das multidões por virtude de alguma 
misteriosa faculdade. Um documento se torna científico quando 
tem a pretensão de deixar de ser algo isolado e quando as pessoas 
engajadas na sua publicação são numerosas e estão explicitamente 
indicadas no texto (LATOUR, 2011 p. 48).

Latour reconhece que a ciência se configura como um campo bastante 
hermético, composto por redes complexas e procedimentos pouco porosos. 
Para fazer ciência é necessário ir atrás de textos, arquivos, documentos, 
pessoas, instrumentos e artigos para transformar o que antes foi uma 
opinião em um fato. É preciso sair do mundo social da vida para o universo 
dos laboratórios, dado pelas falas e inscrições das autoridades científicas. 
É assim que algo se torna científico, quando deixa de estar isolado e 
arregimenta muitas pessoas para dar sustentação a uma determinada tese.

Essa é a noção básica de translação de interesse, preconizada por Latour 
(2011). Nesse modelo, não há separação entre sociedade, de um lado, e ciência 
e técnica, de outro; “pois só há cadeias heterogêneas de associações que, de 
tempos em tempos, criam pontos de passagem obrigatórios” (idem, p. 221). Já 
o modelo de difusão admite grupos com atitudes de resistência, aceitação ou 
indiferença, além de “fatores sociais capazes de conformar, influenciar, dirigir 
ou retardar a trajetória da ciência e da técnica” (ibidem, p. 222).

Parte-se do conceito de translação de interesses para chamar a atenção 
para o envolvimento de pessoas de fora do mundo científico, como polí-
ticos, pessoas de negócios, professores, advogados e outros, para que os 
cientistas trabalhem tranquilamente. Conforme aponta Latour, seria ingê-
nuo pensar que a ciência se faz apenas com cientistas: “As pessoas que es-
tão realmente fazendo ciência não estão todas no laboratório; ao contrário, 
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há pessoas no laboratório porque muitas mais estão fazendo ciência em 
outros lugares” (LATOUR, 2011, p. 254).

O autor também argumenta que as questões de autoridade, prestígio e 
status dos cientistas não conseguem explicar totalmente o processo cientí-
fico. A ciência é verdade que não se submete a nenhuma autoridade, mas 
tem poder de vencer “mil políticos e mil filósofos”. Em resumo, a ciência 
é “uma retórica suficientemente poderosa” (idem, p. 47), que avança con-
forme vão se reunindo as pessoas certas para a sua realização.

O método de “seguir a ciência em ação”, propor um olhar para a ciência 
em construção, permite acompanhar as controvérsias que se abrem. Abrir 
a caixa-preta da ciência, porém, representa uma entrada pelo caminho da 
incerteza, das decisões, das controvérsias. Nesse lugar, a ciência pode ser 
questionada, reelaborada, redesenhada. Ao arregimentar pessoas, fatos e 
máquinas formando uma rede científica em uma determinada direção, as 
controvérsias tentam se encerrar. De forma ambígua, os fatos e as máquinas, 
em fase de construção, estão sempre subdeterminados. “Sempre falta al-
guma coisa para fechar a caixa-preta de uma vez por todas” (ibidem, p. 21). 
As controvérsias permanecem, podendo ser impulsionadas ou ampliadas 
pelo fenômeno da midiatização.

Se Latour busca promover um olhar analítico para a ciência em ação, 
Ricoeur (1991) oferece um ponto de partida metodológico para compre-
ender a noção de texto como ação – e, assim, encaminhar as análises das 
notícias propostas neste artigo. Segundo ele, “cada texto é livre para entrar 
em relação com todos os outros textos que venham tomar o lugar da re-
alidade circunstancial indicada pela fala viva” (p. 145, grifo das autoras). 
Essa relação, porém, não é estabelecida a priori nem está prevista na estru-
tura do texto. Entrar em relação demanda do leitor a ação de relacionar o 
que se lê com o que se sabe, partindo de rastros, relações e inferências no 
ato de interpretar.

Ricoeur propõe o texto como lugar de diálogo na relação de quem es-
creve com quem lê, por meio de associações fugazes que emergem no ato 
da leitura. O agir / a leitura são como “obra aberta, dirigida a uma sucessão 
indefinida de ‘leitores possíveis’” (RICOEUR, 1991, p. 177), que adquire 
autonomia nas possibilidades interpretativas. A partir desse viés teórico, 
reconhece-se que os textos e os atos (jornalísticos) escapam aos indivíduos 
e escapam também a seus autores e instituições midiáticas a que se rela-
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cionam. Os apontamentos de Ricoeur servem também para enriquecer 
as articulações possíveis das textualidades como ação, reconhecendo os 
rastros que favorecem a interpretação.

Pensar o texto como ação significa, então, entender que ele desloca o 
sujeito, agindo também sobre ele, implicando uma ação de saber. Assim, 
busca-se superar análises que observam o texto-pelo-texto, em busca de 
um olhar que analise o texto em seus contextos comunicativos. Por isso, 
outra contribuição da perspectiva de Ricoeur (2012) para o trabalho vem 
de sua discussão sobre a representância, em que os textos são também 
concebidos como atores e agentes culturais, espaços de ação que interfe-
rem nos processos culturais e sociais.

O caráter performativo do texto não se limita à descrição e promove 
a criação de sentidos no ato comunicativo. O autor propõe três posições 
filosóficas altamente metodológicas para que se possa pensar o enigma e 
a complexidade da representância. O Mesmo, identitário; o Outro, o dife-
rente; e o Análogo, que opera em ligação com a identidade e a alteridade, 
trazendo à tona a dívida de reconhecimento que se tem com a realidade do 
passado histórico - o que é concebido como tendo sido “real”.

Conforme questiona o autor: “que queremos dizer quando dizemos 
que algo realmente aconteceu?” (RICOUER, 2012, p. 236). É assim que 
a leitura dos textos dos jornais que buscam recontar a polêmica da fosfo-
etanolamina sintética traz diferentes percepções sobre “o que realmente 
aconteceu” para que o fato, antes restrito aos laboratórios da USP em São 
Carlos, se tornasse uma controvérsia midiatizada. Ricouer alerta que “a 
passagem de uma dessas posições filosóficas para a outra resultará da in-
capacidade de cada uma para resolver de forma unilateral e exaustiva o 
enigma da representância” (p. 239), apontando, portanto, para um gesto 
de conhecimento que deve operar sempre “no meio do caminho”.

midiatização da/na Ciência

Hjarvard (2015) utiliza o termo midiatização para tratar das transformações 
operadas pela mídia, referindo-se “aos processos por meio dos quais 
cultura e sociedade tornam-se cada vez mais dependentes das mídias e seus 
modus operandi, ou lógica da mídia” (p. 53). A simplificação conceitual 
assumida no uso da expressão “lógica da mídia” faz referência às regras 
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formais e informais que regem as instituições midiáticas que, por sua vez, 
passam a interferir em outras lógicas institucionais, como na política, na 
religião e na ciência.

Essa perspectiva institucional defendida por Hjarvard compreende que 
a midiatização é dependente da proliferação de diversas formas de mídia 
e do modo como as organizações e os indivíduos nelas inseridos passam 
a ter acesso aos recursos vitais de comunicação midiática (HJARVARD, 
2014, p. 26). Assim, não só as instituições de ensino e pesquisa, mas tam-
bém os pesquisadores e cientistas passam a ver na mídia, especialmente 
com a facilidade de circulação de informação disponível na internet, um 
elemento central de sua atuação profissional, ampliando o alcance de seus 
discursos sobre a ciência e o poder que detêm sobre os temas e assuntos 
que dominam.

O autor também se apoia no que chama de teoria da estruturação para 
explicar como os meios de comunicação acabam por representar condi-
ções estruturais externas e internas às condições de atuação humana, po-
dendo até instigar mudanças sociais e culturais. Isso se dá:

[...] em termos dos recursos comunicativos disponíveis (o ambiente 
midiático) e regras relativas aos seus usos (leis, preços etc.), que 
são em alguns sentidos não-negociáveis do ponto de vista da ação 
individual, e são também recursos e regras internos na forma de 
esquemas interpretativos e scripts de ação (por exemplo, conheci-
mento da adequação de determinados gêneros e meios de comuni-
cação para a interação em contextos específicos), os quais podem 
permitir aos agentes agir de outra forma (HJARVARD, 2014, p. 29, 
grifo do autor).

Assim, a perspectiva institucional da midiatização coloca ênfase no 
movimento de mudança e nas transformações de longo prazo no papel 
da mídia na sociedade e na cultura, “incluindo a forma como atores indi-
viduais e organizacionais podem tanto influenciar quanto ser influencia-
dos por um conjunto historicamente contingente de lógicas institucionais 
frouxamente ajustadas” (HJARVARD, 2014, p. 32). Tal perspectiva pode 
ser considerada conservadora, uma vez que pacifica o lugar das institui-
ções, embora também considere que as estruturas institucionais podem 
fornecer alternativas à ordem social existente.
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Já o conceito de Hepp (2013) associa a midiatização a uma “cultura 
da mídia” moldada pelo processo de mediação por recursos tecnológicos 
de comunicação. Para o autor, “não se trata mais de encarar a mídia 
como uma instituição independente que impacta outras instituições. Ao 
invés disso, é preciso levar em consideração o fato de que vivemos em 
mundos que estão saturados de meios de comunicação – em culturas de 
midiatização”1 (p. 128, tradução das autoras). Essa abordagem trata da 
tecnologia também em sua dimensão social, “segundo a qual mediações 
tecnológicas e demandas sociais se relacionam de forma complexa, 
abrindo e fechando modalidades comunicativas e modificando as bases 
da sociabilidade contemporânea” (CARVALHO; LAGE, 2012, p. 246).

Carvalho e Lage (2012) também apontam que essa dimensão tecnoló-
gica da midiatização permite apreender a reflexividade do processo sobre 
a própria mídia, que também se vê afetada por essa “nova ordem comuni-
cacional”. Assim, os processos de produção jornalística, em suas diversas 
e hierarquizadas etapas, são também profundamente transformados pelas 
culturas da mídia. É por isso que, para Hepp (2014) é preciso integrar o 
conceito de “tecnologia da mídia” a uma teoria da ação comunicativa, de 
modo que seja possível compreender a mídia, tanto em seu sentido ins-
titucional, quanto tecnológico, como uma “força de moldagem” da ação 
comunicativa que possa ser empiricamente analisada como parte dos pro-
cessos de midiatização.

As mediações empreendidas pelo jornalismo devem ser compreendi-
das, então, não só em seus “modos de fazer” notícias, atravessados pela 
tecnologia, mas também porque elas se dão “com as fontes ouvidas na pro-
dução noticiosa, com os fruidores potenciais intuídos quando da produ-
ção das narrativas, enfim, com todos os atores sociais implicados no acon-
tecimento noticiado” (CARVALHO; LAGE, 2012, p. 247). Ainda segundo 
os autores, pode-se apontar como indícios de que o jornalismo tem sido 
afetado pela “nova ordem comunicacional” quatro pontos principais: 1. o 
protagonismo do público; 2. a luta por visibilidade e disputas de sentido; 

1. No original: “It is no longer a matter of treating media as independent institutions 
that have an impact upon other institutions. Instead, we need to take account of the 
fact that we live in worlds that are saturated with media communication — in cultures 
of mediatization”.
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3. os ambientes de convergência e 4. o acontecimento e a autorreferencia-
lidade (CARVALHO; LAGE, 2012, p. 253-259).

Retomando a proposta de Hepp (2013) para a abordagem de pesquisa 
em midiatização, sua indicação metodológica pressupõe que não se trata 
de tornar o processo uma grande teoria e então, encaixar nele os vários 
contextos identificados na empiria, mas, sim, pensar a midiatização como 
uma força de moldagem aberta à interação com a sociedade. Seu conceito 
de “mundos midiatizados” permite situar o “mundo da ciência” em uma 
abordagem transcultural, cujas condições sociais precedem as condições 
da cultura da mídia.

