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APRESENTAÇÃO

Se olharmos para a origem do latim, mídia é uma adaptação do plural de
“medium”, que significa “meio”. No entanto, seu uso hoje vai muito além dessa ideia e
envolve uma utilização ampla. O conceito como conhecemos hoje foi cunhado por
Marshall McLuhan. O professor e intelectual chegou a definir a mídia como “uma
extensão de nós mesmos” e argumentou que deveria ser uma ferramenta confiável e
usada até como uma expressão de arte.
Ele também disse que as mídias amplificam ou aceleram processos já
existentes, mudam a escala de associação e que vão muito além do conteúdo. Para
ele, inclusive, o meio determina a mensagem — e não o contrário. O universo midiático
abrange uma série de diferentes plataformas que agem como meios para disseminar
as informações, como os jornais, revistas, a televisão, o rádio e a internet, por
exemplo.
A mídia está intrinsecamente relacionada com o jornalismo, mas também com
outras especialidades da comunicação social, como a publicidade. A propaganda
também se apropria dos meios midiáticos para atingir os seus objetivos, visto que a
mídia atinge e exerce uma enorme influência na vida dos indivíduos na
contemporaneidade.
A obra “Mídias e Comunicação: História, Atualidades e Sociedade” foi
concebida diante artigos científicos especialmente selecionados por pesquisadores
da área. Os conteúdos apresentam considerações pertinentes sobre os temas
abordados diante o meio de pesquisa e/ou objeto de estudo. Desta forma, esta
publicação tem como um dos objetivos, garantir a reunião e visibilidade destes
conteúdos científicos por meio de um canal de comunicação preferível de muitos
leitores.
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CARNAVAL, MÍDIA E ZUMBI DOS PALMARES: A NARRATIVA
NEGRA DA ESCOLA DE SAMBA JUVENTUDE IMPERIAL NA
IMPRENSA DE JUIZ DE FORA

Rafael Otávio Dias Rezende
Jornalista diplomado, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação
da Universidade Federal de Juiz de Fora (PPGCOM-UFJF). E-mail:
rafaelodr@yahoo.com.br.

Samara Miranda da Silva
Jornalista diplomada, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação
da Universidade Federal de Juiz de Fora (PPGCOM-UFJF). E-mail:
delacomunicacao@gmail.com.

Resumo: Apresentado pela escola de samba Juventude Imperial em 1973, o enredo
Zumbi, rei negro dos Palmares marca a história como um dos primeiros de temática
afro-brasileira do carnaval de Juiz de Fora, consagrando a agremiação com um inédito
tetracampeonato. Assim, o objetivo da pesquisa é observar como a elite intelectual do
município – majoritariamente branca – repercutiu a iniciativa de inserção do negro
como protagonista na narrativa carnavalesca, algo ainda pouco comum na década de
1970. A partir da metodologia do estudo de caso, desenvolvida por Robert K. Yin
(2001), toma-se como objeto de estudo a cobertura jornalística de dois periódicos
populares na época, o Diário Mercantil e o Diário da Tarde. Através da análise,
observou-se que a imprensa do município oferecia maior destaque aos blocos e
escolas de samba locais, se comparados à atualidade. Também foi possível notar que
as matérias tinham como personagens as autoridades políticas e órgãos oficiais
relacionados à organização do evento, em detrimento dos sambistas. No comparativo
com o Diário Mercantil, o Diário da Tarde dedicou maior espaço em suas páginas para
informar sobre os desfiles. Entretanto, ambos os periódicos abordaram a
apresentação e a vitória da Juventude Imperial valorizando o clima de euforia da festa,
sem se atentar para a ruptura proposta por seu enredo e a relevância da narrativa ao
desafiar o padrão instituído pela história oficial de consagração de heróis brancos,
promovendo o negro a protagonista.
Palavras-chave: História do jornalismo; escola de samba; mídia impressa; carnaval;
memória.
Abstract: Presented by the Juventude Imperial Samba School in 1973, the plot Zumbi,
Rei Negro dos Palmares marks history as one of the first Afro-Brazilian themed in the
Juiz de Fora carnival, unprecedentedly consecrating the association as the four-time
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champion. Thus, the research aims at observing how the city's intellectual elite – a
white majority – reflected the initiative of inserting black people as protagonists in the
carnival narrative, something still uncommon in the 1970s. Based on the case study
methodology developed by Robert K. Yin (2001), the object of study is the journalistic
coverage of two popular periodicals at that time, Diário Mercantil and Diário da Tarde.
It was observed, through the analysis, that the press in the municipality offered greater
prominence to the local groups and Samba Schools compared to today. It was also
possible to notice that the articles had as characters the political authorities and official
bodies related to the event organization, to the detriment of the samba dancers.
Compared with Diário Mercantil, Diário da Tarde has dedicated more space in its
pages to inform about the parades. However, both periodicals addressed the
presentation and the victory of Juventude Imperial. They valued the euphoric
atmosphere of the party without focusing on the rupture proposed by its plot and the
relevance of the narrative in challenging the standard established by the official history
of the consecration of white heroes, promoting the black as the protagonist.
Keywords: History of journalism; Samba school; print media; Carnival; memory.

INTRODUÇÃO

As primeiras manifestações com requintes carnavalescos em Juiz de Fora
datam do final do século XIX, antes mesmo da província ser emancipada. O entrudo,
brincadeira vinda juntamente com os colonos portugueses, possuía, para alguns,
gosto duvidoso. Conforme ressalta Moreira, o entrudo “dominava a festa, com
fantasias de dominós para proteger a identidade daqueles que tinham um código
próprio para molhar as pessoas: limões de cheiro para os namorados, muita água para
os amigos e a água dos penicos para quem gozasse de antipatia” (MOREIRA, 2008,
p. 64).
Com teor menos violento, crítico e organizado pela elite, em 1884 rapazes
“saíram a cavalo pelas ruas com casacas pretas, cartolas e gravatas vermelhas;
ornamentaram as ruas com cartazes que criticavam a Telefônica, os bondes, a polícia,
a catedral e carregavam um caixão com projetos da Câmara” (MOREIRA, 2008, p.
65). O grupo, intitulado Diabos Carnavalescos, chegou a consagrar Juiz de Fora como
a Veneza mineira.
Segundo a pesquisadora Cláudia Thomé (2018), o entrudo praticado pelas
plebes era temido pela burguesia, que buscou formas de proibir a brincadeira. “A
tentativa de controlar o ‘vale tudo’ nas ruas era uma empreitada nacional e nela foram
usadas todas as armas, das crônicas nos jornais ao poder público” (THOMÉ, 2018, p.
2). Seguindo a tendência do Rio de Janeiro de controle e cerceamento, é inaugurado
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o primeiro clube de Grande Sociedade Carnavalesca, o Volapukistas, em 1888. Nas
primeiras décadas do novo século, nascem as batalhas de confete, que tinham como
característica ser uma “brincadeira [...] basicamente nos quesitos dos corsos, aonde,
quando as carruagens ou automóveis se cruzavam, os foliões lançavam uns sobre os
outros confetes ou serpentinas” (ALMADA, 2014, p. 36). Em Juiz de Fora, "os ranchos
eram formados por pessoas de várias categorias sociais, o que geralmente não
acontecia com entidades carnavalescas denominadas clubes, que faziam dois tipos
de Carnaval: bailes, em suas sedes, e o de rua, com retretas e corso" (MOSTARO;
FILHO; MEDEIROS, 1977, p. 17). Formados nos seios familiares “de índole
carnavalesca”, que se envolviam na organização dos desfiles, os blocos passaram a
tocar novos ritmos vindos da capital fluminense.
Dessas reuniões, o bloco Feito com Má Vontade agrega a ideia pioneira trazida
por José Oceano Soares e funda em 1934 a primeira escola de samba da cidade, a
Turunas do Riachuelo. Segundo Mostaro, Filho e Medeiros (1977, p. 26), “Minas dá
samba, já disseram. Entretanto o que pouca gente sabe é que em JF foi fundada a
primeira Escola de Samba do Estado e a quarta do Brasil”. Tal manifestação
desabrocha, para os autores, devido à imprescindibilidade popular de expressão
pública. “As grandes sociedades (préstitos), os ranchos e os clubes nem sempre
admitiam em suas fileiras os quadros de pessoas que fossem de classes sociais
menos favorecidas”. Portanto, ao permitir que diversas pessoas pudessem participar,
“os grupos de sambistas ainda vistos na época com olhos bastante repressivos,
principalmente por parte das autoridades policiais, porque permitiam certa
promiscuidade com pessoas de má fama, nada mais natural do que tentar,
espontaneamente, uma oficialização daqueles anônimos núcleos carnavalescos”
(MOSTARO; FILHO; MEDEIROS, 1977, p. 26-27).
O primeiro desfile oficial acontece em 1966, organizado e idealizado pelo
Departamento Autônomo de Turismo (DAT), que escolhe a Avenida Rio Branco como
palco “por ser a via mais larga da cidade, podendo acomodar facilmente o público e
dar bastante espaço para a evolução das agremiações” (MOREIRA, 2008, p. 73). A
Feliz Lembrança se consagra campeã, ao apresentar o enredo Mascarada Veneziana.
O bairro Furtado de Menezes, Zona Sudeste, popularmente rotulado como
periferia da cidade, é um grande reduto cultural. Em meados de 1963, o Bloco do
Olavo queria somente sair pelas ruas do município para brincar o carnaval. No ano
seguinte, incentivado pelo DAT – que já intencionava realizar os desfiles competitivos
12
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– David Chaves, recém-vindo do Rio de Janeiro, e os foliões do bloco fundam a
Juventude Imperial. De cores verde e branco, “escolhidas por causa da sua
convivência com a carioca Mocidade Independente de Padre Miguel, e pela ajuda
inicial dada pela agremiação” (MOREIRA, 2008, p. 93).
Nos seus primeiros anos após a fundação, a Juventude alcança um grande
feito até então nunca conseguido por outras escolas, sendo a única tetracampeã do
carnaval juiz-forano. A primeira vitória ocorre em 1970, com o enredo Três EpisódiosBrasil Colônia, Imperial e República, seguido de A guerra dos Canudos (1971); Manoel
Bananeiro (1972) e Zumbi, rei negro dos Palmares (1973). Já naquela época, a
imprensa local acompanhava com empenho os desfiles das escolas de samba e dos
blocos. Dois dos periódicos de maior popularidade no período, o Diário Mercantil e o
Diário da Tarde também dedicavam espaço em suas páginas para a cobertura do
carnaval.
A primeira edição do Diário Mercantil foi veiculada no dia 23 de janeiro de 1912,
sob a orientação de Antônio Carlos Ribeiro de Andrada e João Penido. A pesquisadora
Cristina Musse (2006) transcreve o editorial dos proprietários, onde é explícito as
intenções e compromissos dos mesmos. “E de defensores solicitos e fiéis precisam
sempre, especialmente nesta hora, a lavoura, o commercio e a industria, as três
grandes forças de onde promanam a riqueza particular e pública, e, portanto, o bemestar do paiz” (MUSSE apud DIÁRIO MERCANTIL, 2006, p. 81).
O Diário da Tarde, por sua vez, foi instituído em 1942 com o intuito de suprir a
necessidade de uma segunda edição do Diário Mercantil. “Jornal mais popular,
diferente da linha conservadora mais elitista imposta pelo Mercantil, o Diário da Tarde
era vendido na porta das fábricas, quando às 4 horas da tarde, os operários
encerravam a sua jornada e levavam o jornal para suas casas para acompanharem o
noticiário” (MUSSE apud ANDREOLA, 2006, p. 90-91). Ambos os periódicos deixaram
de circular em 1983.
Assim, o artigo se propõe a pesquisar como a imprensa juiz-forana noticiava o
carnaval local. Tendo como suporte metodológico o estudo de caso (YIN, 2001),
utiliza-se para análise as páginas do Diário Mercantil e Diário da Tarde dedicadas à
divulgação e cobertura do desfile de 1973 da Juventude Imperial, Zumbi, rei negro dos
Palmares, considerado um dos primeiros enredos de temática afro-brasileira a ser
campeão no carnaval de Juiz de Fora. Procura-se, com isso, observar a forma pela
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qual a elite intelectual da cidade repercutiu precursora iniciativa de inserção do negro
como protagonista na narrativa carnavalesca.