Nesse sentido, ao invés de apresentar uma abordagem da “midiatização 
da ciência”, buscou-se aqui afastar-se de uma visão midiacêntrica, em que 
as culturas da mídia envolveriam e modificariam as culturas da ciência 
de forma plena. Ao contrário, a análise foi orientada para tipificar como 
se dá a “midiatização na ciência”, reconhecendo que a mídia desempenha 
um papel crucial, mas não determinante, no fornecimento de informações 
necessárias para tomada de decisões sobre riscos, benefícios e opções de 
consumo associados aos produtos derivados da ciência e tecnologia.

Conforme apontou Hjarvard (2012), os meios de comunicação são 
também um espaço para a discussão pública e a legitimação da ciência. 
Para tratar de assuntos científicos, o jornalismo busca fontes de informação 
confiáveis, normalmente ligadas a universidades e centros de pesquisa - mas 
não só eles. A análise empírica de notícias veiculadas pela mídia pretende 
revelar o jogo discursivo e de poder de quem integra a controvérsia do caso 
da fosfoetanolamina.

Da fosfoetanolamina à “pílula do câncer” em  
O Globo e Folha de S. Paulo

A fosfoetanolamina é uma substância presente em todos os tecidos e ór-
gãos animais, um composto encontrado no estado livre na natureza e no 
organismo (OUTHOUSE, 1936 apud MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015, p. 6). 
De acordo com o relatório de atividades do grupo de trabalho sobre a 
fosfoetanolamina do Ministério da Saúde, publicado em 22 de dezembro 
de 2015, a fosfo “está presente na composição natural do leite materno 
humano, sendo o mais importante aminoácido fosfórico consumido por 
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bebês em fase de amamentação” (HARzER et al., 1984; LAWRENCE et al., 
2011 apud MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015, p. 6).

No início dos anos 1990, essa substância passou a ser estudada de for-
ma independente pelo químico Gilberto Orivaldo Chierice, pesquisador 
ligado ao Grupo de Química Analítica e Tecnologia de Polímeros do Ins-
tituto de Química de São Carlos, da USP. Sua motivação para as pesqui-
sas partia da hipótese de que os pacientes com câncer não produziriam 
quantidade suficiente de fosfoetanolamina no organismo, o que o levou à 
proposta de que a administração da substância pudesse combater a doença 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015, p. 7).

Após anos de estudo, Chierice conseguiu sintetizar em seu laboratório 
a fosfoetanolamina sintética, “uma molécula fosforilada artificialmente, 
produto da combinação de duas substâncias: a monoamina e o ácido fos-
fórico” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015, p. 7), obtendo um composto, 
segundo ele, “de alta pureza, baixo custo e alto rendimento”. Tal processo 
de síntese desenvolvido por Chierice foi objeto de um pedido de patente 
depositado ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em 28 
de fevereiro de 2008. Constam na literatura científica outros processos 
de síntese da substância, conforme indica o documento do Ministério da 
Saúde:

A substância pode ser encontrada no mercado internacional de in-
sumos químicos, uma vez que existem vários outros métodos de 
síntese disponíveis. Por exemplo, a FOS é produzida em escala in-
dustrial pelo laboratório Santa Cruz Biotechnology dos EUA (Te-
xas) e é comercializada pela Sigma-Aldrich há décadas, podendo 
ser comprada livremente. Outro exemplo da FOS encontrada no 
mercado (o produto Calcium-EAP) é comercializado há mais de 
50 anos como suplemento alimentar nos EUA e é utilizado como 
um repositor de íons de cálcio e magnésio. Neste produto, a fosfoe-
tanolamina, usada como transportadora (veículo) desses minerais 
(tais como arginatos, aspartatos, etc), também alega atividade na 
correção de disfunções celulares, tal qual a FOS brasileira se propõe 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015, p. 8).

Antes mesmo que a fosfoetanolamina desencadeasse as mobilizações 
midiáticas em torno de sua eficácia no combate e cura do câncer, portanto, 
o composto já tinha um histórico de usos, aplicações e efeitos em seres 
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humanos. A síntese desenvolvida de forma experimental pelo professor 
Chierice em seu laboratório, trouxe, entretanto, um elemento, a princípio, 
inovador: a promessa de que poderia se tornar uma solução para o trata-
mento e potencial cura do câncer.

O pesquisador se aposentou da USP em dezembro de 2013, mas alega 
que, em 1995, chegou a assinar um convênio com o Hospital Amaral 
Carvalho, localizado em Jaú (SP), a fim de testar as pesquisas realizadas 
em seu laboratório - dentre elas, o uso da fosfoetanolamina em pacientes 
com câncer -, por um período de cinco anos. Desde essa época, portanto, 
o composto teria sido distribuído a pacientes, antes mesmo da criação 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), órgão regulador2 
fundado em 1999.

O hospital, por sua vez, alega que “não existem registros oficiais da rea-
lização de testes em seres humanos portadores de câncer com a substância 
fosfoetanolamina” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015, p. 8). O jornal Folha 
de S. Paulo3, no entanto, obteve cópia do convênio assinado com o hospital 
em 1996, que previa estudos de testes de próteses feitas a partir de óleo de 
mamona e de “novas moléculas para disfunções celulares”, que, segundo o 
pesquisador, seria o termo então usado para designar a “fosfo”.

No ano 2000, com o fim desse convênio, pacientes começaram a se 
dirigir ao laboratório de Chierice, em São Carlos, em busca das “pílulas do 
câncer”. Foi assim que o químico passou a distribuir a substância, por conta 
própria, a quem lhe procurava - segundo reportagem da revista Pesquisa 
Fapesp de maio de 2016, ele calcula ter fabricado, por ano, cerca de 40 
mil cápsulas, para atender à demanda de aproximadamente 800 pessoas. 
A reportagem não menciona as fontes de financiamento a que Chierice 

2. De acordo com o site da Anvisa, o órgão “tem por finalidade institucional 
promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário 
da produção e consumo de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, 
inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles 
relacionados, bem como o controle de portos, aeroportos, fronteiras e recintos 
alfandegados”. Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/institucional>. Acesso 
em 8 ago. 2016.

3. Conforme matéria publicada em 2 de junho de 2016. Disponível em: http://
www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2016/03/1745169-se-o-paciente-melho-
rava-que-mal-faria-diz-criador-da-pilula-do-cancer.shtml. Acesso em 27 jul. 2016.



midiatização e textualidades300

teria tido acesso para custear as despesas relacionadas à produção dessas 
pílulas. A distribuição ocorria silenciosa, embora fosse de conhecimento 
de colegas e funcionários da USP, segundo o pesquisador.

A fosfo só passou a chamar a atenção do grande público a partir da 
aposentadoria de Chierice. Em junho de 2014, uma portaria publicada 
pela USP “reforçou a proibição federal a respeito da produção e distri-
buição, por pesquisadores da universidade, de substâncias não aprovadas 
como medicamento pela Anvisa e Ministério da Saúde” (PIVETTA, 2016, 
p. 23). O documento não tratava exclusivamente da distribuição da fosfo-
etanolamina, mas era esse seu principal alvo, com o objetivo de interrom-
per a distribuição informal da substância.

Os pacientes passaram, então, a entrar com pedidos na Justiça para 
obter o direito legal de ganhar as pílulas da USP. Em contrapartida, a Uni-
versidade argumentava que não tinha condições de responder à demanda 
das liminares, não só porque não tem atribuições de um laboratório far-
macêutico, mas também devido à falta de pesquisas e regulamentações 
oficiais que autorizassem o uso seguro da fosfo sintética em humanos. Ao 
longo de um ano, as liminares continuaram a ser concedidas por juízes de 
primeira instância e a Universidade recorria dos pedidos, travando uma 
verdadeira batalha judicial que fazia com que os processos fossem enca-
minhados ao Tribunais de Justiça, onde as decisões não eram unânimes.

A controvérsia se intensificou quando o presidente do Tribunal de Jus-
tiça de São Paulo, José Renato Nalini, suspendeu, em setembro de 2015, 
os efeitos de centenas de liminares já concedidas, tendo como um dos 
argumentos a falta de registro do medicamento para uso humano junto à 
Anvisa. No mês seguinte, em outubro de 2015, o ministro Edson Fachin, 
do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu liminar suspendendo a de-
cisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. No mesmo mês, a Universidade 
publicou uma carta4 dirigida aos pacientes com câncer que reivindica-
vam o direito de receber as pílulas, alertando que, desde a edição da por-
taria de junho de 2014, o Grupo de Química Analítica e Tecnologia de 
Polímeros de Chierice não havia apresentado as licenças e registros que 
permitam a produção da fosfoetanolamina para fins medicamentosos.

4. “Esclarecimentos à sociedade”. Disponível em: <http://www5.iqsc.usp.br/esclare-
cimentos-a-sociedade>. Acesso em 21 jul. 2016.
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Trazendo a discussão sobre midiatização para a descrição da contro-
vérsia, conforme aponta Hjarvard (2012), “uma parte significativa da in-
fluência que a mídia exerce decorre do fato de que ela se tornou uma parte 
integral do funcionamento de outras instituições” (p. 54). A publicação do 
documento pela USP sinaliza para um dos modos como a “lógica da mí-
dia” obrigaria, em menor ou maior grau, as instituições a se manifestarem 
publicamente acerca de questões referentes ao seu funcionamento interno. 
Além de tratar da portaria, a carta da USP destacava, ainda, que a distri-
buição da substância feria a legislação federal e não era segura para uso 
humano. Segundo o Ministério da Saúde (MS), a partir desse momento 
foram iniciadas discussões sobre a necessidade de pesquisas para garantir 
a segurança e a eficácia do uso da substância:

De um lado, a população pressiona os governantes por celeridade, 
uma vez que o câncer é uma doença crônica que contribui de maneira 
importante no perfil de morbimortalidade atual em diferentes 
países. De outro lado, as instâncias éticas e regulatórias alertam para 
o potencial risco para a população da distribuição dessa substância 
sem produção dentro das Boas Práticas de Fabricação e Controle 
e sem os devidos estudos para comprovação da sua qualidade, 
segurança e eficácia (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015, p. 10).

O trecho do documento do Ministério sinaliza também para outro 
aspecto apontado anteriormente: a participação do público como elemento 
que altera os modos de fazer jornalismo na nova ordem comunicacional. 
Diante da comoção popular, intensificaram-se as manifestações midiáticas 
a favor da liberação da substância para os pacientes com câncer, como no 
Programa do Ratinho, do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT). Ainda 
no mês de outubro, o programa dominical Fantástico, da Rede Globo de 
Televisão, colocou no ar uma extensa reportagem sobre a substância, com 
depoimentos de pesquisadores e um alerta feito pelo médico Drauzio 
Varella5, reconhecido por seus trabalhos em colaboração com a emissora 
e pela participação em livros e projetos de divulgação científica.

5. Disponível em: <http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2015/10/drauzio-varel-
la-alerta-sobre-capsulas-distribuidas-como-cura-do-cancer.html>. Acesso em 8 
ago. 2016.
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O próprio Varella publicou em seu canal no YouTube, posteriormente, 
um vídeo em que se defende de acusações e manifestações contrárias ao 
posicionamento que adotou em sua participação no Fantástico6. Outras 
iniciativas independentes de divulgação científica também se posicionaram 
a respeito da polêmica, como o projeto Canal do Pirula, que publicou, em 
18 e 22 de outubro, dois vídeos7 sobre a polêmica da fosfoetanolamina 
que, juntos, já somavam mais de meio milhão de visualizações em 8 de 
agosto de 2016.

Em 30 de outubro de 2015, o Ministério da Saúde publicou a Portaria 
GM/MS número 1.767/2015, que instituiu o Grupo de Trabalho (GT) para 
apoiar as etapas necessárias ao desenvolvimento clínico da fosfoetanola-
mina sintética e conduzir a aprovação do uso da substância como medi-
camento. As ações do GT desencadearam, em 16 de novembro de 2015, 
uma reunião conjunta do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 
(MCTI) e do Ministério da Saúde, em que o então ministro Celso Pansera 
anunciou a liberação, na forma de encomenda direta, de R$ 10 milhões 
para o financiamento das etapas iniciais das pesquisas com a fosfo, dispo-
nibilizados ao longo de três anos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015, p. 15).

No último trimestre de 2015, as discussões chegaram à Câmara dos De-
putados e ao Senado, onde Chierice e outros pesquisadores de seu grupo 
foram defender o uso do composto. Já em março de 2016, a Câmara aprovou 
um projeto de lei que liberava o uso da fosfo em pacientes diagnosticados 
com tumores malignos. Em 22 de março o projeto foi aprovado também 
pelo Senado e encaminhado para a sanção da Presidenta Dilma Rousseff.

A Lei número 13.269, de 13 de abril de 2016, autorizava o uso da subs-
tância fosfoetanolamina sintética por pacientes diagnosticados com neo-
plasia maligna, mas ressaltava que só poderiam fazer uso da substância, 
por livre escolha, os pacientes que apresentassem laudo médico compro-
vando o diagnóstico e assinatura de termo de consentimento e responsa-

6. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=o9dOi65pKMQ>. Acesso 
em 8 ago. 2016.

7. “A USP, o câncer e a cura”, disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=L51NrrK1APQ>. Acesso em 8 ago. 2016. “13 respostas sobre a fosfoetano-
lamina”, disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=F7H0b7vMR4c>. Aces-
so em 8 ago. 2016.



303Midiatização na ciência

bilidade pelo paciente ou seu representante legal. A comunidade científica 
logo repudiou a medida, que atropelou todos os protocolos científicos e 
de segurança. Cerca de um mês depois, porém, em decisão liminar, o STF 
suspendeu a lei que liberava a “pílula do câncer”, aceitando uma ação pro-
tocolada pela Associação Médica Brasileira (AMB). Até a análise desen-
volvida neste artigo, não havia previsão de data para o julgamento defini-
tivo da questão pelo STF, embora testes clínicos estejam em andamento.

De acordo com reportagem da revista Pesquisa Fapesp, a USP denun-
ciou o químico Chierice por curandeirismo e crime contra a saúde pública 
à Polícia Civil em março de 2016. Segundo o portal G18, porém, não fo-
ram encontradas denúncias de crime pela polícia. Em julho, a USP abriu 
sindicância interna para investigar a atividade do pesquisador. O fato é 
relevante por se tratar de um movimento de judicialização, por parte da 
Universidade, que, durante anos, não se manifestou, mas, posteriormente, 
se posicionou contrária à distribuição das pílulas pelo pesquisador.

A seguir é apresentada a análise das publicações dos dois maiores 
jornais de referência em circulação do país (Folha de S. Paulo e O Globo) 
no período de março a julho de 2016. Identificou-se que a cobertura 
jornalística nesse período seguiu dois temas preponderantes: a aprovação 
e suspensão da lei que autorizava o acesso à fosfoetanolamina sintética por 
pacientes com câncer e os resultados dos primeiros testes pré-clínicos com 
cobaias. Nesses dois momentos distintos, buscou-se identificar as vozes 
autorizadas a que o jornalismo recorria a fim de relatar a seu público o vai 
e vem da polêmica. Também buscou-se analisar como a ciência aparece 
nos textos selecionados, seja por meio de depoimentos de pesquisadores 
ou explicações sobre os modos de funcionamento do fazer científico.

Entre a política e o tribunal: liberação e suspensão da  
distribuição da fosfoetanolamina

A liberação de medicamentos no país segue rigorosos critérios técnico-
científicos estabelecidos a partir de protocolos internacionais, controlados 
pela Anvisa. Em primeiro lugar, é preciso realizar testes pré-clínicos in 

8. “USP abre sindicância para investigar pesquisador da fosfoetanolamina”. Dispo-
nível em: http://goo.gl/7WX88a. Acesso em 26 de jul. 2016.
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vitro (com células cultivadas em laboratório) e in vivo (em animais). As 
substâncias mais promissoras chegam à etapa dos ensaios clínicos com 
humanos. Os testes clínicos costumam ser divididos em três fases.

Na fase 1, um pequeno grupo de pacientes (na casa das poucas dezenas) 
recebe a droga e a tarefa inicial dos cientistas é verificar apenas se a molécula 
é segura para o organismo humano. Na fase 2, esse grupo é ampliado para 
até algumas centenas de pessoas e os pesquisadores verificam se a droga 
é eficaz no tratamento de uma doença específica. Por fim, a fase 3, com 
milhares de pacientes, busca confirmar os dados sobre eficácia, verificar 
se há efeitos colaterais relativamente incomuns e comparar a nova droga 
com outros tratamentos já conhecidos. Após essa etapa, a droga é liberada 
para consumo9.

No caso da fosfoetanolamina, o que se observa, entretanto é que a ju-
dicialização, a midiatização e politicalização do assunto alteraram essa or-
dem. As decisões políticas dos Poderes Legislativo (Congresso Nacional), 
Executivo (Presidência da República) e Judiciário (Órgãos de primeira 
instância) acataram os pedidos de acesso à substância por pacientes com 
câncer, sem que fossem realizados os testes legalmente exigidos. Já os Tri-
bunais Superiores anularam decisões judiciais iniciais, pois entenderam 
que a fosfoetanolamina pode oferecer risco à saúde dos pacientes, por não 
ter passado por testes científicos que comprovariam a sua segurança e efi-
cácia enquanto medicamento. Essa é a posição assegurada por médicos e 
cientistas10.

Textos publicados no dia 8 de março, nas seções Equilíbrio e Saúde da 
Folha de S. Paulo e Saúde de O Globo, destacaram a aprovação, no plenário 

9. Conforme matéria publicada pela Folha de S. Paulo: “Pacientes do SUS serão os 
primeiros voluntários de estudo com ‘pílula do câncer”, em 30 abr. 2016. Acesso em 
04 ago. 2016.

10. Conforme matéria publicada pela Folha de S. Paulo: “Ministro quer legalização 
da ‘pílula do câncer’ como suplemento alimentar”, no dia 30 de março, o então mi-
nistro da Ciência e Tecnologia, Celso Pansera, disse em entrevista coletiva que iria 
sugerir ao Congresso e à Anvisa a liberação da fosfoetanolamina como suplemento 
alimentar, podendo ser distribuída em farmácias e lojas especializadas, sem o status 
de medicamento. Sua decisão baseou-se no resultado dos primeiros estudos realiza-
dos com a substância, que mostraram que ela não é tóxica aos seres humanos. Sua 
sugestão, contudo, não foi acatada.
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da Câmara dos Deputados, do projeto de lei que autorizava a produção, 
comercialização e o uso da fosfoetanolamina, mesmo antes da conclusão 
de estudos que comprovassem sua segurança e eficácia. Ambos os jornais 
parecem indicar um posicionamento cauteloso em relação à liberação 
da substância: na Folha de S. Paulo, o repórter trata dos “supostos efeitos 
contra a doença [o câncer]” e reforça que a aprovação na Câmara foi feita 
“antes da conclusão de estudos que comprovem sua eficácia”. Já em O Globo, 
a reportagem menciona “o polêmico projeto” que autoriza o uso da pílula 
que “nunca foi testada em pessoas” e que, por isso, “não pode sequer ser 
considerada um medicamento”. O jornal carioca, por sua vez, apresenta 
aspas de políticos que se posicionam a favor e contra a medida, sendo um 
deles o deputado Mandetta (DEM-MS), médico, que criticou o projeto: 
“Essa não é a maneira correta de fazer pesquisa”.

No dia 22 de março, a aprovação do Senado também ganhou destaque 
em O Globo, ressaltando que a aprovação ocorreu logo depois de os 
primeiros resultados com a droga indicarem que ela tem pouco ou nenhum 
efeito sobre células tumorais. Além disso, a reportagem traz, mais uma vez, 
a fala de políticos, como o senador Omar Aziz (PSD-AM) que defendeu 
a liberação da pílula afirmando que “ninguém aqui tem o direito de não 
deixar as pessoas tentarem se salvar”. Não há espaço, entretanto, para a voz 
dos pacientes - nenhuma fonte que estivesse fazendo uso da substância 
parece ter sido ouvida, assim como o jornal não apresenta depoimentos 
de pesquisadores, limitando-se no último parágrafo a apontar que “os 
cientistas têm se posicionado contra a pílula do câncer”.

No dia seguinte, a matéria da Folha de S. Paulo com o título “Anvisa 
vai recomendar que Dilma Rousseff vete a pílula do câncer” indica que 
a agência enviaria uma nota técnica ao Palácio do Planalto repudiando 
a liberação da fosfo antes da realização de estudos clínicos de segurança. 
Uma das justificativas para a ação, segundo o diretor-presidente da Agência, 
Jarbas Barbosa, seria evitar um precedente muito grave em relação às re-
gras e normas da Anvisa para aprovação de medicamentos. Em sua fala 
selecionada pelo jornal, Barbosa argumenta: “O que impede de que amanhã 
um laboratório não vá fazer lobby no Congresso porque está numa deter-
minada posição na fila e acha que é melhor dos que estão à frente?”.

A fala de Barbosa aponta para uma preocupação jurídica e também 
institucional, no sentido de impedir o enfraquecimento de regras estruturais 
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que poderiam alterar o funcionamento da Agência. Seu depoimento não 
trata da garantia de saúde aos pacientes, nem mesmo do respeito ao trabalho 
de pesquisa dos cientistas, mas sim de uma preocupação com o poder e a 
imagem da agência regulatória que, segundo ele, é o órgão responsável por 
aprovar medicamentos de acordo com critérios técnico-científicos. “Ainda 
segundo Barbosa, a aprovação do projeto é ‘ruim’ para a Anvisa”, destaca 
o jornal.

No dia 5 de abril, o presidente do STF, Ricardo Lewandovski, autorizou 
a USP a suspender a “pílula do câncer”, conforme divulgado pela Folha de 
S. Paulo, já que a liberação da substância cuja eficácia, segurança e quali-
dade são incertas, coloca em risco a saúde dos pacientes. Dias antes, em 
1º de abril, a USP havia fechado o laboratório que produzia a substância, 
quando deslocou o último técnico que sintetizava a fosfoetanolamina para 
ajudar nos testes de investigação da pílula, conduzidos pelo Instituto do 
Câncer de São Paulo (Icesp).

Poucos dias depois, no dia 14 de abril, a Presidente Dilma Rousseff 
sancionou a lei que autorizava o uso da “pílula do câncer”, sem o aval da 
Anvisa. Cientistas, médicos e até juristas logo reagiram. A Anvisa afirmou 
em matéria publicada pela Folha de S. Paulo no mesmo dia, que a autori-
zação para o uso do produto antes da conclusão dos estudos clínicos “abre 
perigoso precedente” e “afronta o sistema regulatório em vigor, que foi 
estabelecido pelo próprio Congresso Nacional”. Já o jornal O Globo en-
trevistou cientistas que afirmaram que a decisão foi política e “populista” 
e destacou que a presidente ignorou as recomendações da comunidade 
científica e da Anvisa.

Os juristas consultados questionaram a validade da lei aprovada em 
diversas matérias divulgadas nos dias 14 e 16 de abril pelos dois jornais.  
A matéria da Folha de S. Paulo de 15 de abril destaca que a Anvisa preten-
dia ir à Justiça contra a liberação da pílula do câncer. Foi o Tribunal Regio-
nal Federal da 3ª Região que no dia 12 de maio suspendeu a distribuição 
da substância nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, autorizada 
previamente por lei pela Presidenta da República. A motivação era de que 
não há prova científica capaz de atestar a eficácia da fosfoetanolamina sin-
tética no tratamento do câncer. Uma semana depois, em liminar, o STF 
suspendeu, em votação apertada (seis votos a quatro), a lei que autorizava 
a pílula do câncer, notícia divulgada pelos dois jornais em 19 de maio.
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O STF acatou o pedido feito pela Associação Médica Brasileira (AMB), 
em uma ação que questionava a liberação da fosfoetanolamina. Segundo 
a entidade, o país colocou em risco a segurança e a saúde dos pacientes e 
abriu precedente para que outras drogas sejam ofertadas à população sem 
que haja comprovação de segurança e eficácia. No mesmo dia, em nova 
matéria publicada na Folha de S. Paulo, a Anvisa e o Ministério da Saúde 
classificaram a decisão como positiva. O pedido da AMB foi mais uma 
demonstração da força da coletividade de cientistas na condução e no 
encaminhamento do caso, ainda que, primeiramente, tivessem testemu-
nhado suas normas e etapas regulatórias sendo substituídas por decisões 
políticas em instâncias jurídicas.