O PIONEIRO QUILOMBO SALGUEIRENSE

A primeira instituição carnavalesca denominada como escola de samba foi a
Deixa Falar, em 1928. A pioneira criação dos sambistas do bairro Estácio de Sá, na
região central do Rio de Janeiro, logo se espalhou para outras comunidades. Já em
1932 o jornal Mundo Sportivo promovia o primeiro campeonato oficial entre as escolas
de samba cariocas (CABRAL, 2011).
Embora

o

público

e

os

componentes

dessas

agremiações

fosse

majoritariamente de negros de baixa renda – muitos deles residentes nas
comunidades que sediavam essas instituições –, os enredos apresentados por elas
contavam, majoritariamente, a história vitoriosa dos brancos, classificado por
Cavalcanti (1999, p. 31) como “vertente ‘histórico-heróico-ufanista’”. Essa tendência
teria surgindo ainda nos anos 1930, quando as escolas obedeceram aos interesses
da elite do país ao se tornarem “canais de promoção de certa pedagogia de exaltação
aos valores da pátria. Os enredos e os sambas teriam caráter de instrumentos
civilizadores das massas” (FABATO; SIMAS, 2015, p. 22). Simas e Mussa (2010, p.
18) acrescentam.
Não surpreende constatar [...] que a ideia de se usarem temas de
exaltação nacional não foi uma imposição do governo, partiu dos
próprios redutos do samba, antenados com a perspectiva nacionalista
que caracterizava a atuação do Estado na recém-iniciada Era Vargas.
Exaltar os valores nacionais era uma bela estratégia em busca do
reconhecimento formal das escolas de samba. Antes de ser uma
imposição passivamente aceita pelo mundo do samba, falar da pátria
era uma forma de o sambista encontrar a aceitação social pretendida,
em uma postura pragmática que permitiria a sobrevivência das
agremiações.

Nos anos 1960, entretanto, o interesse e a progressiva presença da classe
média na festa – assim como o início das transmissões televisivas do espetáculo –
demandaram mudanças na sua concepção artística. O Salgueiro tomaria a dianteira
ao recorrer a artistas plásticos para desenvolver seus enredos, primeiro, com o casal
Dirceu Neri e Marie Louise e, depois, com Fernando Pamplona e Arlindo Rodrigues.
Os desfiles até então eram idealizados por membros das comunidades das escolas,
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sem nenhuma formação profissional na área. Pamplona e sua equipe dão uma
guinada definitiva na estética e na temática do carnaval, iniciando um processo em
que o principal personagem deixaria de ser o sambista para ser o carnavalesco,
profissão que começava a se consolidar naquele momento. Como observado por
Cabral (2011, p. 208), o apuro visual apresentado pelos profissionais ligados à Escola
Nacional das Belas-Artes estava em consonância com os desejos do novo público, ao
mesmo tempo em que encantava e agradava também os espectadores mais antigos.
Em 1960, Pamplona, com o incentivo do presidente Nelson de Andrade, realiza
o enredo Quilombo dos Palmares no Salgueiro (Faria, 2014). O vitorioso desfile é um
dos primeiros a colocar o negro como o protagonista da narrativa.
Ao desfilar com o seminal Quilombo dos Palmares, no carnaval de
1960, o Salgueiro apresentou uma visão dos quilombolas
fundamentada no caráter guerreiro e na defesa tenaz do território
rebelde; a Troia Negra nas matas nordestinas. O quilombo é retratado
como um oásis de liberdade e tranquilidade (coisa que a historiografia
recente já tratou de relativizar bastante) e Zumbi (mencionado no
samba como Zâmbi) é o herói sacrificial da epopeia palmarina que, no
belíssimo samba de Anescarzinho e Noel Rosa de Oliveira, se
precipita do alto da Serra do Gigante ao ver o quilombo destruído pelos
bandeirantes de Domingos Jorge Velho (FABATO; SIMAS, 2015, p.
33).

A mudança de foco na história ocorreu não apenas devido ao processo de
independência das colônias africanas. De acordo com Beatriz Sarlo (2015, p. 15-19),
o período compreendido entre as décadas de 1960 e 1970 marca a busca pelo
reconhecimento de novas identidades e novos personagens, até então ignorados pelo
que a autora intitula “discursos de memória”. Andreas Huyssen (2000, p. 10) também
destaca o período: “Discursos de memória de um novo tipo emergiram pela primeira
vez no ocidente depois da década de 1960, no rastro da descolonização e dos novos
movimentos sociais em sua busca por histórias alternativas e revisionistas. A procura
por outras tradições e pela tradição dos ‘outros’”.
No Brasil, Edison Carneiro – etnólogo presente na rede de relações de
Pamplona – escreveu o livro Quilombo dos Palmares durante a ditadura do Estado
Novo (1937-1945). Proibido pelo governo Vargas, a obra foi publicada primeiro no
exterior para, em 1947, ser lançada no Brasil (FABATO; SIMAS, 2015, p. 31-32). Mas
foi apenas entre as décadas de 1960 e 1970 que os estudos sobre Palmares
ganharam espaço significativo e o país “começa a ver o renascimento da militância
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negra e a retomada das denúncias contra o mito da democracia racial no Brasil”
(LOPES, 2008, p. 136).
Nos anos seguintes, o Salgueiro homenageou outros personagens negros,
como Aleijadinho (1961), Chica da Silva (1963) e Chico Rei (1964), nomes até então
pouco valorizados pela história oficial do país. Perpassa pelos enredos salgueirenses
a resistência à escravidão e suas heranças através da exaltação do negro como figura
mitológica, heroica, guerreira e insubmissa, inserindo-se “fortemente no front das lutas
pela liberdade” (FABATO; SIMAS, 2015, p. 39), contrapondo – e contestando – as
narrativas de abrandamento das questões raciais e exaltação da história do branco
vitorioso.
Nos anos 1970, evitando o enfrentamento com a censura da Ditadura Militar,
os enredos de temática afro-brasileira se deslocaram das homenagens a personagens
historicamente relacionados pela luta por liberdade para o terreno da cultura,
religiosidade e crenças de origem africana. “Teremos menos Zumbi e mais Xangô.
Menos história e mais mito” (FABATO; SIMAS, 2015, p. 45). As escolas cariocas se
adaptavam mais uma vez ao período em que se situavam, mas nunca mais deixariam
de exaltar os negros em suas narrativas.

A NEGRA JUVENTUDE NA IMPRENSA JUIZ-FORANA

As escolas de samba de Juiz de Fora movimentaram as páginas dos jornais
Diário Mercantil e Diário da Tarde antes mesmo dos dias de desfiles. Informações
sobre os preparativos, escolha dos sambas-enredos, festejos em salões e clubes
marcaram presença nos folhetins. Em 1973, os cortejos foram realizados entre os dias
03 e 06 de março e as instituições carnavalescas tinham duas oportunidades de
mostrar o trabalho na avenida. Segundo matéria do Diário Mercantil do dia 18 de
fevereiro, os blocos se apresentariam no sábado e na segunda-feira e as escolas de
samba no domingo e na terça-feira, tendo cada um deles duas horas para atravessar
a Avenida Rio Branco. No segundo dia de desfiles, a ordem de apresentação era
invertida.
A pesquisa explorou todas as edições dos jornais de 02 a 09 de março. Capa,
editorias e colunas compõem os objetos investigados. Edições anteriores aos desfiles
também foram observados, visando perceber como os preparativos para a folia eram
retratados. Os veículos divulgavam os preparativos dos blocos e agremiações meses
16
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antes, já agendando a população para os festejos que viriam. Um exemplo é a capa
de 4 e 5 de janeiro (Figura 1) do Diário Mercantil, estampada pela escola de samba
Partido Alto e com chamada informando o título do enredo e o evento que aconteceria
naquela semana, quando receberia a escola carioca Estação Primeira de Mangueira
para batizá-la, e elegeria o samba-enredo de sua apresentação.
Outro exemplo da ampla divulgação é a coluna Vozes, do Diário Mercantil. No
dia 6 de janeiro, traz a seguinte nota sobre a Juventude Imperial: “Seu enredo será o
Zumbi - Rei Negro dos Palmares. As alas apresentarão quadros e episódios da
história-lenda desse famoso rei negro que orientou o quilombo dos Palmares,
sentinela avançada do movimento de libertação dos escravos no Brasil” (DIÁRIO
MERCANTIL, 1973a, p. 2). A matéria ainda discorre sobre o concurso de sambaenredo que aconteceria em fevereiro, o objetivo da diretoria em construir a sede social
e a empolgação para a conquista do treta campeonato (Figura 2).

Figura 1 - Capa do Diário Mercantil, 4 e 5 de janeiro
Figura 2 - coluna Vozes, Diário Mercantil, 6 de janeiro

Fonte: Acervo pessoal/ Biblioteca Municipal Murilo Mendes
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Atentando para a cobertura no período especificado para análise, a coluna
Vozes do dia 2 de março, sexta-feira, traz a alegria da transmissão dos desfiles das
escolas do Rio de Janeiro pela TV em cores. Nas outras editorias, foi publicada a letra
dos sambas dos blocos, o tema da decoração do Clube Tupinambás, o funcionamento
e os dias de bailes e matinês. A capa da edição do sábado de carnaval, 3 de março,
traz foto da Avenida Rio Branco decorada e com as arquibancadas instaladas. Foram
veiculados ainda o enredo e o samba da Rivais da Primavera, a abertura do carnaval
em um clube pela Feliz Lembrança, uma circular sobre a autorização para motoristas
e cobradores de ônibus urbano trabalharem fantasiados e o esquema policial da folia
no município.
A Banda Daki – famoso bloco – ilustra a capa dos dias 4 e 5 de março. Nessa
edição, a coluna Vozes é totalmente dedicada ao carnaval, informando sobre as
quatro escolas de samba. Na nota sobre a Juventude Imperial, chama a atenção o
destaque para uma ala, que muito se estima estar ligada a recém-inaugurada
Universidade Federal. “Esse ano vem mais uma novidade que é a ala universitária,
onde a brotolândia tá a fim de pular” (DIÁRIO MERCANTIL, p. 2, 1973b). A coluna cita
o enredo, porém o ineditismo não é evidenciado (Figura 3).
Uma editoria chamada Carnaval é veiculada contendo todas as informações
dos festejos na cidade. Distribuída em uma página inteira, informa sobre os clubes
que sediariam os bailes carnavalescos, o funcionamento de serviços, como bancos,
arquibancadas e barraquinhas, o regulamento da competição, o dia da apuração das
notas e dados das escolas que desfilariam no dia. Sobre a Juventude, é enfatizado o
entusiasmo para a conquista do título e um elogio ao samba-enredo. “O enredo, ‘Rei
Negro dos Palmares’ de autoria de Flávio e Zezé do Pandeiro, é um dos melhores”,
considera a crítica. O caderno de domingo trouxe edição especial contando a história
do carnaval.
A capa do dia 8 de março, terça-feira de carnaval, contém duas fotos dos
desfiles. A coluna Vozes repercute todos os acontecimentos, tendo como destaque o
título Juiz de Fora, Capital do Samba, exaltando os desfiles, a organização e o clima
de confraternização entre as classes sociais. “Samba que deixou de ser privilégio do
crioulo do morro”, relata o Diário Mercantil (1973c, p. 2). Uma página é dedicada à
cobertura, com fotos das quatro agremiações e textos curtos ressaltando o ponto alto
de cada uma delas. Ressalta-se o desempenho da bateria e, novamente, o
entusiasmo e a expectativa para a conquista do título da Juventude Imperial.
18
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Ilustrada por duas fotos, a capa do dia 9, quarta-feira de cinzas, tem a manchete
Juventude Imperial ganha na rua e nos votos e é tetra (Figura 4). Abaixo, uma
chamada relata a ansiedade dos componentes da escola a cada nota lida, o troféu
José Miranda Ribeiro recebido, a presença do prefeito Itamar Franco na abertura dos
envelopes e a indignação da Escola Castelo de Ouro com o resultado. A capa traz
ainda a notícia do impedimento de um novo desfile, devido às celebrações da Igreja
Católica. “Já estamos em plena Quaresma e que seria um desrespeito a realização
de uma noite carnavalesca num período como este, que a Igreja guarda com a máxima
devoção”, diz o texto (DIÁRIO MERCANTIL, p. 1, 1973d). Observa-se, porém, que
vários outros assuntos ocupam espaço na primeira página do jornal.

Figura 3 - Diário Mercantil, 4 e 5 de março
Figura 4 - Capa do Diário Mercantil, 9 de março

Fonte: Acervo pessoal/ Biblioteca Municipal Murilo Mendes

A coluna Vozes destaca a presença de autoridades durante os dias de desfile,
principalmente os militares. A evidência se justifica, pois o país vivia sob o regime da
Ditadura Militar naquele período. No final da coluna, fotos de dois homens tocando
tamborim ilustram a matéria Carnaval de todo mundo. O texto dá ênfase que o samba
é para todos, um elemento aglutinador. “E pra mostrar que o samba tá muito firme no
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asfalto, eu saco essas duas fotos procês: o major Ney Fassheber e o empresário
comercial Fausto de Araújo Braga” (DIÁRIO MERCANTIL, p. 2, 1973e), exemplifica.
A matéria de cobertura do Diário Mercantil se inicia apontando o local da
apuração, a agitação entre os presentes e as notas dos blocos Partido Alto, Unidos
dos Passos, Rivais da Primavera e Não Venha Assim. A metade do texto foca no
tetracampeonato da Juventude, a euforia e os pontos dados a cada uma das escolas
que participaram da disputa. A matéria é finalizada citando os prêmios recebidos, o
anúncio do pagamento das verbas e o protesto do Castelo de Ouro. As páginas do
periódico destacaram ainda o trabalho do DAT na organização da festa, o nome do
profissional que desenvolveu a decoração da avenida, os planos para a folia de 1974,
as táticas de comunicação de São João Del Rey para se tornar o melhor carnaval de
Minas, ressaltando que se o poder público investir no carnaval gerará lucros para a
cidade.