No dia 21 de maio, a manchete do jornal O Globo destacou que os 
médicos comemoraram decisão do STF sobre a “pílula do câncer” e que 
entidades nacionais apoiavam a suspensão da lei que liberava a fosfoeta-
nolamina. Nessa mesma matéria e pela primeira vez, o veículo trouxe a 
voz dos pacientes, que demonstraram revolta com a derrubada da lei que 
liberou a substância. O clamor popular, contudo, não foi forte o suficiente 
para invalidar a posição praticamente unânime dos médicos e cientistas, 
acatada pelo STF.

O estudo de Latour (2011) sobre o fazer científico não considera essa 
interferência incontestável da esfera judicial, mas sim o poder dos discursos 
- chamados por ele de sentenças - de cientistas, engenheiros e políticos na 
construção de um fato científico. Nesse sentido, para o autor: “Nós, leigos, 
pessoas não pertencentes à área ou simples cidadãos, seríamos incapazes de 
discutir sentenças [...]. Mas, uma vez que outras pessoas discutam essas coi-
sas [...], somos conduzidos, sem esforço nenhum” (LATOUR, 2011, p. 36).

Não foi, contudo, o que se observou no caso da controvérsia da fos-
foetanolamina. O relato dos pacientes quanto à eficácia da substância no 
tratamento de câncer - à mercê da ausência de validação científica - ga-
nhou força nos tribunais de primeira instância e no Congresso Nacional, 
promovendo um verdadeiro “cabo de guerra” entre os médicos defensores 
dos preceitos científicos e os pacientes na luta pela vida. O conflito e a con-
trovérsia adentraram os tribunais superiores, que derrubaram decisões 
anteriores de outros juízos, acatando a posição de médicos e cientistas. Isso 
revela que as leis também podem ser interpretadas de diferentes formas, 
dependendo da disputa de poder e sentidos envolvidos.
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A comprovação científica da eficácia da fosfoetanolamina 
sintética contra o câncer

Após a enxurrada de ações judiciais e manifestações organizadas pelos 
pacientes que queriam ter acesso à fosfo sintética, em outubro de 2015, 
o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação liberou dez milhões para 
estudos não clínicos e para a etapa inicial das pesquisas clínicas a fim de avaliar 
cientificamente a eficácia do medicamento. Tais estudos independentes 
foram realizados pelo Centro de Inovação e Ensaios Pré-clínicos (CIEnP), 
em Santa Catarina, pelo Laboratório de Avaliação e Síntese de Substâncias 
Bioativas da Universidade Federal do Rio de Janeiro (LASSBio-UFRJ) e pelo 
Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos da Universidade 
Federal do Ceará (NPDM/UFC).

Os primeiros resultados dos testes foram apresentados pela Folha de  
S. Paulo em 21 de março de 2016, sob o título “‘Pílula do câncer’ é reprovada 
em primeiro teste oficial”. A notícia aponta que a substância demonstra 
pouco ou nenhum efeito sobre células tumorais, com desempenho muito 
inferior ao de drogas anticâncer já disponíveis há décadas no país. O jornal 
responsabiliza o “entusiasmo popular” pela crescente onda de judicialização 
que levou à liberação da produção e uso da pílula por pacientes, sendo que 
não apresenta declaração ou depoimento de qualquer pessoa que tenha 
feito uso da substância. A Folha de S. Paulo apresenta depoimentos de 
pesquisadores convidados a comentar os resultados dos primeiros testes e 
também aspas do presidente da Anvisa, Jarbas Barbosa.

Novos testes divulgados na matéria publicada no dia 31 de maio do 
mesmo veículo relatam que a pílula do câncer foi reprovada mais uma vez. 
Segundo o jornal, a única avaliação positiva seria a comprovação de que a 
fosfoetanolamina não é tóxica, mesmo quando ingerida em altas concen-
trações. Dois dias depois, no dia 2 de junho, o jornal traz a divulgação de 
um novo teste, que aponta que a pílula do câncer retarda tumores de pele. 
Seria o primeiro sucesso da substância nos ensaios conduzidos por equipes 
independentes, a pedido do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, 
embora a reportagem afirme que os resultados demonstram menor eficácia 
quando comparados a quimioterápicos já em uso por pacientes há anos.

Nas matérias relacionadas à eficácia da substância para o tratamento e 
a cura do câncer, a Folha de S. Paulo apresentou informações mais deta-
lhadas, fazendo uso de infográficos e de explicações sobre as diversas eta-
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pas necessárias à liberação de compostos por agências reguladoras como 
a Anvisa. No texto publicado em 2 de junho de 2016 com o título “Novo 
teste aponta que ‘pílula do câncer’ retarda tumor de pele”, o jornal, inclusive, 
apresenta esclarecimentos sobre os diferentes tipos de tumores cancerí-
genos, explicando a impossibilidade de um único remédio ser capaz de 
tratar ou curar todas as formas de câncer.

O Globo segue a mesma cobertura da Folha de S. Paulo, mas atendo-se 
de maneira superficial à divulgação dos dados. No dia 1º de junho apre-
senta a informação de que a fosfo seria inócua na destruição ou inibição 
do crescimento de células com câncer, conforme resultado de testes com 
cobaias. No dia seguinte, 2 de junho, uma matéria sob título “Pesquisa 
aponta efeito da ‘pílula do câncer em tumor” aponta que uma dosagem 
maior da substância teria conseguido reduzir em 34% um melanoma. Os 
pesquisadores explicam, contudo, que a substância não demonstrou efeito 
sobre tumores de proliferação rápida, mas que esses testes não bastariam 
para descartar uma eventual eficácia em seres humanos.

A matéria em questão conta com depoimento de um ex-membro da 
equipe de Chierice, o pesquisador Salvador Claro Neto, explicando que não 
é a fosfo que mata o tumor, mas, sim, o sistema imunológico do doente. No 
entanto, o jornal não expande a informação de modo a explicar ao leitor as 
diferentes etapas da pesquisa e quais os efeitos obtidos com teste in vitro ou 
in vivo, por exemplo.

Conforme apresentada, a fala do pesquisador perde sua força argu-
mentativa no que tange ao convencimento quanto à possibilidade de trata-
mento a partir da ingestão das pílulas de fosfoetanolamina sintética. Para 
um leitor leigo, falta a explicação sobre a diferença de ação da substância e 
de porquê é o sistema imunológico o responsável por matar o tumor, por 
exemplo. Pode-se inferir daí que a cobertura não se preocupa com o escla-
recimento dos fatos científicos, mas se restringe a um relato, dia após dia, 
de como a polêmica da fosfo foi conduzida dos laboratórios aos tribunais 
e de volta aos laboratórios.

Todas as notícias analisadas fazem referência a dados de relatórios di-
vulgados pelos laboratórios escolhidos pelo MCTI para realizarem os testes 
oficiais da substância e apontam que ela não é tóxica. As controvérsias 
científicas, a partir do viés midiático, ganham maior amplitude, podendo 
fornecer diversas razões que estão por trás da crença popular no poten-
cial de cura da substância. Nesse sentido é importante considerar que a 
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construção do fato científico é um processo coletivo, impossível de ser 
concebido individualmente, como aponta Latour (2011). Cada novo texto, 
nova informação, fornece ainda mais força ao fato já consolidado, como 
um empilhamento de camadas que acrescenta algo à anterior.

Nessas últimas abordagens, contudo, as informações acentuam ainda 
mais a polêmica, colocando de lados opostos os cientistas e os públicos e 
mesmo médicos e pacientes, como a matéria da Folha cujo título é “‘Pílula 
do câncer’ fez de médico e paciente ‘adversários’, diz oncologista”. Para a 
classe médica, apenas os relatos de pacientes que melhoraram ao ingerir a 
fosfoetanolamina não são suficientes para garantir a segurança e a eficácia 
da substância. Por isso, os cientistas ainda não conseguem dar uma resposta 
definitiva, por falta de testes conclusivos. A incerteza que envolve órgãos 
reguladores, parlamento, judiciário, médicos, cientistas e pacientes continua.

Em 21 de julho, a Folha de S. Paulo e o jornal O Globo trataram do início 
dos testes clínicos com pacientes com câncer, coordenados pelo Instituto 
de Câncer de São Paulo. No dia anterior, O Globo publicou uma matéria 
na qual destacou que o Governo do Estado de São Paulo recebeu cerca de 
800 mandados judiciais para a liberação de pílulas a pacientes com câncer 
apenas às vésperas do início do teste, o que poderia comprometer o forne-
cimento da substância aos 210 pacientes selecionados. No total, há entre 
15 mil e 18 mil liminares judiciais ativas de pacientes que tentam obter a 
fosfoetanolamina, segundo informações do Secretário Estadual de Saúde 
do Estado de São Paulo, David Uip, concedidas à Folha de S. Paulo. Para 
ele, a alta judicialização do tema também motiva a realização da pesquisa.

O estudo oficial inédito com seres humanos portadores de câncer com 
a substância fosfoetanolamina iniciou-se em 25 de julho de 2016, sob co-
ordenação do Instituto de Câncer de São Paulo. A equipe envolvida nos 
testes clínicos aponta que em seis meses poderá atestar a eficácia da pílula. 
O oncologista e diretor do Instituto de Câncer de São Paulo, Paulo Hoff, 
afirmou à edição do dia 21 de julho da Folha de S. Paulo que é preciso dar 
uma resposta definitiva à sociedade sobre a questão, mas será mesmo esse 
o fim da controvérsia?

Considerações finais
Buscou-se identificar como as forças de moldagem da mídia agem não 
apenas na configuração da controvérsia da fosfoetanolamina, mas também 
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como atuam no próprio fazer jornalístico e nas instituições em que interagem 
jornalistas e fontes, órgãos públicos e políticos, especialistas e leigos. Ao 
final da análise aqui empreendida, é possível indicar que ambos os veí-
culos analisados realizaram coberturas semelhantes da polêmica, forne-
cendo as mesmas mensagens, proveniente das mesmas fontes ligadas às 
instâncias de poder hegemônico, principalmente políticas e em segundo 
plano, científicas. Em apenas uma reportagem foi identificada uma voz de 
um paciente. Ao trazer dados, informações e vozes de autoridades instituí-
das é possível concluir que os jornais mais buscavam fechar a caixa-preta 
e encerrar a controvérsia que apresentar aos seus leitores elementos que 
pudessem complexificar o entendimento da polêmica.

Já as disputas de sentido e os jogos de poder observados foram decorrentes 
de ações do parlamento e dos juízos de primeira instância que liberaram 
o uso da substância sem comprovação científica, motivados pela situação 
sensível e crítica de milhares de pacientes com câncer. Essa relação da fosfo 
sintética com as instâncias jurídicas indica um novo lugar para a ciência, 
longe dos laboratórios, fora do controle dos pesquisadores, mas ainda 
distante da sociedade. Observa-se como a judicialização dessa polêmica, 
potencializada pela mídia, interfere significativamente no fazer científico e 
na vida dos indivíduos. Esse poder, expresso nos textos dos jornais, guia 
os leitores a trilharem caminhos diversos e nesse caso, contribui para a 
abertura da caixa-preta e a continuidade da controvérsia científica.

Ao mesmo tempo, vozes dissonantes de pesquisadores acabaram por 
demonstrar rachaduras na infalibilidade científica. Chierice e sua equipe 
acabaram se configurando como uma rede de influências fracas e poderes 
políticos reduzidos diante das engrenagens científicas, políticas, institu-
cionais e midiáticas que desenharam a polêmica da fosfo sintética. Ao não 
saber como arregimentar um grupo forte que o ajudasse a “bancar” sua 
substância dentro das regras e normas estabelecidas, o pesquisador viu-se 
isolado dos seus pares, vinculado cada vez mais aos doentes que a ele re-
corriam sem qualquer conhecimento científico a respeito da substância.

Pensando novamente nas três chaves metodológicas de Ricoeur (2012) 
(o Mesmo, o Outro e o Análogo), pode-se indicar que muitas das repre-
sentações presentes nos textos se dão na perspectiva da Mesmidade. No 
que tange à complexidade da formação dessa controvérsia, os textos aca-
bam por eliminar o diferente, construindo uma história tão relacionada 
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com uma “nova ordem comunicacional” que põe em questão a si própria, 
contando a polêmica sem que se possa conhecer algo novo, além do pen-
samento hegemônico sobre a reconstrução do fato.

Entende-se, também, que a polêmica ocorreu a partir da ação humana 
no mundo da vida, para depois ser potencializada pela mídia: a controvér-
sia científica sobre a fosfo não foi motivada, nem teve origem, na midia-
tização. A análise aqui proposta não se pretende conclusiva e acredita-se 
que estudos de diferentes produtos jornalísticos, redes sociais digitais e 
outras ambiências midiáticas possam indicar novas possibilidades de en-
tendimento dessa controvérsia.
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“Casos de Família” e os sentidos da  
midiatização das práticas psi1

Rafael Barbosa Fialho Martins

introdução

“O único programa do gênero que conta com um psicólogo”2 – assim 
anuncia o site de Casos de Família, exibido de segunda a sexta-feira nas 
tardes do SBT. O talk show baseia-se nas narrativas do cotidiano de pes-
soas comuns, que contam seus problemas para a apresentadora, a plateia, 
a audiência e uma psicóloga, Dra. Anahy D’amico, que comenta os casos 
e orienta os participantes rumo ao cuidado de si. O programa consiste, 
então, em mais um exemplo do fenômeno da midiatização das práticas 
relacionadas ao atendimento psicológico, os ditos “saberes psi”. Como a 
própria atração assume como diferencial a presença de uma profissional 
da Psicologia, acreditamos que este seja um objeto empírico pertinente 
para nos perguntarmos: o que acontece quando um psicólogo faz parte de 
um programa de televisão?

1. Agradecemos a todos os entrevistados e entrevistadas que contribuíram para este 
estudo.

2. Disponível em: < http://www.sbt.com.br/casosdefamilia/programa/sobre/>. 
Acesso em: 30 abr. 2016.
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Algumas pesquisas sobre o programa abordam a relação entre as 
emissões e sua dimensão/pretensão terapêutica (XAVIER, 2014; FREIRE 
FILHO; CASTELLANO; FRAGA, 2008; FURTADO, 2006) focando na 
materialidade das edições exibidas, colocando em segundo plano o âmbito 
da recepção – o que existe, no máximo, é uma etnografia com convidados e 
plateia que ressalta, pontualmente, os efeitos terapêuticos da participação 
(VOLPE, 2013). Por isso, para fomentar a discussão e contribuir com 
uma abordagem original, acreditamos que seja necessário empreender 
uma investigação do ponto de vista de representantes profissionais da 
Psicologia, área atravessada por práticas mediadas pela mídia.

Com o trabalho, pretendemos suscitar a reflexão sobre questões tais 
como: os modos pelos quais a prática psicológica e a mídia se beneficiam 
uma da outra; aspectos positivos e negativos da atuação de Dra. Anahy; 
as diferenças e semelhanças entre o protocolo de atendimento psicológi-
co “real” e aquele mediado por dispositivos midiáticos; possíveis reper-
cussões do programa ou da midiatização da cultura psi na situação de 
consulta e relação psicólogo-paciente e entre paciente e suas esferas de 
convivência; o papel da mídia para a visibilidade do profissional psicólogo – 
todas sob a ótica de representantes da Psicologia.

Longe de querer esgotar o tema e sem pretensões de universalidade, o 
estudo visa, ao contrário, contribuir para o debate em torno da midiatização 
a partir de uma experiência empírica específica, mas não menos rica. Assim, 
a partir de entrevistas em profundidade realizadas com profissionais, 
o objetivo é compreender de que modo a midiatização da Psicologia é 
percebida por pessoas ligadas à profissão do psicólogo, a fim de contribuir 
para a discussão da relação da mídia com a referida esfera.

Notas sobre o fenômeno da midiatização
Embora este seja um estudo essencialmente empírico, faz-se necessário es-
tabelecer alguns parâmetros para a discussão do fenômeno da midiatização 
e sua repercussão no campo da Psicologia. Primeiramente, cumpre dizer 
que, por mais que a midiatização tenha recebido crescentes esforços de pes-
quisas acerca de seu desenvolvimento, nem a relação mídia e sociedade nem 
a discussão sobre tal termo é algo tão recente como parece. Andreas Hepp 
(2014) mostra que desde as décadas iniciais do século XX já é possível en-
contrar estudos que se detiveram sobre mudanças relacionadas à mídia.
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Stig Hjarvard (2012) lembra que a midiatização surgiu como um novo 
quadro teórico para reconsiderar questões antigas relativas ao lugar da mí-
dia na cultura e na sociedade, revelando-se um conceito produtivo para a 
investigação e entendimento de como a mídia “[...] se difunde para, se con-
funde com e influencia outros campos ou instituições sociais” (HJARVARD, 
2012, p. 54).

Essa observação é importante para não naturalizar o conceito de mi-
diatização e evidenciar a importância da historicidade do mesmo, como 
recomenda Carlos Alberto Carvalho (2016). Assim, a partir de uma visão 
histórica, é possível compreender a midiatização como um processo em 
curso e não dado de antemão, mas como fruto de uma conjuntura com-
plexa que reúne fatores econômicos, sociais, mercadológicos, políticos e 
de poder. Um dos autores que ressaltam a incompletude da midiatização 
nos dias de hoje é José Luiz Braga (2006), para quem este fenômeno, em 
que pese seu estágio avançado de desenvolvimento, ainda não pode ser 
considerado um processo hegemônico.

O processo de mediatização da sociedade se encontra tão desen-
volvido que frequentemente já é assumido como modo dominante. 
Fala-se assim em “sociedade mediática” e “sociedade mediatizada” 
para referências ao tempo presente. Se é verdade que o processo se 
encontra em marcha acelerada para se tornar o processo interacional 
de referência [...] isso não significa, porém, que essa hegemonia este-
ja completa. Talvez devêssemos, com mais exatidão, considerar que 
a mediatização já é dominante em múltiplos processos transmissivos 
e interacionais (pela diversidade e pela abrangência de sua penetra-
ção social) – mas ainda não conseguiu atender a vários requisitos de 
articulação e plausibilidade que são cobrados por sua própria lógica 
enquanto processo interacional. (BRAGA, 2006, p. 9)

Antônio Fausto Neto (2008) coloca que a ambiência midiatizada se ca-
racterizaria então pela passagem de um sistema de lógicas sociais a outro. 
Isso significa que se anteriormente, na “sociedade dos meios”, as mídias 
estariam a serviço da organização de um processo interacional, na dita 
“sociedade da midiatização” a cultura midiática se consolidou como uma 
referência para a estruturação sóciotécnica-discursiva da sociedade. Ou 
seja, se já é consenso a importância dos meios na organização das interações 
entre os campos sociais, o olhar para a midiatização requer a compreensão 
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de que as lógicas de funcionamento da sociedade estão atravessadas pelas 
lógicas da mídia. 

Tais transformações fazem emergir zonas de afetação em vários níveis 
e campos da vida social, destacando outro importante elemento caracteri-
zador do fenômeno da midiatização: a diluição de fronteiras entre a mídia 
e os demais campos envolvidos no processo. Logo,

[...] instala-se uma nova ambiência interacional, cujas práticas so-
ciais são atravessadas por fluxos, operações e relações técnico-dis-
cursivas, constituídas por fundamentos midiáticos que, ao encer-
rarem em si mesmos – em suas lógicas e operações – as transações 
de discursos e de interações entre atores e instituições, redesenham 
os vínculos sociais que passam a se reger por novas “formas de 
contatos”. (NETO, 2008, p. 96)

A sociedade atual está permeada pela mídia tão fortemente que esta 
não pode mais ser pensada à parte das instituições e campos, e cabe ao 
analista buscar modos de compreensão dos meios pelos quais as instâncias 
sociais e os processos culturais veem alterados seu caráter, função e estru-
tura em resposta à onipresença da mídia (HJARVARD, 2012). Dois tipos 
principais de abordagem têm sido mais recorrentes para realizar tal tarefa, 
e foram identificados por Hepp (2014) como a corrente institucionalista e 
a socioconstrutivista.

Embora ambas estejam se entrelaçando cada vez mais, a primeira delas 
preocupa-se essencialmente em analisar os impactos da mídia de massa; 
já a segunda foca na dimensão cotidiana das práticas midiatizadas, so-
bretudo aquelas que passam pelas mídias digitais e comunicação face a 
face. Ou seja, se uma tradição prioriza as transformações que acontecem 
pelo encontro das lógicas da mídia com as instituições sociais, a outra tem 
como foco a nova constituição comunicativa da cultura e da sociedade.

Dado o caráter recente de nosso objeto – já que a Psicologia enquanto 
profissão foi regulamentada apenas em 1962 –, talvez não seja possível dizer 
que tratamos de uma instituição propriamente dita e consolidada (FREITAS, 
2008). Tanto os estudos como os depoimentos dos entrevistados mostram 
o quanto a profissão ainda caminha para um estágio pleno de reconheci-
mento. Por isso, consideramos mais pertinente trabalhar com a perspectiva 
socioconstrutivista, já que nossos interesses estão localizados nas afetações 
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da mídia na prática cotidiana da Psicologia, realizada em consultórios e ou-
tras áreas de atuação do psicólogo. Isso não quer dizer, contudo, que esse 
nível micro descarte o desenvolvimento institucional da Psicologia; pelo 
contrário, nossa intenção é vislumbrar modificações estruturais em curso e/
ou futuras a partir da análise da prática mesma da profissão.

Um dos entusiastas da abordagem socioconstrutivista, Friedrich Krotz 
(2014) pontua que a questão central da pesquisa em midiatização é: como 
a vida cotidiana, as relações sociais, as identidades pessoais, as organiza-
ções e instituições, a cultura e a sociedade como um todo estão passando 
por mudanças no contexto de desenvolvimento do sistema de mídia? Por 
isso, o estudo da midiatização deve se deslocar da mídia em si – evitando 
o midiacentrismo – e ir ao encontro dos usos que as pessoas fazem dela.

A fim de compreender as mudanças da vida cotidiana, cultura e 
sociedade no contexto do desenvolvimento da mídia, temos que 
olhar para o que as pessoas estão fazendo e como suas ações de 
comunicação estão mudando no caso em que eles usam meios dife-
rentes em uma área específica da vida: não se concentrar em mídia, 
mas na realidade social. (KROTz, 2014, p. 72)1

Segundo Krotz (2014), atentar-se para as especificidades dos processos 
de midiatização é fundamental para uma compreensão efetiva dos modos 
pelos quais um campo, instituição ou grupo altera suas lógicas, pois cada 
área tem uma experiência diferente com a mídia, demandando regras e 
gerando expectativas diversas. Para operacionalizar tal ideia, o autor in-
dica o conceito de mundos sociais, que seriam conjuntos de atividades ou 
interesses comuns ligados por uma rede de comunicação: “Nesta pers-
pectiva, nós não vivemos numa sociedade como um todo, mas em uma 
enorme quantidade de diferentes mundos sociais em que estamos ativos 
e em que nós nos comunicamos com os outros” (KROTz, 2014, p. 74)2.

1. No original: “In order to understand changing everyday life, culture, and society in 
the context of media development, we have to look at what people are doing and how 
their communicative actions are changing in the case that they use different media in 
a specific area of life: We do not concentrate on media, but on the social reality”.

2. No original: In this perspective, we do not live in a society as a whole, but in a huge 
amount of different social worlds, in which we are active and in which we communicate 
with others.
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Como se trata de uma entidade social e cultural específica permeada 
pela comunicação, cada mundo social tem sua própria dinâmica de intera-
ção com a mídia; assim, a midiatização como um todo acontece por meio 
de distintos sub-processos de midiatização de diferentes mundos sociais. 
Tendo em vista todas essas considerações, nossa análise se deterá sobre o 
mundo social da Psicologia, cujas normas e hábitos comunicacionais es-
pecíficos serão discutidos à luz da influência da mídia. Nesse caso, fazem 
parte desse mundo, por exemplo, psicólogos, estudantes de Psicologia, 
interessados pelo tema, indivíduos que estejam ou já estiveram em tra-
tamento psicológico e demais pessoas que estejam ligadas ao assunto por 
meio da comunicação.