Figura 5 - Capa do Diário da Tarde, 2 de março
Figura 6 - Capa do Diário da Tarde, 7 de março

Fonte: Acervo pessoal/ Biblioteca Municipal Murilo Mendes

Já o Diário da Tarde estampa na capa da edição de 2 de março a manchete
Tudo pronto: carnaval começa amanhã em Juiz de Fora (Figura 5). Sob o título No
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reinado de Momo, a editoria continha anúncios, notas e várias informações sobre os
festejos. Na página seguinte, todos os detalhes sobre os quesitos de avaliação das
escolas e dos blocos são descritos e uma nota com o título Ala-show da Juventude
está tinindo. Os três parágrafos ressaltam o entusiasmo para conquistar o
campeonato e descreve os componentes da ala-show. Uma curiosidade sobre as
edições analisadas do periódico, o cupom de promoção para indicar os campeões dos
desfiles, que era levado e trocado por um brinde.
A edição do dia 7 de março traz a cobertura das apresenções O título
estampado na capa anunciava que JF viveu o melhor e mais animado carnaval de
Minas (Figura 6). A página de abertura é inteiramente dedicada à folia, com quatro
fotos e uma chamada descrevendo e elogiando os dias de festejos. O periódico
dedicou uma página inteira aos blocos, descrevendo as figuras de destaque, número
de componentes e detalhes do cortejo. Na página destinada a noticiar a passagem
das agremiações, intitulada Escolas de Samba: show e empolgação, há informações
sobre as quatro escolas de samba, sendo a primeira matéria a descrever o enredo da
Juventude Imperial. A primeira parte informa que “Zumbi, valente e lendário, nascido
nos Palmares e cuja mocidade foi forjada nas incessantes lutas em defesa do
quilombo, veio para o asfalto trazido pela escola tricampeã da cidade, a Juventude
Imperial” (DIÁRIO DA TARDE, 1973, p. 5). O jornal ainda citou o posicionamento dos
componentes e o nome da fantasia de algumas alas ou o que elas representavam
(Figura 7).
Figura 7 - Diário da Tarde, 7 de março
Figura 8 - Capa do Diário da Tarde, 9 de março

Fonte: Acervo pessoal/ Biblioteca Municipal Murilo Mendes
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A capa do Diário da Tarde de quinta-feira, 8 de março, recebeu a manchete
Hoje é o dia da decisão. Quem desfilou melhor na avenida e chamada para a matéria
informando o horário e local da apuração, com foto. Na matéria, foto dos 16 jurados
que julgaram as instituições. Foi ressaltado a confiança dos sambistas da Juventude
Imperial em se sagrarem tetracampeões. No dia 9, o periódico confirmou a expectativa
com o título Juventude é tetra (Figura 8), exibindo na primeira página a imagem dos
torcedores da agremiação comemorando. Na reportagem, foi esclarecido o valor
obtido nas pontuações, ressaltando o favoritismo previsto pelos profissionais da
imprensa local. À exemplo do Diário Mercantil, foi noticiado o cancelamento do Desfile
das Campeãs, por imposição das instituições religiosas, insatisfeitas com uma nova
apresentação carnavalesca em plena Quaresma.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao destacar Zumbi e sua trajetória de luta e bravura em 1973, a Juventude
Imperial se torna uma das primeiras a apresentar a temática afro-brasileira entre as
escolas de samba de Juiz de Fora. Ao ver a história dos ancestrais contada – não do
ponto de vista eurocêntrico, distante e marginalizado, mas como protagonista,
desafiando e superando o processo escravagista –, a agremiação reforça o seu papel
socioeducativo, o seu potencial artístico, social e econômico e a forma pela qual se
transforma em espaço de negociação com a sociedade em que está inserida.
Porém, a narrativa não obteve destaque em nenhum dos dois veículos
analisados. Uma única matéria do Diário da Tarde retrata o personagem que dá nome
ao enredo. Porém, de forma sucinta, sem detalhar o que seria proposto ou o ineditismo
da Juventude com o seu tema. Observa-se, como consequência, o silenciamento do
protagonismo da escola de periferia, silenciando também o negro como autor de sua
história.
Os desfiles, por terem dia e hora marcados, são pautas agendadas. As
coberturas seguiram um padrão, se mantendo dentro do lugar-comum das notícias
datadas. Frequentemente, as matérias foram centradas nas instituições e na presença
de autoridades, como o destaque dado ao DAT pela organização do carnaval. A
imprensa também informou sobre a formação de uma ala composta por estudantes
universitários na Juventude Imperial, indicando a entrada da classe média nos desfiles
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das escolas de samba de Juiz de Fora. Percebe-se, novamente, a inserção dos
sambistas – a maioria deles negros – da Juventude Imperial como coadjuvantes
nestas reportagens, uma vez que não possuem seus nomes e participação na
apresentação da escola evidenciados.
Os jornalistas visaram valorizar em seus textos o clima de empolgação de cada
apresentação e a euforia com o carnaval de Juiz de Fora, não se preocupando em
apontar as favoritas ou descrever falhas que pudessem prejudicar alguma agremiação
ou bloco na disputa pelo título. O Diário da Tarde, por ser um veículo mais popular,
estampou maior número de imagens e ofereceu maior destaque à cobertura dos
desfiles em sua capa, se comparado ao Diário Mercantil.
Por fim, é possível perceber maior interesse do público e, consequentemente,
da imprensa local com o carnaval. As páginas transpareciam o orgulho dos cidadãos
de autoproclamarem a folia juiz-forana como a melhor de Minas Gerais, e as
agremiações tinham um prestígio bastante superior ao percebido na década de 2010,
quando, inclusive, não houve verba suficiente para que pudessem desfilar por alguns
anos. Em 1973, nota-se que a ampla divulgação dos periódicos, iniciada meses antes
da folia, colaborou para despertar o interesse, a curiosidade e grande procura da
população, garantindo a lotação das arquibancadas.
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Capítulo 2

JORNALISMO CULTURAL, MÚSICA E
DISTINÇÃO: A QUESTÃO DO VALOR NA
COBERTURA DA REVISTA ROLLING STONE
BRASIL
Daniel Mendes

25

MÍDIAS E COMUNICAÇÃO: HISTÓRIA, ATUALIDADES E SOCIEDADE

JORNALISMO CULTURAL, MÚSICA E DISTINÇÃO: A QUESTÃO DO
VALOR NA COBERTURA DA REVISTA ROLLING STONE BRASIL

Daniel Mendes1
Jornalista e Crítico Cultural com mestrado em Cultura e Sociedade pela
Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Resumo: Este artigo foi elaborado a partir de um capítulo da minha dissertação de
mestrado (2020) no qual abordo a questão do valor na cobertura do cenário musical
brasileiro contemporâneo feita pela revista Rolling Stone Brasil (2006-2018). O ponto
de partida de análise que proponho com este recorte de trabalho são os diferentes
posicionamentos dos leitores em relação às escolhas de músicos brasileiros para
reportagens de capa da revista, o que nos leva a analisar também o próprio perfil de
cobertura editorial (cultural/musical) adotado por esta publicação. Nestas análises
realizadas, foi identificado que a questão do valor (que media as escolhas da revista,
assim como os posicionamentos conflitantes dos seus diferentes leitores) é o
elemento crucial para a devida compreensão das disputas em estudo nesta pesquisa.
A partir de uma reflexão crítica e teórica sobre os diversos aspectos apontados:
valorativos, distintivos, socioculturais e estéticos, dentre outros – atrelados às
diferentes experiências de consumo musical e cultural no país, e tendo como
arcabouço teórico-metodológico autores vinculados, sobretudo, aos estudos da
cultura, da arte, da música popular, da comunicação e da sociedade – proponho aqui
também o alcance de uma outra compreensão crítica sobre a atuação contemporânea
do jornalismo cultural, em especial no contexto brasileiro.
Palavras-chave: Jornalismo Cultural; Valor; Música; Distinção; Rolling Stone Brasil.
Abstract: This article was prepared from a chapter of my master's dissertation (2020)
in which I address the issue of value in the coverage of the contemporary Brazilian
music scene made by Rolling Stone Brazil magazine (2006-2018). The starting point
of the analysis that I propose with this work is the different positions of readers in
relation to the choices of Brazilian musicians for the magazine's cover stories, which
leads us to also analyze the editorial coverage profile itself (cultural/musical ) adopted
by this publication. In these analyses, it was identified that the issue of value (which
mediates the magazine's choices, as well as the conflicting positions of its different
readers) is the crucial element for a proper understanding of the disputes under study
in this research. From a critical and theoretical reflection on the various aspects pointed
out: evaluative, distinctive, sociocultural and aesthetic, among others - linked to the
different experiences of musical and cultural consumption in the country, and having
as a theoretical-methodological framework authors linked, above all, to the studies of
culture, art, popular music, communication and society – I also propose here the reach
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of another critical understanding of the contemporary performance of cultural
journalism, especially in the Brazilian context.
Keywords: Cultural Journalism; Value; Music; Distinction; Rolling Stone Brazil.

INTRODUÇÃO
Uma das importantes questões observadas na análise do conflito acerca dos
diferentes posicionamentos realizados por leitores da revista Rolling Stone Brasil
(2006/2018)2, em se tratando da sua cobertura editorial, sobretudo a musical, diz
respeito às distintas valorações de tais leitores em relação aos gêneros musicais que
compõem atualmente o cenário de música pop nacional; principalmente aqueles que
passaram a compor majoritariamente tal lugar a partir das duas últimas décadas
(2000/2010). Essa verificada mudança de cenário e de atores parece ter acentuado
estas discussões, refletidas em várias disputas relacionadas às experiências das
mídias de comunicação e música no país, dentre elas, a RS Brasil, nosso recorte
central de análise. Devido à complexidade dessas discussões, foi preciso elaborar na
dissertação um subcapítulo específico (que serviu de base para este artigo) com o
objetivo de aprofundar mais a análise das referidas disputas. É importante salientar
que muito do valor atribuído por determinado leitor para certos produtos da música, e
da cultura de uma forma em geral, segue um histórico de valorações difundidas por
publicações específicas em campos distintos do polo do consumo, onde estão
localizados tais leitores-ouvintes. Dessa forma, e em muitas ocasiões, o valor
defendido por um público acaba por refletir também o mesmo valor difundido por um
veículo. Logo, quando ocorre uma ruptura de tal mídia com este certo valor, acaba por
gerar o atrito com este determinado público que pactuava com a mesma em relação
a este valor rompido. É o que parece ocorrer quando a RS Brasil abre a sua cobertura
e, assim, rompe com o seu histórico valorativo, o que leva o seu perfil originário de
leitor a reagir contrariamente.
Entretanto, para compreender o conflito gerado a partir também da reação do
outro perfil de leitor, por sua visão mais ampla quanto à cobertura da música pop
nacional, é preciso tentar entender as disputas valorativas em que a revista Rolling

2

A revista Rolling Stone foi lançada nos Estados Unidos em 1967 no contexto da contracultura em efervescência
naquele período. A publicação segue em atividade até hoje com um perfil editorial que tenta abranger os produtos
da cultura mainstream sem perder de vista sua cobertura contracultural. No Brasil, a primeira versão da revista
circulou de 1971 a 1973. Em 2006 a publicação retornou ao país permanecendo nas bancas até 2018. Atualmente
a RS Brasil permanece apenas nas plataformas digitais.
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Stone Brasil se inseriu quando do seu retorno ao país. A partir do momento, verificado
nesta última década, em que a noção mais abrangente de música pop no Brasil
ganhou mais força, novos mecanismos de distinção surgiram no campo musicalmidiático brasileiro, realizados principalmente por veículos ditos especializados.
Durante a década de 1980, esses mecanismos se davam de maneiras mais sutis, pois
havia, naquela época, uma nítida distinção no país entre o que era do mundo da
música pop e do que era do mundo da música popular. Por conta disso, revistas
especializadas como a Bizz3, por exemplo, não precisavam se esforçar muito para
excluir de suas páginas o que não consideravam do mundo pop, logo, o que
consideravam brega4ou, como defendem alguns jornalistas, criações que não
estavam vinculadas a um certo senso estético que se buscava estabelecer para a
música pop no Brasil naquele momento (ALEXANDRE, 2013).
A QUESTÃO DO VALOR
No entanto, a partir de meados dos anos 2000, ficou cada vez mais difícil para
tais veículos especializados sustentarem argumentos para não reconhecerem outros
gêneros musicais, os populares (em uma percepção contemporânea) no Brasil,
também como componentes da música pop no país, o que fez com que muitas dessas
mídias se ancorassem em um critério determinante para seguir com as suas seleções:
o valor – em relação a todos os estilos musicais que passaram a configurar o espaço
no cenário musical pop brasileiro. Sobre o que será dito aqui em relação a valor,
durante o percorrer da análise, é preciso desde já introduzir as concepções de Frith
(1996) sobre o tema para uma melhor compreensão:
O sentido da música popular é o resultado de um processo em que a
significação do texto em si, a organização específica dos sons (e por
texto eu quero dizer a combinação aural de música e palavras) não é
nem estática e nem determinante, mas envolve um número de questões
contextuais, questões sobre entretenimento e prazer musical. [...] O que
eu quero sugerir, em outras palavras, é que para entender o que está
em jogo nas discussões sobre valor musical, nós devemos começar
com os discursos que dão aos termos de valor seus sentidos. Disputas
musicais não são sobre a música “em si” mas sobre como localizá-la,
3

A revista Bizz foi lançada no Brasil em 1985 pela editora Abril durante o contexto do boom do pop-rock nacional,
impulsionado pelo sucesso do festival Rock in Rio. Depois de significativas mudanças editoriais, a revista foi
encerrada em 2001, tendo tido um efêmero retorno de 2005 a 2007.
4
Sendo alvo de discussões por estudiosos e profissionais do meio musical, o termo brega foi empregado pela
classe média e alta às pessoas de baixo poder aquisitivo das regiões periféricas e aos prostíbulos nordestinos que
tinham a música romântica como trilha sonora principal. Foi somente a partir da década de 1980, entretanto, que
o termo se tornou sinônimo de uma “vertente da música popular” que, na década anterior, era simplesmente
chamada pela elite artística e cultural de “cafona” (ARAÚJO, 2002).
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sobre o que é a música e como ela deve ser avaliada (FRITH, 1996, p.
26).5

Em um diálogo com as ideias de Frith (1996), Jeder Janotti Jr. (2011) nos diz
que “afirmar-se como fã de Madonna ou Chico Buarque”, por exemplo, “é associar à
produção musical destes músicos seus posicionamentos ideológicos, sua presença
no jornalismo cultural, suas associações com o cinema e com o campo político, que
ao final, são somados à interpretação de suas performances musicais” (JANOTTI JR.,
2011, p. 135-136). Tal concepção nos remete a pensar as questões de valoração que
este artigo busca analisar a partir das escolhas da Rolling Stone Brasil de forma mais
próxima aos contextos discursivos dos conflitos atrelados à recente atuação da revista
no país, assim como nos direciona a tentar apreender os sentidos da música,
sobretudo em relação à circulação e aos aspectos estésicos que estão implícitos
quando emitimos tais sentidos. Na concepção de Frith (1996), nossos gostos musicais
se definem, então, por uma sintonia de valorações que aliam aspectos éticos,
estéticos e sociais à circulação midiática da música:
Como um autor ligado aos estudos culturais, a concepção de valor de
Frith, envolve, além de aspectos polêmicos e distintivos em sentido
semiótico, a noção de que valor, tal como a noção de cultura, implica
conflitos, posicionamentos, distinções e tensões, colocando em jogo
afirmações sobre autenticidade e independência na produção musical
atual. Todo julgamento de valor é efetivado dentro de um contexto
discursivo, ou seja, além dos aspectos imanentes do texto, devemos
observar os processos de circulação e o entorno comunicacional dos
produtos midiáticos (JANOTTI, JR., 2011, p. 135).

Seguindo por um caminho contextual para um melhor entendimento das
questões de valor que aqui se busca fundamentar, a volta da revista Rolling Stone
Brasil em meados da primeira década do século XXI vai coincidir com o momento no
qual o rock no país começa a sair de cena do cenário musical pop, depois de uma
década de boom (anos 80) e de uma forte permanência na década seguinte (anos 90)
– mesmo dividindo espaço com outros gêneros musicais recém-emergidos a tal
cenário – mas que vai culminar com uma saída quase que definitiva do mainstream
musical brasileiro nos anos 2000/2010. Ao contrário da queda do rock, e de outras
formações musicais que também obtiveram visibilidade nos anos 906, certos gêneros
5

Frith utiliza o termo valor em sentido amplo para definir diferentes elementos de valoração existentes nas
experiências de consumo musical. Neste artigo adoto o termo valor também como subjetividades de formação que
estão atreladas a esses consumos musicais. Assim, opto por utilizar o termo valores quando me refiro a tais
subjetividades e valorações quando me refiro às formas de consumo musical/cultural.
6
Axé music e pagode romântico, principalmente.
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musicais, de origens populares, que tiveram acesso ao cenário musical pop no país
nessa mesma década, sobretudo o sertanejo recente, se consolidaram nesse meio
(ver MENDES, 2020, p. 57).
É dessa nova contextualização que nascem os conflitos em relação à RS Brasil
neste tempo, pois tais disputas, de sentidos conflitantes, mas também de valores 7
distintos, foram possibilitadas justamente pela abertura do sentido de pop no Brasil,
que, em décadas anteriores, não abrangia o cenário musical brasileiro como um todo;
se resumindo ainda às sonoridades exportadas pelo mundo anglo-saxônico (o que
gerou as versões brasileiras) por meio da sua indústria cultural na versão fonográfica.
É diante do novo contexto no cenário musical pop brasileiro que a revista RS Brasil
retorna ao país: a onda do rock já havia passado por aqui e a publicação, de origem
roqueira, precisava se adequar, em termos de cobertura, não apenas ao grande
entretenimento (como era orientado por sua matriz estadunidense), mas ao novo
sentido de música pop no Brasil. Como Pierre Bourdieu (2007) bem aponta:
A ciência do gosto e do consumo cultural começa por uma transgressão
que nada tem de estético: de fato, ela deve abolir a fronteira sagrada
que transforma a cultura legítima em um universo separado para
descobrir as relações inteligíveis que unem “escolhas”, aparentemente,
incomensuráveis, tais como as preferências em matéria de música e de
cardápio, de pintura e de esporte, de literatura e de penteado
(BOURDIEU, 2007, p. 14).

Aqui voltamos à questão crucial no atual contexto da cobertura especializada
da música popular no Brasil, no caso especificamente deste estudo, da revista Rolling
Stone Brasil. Trata-se, como já dito, da questão do valor. Se não dá mais para
selecionar de acordo com o critério: é pop x não é pop (ou seja, “isso é popular, não
é pop”), então, outro critério de seleção/distinção passa a ser adotado: tem valor x
não tem valor (logo, “isso é pop, sim, mas não presta”). A lógica deste critério seletivo
parece se refletir em relação à pouquíssima cobertura dada pela RS Brasil para a atual
música pop do país. As ideias de Frith (1996) sobre valor, sobretudo quando o mesmo
defende que “só podemos ouvir a música como valiosa quando nós sabemos o que
ouvir e como ouvi-la” (FRITH, 1996, p. 26), evidencia como que muitas vezes emitimos
juízos de valor etnocentrados e errôneos, sem o devido rigor argumentativo para a
qualificação sobre algo, como certo produto cultural mercadológico, por exemplo. Isso
quase sempre ocorre quando não adquirimos a competência para criticar, muito
7

Valores aqui remetem às diferentes formações de valor que estão atreladas às experiências de valoração no
consumo da música e da cultura, como o valor moral, o valor social e o valor político de cada pessoa.
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devido ao grande desconhecimento que temos daquilo que estamos mais afastados,
sobretudo em relação à produção de sentido (e de experiência) que rege o seu
consumo. Como observa Bourdieu (2007):
Tudo parece indicar que, até mesmo entre os especialistas, os critérios
de pertinência definidores das propriedades estilísticas das obrastestemunho permanecem, quase sempre, em estado implícito; além
disso, as taxinomias estéticas instituídas implicitamente para distinguir,
classificar e colocar em ordem as obras de arte nunca alcançam o rigor
que, às vezes, as teorias estéticas tentam emprestar-lhes (BOURDIEU,
2007, p. 52).

Tal constatação pode explicar o porquê, por exemplo, de certos leitores
questionarem uma ação vista como contraditória de uma revista, dita de
entretenimento, mas que exclui grande parte dos músicos desse mesmo
entretenimento, muito devido a um juízo de valor negativo que foi produzido sobre tais
músicos, fruto de um largo afastamento por parte dos jornalistas desta publicação em
relação aos universos musicais e socioculturais de onde estes músicos se originaram;
assim como pode também ajudar a compreender o posicionamento dos leitores que
reagiram imediatamente a este questionamento, com suas críticas à ideia de que
aqueles artistas deveriam estar na revista, o que indica uma comunhão valorativa
entre a publicação e esses leitores (que representam um perfil de público), em
oposição àqueles citados anteriormente. Para Janotti Jr. (2015, p. 51), “ao olharmos
para a questão do valor no mundo pop vamos enxergar que esse está interligado a
acionamentos estéticos de circulações diversas e de conexões entre mercado e
poética, gosto e valor econômico”, o que transforma esse referido mundo pop, na
verdade, em mundos pops, ou seja, em uma série de valores8:
A dinâmica da articulação dos valores em torno da cultura pop pode
operar distinções através de valores de uso (o que se faz com os objetos
culturais em seus agenciamentos afetivos), valor de troca (inter-relação
com seu valor econômico), valor cultural (identitário) e valor estético
(conflitos e partilhas sensíveis). Assim, o reconhecimento ou
desqualificação do valor de um filme, de um álbum, ou de um seriado,
compõem essa dinâmica gustativa do universo pop, modos em que as
associações entre corpos e objetos habitam o mundo (JANOTTI JR.,
2015, p. 51).

Afinal, o que está sendo defendido aqui, fundamentado a partir das referências
teóricas deste artigo nos estudos de valor e distinção (BOURDIEU, 2007; FRITH,
1996; JANOTTI JR, 2011; 2015), é que para se avaliar criticamente um produto da

8

O autor utiliza valores como plural de valor, identificado em diferentes formas em torno da cultura pop.
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cultura (como um gênero musical) antes é preciso aprender a apreender as suas
funcionalidades; os seus usos. A lógica de formação de uma crítica jornalísticoespecializada, por exemplo, não pode seguir a mesma da formação do gosto daquele
indivíduo específico que a realiza numa publicação editorial, ou em qualquer outra
mídia. Sinteticamente, para criticar com propriedade certa música é preciso antes ter
conhecimento sobre o propósito da sua criação, o contexto da sua execução, e o
sentido para o seu consumo, ou seja, trata-se de um compreensivo exercício de
alteridade afetiva, numa tentativa de identificar as competências culturais e
comunicativas (MARTÍN-BARBERO, 1997) que unem determinadas produções
musicais aos seus respectivos públicos. Por esta via, é possível compreender, por
exemplo, que uma música de Ivete Sangalo feita com o propósito de animar o seu
público; música esta concebida para ser executada em um trio elétrico, para pessoas
que estão ali no intuito de se desprender momentaneamente das suas obrigações
sociais rotineiras, não pode ser avaliada pelos mesmos critérios que se avalia uma
música de João Gilberto, feita com o propósito de enternecer o seu público; música
esta concebida para ser executada numa vitrola, para pessoas que estão no
isolamento dos seus quartos, buscando a paz na melancolia de um entardecer de
domingo. A bem valorada sutileza na música da bossa nova na euforia do Carnaval
de Salvador pode não ter valor algum; assim como o agito que sobressai na música
da axé music não foi concebido para comunicar com um público sentado em plateia
de teatro.
AS VALORAÇÕES DA ROLLING STONE BRASIL
A identificação de outros valores (JANOTTI JR., 2015) e não apenas de um
único valor, desvinculados de lógicas distintivas obsoletas no polo do consumo cultural
e mercadológico contemporâneo, pode contribuir para a nossa emergencial aceitação,
compreensão, mas, sobretudo, respeito (respeitar algo é considerado aqui como
saber reconhecer valor, e não um mero ato superior de generosidade) em relação a
outros consumos culturais, como os musicais, que não aquele com o qual estamos
afetivamente relacionados. Sendo assim, o melhor caminho em busca de uma
compreensão sobre os embates valorativos atrelados a Rolling Stone Brasil é, de fato,
tentar compreender as suas valorações. Em relação à abertura do mundo da música
pop no Brasil feita pela cobertura musical desta publicação, a mesma não foi muito
além do que poucas inclusões. Bem diferente da matriz estadunidense, que há muito
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já expandiu sua cobertura de música nos EUA (ver MENDES, 2020, p. 31-33) –
abordando tanto bandas do cenário independente, como também às do mainstream
daquele país, assim como de outros países (independentemente do gênero musical)
–, a nova RS Brasil, que ameaçou logo no seu reinício fazer o mesmo (com uma
reportagem de capa com a cantora Ivete Sangalo em sua edição de número 3 de
dezembro/2006), optou por se fechar novamente no seleto mundo da música pop
considerada pela intelligentsia cultural como “de valor”.
Isso pode explicar, por exemplo, a abertura, para além do rock, mais para o
rap, gênero musical também de origem popular (periférica), mas que traz em si um
forte discurso político-social (agora também com arranjos e estéticas mais
artisticamente legitimados) que agrada a uma espécie de patrulha do bom gosto. Isto
garantiu ao rap a ascensão com o status de valor cultural (não que não merecesse, é
claro, mas concedido muito pelo reconhecimento desta patrulha, que tenta ditar o que
é bom e o que é ruim9 no campo da música e da cultura no país), o que lhe possibilitou
acesso mais tranquilo a RS Brasil, com destaques de capa, inclusive. Esta abordagem
nos remete também a Bourdieu (2007):
Assim, a título de bem cultural mais ou menos universalmente acessível
(como a fotografia) e realmente comum (é raro que, em determinado
momento, alguém não tenha ficado exposto ao “sucesso” da hora), a
canção faz apelo, entre aqueles que entendem marcar sua diferença,
uma vigilância bem particular. [...] as classes médias é que encontram
na canção (assim como na fotografia) uma oportunidade de manifestar
sua pretensão artística recusando os cantores favoritos das classes
populares [...] e afirmando sua preferência pelos cantores que tentam
enobrecer este gênero “menor” (BOURDIEU, 2007, p. 60).