A perspectiva dos mundos sociais sobre os campos de comunica-
ção tematicamente centrados é, então, útil não apenas para uma 
análise das vidas cotidianas de pessoas inseridas em uma cultura 
midiatizada e da sociedade, que entendemos ser construída social-
mente e pela comunicação da pessoas. Também é útil se quisermos 
compreender as formas cambiantes da vida cultural e social pela 
mudança de formas de mídia (KROTz, 2014, p. 75)3.

Por todas essas considerações teóricas, cabe conceituar midiatização 
como os usos que os indivíduos e mundos sociais fazem da mídia, uma 
compreensão mais ampla que a enxerga ao mesmo tempo como um pro-
cesso de longo prazo e algo vivido cotidianamente na vida das pessoas. 
“Midiatização” não deve ser pensada como sinônimo de “digitalização”, 
tampouco como proveniente apenas da mídia: ao contrário, trata-se de 
um fenômeno descentralizado, em que a mídia não é o principal agente, e 
sim mais um ator envolvido no complexo jogo de forças tecido na cultura 
e na sociedade (KROTz, 2014).

3. No original: Such a social world perspective on people’s thematically centred fields of 
communication is thus not only helpful for an analysis of the everyday lives of people 
in a mediatised culture and society, which we understand to be constructed socially 
and by communication of the people. It is also useful if we want to understand the 
changing forms of cultural and social life by changing forms of media.
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Amiga, conselheira ou psicóloga?  
A atuação psi em um talk show

O encontro do mundo social da Psicologia com a mídia tem sido acompa-
nhado e discutido em várias instâncias, como imprensa, academia e con-
selhos da classe. No âmbito da pesquisa em Comunicação, entre os autores 
que se ocupam com tal questão está Monalisa Xavier (2014), que aborda as 
possíveis transformações da consulta psicológica quando midiatizada em 
dispositivos interacionais “psi”.

Fora de cena, a atuação psicológica de Fonseca4 e D’amico poderia 
se configurar como aconselhamento psicológico, sessão de terapia 
individual, familiar, de casal ou grupal, ou ainda uma prática de 
orientação psicológica, tudo isso bem próximo das regularidades 
tradicionais da Psicologia. Ao entrar em cena, essas regularidades 
são tensionadas pela nova ambiência e se descaracterizam a tal 
ponto de transformar o fazer em uma coisa outra que não mais a 
reconhecida prática psicológica, embora nela referenciada e bus-
cando legitimação. Outras interações, outros processos, transver-
salidades se desenham a partir da constituição do agenciamento 
Psicologia e mídia (XAVIER, 2014, p. 23).

Xavier (2014) considera a exposição da privacidade dos convidados 
em Casos como algo localizado entre a “lamúria publicizada”, a “produção 
de acontecimentos jornalísticos” e as “conjecturas academicistas” do saber 
psicológico na construção de modos de enunciar as histórias de vida con-
tadas no palco, marcadas pela polêmica. Segundo a autora, a intervenção 
de Anahy, em relação aos casos narrados, pode ser identificada como um 
aconselhamento, voltada mais para a ação do consulente do que para a 
autorreflexão; rápido e prático, o aconselhamento é a modalidade que pa-
rece melhor se adequar às características e condições de funcionamento 
da Psicologia no espaço midiático.

Nesse sentido, são colocados de lado alguns princípios canônicos da 
prática profissional para dar lugar a ações que deslocam os referentes 
desse mundo social; a começar por dois princípios básicos: o sigilo e a 

4. Até 2011, o psicólogo Ildo Rosa da Fonseca revezava com Anahy D’amico nos 
comentários finais do programa.
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demanda pela “consulta”, já que nem todos ali querem, de fato, ouvir o que 
Anahy tem a dizer.

A partir da análise das falas da psicóloga de Casos de Família, a autora 
identificou uma conduta padrão caracterizada pelas seguintes ações: ela 
lança um olhar externo aos casos (seja individualmente ou de modo gene-
ralizante); nomeia os problemas narrados; cria modelos ideais de compor-
tamento face a eles; aciona teorias instituídas para compreensão dos casos; 
medeia conflitos etc.

Pode ser destacado ainda o tom inferencial do discurso de Anahy, que 
colhe alguns indícios nas falas dos participantes, elabora hipóteses, resgata 
teorias para emitir um parecer e estabelece prescrições. As questões 
discutidas são, sempre que possível, conduzidas ao nível dos sujeitos, como 
se as agruras em tela fossem fruto apenas de responsabilidades individuais 
e não de uma conjuntura mais ampla. De modo geral, o discurso da 
psicóloga situa-se mais próximo do senso comum ou de um “bom senso 
organizado”, flertando com a auto-ajuda e tensionando os limites da 
Psicologia formal. Por sua vez, esta aparece opacamente, servindo mais 
como uma maneira de legitimar o lugar de fala de Anahy – ou melhor, 
“doutora Anahy” (XAVIER, 2014).

Psicólogos no divã: a realização das entrevistas
Xavier (2014) assume que o posicionamento dos profissionais psi em 
relação à midiatização de sua prática profissional na maioria das vezes 
diverge da postura dos media, gerando acaloradas discussões que 
fazem emergir códigos e regularidades inerentes a cada um dos campos 
envolvidos. Apesar de oferecer um consistente estudo das textualidades 
da Psicologia em Casos de Família, a autora não se detém sobre os modos 
pelos quais a midiatização desse mundo social é sentida pelos profissionais 
– tarefa a qual nos propomos neste artigo. Para operacionalizar nosso 
estudo, optamos pela metodologia da entrevista em profundidade, a 
qual acreditamos estar de acordo com nosso objetivo de evidenciar os 
sentidos da presença de uma psicóloga na mídia a partir da perspectiva 
de outros(as) psicólogos(as). Coadunamos com a visão de Jorge Duarte 
(2009), segundo o qual

A entrevista em profundidade é uma técnica dinâmica e flexível, útil 
para apreensão de uma realidade tanto para tratar de questões relacio-
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nadas ao íntimo do entrevistado, como para descrição de processos 
complexos nos quais está ou esteve envolvido (DUARTE, 2009, p. 64).

Entre as potencialidades das entrevistas, podem ser citadas suas possi-
bilidades de explorar e aprofundar um assunto, descrever fluxos e proces-
sos, compreender o passado, analisar, discutir e fazer prospectivas, além 
de indicar problemas, microinterações, padrões e detalhes, obtenção de 
juízos de valor e interpretações, caracterização da riqueza de um tema e 
explicação de fenômenos de abrangência limitada.

Quando fala da utilização da entrevista em profundidade como recur-
so metodológico, Duarte (2009) admite que a técnica não garante conclu-
sões definitivas e sim permite um aprendizado a partir da identificação da 
riqueza e diversidade de um fenômeno em processo. Justamente por esse 
caráter processual é que julgamos a entrevista como caminho pertinente 
para explorarmos as questões colocadas por este artigo, já que partimos 
do pressuposto de que, enquanto um evento em curso, a midiatização traz 
reflexos nos indivíduos por ela afetados, os quais precisam ser ouvidos e 
considerados na construção teórica a respeito do tema.

A partir dos depoimentos de profissionais da Psicologia, a intenção é en-
tender, qualitativamente, como o fenômeno da midiatização é sentido por 
esse mundo social, mais um dos outros que se intercruzam cotidianamente 
com a mídia. Por isso nos preocupamos menos com o número de entrevis-
tados e mais com seu lugar de fala, adotando como critério a escolha por 
profissionais já graduados e com atuação direta na área da Psicologia.

Quadro 1 – Identificação dos entrevistados

identificação do participante ocupação

P1 Docência em Psicologia,  
atuou por dez anos com terapia

P2 Docência em Psicologia

P3 Terapia e Acompanhamento  
Educacional

P4 Terapia e Clínica-Escola

P5 Terapia
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P6 Terapia, Hospital e APAE (Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais) 

P7 Docência em Psicologia e Terapia 

P8 Psicologia Organizacional

P9 Psicologia Organizacional e Terapia

P10 Terapia, CRAS (Centro de Referência 
da Assistência Social)

Fonte: Elaborado pelo autor.

A modalidade de entrevista escolhida foi a semi-aberta, por conjugar 
a flexibilidade da questão não estruturada com um roteiro de controle; ou 
seja, por mais que houvesse perguntas estabelecidas, o participante estava 
livre para se expressar. As perguntas foram elaboradas conforme o quadro 
conceitual da midiatização das práticas psi acima exposto, e são as seguintes:

Quadro 2 – Roteiro de perguntas da entrevista

Primeira parte 

Mídia e 
Psicologia

• O que você entende por mídia?

• Você consome mídia? Como?

• Você acha que aparatos midiáticos/
comunicacionais alteram a prática profissional 
da Psicologia como um todo? Como? 

• O que a mídia ainda não faz pela Psicologia?

• Você se utiliza da mídia em sua atuação 
profissional? Como?

• Você conhece ou consome algum produto 
midiático em que há a participação de um 
profissional da psicologia? Como você os avalia?
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Segunda parte 
Psicologia e 

Casos de Família

• Você considera a abordagem da psicóloga no 
programa adequada? Por quê? 

• Quais os limites e as potencialidades da atuação 
de Dra Anahy?

• Como você acha que deveria ser a abordagem da 
Dra Anahy e demais psicólogos na mídia?

• Você percebe alguma infração ética na atuação 
da Dra Anahy?

• Você consegue enxergar ganhos das falas da 
psicóloga (i) para os participantes no palco e (ii) 
para o telespectador?

• Você acha que o caráter popular do programa 
atrapalha ou ajuda a difundir a Psicologia? 

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os encontros foram realizados entre junho e agosto de 2016 com 
psicólogos(as) da cidade de Viçosa/MG, onde também reside o autor do 
presente trabalho. Já os participantes foram escolhidos aleatoriamente, 
numa apropriação da técnica de pesquisa conhecida como “bola de neve” 
(BERNARD, 1996), em que um entrevistado indica outros. Na primeira 
parte, os convidados foram a indagados a refletirem sobre o papel das 
mídias em sua atuação profissional; depois, assistiram a cinco trechos de 
falas da Dra Anahy e a conversa foi direcionada com base nos vídeos. 
Selecionamos trechos5 de intervenções que refletissem o padrão identifi-
cado por Xavier (2014) – olhar externo aos casos; nomeação dos proble-
mas narrados; criação de modelos ideais de comportamento; acionamento 
de teorias instituídas para compreensão dos casos; mediação de conflitos 
etc). No quadro a seguir detalhamos os vídeos escolhidos:

5. Todos os trechos fazem referência ao tema da violência contra a mulher, ga-
rantindo uma homogeneidade para a discussão e análise. Além disso, o tema é ob-
jeto de estudo de tese do autor deste trabalho. Embora o assunto tenha ganhado 
certo relevo nas entrevistas, os participantes foram sempre estimulados a falarem 
mais sobre a abordagem de Dra Anahy do que do tema da violência em si.
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Quadro 3 – Trechos de programas exibidos aos entrevistados

tema do programa Exibição Link de acesso

Ninguém merece apanhar de 
quem ama! 28/10/14 https://youtu.be/5To_

ghJHKxw

Eu bato na sua filha e você  
não tem nada a ver com isso! 08/02/14 https://youtu.

be/5Q1P10RpyNw

Mulher que não gosta de  
apanhar tem que se comportar! 16/06/14 https://youtu.be/

IPG37ksliCU

Quer uma boa esposa? Então 
seja um bom marido! 25/05/15 https://youtu.be/PbV-

-KwFy8XI

Não sou machista, só cuido do 
que é meu! 06/05/16 https://youtu.be/3_

RfXlNmxys

Fonte: elaborado pelo autor.

resultados

Nesta seção, discutiremos os achados das entrevistas, que foram sistema-
tizados de modo a aprofundar algumas questões centrais colocadas pelo 
referencial teórico em tela. A partir dos encontros com os participantes, 
foi possível constatar aquilo que foi verificado por Duarte (2009), que afir-
mou que nas entrevistas em profundidade há um participante interessado 
em apreender o que o outro tem para oferecer sobre determinado assun-
to. Isso porque os encontros mostraram-se tanto uma pertinente fonte de 
coleta de dados para o pesquisador quanto uma situação de aprendizado 
também para os psicólogos, que, ao mesmo tempo em que relataram vi-
venciar uma “quase onipresença” da mídia na contemporaneidade, dis-
seram que nunca haviam parado para refletir o quanto a mídia afeta e se 
deixa afetar também em seu campo profissional.