Na letra de “Bluesman” o rapper Baco Exu do Blues afirma: “O samba é blues, o rock é blues, o jazz é blues, o
funk é blues, o soul é blues. Tudo que quando era preto era do demônio e depois virou branco e foi aceito eu vou
chamar de blues. Eu sou Exu do blues”. Em entrevista concedida no dia 31 de janeiro de 2019 a Caetano Veloso,
Baco explica: “Eu me boto também como uma coisa que foi aceitado pelos brancos [...] antes de eu falar Jesus é
blues eu falo eu sou Exu do blues, eu sou Baco Exu do Blues [...] Querendo ou não, o som chegou onde chegou
de uma certa forma porque foi aceitado por um público branco, intelectual, sim, eu tenho que entender que ele
chegou no lugar desse porque teve pessoas que entenderam dessa postura ali, dessa classificação de casta social”.
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ZHCeTlWAXQM>. Acesso em: 03 mar. 2021.
9
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Fotos: Mano Brown (RSB39/DEZ-09); Racionais MC’s (RSB86/NOV-13); Emicida (RSB109/SET-15);
Karol Conka (RSB127/MAR-17); Criolo (RSB128/ABR-17); Mano Brown e Criolo (RSB142/JUN-18)

Aqui vale uma observação crucial em um direcionamento para se tentar
compreender definitivamente o valor como critério para a entrada ou não de artistas
da música pop/popular brasileira na revista Rolling Stone Brasil em sua recente
atuação no país (2006-2018). A reportagem de capa com a cantora drag Pabllo Vittar
(RSB137/JAN-18), por exemplo, foi uma das que mais gerou repercussão entre o leitor
desta publicação, que se manifestou bastante sobre esta escolha, sobretudo nas
redes sociais. Houve quem repugnou (alegando que tal artista não tinha valor para
estar ali) e houve quem apoiou (defendendo que se tratava de uma figura importante
do atual cenário musical pop brasileiro, e que isso já valia a capa), disputa que
novamente dá luz aos dois principais perfis de leitores da RS Brasil verificados por
esta pesquisa.

Foto: Pabllo Vittar (RSB137/JAN-18)

Divergências à parte, o fato é que esta capa é um pertinente exemplo para
analisarmos as valorações da Rolling Stone Brasil. É certo que Vittar não está entre
as preferências musicais dos jornalistas da revista (isso pode ser comprovado na
seção O que estamos ouvindo), mas, em tempos de aumento do conservadorismo no
Brasil, e devido à ligação histórica da revista (a matriz estadunidense, sobretudo) com
a contracultura do século XX, ou seja, com um pensamento progressista de esquerda,
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há ali valores implícitos ao publicar uma capa com a popstar drag brasileira. Com
efeito, tal escolha parece não ter sido mediada por um mero valor musical, mas, sim,
por outros valores, no caso, políticos e sociais; valores também legitimados por esta
análise. Contudo, o reconhecimento desses valores na experiência valorativa de Vittar
não desvaloriza outros valores atrelados à experiência valorativa de outros
músicos/gêneros musicais no país, como parece ter feito a revista ao excluir a maior
parte dos integrantes do entretenimento musical brasileiro do seu tempo. O
entretenimento também é um valor importante para as pessoas, sobretudo em sua
conexão com as condições de existência dos contingentes populacionais mais
costumeiramente chamados de populares, mas há intelectuais no país que não
conseguem (ou não querem) reconhecer o valor disso. Destarte, retomar Bourdieu
(2007) é, para este artigo, fundamental:
A incessante repetição, pela teoria estética, de que a única maneira de
reconhecer a obra de arte pelo que ela é - autônoma, selbständig implicava o desprendimento, o desinteresse e a indiferença, fez com
que acabássemos por esquecer que tais palavras significam
verdadeiramente desinvestimento, desprendimento e indiferença, ou
seja, recusa de investir-se e de levar algo a sério (BOURDIEU, 2007, p.
37).

Entretanto, se estampar uma matéria de capa com a cantora drag Pabllo Vittar,
no atual contexto conservador em voga no Brasil, resgata e coloca novamente a
revista RS Brasil alinhada à sua postura original como uma publicação próxima a um
posicionamento político de esquerda, por outro lado, excluir das suas páginas e capas
a maior parte dos músicos brasileiros que estão em evidência no atual contexto da
música pop nacional, logo, aqueles que estão sendo mais ouvidos por grande parte
das pessoas pertencentes às classes populares país afora (esta mesma classe
defendida pela esquerda), coloca esta mesma publicação em um constrangedor
contraste com esta mesma linhagem política, pois à aproxima muito mais de uma
postura tradicionalista e conservadora, similar à postura de uma elite brasileira, de
direita, que rechaça e discrimina quase tudo o que faz parte do universo popular (que
também já engloba o pop), discriminação esta que os adeptos a uma ideologia de
esquerda tendem a criticar.
Nesse sentido, apesar da sua ainda forte ligação com o mercado capitalista, o
pop não pode ser mais visto apenas como uma música, ou uma produção cultural
mercadológica, feita exclusivamente para as classes médias com poder de consumo
(logo, que visaria apenas o lucro), o que poderia sustentar uma crítica de esquerda da
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revista ao excluir artistas em atual evidência nesse mercado de música pop nacional.
Com o borramento das fronteiras entre o popular e o pop, criando uma espécie de
música local-global híbrida que se divide em diversos gêneros – consumidos por gente
de praticamente todas as classes socioeconômicas (em seus diferentes contextos);
consumo este que no Brasil se tornou mais diversificado devido ao relativo aumento
do poder aquisitivo das classes populares no país – um posicionamento político-crítico
como o citado acima se supõe não encontrar mais sensatez na contemporaneidade.
O popular é analisado aqui como sujeito de ação, que negocia com o pop uma nova
criação, e não como algo passivo, indefesso, que é sempre “apropriado” ou
“esvaziado” pelo imperialismo da indústria cultural, no caso aqui, a indústria
fonográfica brasileira.
Esta contradição, evidenciada em relação às escolhas editoriais (musicais e
culturais) da revista Rolling Stone Brasil, pode ser bem visualizada na pertinente
observação que o crítico cultural Terry Eagleton (2003) faz sobre a também
considerada contraditória “ideia de cultura” de parte da crítica pós-moderna:
Seja como for, a acepção de cultura dos pós-modernistas não está
assim tão longe da noção universalista10 que tão rotundamente
denunciam. [...] as culturas neste sentido pós-moderno são
frequentemente universalismos concretos, versões localizadas do
próprio universalismo que contestam. [...] E como as comunidades
marginais11 tendem a considerar que o resto da cultura é
sufocantemente opressivo, muitas vezes com excelentes razões,
podem vir a partilhar a aversão pelos hábitos da maioria que é uma
característica dominante da cultura «elevada» ou estética (EAGLETON,
2003, p. 61-62).

Atendendo a esta lógica valorativa exclusivista/distintiva, a abertura da revista
para além do chamado pop/rock (verificada poucas vezes, como nos citados casos
em relação aos artistas do rap – que, pelo que foi mostrado, talvez não represente
mais uma abertura – além da referida capa com Vittar) seguiu bem longe da cobertura
de artistas ligados a outros gêneros musicais, também de origens ou vínculos

10

Noção universalista diz respeito à racionalidade universal do Iluminismo, que tinha uma visão mais singular de
cultura devido a seu “monolitismo e a sua lógica coercitiva” (EAGLETON, 2003, p. 62).
11
Comunidades marginais não diz respeito apenas às formações culturais à margem dos grandes centros urbanos,
como as comunidades indígenas e quilombolas, por exemplo; o autor se refere, sobretudo, às novas formas de
pensamento crítico que eclodiram na pós-modernidade, como os movimentos negro, feminista, LGBT+, etc., quase
todos de esquerda e voltados para as lutas das chamadas “minorias” políticas; assim como as cenas culturais e
artísticas que se formam de maneira alternativa à cena principal (aqui chamada de mainstream, ou também pop),
que, por meio dos seus múltiplos recursos, acaba mesmo por alcançar um maior número de pessoas, o que gera,
em muitos casos, o preconceito e a crítica errônea dos habitantes destas cenas alternativas em relação à artistas
mais consumidos pelo grande público.
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populares, que se destacaram no cenário musical pop brasileiro nos anos 2000/2010.
Mesmo com toda esta referida popularidade pop, a extensa maioria dos artistas
pertencentes a estas formações musicais não obtiveram a honra de se verem numa
capa da autointitulada “maior revista de entretenimento do mundo” (slogam da
revista). Por conta disso, ficaram de fora nomes de destaque do recente
entretenimento musical brasileiro, dentre os quais: Aviões do Forró, Ferrugem,
Gusttavo Lima, Jorge e Mateus, Luan Santana, Ludmilla, MC Guimê, Michel Teló,
Nego do Borel, Pablo, Simone e Simaria, Thiaguinho, Valesca Popozuda e, talvez os
três principais expoentes da música pop brasileira da última década: Anitta, Marília
Mendonça e Wesley Safadão.
O JORNALISMO CULTURAL NA CONTEMPORANEIDADE
Por conta de tudo o que aqui já foi abordado, os estudos de Jesús MartínBarbero (1997) sobre competência cultural e comunicativa, especialmente as
competências de recepção dos gêneros, são para esta análise, de fato, crucias:
Enquanto estratégias de interação, isto é, “modos em que se fazem
reconhecíveis e organizam a competência comunicativa, os emissores
e os destinatários”, os gêneros não podem ser estudados sem uma
redefinição da própria concepção que se teve de comunicação. Pois seu
funcionamento nos coloca diante do fato de que a competência textual,
narrativa, não se acha apenas presente, não é unicamente condição da
emissão, mas também da recepção. [...] Momentos de uma negociação,
os gêneros não são abordáveis em termos de semântica ou sintaxe:
exigem a construção de uma pragmática, que pode dar conta de como
opera seu reconhecimento numa comunidade cultural (MARTÍNBARBERO, 1997, p. 302).

A partir das concepções de Martín-Barbero (1997), é possível refletir sobre o
papel efetivo do jornalismo cultural12, sobretudo em relação ao potencial desta
segmentação jornalística como mediadora no campo da cobertura da cultura (GOLIN,
2009), porém buscando outras vias que escapem das obsoletas hierarquizações de
valor cultural, ressignificando sua atuação na contemporaneidade por meio de uma
maior competência para o reconhecimento de outras valorações que emergiram neste
tempo. Daniel Piza (2008) afirma que “há muitas obras de arte feitas para o grande

12

O jornalismo cultural situa-se numa zona heterogênea de meios, gêneros e produtos que abordam com propósitos
criativos, críticos ou de mera divulgação os campos das artes, das letras, das ciências humanas e sociais,
envolvendo a produção, a circulação e o consumo de bens simbólicos. [...] É possível considerar, nesse conjunto,
desde uma revista literária de pequena circulação, o suplemento semanal de um jornal de grande tiragem, revistas
especializadas em temáticas específicas (artes, música, cinema), cadernos diários reservados ao tempo livre e ao
entretenimento, assim como as revistas eletrônicas (GOLIN, 2009, p. 24).
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público que têm qualidades sólidas, que são tão densas ou agudas quanto muitas de
outras épocas da civilização” (PIZA, 2008. p. 44). Em seus estudos sobre o jornalismo
cultural, o autor se coloca contrário à ideia monolítica de indústria cultural (originária
da Escola de Frankfurt), não a enxergando como “a cabresto do poder econômico”,
ou seja, reconhecendo na mesma a possibilidade de “negociação” criativa, além de
observar, com peculiar lucidez, tanto a sua segmentação, como também a sua
variação. Nesse sentido, o próprio jornalismo “que faz parte dessa história de
ampliação do acesso a produtos culturais, desprovidos de utilidade prática imediata,
precisa saber observar esse mercado sem preconceitos ideológicos, sem parcialidade
política” (PIZA, 2008, p. 45). Um caminho possível para a superação de um
preconceito com as culturas populares que atualmente ocupam lugar de destaque nas
culturas pops, em especial para este artigo o caso da música, é tentar conceber o que
Omar Rincón (2016) denominou provocantemente por culturas bastardas:
[...] as culturas populares são bastardas, umas “degeneradas” herdeiras
das boas culturas cultas (Ilustração), as tradições densas (Identidade),
o folclórico (povo), o midiático (entretenimento e espetáculo), o
conectivo (internet e celular). [...] As culturas bastardas dão conta do
sujo, do impuro, do promíscuo porque não tem pai reconhecido; por isso
são herança de muitos pais e imitam de todas as partes para tentar ter
uma identidade ou, ao menos, um estilo próprio. As culturas bastardas
têm sentido porque se sabem filhas de uma só mãe, a que adoram,
odeiam e celebram simultaneamente: a cultura local (RINCÓN, 2016, p.
31-32).

O que o autor nos diz é que as criações da cultura na contemporaneidade não
seguem as lógicas puristas de outros tempos. Neste tempo, o popular se encontrou
com o pop, e com múltiplas outras influências, o que gera o caráter bastardo apontado
por Rincón (2016), pois se trata de culturas que conhecem muito bem as suas “mães”
(como metáfora para cultura local), mas que podem ter vários, alguns até
desconhecidos, “pais” (metáfora para demais outras influências que se agregam ao
local). O reconhecimento das valorações atreladas às experiências destas culturas
bastardas partem fundamentalmente da competência adquirida para a compreensão
dos sentidos destas culturas híbridas (CANCLINI, 2008), que nascem a partir das suas
localizações em um entre-lugar (SANTIAGO, 2000) – entre as filiações afetivas da sua
cultura matriz-local e as atrações pelo envolvimento com diversas outras culturas
internacionais-populares (ORTIZ, 2001) gerando uma interculturalidade própria deste
tempo. Dito de outro modo, se as culturas contemporâneas são bastardas, o
pensamento sobre estas, logo, também deve ser:
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Pensamento bastardo porque mistura sem purezas e por todo lado... e
o que faz pensar desde e nas atualidades industriais… e porque se
interessa pelas culturas bastardas que dão conta do impuro e
incestuoso e, sobretudo, desse pecado moderno chamado a indústria
cultural (o gosto bastardo). Culturas bastardas porque renuncia às
referências autênticas e densas para ganhar as instabilidades do fluxo:
essas made in USA. Essas que se nomeiam em inglês, mas que
acenam para o abya-yala13 do ancestral bom viver; essas que assumem
que somos praticantes de muitos modos do popular (RINCÓN, 2016, p.
33-34).

É importante observar, por fim, que não está sendo refutado aqui um senso
crítico jornalístico-cultural. O que está sendo defendido, ressalto, é que tal senso não
deve atender às polarizações grosseiras a que ele foi e continua sendo submetido
(como: pop x popular; ou as definições já prontas sobre: o que tem valor x o que
não tem valor). Dicotomias fáceis como estas comprometeram significativamente a
efetividade da cobertura jornalística da cultura neste tempo, portanto, “recuperar um
pouco ao menos de sua capacidade seletiva, de seu poder de influência, implica antes
de mais nada escapar a oposições” (PIZA, 2008, p. 45). Em sintonia com Piza (2008)
sobre o jornalismo cultural, Cida Golin (2009) bem observa:
Dar-se conta do poder de mediação e da necessidade de usufruí-lo com
base na escuta, no diálogo e numa formação especializada capaz de
colocar os fatos culturais em perspectiva histórica parece condição
óbvia para o profissional do setor. E nem sempre tal qualidade se
concretiza. Da reportagem à crítica, há um longo caminho de
aprendizado a ser percorrido (GOLIN, 2009, p. 26).

Dessa forma, tal regimento de valor, mediado por jornalistas, deve não se
manter

preso

à

subjetividade

do

seu

próprio

gosto

enquanto

também

consumidor/público, o que comumente gera as exclusões contraditórias e as
abordagens injustas. Com efeito, é preciso escapar de uma dicotomia que opera como
uma armadilha para nos aproximar tanto de um elitismo14, como também de um
populismo15. Assim: é preciso saber reconhecer valor nas culturas das elites sem ser
elitista – num tom pejorativo dado a palavra em um sentido de esnobe (PIZA, 2008, p.

13

Abya Yala é o nome dado ao continente americano pelo povo Kuna do Panamá e da Colômbia antes da chegada
de Cristóvão Colombo e dos europeus. Significa, literalmente, “terra em plena maturidade” ou “terra de sangue
vital” (RINCÓN, 2016, p. 34).
14
“Pois qual é o mal do elitismo? Se entendermos essa palavra como a crença de que apenas ‘os eleitos’ ou
‘privilegiados’ têm capacidade de adquirir conhecimento e sofisticação, é fácil entender que se trata de uma
oposição à democratização da cultura, ou ao menos de um desdém por ela” (PIZA, 2008, p. 26).
15
“Trata-se de uma distorção de algumas realidades culturais também. Um dos seus motes diz que se uma coisa
faz sucesso, é porque é boa” (PIZA, 2008, p. 48).
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46) – assim como saber reconhecer valor nas culturas das classes populares sem ser
populista (também em um tom pejorativo). Neste último caso, superar o preconceito
com o popular (sobretudo o massivo, híbrido, global, bastardo) não significa valorar
positivamente a tudo atrelado a ele. Significa, por sua vez, ter a competência para
reconhecer as diferentes valorações existentes neste campo e, a partir disso, no caso
do jornalismo cultural, por exemplo, realizar uma cobertura com as devidas análises
críticas amparadas nestes reconhecimentos, que vão muito além de uma simplória
questão de gosto, no caso aqui, o do jornalista avaliador. Enfim, esta é a crítica
fundamental sobre a atuação do jornalista de cultura que Piza (2008) nos deixa:
O critério de seleção termina se baseando em motivos quase extraartísticos. Um desses motivos é o gênero: há indivíduos que só leem
romance policial, os que só ouvem jazz, os que só querem saber de
cinema “de arte”, os que só gostam de livro de autoajuda etc. Não resta
dúvida de que esse critério é nocivo, pois limita e vicia a sensibilidade.
[...] Todas essas opções têm mais a ver com juízos prévios,
fundamentados não na experiência passada, mas no estilo de vida. [...]
E nem é preciso falar nos mais diversos preconceitos – diferenças
bairristas, políticas, sexuais etc. – que fecham a mente para outras
visões de mundo (PIZA, 2008, p. 49).

Não à toa, foi proposto aqui neste artigo estender a discussão sobre as
valorações da revista Rolling Stone Brasil (2006-2018) também para questões
emergenciais sobre o jornalismo cultural, em nosso caso mais especial, o brasileiro.
Dessa forma, a análise realizada busca contribuir criticamente para que alcancemos
uma efetiva ressignificação desta importante segmentação jornalística em sua
atuação contemporânea no país.
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RESUMO
Este artigo pretende apresentar o efeito da estreia do filme do Eurovision Song
Contest no Brasil através de análise de grafos extraídos de postagens feitas no Twitter
no dia 26/06/2020. O objetivo é discutir se o que mais atraiu o público desta rede social
foi o programa ou a atriz Demi Lovato, que fez participação no filme. O artigo utiliza
como alicerce teórico as ideias de Bourdieu (1997), Debord (1997), Jordan (2014),
Rios (2017) e Vuletic (2019). Pretende-se, com este artigo, discutir como o Eurovision
Song Contest impactou o Brasil no ano em que não teve edição inédita.
Palavras-chave: Análise de Grafos, Brasil, Eurovision Song Contest, Netflix.
ABSTRACT
This article intends to present the effect of the premiere of the Eurovision Song Contest
film in Brazil through the analysis of graphs extracted from posts made on Twitter on
06/26/2020. The objective is to discuss whether what most attracted the audience of
this social network was the program or the actress Demi Lovato, who participated in
the film. The article uses as theoretical foundation the ideas of Bourdieu (1997),
Debord (1997), Jordan (2014), Rios (2017) and Vuletic (2019). The aim of this article
is to discuss how the Eurovision Song Contest impacted Brazil in the year in which it
had no unpublished edition.
Key-words: Graph Analysis, Brazil, Eurovision Song Contest, Netflix.

16

Trabalho apresentado no GP Geografias da Comunicação, XXI Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento
componente do 44º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.
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1. INTRODUÇÃO
Criado em 1956 pela European Broadcasting Union (EBU), entidade que reúne
emissoras de Rádio e TV públicas e estatais na Europa, Ásia e Norte da África, como
uma forma de unir a Europa após a Segunda Guerra Mundial, o Eurovision Song
Contest (ESC) é um concurso de músicas produzido e televisionado pela EBU
anualmente, em maio. Historicamente, o concurso de talentos revela expoentes da
música internacional, tais como Julio Iglesias, Olivia Newton-John, banda ABBA e
Céline Dion.
Com uma audiência estimada em mais de 180 milhões de pessoas em 2019,
de acordo com Groot (2019), o ESC possui no Brasil sua maior base de espectadores
nas Américas. Pensando em um novo público consumidor global, a EBU se associou
à Netflix e a Will Ferrell para a produção de um filme baseado no Concurso, Festival
Eurovision da Canção: A Saga de Sigrit e Lars, que estreou em 2020.
Com base nos conceitos de sociedade do espetáculo, o trabalho levantou
tweets postados sobre o filme Festival Eurovision da Canção: A Saga de Sigrit e Lars
(Netflix, 2020) durante a estreia global, ocorrida às 12h no Horário de Brasília. O filme,
produzido e estrelado por Will Ferrell, traz no elenco Pierce Brosnan e Demi Lovato.
Esta última é um fenômeno nas redes sociais, com milhões de seguidores e um
séquito de fã-clubes. A partir daí, lança-se a pergunta: o que causou mais
engajamento? O Eurovision ou Demi Lovato?

2. O EUROVISION SONG CONTEST

O Eurovision Song Contest (ESC) é um concurso de músicas criado em 1956
pela European Broadcasting Union (EBU), entidade que reúne emissoras de Rádio e
TV públicas e estatais na Europa, Ásia e Norte da África, como uma forma de unir a
Europa após a Segunda Guerra Mundial. A primeira edição foi feita em Lugano, na
Suíça. Todos os países filiados à EBU podem participar e enviar músicas ao ESC. O
vencedor é decidido através de uma votação nos países participantes.
O ESC é um concurso de canções produzido e televisionado nos meses de
maio pela European Broadcasting Union (EBU), órgão que integra emissoras de rádio
e televisão da Europa e países das redondezas. Realizado desde 1956, como uma
maneira de unir a Europa após a Segunda Guerra Mundial, o festival atualmente
atinge cerca de 197 milhões de telespectadores de 40 países, de acordo com Storvik44
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Green (2015). Historicamente, o concurso de talentos revela expoentes da música
internacional, tais como Julio Iglesias, Olivia Newton-John, banda ABBA e Céline
Dion.
O nome Eurovision, criado originalmente para a rede de emissoras que
compunham a cadeia de transmissões da EBU, foi cunhado pelo jornalista inglês
George Campey em uma notícia sobre o desenvolvimento da entidade de
radiodifusão. O título da notícia foi uma corruptela da junção das palavras European
e Television, formando assim o Eurovision. Segundo Roxburgh (2015), Campey
começou a trabalhar na emissora britânica BBC em 1954 quando a rede da EBU
começou a se desenvolver e chamava “Continental Television Exchange”. Ele se
lembrou do título da matéria e sugeriu à chefia da BBC a troca do nome da rede para
Eurovision, algo que inicialmente foi recusado, mas aceito mais tarde.
O que define quem participa ou não do ESC é a afiliação dos canais de
televisão à EBU. Um canal é considerado membro se pertencer à Área de
Radiodifusão Europeia, uma linha imaginária definida pela União Internacional de
Telecomunicações (UIT), agência da ONU responsável por padronizar e regular as
ondas de rádio e telecomunicações internacionais. A linha passa a leste pelo
meridiano 40° ao Leste de Greenwich e no sul pelo paralelo 30° Norte, agregando
Europa, parte da Ásia e Norte da África. Mesmo com essas regras, membros
associados à EBU e que não estejam na Área de Radiodifusão Europeia também
podem participar do Concurso, desde que sejam convidados pelo Grupo de
Referência do Concurso, como foi o caso da Austrália em 2015 e 2016. Por essa regra,
o Brasil poderia participar do ESC caso houvesse o convite, sendo que a candidatura
brasileira ficaria sob responsabilidade da TV Cultura, de São Paulo, que é associada
à EBU.