O texto a seguir foi organizado segundo as categorias: (i) concepção e 
usos de mídia; (ii) limites e potencialidades da Psicologia midiatizada; (iii) 
a dimensão ético-humana da midiatização e (iv) identidade profissional.
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Concepção e usos de mídia
Conquanto todos os entrevistados já tenham como pressuposto a impor-
tância da mídia na sociedade contemporânea, pareceu-nos interessante 
indagá-los sobre qual seria essa “mídia” tão propalada por eles. Como res-
posta, percebemos uma noção em parte semelhante àquela colocada por 
Hepp (2014):

Todos os meus argumentos se referem à mídia de comunicação 
técnica, ou seja, os vários tipos de mídia que usamos para ex-
pandir nossas capacidades de comunicação além do aqui e ago-
ra: a televisão, o telefone (móvel), as redes sociais e assim por 
diante (HEPP, 2014, p.46).

Os psicólogos, quando perguntados sobre sua concepção de mídia 
colocaram exemplos como revistas, rádio, televisão e internet (os dois 
últimos itens com mais frequência). Embora a noção mais técnica da mídia 
coadune com as ideias do autor, no caso dos entrevistados, emergiu uma 
visão negativa do impacto da mídia na sociedade, em uma perspectiva 
mais próxima àquela vista nos primórdios dos estudos de Comunicação, 
ora exaltando efeitos nocivos ora destacando seu poder de massificação. 
Por isso, termos como “influência”, “poder”, “massa”, “manipulação” e 
“alienação” surgiram várias vezes nos relatos coletados. Assim, a mídia 
foi considerada como um meio transmissivo, cujos efeitos benéficos ou 
maléficos variam conforme os interesses dos emissores.

Apenas uma entrevistada (P8) reconheceu o caráter interacional da 
mídia; nas demais falas, predominou uma visão transmissiva, segundo a 
qual os meios de comunicação de massa estariam a serviço de “subjugar” 
uma audiência passiva. Interpelados sobre a reflexividade do receptor, 
alguns defenderam seu posicionamento pessimista afirmando que nem 
todos estariam aptos a fazer uma leitura crítica do conteúdo midiático 
que consomem; uma delas (P9) inclusive ofereceu uma visada psicológi-
ca à questão, exemplificando com casos de indivíduos que, não estando 
mentalmente saudáveis, poderiam ser vítimas de processos de sofrimento 
causados pelo que veem, leem ou ouvem na mídia. P7 e P9 destacaram 
ainda o quanto a relação dos sujeitos com a mídia tem sido motivo para 
problemas vistos em consultório, como relações amorosas precoces, an-
gústia, ilusões, isolamento, ansiedade, rotulações etc.
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P7: Em alguns casos as redes sociais têm causado problemas para 
as pessoas: ciúmes, dificuldade de relacionamento, vício em inter-
net [...]. ‘Ah, se fulano não curtiu minha foto no Facebook ele não 
é mais meu amigo’.

Talvez esse seja o reflexo da midiatização mais claro na visão dos entre-
vistados, cujas falas repetem um cenário descrito por vários autores, como 
Krotz (2014), que vaticina que as reformulações na relação com a mídia 
podem incorrer em novas maneiras de dar forma e de viver interações 
sociais e em mudanças nas formas de socialização. Dentro da perspectiva 
da análise da realidade social da qual a mídia participa, o autor recomenda 
que os estudos levem em consideração os conhecimentos corriqueiros, 
hábitos e interesses das pessoas inseridas nos mundos sociais em análise. 
Por isso, os psicólogos foram inquiridos a respeito de seu consumo de 
mídia, que, de modo geral, é moderado. Os meios mais citados foram a te-
levisão e a internet, que disputam o pouco tempo vago na agenda dividida 
entre dois ou até três empregos.

Krotz (2014) ainda define que também devemos considerar as razões 
pelas quais os indivíduos introduzem novos meios de comunicação em 
suas vidas diárias e quais as possíveis consequências que eles trazem para 
dado mundo social. Para averiguar tal questão, os entrevistados foram 
convidados a falar da utilização de qualquer mídia em sua prática profis-
sional, e apenas três deles não se apropriam dela em seu trabalho.

Todos citaram o Whatsapp como principal mudança no trato com o 
paciente para marcação e desmarcação de consultas, o que acaba gerando 
mais proximidade. Alguns trazem trechos de filmes para discussão em te-
rapia, buscam informações no Google durante a consulta e disponibilizam 
e-mail, Whatsapp e Facebook para emergências:

P4: Outro dia eu tive que ter uma sessão pelo telefone com uma 
cliente minha. É um caso de ideação suicida, complicado. Eu não 
tinha como atendê-la naquele dia, ela tava desesperada, eu sentei e 
nós ficamos conversando pra acalmá-la.

Até mesmo um jogo online já se tornou um recurso para abordagem 
do paciente:

P10: Uma mãe chegou desesperada porque o filho não saía de casa, 
ele jogava videogame, se afastou de todo mundo e só ficava em 



midiatização e textualidades332

casa, nem tomava banho mais [...]. Ele nunca ia aceitar se eu che-
gasse lá pra conversar com ele e ele nunca sairia de casa pra ir no 
consultório [...]. Aí eu entrei nesse jogo, consegui achar ele no jogo 
e comecei a conversar com ele [...]. Mas ele sabia que eu era psicó-
loga e que a mãe dele já queria. Aí eu comecei a entrar no mundo 
dele pra conhecer ele [...]. Aí depois eu fui lá, fiz a visita, comecei 
a conversar com ele, atendi. Hoje ele já trabalha, sai de casa, deu 
uma melhorada.

Apesar de todos terem feito referência à consulta via Skype, apenas duas 
entrevistadas (P9 e P10) disseram ter recorrido à ferramenta. Na visão dos 
entrevistados, o atendimento mediado por computador é recomendado 
em situações de emergência ou quando já houve uma identificação entre 
paciente e psicólogo e um deles está longe; a consulta à distância ainda 
demanda a adaptação das técnicas a serem utilizadas:

P10: Atendendo no consultório, eu utilizo várias técnicas de desenho, 
recortar, colagem, eu uso o próprio cliente, a gente faz cenas. No 
Skype já não é tão simples, eu tenho que mudar algumas coisas. 
Então quando eu peço pra desenhar alguma coisa eu peço pra deixar 
um papel e caneta ali, mas fica mais na fala.

Os aplicativos de dispositivos móveis também foram indicados como 
saídas eficientes para processos terapêuticos em geral e em casos específi-
cos, como crianças autistas atendidas por P66. A mídia (redes sociais on-
line) também apareceu como meio de divulgação dos serviços oferecidos 
pelos profissionais.

A consulta será televisionada: limites e potencialidades da 
Psicologia midiatizada

A questão da diluição de fronteiras que a midiatização engendra ficou 
muito nítida ao lidarmos com as reações dos entrevistados à atuação de 

6. Apesar de nunca ter utilizado em sua prática profissional, P3 citou o site Psicolink, 
pelo qual o usuário escolhe um profissional de Psicologia, faz o pagamento e realiza 
a sessão, e tudo acontece via computador. Criado no Brasil, o site é reconhecido 
pelo Conselho Federal de Psicologia e já conta com 80 psicólogos associados e 3.851 
pacientes cadastrados. Há também o similar estrangeiro Talkspace.
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Dra. Anahy, no Casos de Família, que traz à tona o complexo jogo de for-
ças quando se abre mão de referenciais canônicos da Psicologia para, em 
troca, ganhar a audiência e visibilidade em um programa exibido em rede 
nacional. Confirmando algo já evidenciado por Xavier (2014) na análise 
dos programas, os psicólogos perceberam uma fusão de papéis exercidos 
por Anahy, os quais, para eles, transitam entre orientação psicológica e os 
conselhos de uma amiga, passando pelo bom senso.

O primeiro constrangimento notado pelos entrevistados foi o tom de 
aconselhamento presente na fala da psicóloga. Modalidade de ação alta-
mente desaconselhável em qualquer processo terapêutico, a prática de dar 
conselhos deslegitimaria o lugar da Psicologia no programa, já que acon-
selhar é algo possível a todos7.

Amigos dão conselhos, conhecidos dão conselhos, até estranhos em 
encontros casuais se permitem aconselhar. Não há critério que os 
invalide, até porque o conselho, por si mesmo, pode ser facilmente 
contestado ou recusado. Daí a importância – ou o diferencial, 
como apresentado no “Casos de Família” – do perito ou expert que, 
lastreado por determinado campo de produção de conhecimento, 
vai atribuir uma dimensão de verdade a sua fala, diferenciando-a, 
por exemplo, da fala de uma pessoa do auditório, ou seja, do senso 
comum. (XAVIER, 2014, p. 312)

Chamou atenção também o modo incisivo e direto da psicóloga, já que, 
ao comentar os casos individualmente, ela faz pareceres precipitados para 
um primeiro contato e antecipa informações com base em uma avaliação 
superficial. Por exemplo: num dos trechos selecionados, após ver Fagner, 
um participante que agrediu sua mulher e que queria bater em uma moça 
da plateia, a psicóloga logo afirmou que ele era misógino, pois tinha ódio 
de mulher. Sobre essa e outras falas similares, os entrevistados afirmaram:

7. A própria Dra. Anahy assume que seu trabalho no Casos de Família classifica-se 
como aconselhamento: “O meu trabalho aqui é dar uma luz através de tudo que eu 
vejo, de tudo que acontece aqui. É um aconselhamento mesmo, dar um direciona-
mento para a pessoa, para ela refletir, pensar no que está acontecendo. Às vezes, 
se a pessoa está com um problema mais sério, a gente fala que seria legal a pessoa 
procurar um médico de tal área. Você tenta dar um direcionamento para a pessoa 
buscar, não dá para fazer mais do que isso” (VOLPE, 2013, p. 56).
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P8: Do jeito que ela faz ela nunca poderia fazer [...]. Num trabalho 
terapêutico, em hipótese alguma a gente pode trazer à tona o que 
o nosso paciente não entendeu, você não pode passar do timing 
dele. [...] Você tem que levar o seu paciente a chegar nesse insight, 
porque só é efetivo quando muda de dentro pra fora, e não de fora 
pra dentro (que é o que ela tá fazendo).

P10: Ela é muito incisiva no sentido de dizer “Você tem que se-
parar, você tem que fazer isso”. Isso num processo terapêutico é 
totalmente errado [...], é a pessoa que sabe o que é melhor pra ela.

A parcialidade de Anahy foi colocada como um distanciamento pro-
blemático das normas do fazer psicológico:

P6: Por isso que eu acho muito delicado quando você coloca um 
psicólogo pra fazer parte de um programa. [...] A gente se identifica 
com certos casos, e quando há a identificação, meio que você toma 
pra si, e aí é muito difícil você conseguir separar. No programa 
tem um confronto que você vê que não é de um profissional com 
paciente, você vê que é uma coisa de pessoa pra pessoa.

Para os psicólogos, Anahy também foi considerada agressiva, taxativa, 
sem empatia, sem cuidado no trato com os participantes, características 
que podem trazer efeitos delicados, já que o lugar de fala de “doutora” dá 
mais credibilidade ao parecer e aumenta o peso de possíveis consequên-
cias não saudáveis para convidados e audiência.

Contudo, todos os entrevistados reconheceram que tais problemas pas-
sam por lógicas impostas pelo formato do programa, que exige o conflito, a 
tomada de posições e uma abordagem mais superficial, já que são disponi-
bilizados no máximo 6 minutos por edição para a intervenção psicológica.

P7: A gente é ensinado na Psicologia a nunca se envolver com a 
questão do paciente, a manter sempre uma postura neutra; ela sai 
dessa posição de neutralidade muitas vezes, mas eu acho que isso 
faz parte também do programa. Se ela estivesse em uma sala de 
atendimento com certeza ela agiria de uma forma diferente. O pro-
grama pede essa interação.