3. SOCIEDADE DO ESPETÁCULO E A TELEVISÃO

Bourdieu (1997, p. 50-51) pontua que a televisão permeia o campo da produção
simbólica, ou seja, atuando na criação de realidades. Segundo o autor, a TV é um
instrumento de comunicação pouco autônomo, que possui várias restrições devido às
relações sociais entre os jornalistas, concorrência, cumplicidade e interesses comuns
dentro do campo da produção simbólica. Ele observa que a televisão possui extensão
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extraordinária sobre a atividade cultural da população. Sobre a força da TV dentro da
produção simbólica, o autor coloca que:
Por exemplo, a televisão pode reunir em uma noite diante do jornal das 20
horas mais pessoas do que todos os jornais franceses da manhã e da noite
reunidos. Se a informação fornecida por tal meio se torna uma informaçãoônibus, sem aspereza, homogeneizada, vêem-se os efeitos políticos e
culturais que podem resultar disso. É uma lei que se conhece muito bem:
quanto mais um órgão de imprensa ou um meio de expressão qualquer
pretende atingir um público extenso, mais ele deve perder suas asperezas
[...] Na vida cotidiana, fala-se muito da chuva e do tempo bom porque é o
problema com o qual se está certo de não causar choque - salvo se se discute
com um camponês que tem necessidade de chuva enquanto se está de
férias, é o assunto soft por excelência. Quanto mais um jornal estende sua
difusão, mais caminha para assuntos-ônibus que não levantam problemas.
Constrói-se o objeto de acordo com as categorias de percepção do receptor.
É o que faz com que todo o trabalho coletivo que tende a homogeneizar e a
banalizar, a "conformizar" e a "despolitizar" etc. (BOURDIEU, 1997, p. 62-63)

A televisão analisada por Bourdieu é a europeia, constituída em um ambiente
de forte presença dos canais públicos e, consequentemente, do Estado. Para
comparação, a televisão da América é, em sua maioria, calçada no modelo privado e
tem toda uma constituição diferenciada. Entretanto, os dois modelos se convergem
em um ponto: a busca constante pela audiência e pelo espetáculo. Conforme o
supracitado autor (1997, p. 68), na década de 1950 a TV tinha caráter cultural e
impunha produtos “com pretensão cultural”, como documentários e obras clássicas da
literatura, para formar o gosto do grande público. Já na década de 1990, a
massificação midiática passou a explorar experiências vividas, o voyeurismo e o
exibicionismo, revertendo-se em espetacularização das imagens e em audiência do
público.
A espetacularização colocada por Bourdieu vai de encontro ao que diz Guy
Debord dá o nome de “sociedade do espetáculo”. Segundo Debord (1997), a
sociedade do espetáculo transforma toda ação de comunicação em uma encenação,
com intenções alienantes em relação à sociedade. Ele alerta para a espetacularização
da cultura e das informações, dizendo que “Sob todas as suas formas particulares informação ou propaganda, publicidade ou consumo direto de divertimentos -, o
espetáculo constitui o modelo atual da vida dominante na sociedade” (DEBORD,
1997, p. 14).
Diferentemente de Bourdieu e Debord, o processo de espetacularização é visto
de forma mais positiva por Born Steinberger (2005). A autora coloca que (p. 97) há
um processo de geopolítica da cultura, onde a cultura é transformada em necessidade
e os bens simbólicos criados pelo ambiente cultural se tornam em capital. Muito além
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de um campo de produção simbólica, a televisão transforma todas as imagens em
capital, modificando sua percepção de entretenimento das massas para algo muito
além: um modelo de negócios forte, de penetração global, o que se transforma em
algo atrativo para as empresas de mídia, como as emissoras de televisão brasileiras.

4. O EUROVISION SONG CONTEST NO BRASIL

Diferentemente da Europa, onde o ESC possui significativa relevância no
campo do entretenimento, no Brasil esta relevância se tornou restrita a um nicho17,
seja pela barreira linguística, pela distância geográfica entre a América e a Europa ou
até mesmo pela falta de participação do país no Concurso, o que impediria uma torcida
pelo candidato nativo ou até mesmo o ufanismo e representações nacionalistas dentro
da transmissão, algo que impulsiona o Concurso nos países participantes.
A primeira vez que o Brasil viu a palavra Eurovision foi em 1954, na edição do
jornal A Noite18, do dia 07 de junho. A nota falava sobre a inauguração da rede de
emissoras públicas de TV que compunham o Eurovision. Apesar de na época o Brasil
ter redes de televisão já consolidadas, a ideia de uma rede internacional de TVs era
novidade:
A "Eurovision"
LONDRES, 6 (U. P.) - A "Eurovision", a mais extensa cadeia de televisão
jamais projetada, começou a funcionar, hoje, ante mais de doze milhões de
televidentes de oito países da Europa. O programa será uma alocução do
Papa XII, que falará em seis idiomas. Os países servidos pelo referido serviço
de televisão são a Grã-Bretanha, França, Bélgica, Holanda, Dinamarca,
Suíça e Alemanha Ocidental (A NOITE, 1954. p. 1)

Já a primeira referência ao ESC existente nos jornais brasileiros data de 26 de
outubro de 1960, na matéria “Jacqueline é sucesso do Brasil”, do Jornal do Brasil 19.
Jacqueline é a cantora Jacqueline Boyer, que venceu a edição daquele ano com a
música “Tom Pillibi”. Seu sucesso no Brasil, segundo a reportagem, se deu após a
regravação de uma música da cantora Maísa em francês.

17

Mesmo com essa restrição, várias ações similares aconteceram no país. A mais notável foi o Festival OTI da
Canção, realizado pela Organização da Televisão Íberoamericana (OTI), equivalente latino-americana da EBU,
até 2000. Com regras semelhantes ao do ESC, o Brasil venceu a primeira edição, em 1972, e teve o direito de
sediar a edição seguinte, realizada no Palácio das Artes, em Belo Horizonte (MG). O ESC serviu de inspiração
para formatos brasileiros de festivais da canção, como o Festival Brasileiro da Música Popular, da extinta TV
Excelsior, ou o Festival Internacional da Canção, da TV Globo.
18
Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=348970_05&pesq=eurovision>
19
Disponível em: http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=030015_08&PagFis=11420.
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Em 1965, a rádio do jornal supracitado apresentou20 as músicas vencedoras do
Concurso daquele ano, realizado no Principado de Luxemburgo. No ano seguinte,
com a realização do 1º Festival Internacional da Canção (FIC), no Rio de Janeiro, o
ESC ganha relevância no país, já que o vencedor do Eurovision de 1966, Udo Jürgens,
seria um dos concorrentes. O fato foi nota no jornal Correio da Manhã, de 21/08/1966:

FIGURA 01: notícia sobre a participação do vencedor do ESC de 1966 no 1º FIC. Disponível
em: http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=089842_07&pagfis=74160. Acesso em: 22
set. 2020.

Após a final do 1º FIC, a edição do Correio da Manhã de 01/11/1966 trouxe
uma crítica à Competição Internacional21, dizendo que as canções estavam
padronizadas como as do ESC:
O panorama internacional, delineado no I Festival Internacional da Canção
Popular, anda bem próximo da cristalização na Europa, onde os programas
da Eurovisão tornam as canções comuns a todos os países, restringindo os
temas nacionais à intimidade folclórica. Esta realidade, se bem que não atinja
os fundamentos do cancioneiro popular de cada país, levará a canção a uma
espécia de dupla personalidade, chegando à internacionalização mais
rapidamente aqueles que intermitentemente sofrem as influências exteriores,
enquanto outros grupos, cada vez menores, manterão ainda alguma pureza.
(CORREIO DA MANHÃ, 1966)

Em 1967, Jürgens foi convidado novamente para participar do FIC, mas teve
problemas de saúde e não veio ao Festival. Ele foi substituído pelo terceiro colocado
do ESC daquele ano, Peter Horton, como mostra o jornal Correio da Manhã22 de
20

Disponível em: http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=030015_08&PagFis=68734.
O FIC era dividido em duas competições: a fase nacional, onde se escolhia a melhor canção brasileira, e a
internacional, onde era eleita a melhor música entre todos os países participantes.
22
Disponível em: http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=089842_07&pagfis=86413.
21
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12/10/1967. Horton terminou o FIC na sexta posição. Bill Martin e Phil Coulter, os
autores de Puppet on a String, canção vencedora do ESC de 1967, participaram do
FIC daquele ano representando a Inglaterra com a música Celebration, que terminou
a competição em 4º lugar.
O ESC se mostrava popular, ainda que indiretamente, no país. A presença dos
artistas do Eurovision Song Contest no FIC mantinham o Concurso no imaginário
popular. Com este cenário, a Rede Tupi, dos Diários Associados, adquiriram junto à
EBU o direito de transmissão do ESC. O Concurso foi exibido pela Tupi em três
oportunidades: 1969, 1970 e 1972.
Na primeira exibição no país, em 1969, a TV Tupi fez um grande anúncio no
Jornal do Brasil informando sobre a transmissão:

FIGURA 02: anúncio da TV Tupi sobre o Eurovision 1969 na edição de 29 de março de 1969 do
Jornal do Brasil. Disponível em: <http://memoria.bn.br/pdf/030015/per030015_1969_00299.pdf>.
Acesso em: 22 set. 2020.
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O texto do anúncio diz:
VIA SATÉLITE
DIA 29
FESTIVAL DA EUROVISÃO
O CONCURSO DA CANÇÃO DA EUROPA
Sábado que vem, diretamente da Espanha, via satélite, você vai ter em casa os
cantores de toda a Europa. A fina flôr da música européia estará presente ao seu
aparêlho de televisão, no próximo sábado, dia 29, às 20:15h. Esta transmissão será
realizada, com a mais absoluta exclusividade, pela TV-TUPI do Rio de Janeiro, TVTUPI de S. Paulo e TV-ITACOLOMI de B. Horizonte. Serão 2 horas de emoções
proporcionadas pelos melhores representantes da canção européia.
Patrocínio do Sistema Financeiro de Habitação. Colaboração das Caixas Econômicas
do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e da CODERJ - Cia. de Desenvolvimento
do Estado do Rio de Janeiro. (JORNAL DO BRASIL, 1969, p. 9)

A imprensa da época não faz nenhuma referência aos motivos que levaram a
TV Tupi a adquirir o concurso, nem sua repercussão ou como foi a transmissão (se
houve tradução simultânea, como as regras foram explicadas ao público e se
aconteceu algum problema no satélite). Outro fator que dificulta a pesquisa sobre a
exibição do ESC na Tupi é a falta de digitalização de reportagens sobre o assunto na
emissora. Na Cinemateca Brasileira, que é a detentora das fitas do acervo jornalístico
da TV Tupi de São Paulo, não existe nenhuma referência ao Concurso.
Algo relevante do anúncio é o patrocínio de órgãos governamentais à
transmissão em pleno período de Ditadura Militar, que tinha como política exaltar o
produto nacional. Qual seria o verdadeiro motivo do apoio ditatorial à transmissão do
ESC no Brasil? Algumas hipóteses podem ser levantadas, como a exibição de
imagens via satélite no Brasil, para mostrar a excelência da indústria brasileira da
Comunicação, seguindo o que havia de mais moderno no mundo ou até mesmo para
comparar o concurso europeu com os realizados no Brasil.
Porém, com a concorrência da TV Excelsior e da TV Globo, a Tupi tentava se
diferenciar trazendo produtos diferenciados ao Brasil, como a Liga de Futebol
Americano (NFL). Como empresa de comunicação, a Tupi sabia da força do Festival
Internacional da Canção (FIC), promovido pela TV Globo, e tentou trazer seu
contraponto ao Brasil como uma forma de concorrer com o concurso feito por este
canal de TV.
Em 1970, o anúncio do ESC na imprensa nacional foi mais tímido. A edição do
jornal Folha de São Paulo de 21 de março destaca a transmissão ao vivo do ESC na
programação da TV do dia e em uma rápida chamada na coluna TV Show, que diz
“Assista hoje o Festival Eurovisão da Canção, pelo Canal 4, diretamente da Holanda,
às seis horas da tarde”.
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Em 1972, último ano em que o ESC foi exibido em TV aberta no Brasil, a Tupi
anunciou que a transmissão do ESC seria um teste do canal para a TV a cores, que
iniciaria suas operações no dia 01 de abril do mesmo ano, de acordo com a edição do
Jornal do Brasil de 25 de março23:
TV TUPI
A TV Tupi informou ontem que somente no decorrer da próxima semana irá
informar a sua programação regular de transmissões a cores, a partir de 1º
de abril, pois o assunto ainda está em estudos. Esta emissora deverá se
restringir, também, nos primeiros meses, a exibição de filmes coloridos, para
atender o limite de 10 horas semanais.
Essa estação estará transmitindo hoje, a partir de 17h30m, conforme
anunciou; o Festival da Canção Européia, que se realizará em Edimburgo
(Escócia). A transmissão — em caráter experimental — será recebida via
satélite, com imagem gerada pela BBC de Londres. (JORNAL DO BRASIL,
1972, p. 13)