P4: Tem participantes que vão odiar ela [Anahy], porque ela foi 
muito direta, às vezes não estão preparados pra ouvir o que ela 
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falou, porque na terapia você vai preparando a pessoa, você vai 
conhecendo e ela vai percebendo o que tá errado e precisa mudar. 
Ali não, ela já fala na lata e às vezes a pessoa não tá preparada pra 
mudar. Ou ela não entende, não concorda, ou às vezes vai ser um 
ponto de reflexão, depende.

Mesmo assim, apenas um dos psicólogos não acredita em ganhos a 
partir do programa, seja para os participantes que expõem seus casos, 
para a plateia ou para o telespectador. Todos os outros entrevistados le-
vantaram algumas contribuições: a possibilidade de os casos contados de-
sencadearem ou consolidarem um processo de mudança de vida; o acesso 
da Psicologia a um público mais simples e leigo; a identificação da audiência 
com as histórias exibidas, e, principalmente, a reflexão que Casos de Família 
pode proporcionar8:

P6: Quando você tá dentro da problemática, muitas coisas você 
não consegue perceber, e quando alguma pessoa traz algo de fora, 
aquilo muitas vezes gera uma reflexão. [...] Muitas coisas do que 
ela pontua, as pessoas em casa ou ali mesmo podem se identificar 
e aquilo ali gerar uma reflexão.

Interessante observar ainda como a questão da midiatização da Psi-
cologia é tensionada também conforme o tema em discussão, como evi-
dencia a fala de P2. Ela acredita que o julgamento e ridicularização do 
agressor realizados pela plateia e a própria exposição de si no programa 
atrapalham a liberdade de o participante se expressar; por outro lado, essa 
mesma exposição pode vir a coibir atos futuros de violência devido ao 
constrangimento sofrido no palco. Na visão de P2, até mesmo o aconse-
lhamento, tão criticado por seus pares, é aceitável no caso da violência 
doméstica: “[...] Muitas vezes precisa ser feito, porque em determinadas 
situações não tem tempo para a pessoa ficar refletindo e querer mudar. Ela 
precisa ser coibida”.

8. Raimunda, uma das participantes que contou seu caso no palco, relatou em 
entrevista a Maíra Volpe (2013) um ganho real em ter ido ao Casos: “Eu fiz o Casos 
de Família porque eu queria muito que o psicólogo falasse o que ele falou. [...] Eu 
queria escutar ele falando. E ele falou uma coisa que bateu direitinho comigo. Eu 
saí de lá, mesmo com a vergonha, com aquela coisarada toda, eu busquei uma coisa 
que eu queria escutar e encontrei. E foi muito bom” (MAíRA VOLPE, 2013, p. 154).
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A dimensão ético-humana da midiatização

Todos os entrevistados reconheceram os modos pelos quais a prática 
psicológica pode se beneficiar das mídias, mas acreditam que isso ocorra 
de modo complementar ao tratamento, que por mais que esteja permeado 
por inovações tecnológicas, jamais prescindirá de esquemas do protocolo 
tradicional. É o que constatamos ao perguntá-los: o que a mídia ainda não 
faz e talvez não possa fazer pela Psicologia? A consulta via Skype foi muito 
evocada nas respostas, com a ideia de que tal prática é icônica de um mundo 
social que, embora crescentemente midiatizado, ainda guarda estruturas 
que não sinalizam mudanças por enquanto. Assim, os entrevistados 
colocaram que as novas tecnologias comunicacionais não substituem o 
contato humano:

P6: Às vezes o paciente precisa de um acolhimento, de um ombro. 
Eu lembro, na minha terapia uma vez a minha terapeuta chegou e 
falou pra mim: “Vem cá, você precisa de colo”, e literalmente me 
fez deitar no colo dela. Aquilo pra mim foi tão efetivo! Isso a mídia 
nunca vai proporcionar.

Hjarvard (2012) ressalta que a interação mediada não é nem mais nem 
menos real do que a interação não-mediada, mas reconhece que a dis-
tância entre os atores altera a forma como se comunicam. Isso porque os 
meios de comunicação possibilitam um maior controle das informações 
compartilhadas entre os sujeitos. Numa interação face a face, embora ten-
temos transmitir uma boa impressão, emitimos também sinais não pre-
tendidos, que são reveladores de nossas intenções. Submetidas a canais 
de comunicação com várias limitações, nossas ações ficam ainda mais re-
guladas, fazendo com que tais sutilezas se percam. Se pensarmos que os 
detalhes, a linguagem corporal e o não dito são “matéria-prima” para a 
análise psicológica, entendemos o posicionamento receoso dos entrevis-
tados, ilustrados na fala abaixo:

P8: A terapia online suplanta uma série de rituais que o set tera-
pêutico traria, eu não sei da efetividade disso, [...] porque na inter-
net as pessoas conseguem fazer um teatrinho, é frio. Você não tem 
aquela relação de olho, de pele, você não consegue entender o tom 
que a pessoa tá dizendo. [...] Tudo a gente observa, a forma do pé, 
o tremor na mão, porque não é só a voz.
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Por lidar centralmente com a relação humana presencial, a Psicologia 
apresenta-se como um mundo social pouco permissivo ao alargamento 
de fronteiras demandado pela midiatização. Nossa percepção reitera a 
necessidade de se considerar que as comunicações não mediadas por 
dispositivos sociotécnicos não desaparecem mesmo em contextos altamente 
midiatizados e ainda compõem uma forma significativa de resistência aos 
conteúdos das mídias, como alerta Carvalho (2016).

Tal posicionamento demanda toda uma perspectiva que preserve e 
discuta as consequências éticas da midiatização. No caso da Psicologia, 
já existe uma legitimação desse agenciamento, expressa na Resolução nº 
011/2012 do Conselho Federal de Psicologia, que regulamenta em termos 
experimentais o serviço psicológico realizado via tecnologias de comuni-
cação à distância (CONSELHO, 2012). Nesse sentido, o Código de Ética 
Profissional do Psicólogo define que, quando em contato com qualquer 
meio de comunicação, o profissional (i) não pode realizar diagnósticos, 
divulgar procedimentos ou apresentar resultados de serviços psicológicos 
de modo a expor pessoas, grupos ou organizações (Art. 2º, alínea q) e 
(ii) deve zelar para que as informações divulgadas disseminem o conhe-
cimento a respeito das atribuições, da base científica e do papel social da 
profissão (Art. 19º) (CONSELHO, 2005).

No que se refere ao Casos de Família, tais normas são infringidas em 
maior e menor grau segundo os entrevistados, que citaram o caso do diag-
nóstico de misoginia dado a Fagner e reclamaram da falta de clareza quanto 
à base científica de Dra. Anahy; mesmo que os convidados do programa 
tenham aceitado voluntariamente expor sua intimidade, os psicólogos in-
dicaram aí a violação do sigilo do paciente, princípio básico da profissão 
(previsto no Art. 9º). Não por acaso, Anahy e Ildo Rosa da Fonseca já foram 
convocados a se apresentarem ao Conselho Regional de Psicologia em São 
Paulo para serem advertidos a não diagnosticarem ninguém no ar, sob pena 
de sofrer um processo ético (KAz, 2011). O Conselho também advertiu a 
produção para extinguir o “Café Terapia”, espaço do cenário que abrigava 
os psicólogos, para evitar a ideia de que o programa realizava atendimento 
terapêutico (VOLPE, 2013). Por sua vez, a edição “Como assim, existe cura 
gay?” foi alvo de um abaixo-assinado que pedia a retratação de informações 
ilegítimas veiculadas no programa, que não deixou claro que o tratamento 
de reorientação sexual é proibido no Brasil (CURA, 2014).
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identidade profissional

Xavier (2014) acredita que Casos de Família forja uma imagem da Psico-
logia, por exemplo, devido ao lugar que Anahy ocupa no programa: ela 
aparece pouco, reforçando a ideia de que, por estar de fora dos aconteci-
mentos, fica observando tudo para que no encerramento da edição venha 
trazer a explicação sobre “a verdade” do processo. Os problemas de re-
presentação midiática dos psicólogos parecem configurar um dos fatores 
que os mantém afastados da mídia; para eles, é difícil acreditar em ganhos 
reais com a exposição da Psicologia diante de tantos exemplos negativos. 
Além disso, ao mesmo tempo em que o Código de Ética veta abordagens 
específicas, eles afirmam que é impossível trabalhar com generalidades.

Em nossas conversas, os psicólogos reivindicaram mais espaço da 
classe na cena midiática e reclamaram da figuração distorcida construída 
pelo programa9, que acaba conformando uma identidade profissional 
problemática ao público leigo, e concordaram que esse ethos midiatizado do 
profissional sofre interferência, em grande medida, pelo fato de se tratar de 
um programa popular, com todas as consequências que tal atribuição traz. 
Assim, as opiniões dos entrevistados se dividiram entre a crítica ao tom 
“apelativo” do programa e a defesa do importante papel de dar visibilidade 
à Psicologia junto às classes mais baixas, o público preferencial de Casos:

P5: É válido pras pessoas entenderem que a psicologia é muito 
mais do que “cuidar de doido” [...]. Por outro lado, reforça a ideia 
da Psicologia como algo imediatista, que teria um retorno rápido e 
não tem da forma que é apresentado.

Se algumas respostas mostram preocupação com a credibilidade da 
Psicologia feita na TV, P2, por exemplo, credita à espetacularização dos 
casos a função de chamar a atenção da audiência e convidá-la à reflexão 
gerada pelo riso ou pelo drama. Assim, o programa desconstruiria a ideia 
de que apenas o culto configura-se como um saber e traria outras possibi-

9. Eles criticaram o imaginário estereotipado construído pelas novelas e comerciais, 
e praticamente todos citaram filmes e a série In Treatment (HBO, 2008) como 
uma das representações mais adequadas à realidade, já que cada dia da semana é 
reservado para um episódio/sessão com um personagem específico; na sexta, há a 
avaliação do terapeuta.
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lidades de acesso à Psicologia e inclusão de outros públicos. “É melhor ser 
dito assim do que nada ser dito”, finaliza.

Considerações de síntese

Carvalho (2016) diz que muitas teorizações sobre a midiatização adotam 
uma perspectiva mais geral e consideram as manifestações da mídia como 
inegáveis e onipresentes; todavia, basta um olhar mais profundo para per-
ceber as disputas de sentido e jogos de poder com os demais atores sociais, 
individuais e coletivos que relativizam a midiatização como algo conso-
lidado. Ao fim de nossa experiência de pesquisa, temos justamente essa 
sensação, já que, diferentemente do que pode parecer, as lógicas da mídia 
e da Psicologia ainda não estão completamente ligadas.

Logo, embora localizado e limitado a uma determinada amostra, 
acreditamos que nosso estudo sinaliza que talvez seja mais pertinente falar 
em uma midiatização na Psicologia e não da Psicologia, pois, pelo menos 
por enquanto, as práticas midiáticas ainda estão pouco desenvolvidas e não 
alteraram tão significativamente as estruturas desse mundo social: elas têm 
se colocado principalmente como uma maneira de viabilizar a realização do 
protocolo tradicional.

Nosso objeto ainda faz lembrar as considerações de Krotz (2014), que 
alerta para o fato de que, mesmo dentro de uma determinada cultura e de 
uma sociedade, existem diferentes níveis de apropriação da mídia pelos 
mundos sociais, que determinam quais normas e regras serão aceitas ou 
não. No caso da midiatização na Psicologia, outra importante variável que 
devemos considerar é a diversidade de linhas teóricas, as quais impactam 
diretamente a atuação do profissional, cada qual com um grau de abertura 
a novidades como a influência da mídia10.

Nos depoimentos colhidos em campo, a mídia apareceu afetando mais 
a sociabilidade dos pacientes e menos a prática da profissão, o que nos faz 
pensar que a Psicologia pode servir inclusive como uma chave de leitura 

10. Apenas como exemplo, as três correntes de abordagem psicológicas mais co-
muns são a humanista, a cognitivo-comportamental e a psicanálise, a qual, na visão 
de P10, seria a mais fechada para a interação com a mídia, embora os profissionais 
já reconheçam a necessidade de inserção midiática de suas práticas.
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para os processos de subjetividade crescentemente alterados pela midiati-
zação das interações sociais. Faz-se necessário, portanto, que outros estu-
dos sejam desenvolvidos para acompanhamento e observação de possíveis 
mudanças nesse cenário que une as práticas psi e a mídia.
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