Após 1972, as transmissões do Eurovision Song Contest no Brasil cessaram
na TV aberta. Mesmo assim, a relevância do ESC no Brasil não parou com este hiato.
Na década de 1980, a Itália entrou no Concurso com “Gente di Mare”. A música
ganhou uma versão no Brasil chamada “Felicidade”, que foi gravada por diversos
artistas. Em 1996, uma artista brasileira participou pela primeira vez na história da
competição. Miriam Christine representou Malta e terminou na 10ª posição.
Em 2018, com a realização do ESC em Lisboa (Portugal), o evento contou com
dois artistas brasileiros: Laura Rizzotto e Caetano Veloso. Rizzotto representou a
Letônia no Concurso daquele ano, através da canção Funny Girl. Ela venceu o
programa Supernova, a seletiva letã para o ESC, se apresentou na segunda semifinal
do ESC, mas não se classificou à final. Já Veloso foi convidado especial da final, onde
se apresentou com o vencedor de 2017, Salvador Sobral, e cantaram Amar Pelos
Dois, que se tornou a música de abertura da novela “Tempo de Amar”, da TV Globo.
Outro fato relevante é que 0,18% de todos os ingressos do ESC 2018 foram vendidos
a brasileiros, segundo Santos (2018). Esse número foi maior que de cidadãos de
países participantes do Concurso, como Estônia (0,17%) e Azerbaijão (0,02%).
Em 2019, o brasileiro Eduardo Lobo foi o responsável pela construção do palco
do trio norueguês Keiino, o campeão do televoto com a canção “Spirit In The Sky”.
Nos últimos anos, coube à Rádio Antena 1, dentro do programa “10 Mais
Europa”, apresentar a música vencedora do ESC na rádio brasileira. No Brasil, o

23

Disponível em: <http://memoria.bn.br/pdf/030015/per030015_1972_00298.pdf>.
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Concurso é atualmente exibido pela TVE Internacional, canal pertencente a Radio y
Televisión Española, emissora pública da Espanha. O canal é exibido na TV paga e
atingiu, em 2011, apenas 0,02 ponto no IBOPE brasileiro, de acordo com Feltrin
(2011). Não existem dados públicos da audiência do canal no Brasil durante a exibição
do Eurovision Song Contest.
O país também possui sites especializados em cobrir o Concurso. Além disso,
outros fatos curiosos envolveram o Brasil e o ESC. Em 2013, a cantora Natália Kelly,
que é filha de uma brasileira, representou a Áustria na competição, mas foi eliminada
na semifinal. Em 2016, Dima Bilan (vencedor do ESC de 2008) e Polina Gagarina
(representante da Rússia no ESC de 2015), carregaram a Tocha Olímpica no interior
do Rio de Janeiro. Nas notas à imprensa divulgada pelo Comitê Rio 2016, a
participação dos dois no Concurso foi ignorada.
Porém, o ESC é um produto popular no Brasil, segundo uma pesquisa realizada
pela IPSOS em 2020. Segundo a pesquisa (IPSOS, 2020), dos 1000 brasileiros
ouvidos, 14% já assistiram ao Eurovision uma vez. 22% já ouviram falar sobre, mas
nunca viram. 64% não sabem o que é. Considerando que a pesquisa foi feita antes
do cancelamento do evento de 2020, o instituto perguntou ao público brasileiro que já
assistiu ou já ouviu falar do ESC qual a probabilidade de assistir alguma semifinal ou
a final de 2020. 18% disse que seria muito provável. 30% às vezes. 16% pouco
provável. 26% improvável. 11% não sabia. Com os 18%, o público brasileiro se tornou
o mais provável a assistir o Concurso em todo o continente americano. A pesquisa foi
realizada com pessoas de idades de 16 a 74 anos, dos dias 20 de fevereiro a 03 de
março. A margem de erro foi de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos. A
IPSOS também diz que a amostra brasileira é mais urbana, tem nível educacional
maior e/ou são mais ricos que a média da população. A empresa também diz que os
resultados brasileiros precisam ser vistos como um reflexo do segmento mais
conectado do Brasil. Para chegar a quem é o público do Eurovision no Brasil, a IPSOS
perguntou quais programas de TV as pessoas já ouviram falar sobre. As respostas
foram: 1) The Voice: 94%; 2) Got Talent: 56%; 3) Eurovision: 36%.

5. A RESSONÂNCIA DO FILME DO ESC NO TWITTER

Com esses dados, o trabalho foi atrás dos tweets postados sobre o filme
Festival Eurovision da Canção: A Saga de Sigrit e Lars (Netflix, 2020) durante a estreia
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global, ocorrida às 12h no Horário de Brasília. O filme, produzido e estrelado por Will
Ferrell, traz no elenco Pierce Brosnan e Demi Lovato. Esta última é um fenômeno nas
redes sociais, com milhões de seguidores e um séquito de fã-clubes. A partir daí,
lança-se a pergunta: o que causou mais engajamento? O Eurovision ou Demi Lovato?
O trabalho puxou, via SocioViz e NodeXL, as redes criadas no Twitter sobre o
filme. E a maior parte das mensagens sobre o filme citava Demi Lovato. As maiores
conexões entre nós e arestas falaram sobre Demi Lovato:

FIGURA 03: redes sociais criadas sobre o filme Eurovision no Brasil no dia 26/06/2020.
Dados obtidos via SocioViz.

O trabalho puxou dados mais detalhados no NodeXL. A rede mais forte
(central), que cria engajamento e relevância corresponde a tweets que citavam
diretamente Demi Lovato ou eram de algum fã-clube da atriz. Dos 2000 tweets obtidos
pelo NodeXL, 650 têm alguma referência direta à atriz na conta.
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FIGURA 04: redes sociais criadas sobre o filme Eurovision no Brasil no dia 26/06/2020. Dados
obtidos via NodeXL.

Ao colocar esses 2000 tweets em uma tag cloud, a palavra mais recorrente foi
Eurovision (115 vezes). A segunda foi Demi (107), em referência direta à atriz. A
metodologia da tag cloud desconsiderou links e qualquer palavra com menos de cinco
recorrências, dada a irrelevância para este levantamento.

FIGURA 05: tag cloud gerada com as palavras mais recorrentes no Brasil sobre o filme Eurovision no
dia 26/06/2020. Dados obtidos via NodeXL.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa IPSOS (2020) revelou, de forma quantitativa, a relevância atual do
ESC no Brasil. Entretanto, ao tratar de um produto de nicho, que conversa com um
público muito específico no país, não surpreende que o maior chamariz para o filme
da Netflix foi a atriz Demi Lovato e não o Concurso em si, já que o público fiel ao
Concurso, que é apresentado na pesquisa, naturalmente já acompanharia o filme e
tenderia a tal comportamento.
Conforme afirmamos (RIOS, 2017, p. 185), o Eurovision é um importante soft
power nas Relações Internacionais europeias. Em um continente destroçado após a
Segunda Guerra, historicamente o ESC foi um catalizador de sentimentos sobre a
música europeia e um grande divulgador da cultura europeia no Brasil, conforme visto
na linha do tempo construída neste trabalho.
Dentro da Sociedade do Espetáculo, onde a cultura é espetacularizada de
maneira exacerbada, o ESC faz parte deste movimento sociocultural. No caso aqui
analisado, o filme baseado no ESC reforça o movimento e estes sentimentos sobre a
música europeia, apresentada pela obra no limítrofe entre o sério e o kitsch. Para os
fãs de Demi Lovato, o consumo do filme naturalmente se dá pela interação parasocial
entre ídolo e fã, mas este fã de Lovato pode converter-se em um novo público para o
ESC no Brasil. Além deste nicho, o espectador comum, que gostou do filme, mas teve
sua voz reduzida no Twitter devido ao grau de relevância do fã-clube de Demi Lovato,
também pode se transformar em público do Concurso em 2021. Fica evidente que,
mesmo sem uma edição inédita em 2020, o Eurovision conseguiu relevância na
internet brasileira com o filme produzido pela Netflix.
Espera-se que este artigo possa contribuir com estudos futuros sobre o
Eurovision Song Contest no Brasil.
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RESUMO
O presente artigo busca investigar de que modo as novas mídias e suas produções
simbólicas influenciam o consumo de narrativas digitais num contexto sócio-cultural,
além de trazer um panorama acerca da ansiedade em um âmbito midiático. Só é
preciso possuir um smartphone conectado à internet para ter acesso a mais de 40
trilhões de terabytes de informação, as quais consumimos diariamente em suas
diferentes formas. Com um clique é possível acessar informações de todos os tipos e,
receber e consumir conteúdo sem parar, o dia todo, todos os dias. Essa forma de
contato com as mídias abarca novas formas de conceber nossa relação com o
trabalho, os estudos e a separação entre vida privada e vida social. Estas práticas de
consumo e produção de conteúdos online influenciam a maneira como um indivíduo
percebe e interage também com o mundo real, podendo gerar distúrbios relacionados
à ansiedade e depressão. A partir dos conceitos de Fear of Missing Out - traduzido
ao português como Medo de Perder, ou então Medo de Ficar de Fora - novas mídias
e conectividade, o objetivo deste trabalho é traçar reflexões sobre como lidamos com
essa nova realidade, além de buscar compreender o constante anseio por
conectividade e suas repercussões.
Palavras-chave: Consumo midiático; Ansiedade; Redes sociais; Mídias digitais;
FoMo.
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ABSTRACT
This article seeks to investigate how new media and their symbolic production
influence the consumption of digital narratives in a socio-cultural context, in addition to
providing an overview of anxiety in a media context. It is only necessary to have a
smartphone connected to the internet to access more than 40 trillion terabytes of
information, which we consume daily in its different forms. With one click, you can
access information of all kinds, and receive and consume content non-stop, all day,
every day. This form of contact with the media encompasses new ways of conceiving
our relationship with work, studies and the separation between private and social life.
These online content consumption and production practices influence the way an
individual perceives and also interacts with the real world, which can generate
disorders related to anxiety and depression. Based on the concepts of Fear of Missing
Out, new media and connectivity, our aim is to reflect on how we deal with this new
reality, in addition to seeking to understand the constant yearning for connectivity and
its repercussions.
Keywords: Media consumption; Anxiety; Social networks; Digital media; FoMo.

1 INTRODUÇÃO
O processo de consumo midiático vem se alterando ao longo dos anos, com
uma mudança perceptível no que chamamos de novas mídias. A digitalização e o
rápido acesso à informação tem modificado a forma como o receptor, agora também
parte ativa na criação do conteúdo, consome essas mídias. Com um clique é possível
acessar informações de todos os tipos e, receber, produzir e consumir conteúdo sem
parar, o dia todo, todos os dias. Essa forma de contato com as mídias traz consigo
novas formas de conceber o trabalho, os estudos e a separação entre vida privada e
vida social, além da incessante presença digital em um mundo conectado. A
ansiedade, frequentemente apontada como uma das principais doenças do século
XXI, entra nesse debate como parte integrante do mesmo contexto histórico. Portanto,
a relação entre ambos os fatos é o enfoque deste artigo.
A internet é uma ferramenta imprescindível na atualidade, pois possibilita
acesso fácil e rápido às informações e a manutenção de diversas formas de interação
por meio das redes sociais. Entretanto, estudos (BAKER, KRIEGER, LEROY, 2016)
apontam que quando se percebe um uso descontrolado e desadaptativo várias
comorbidades associadas a transtornos de ansiedade podem se desenvolver. A
Organização Mundial da Saúde divulgou em 2018 um estudo demonstrando de que
forma os distúrbios mentais, neste caso ansiedade e depressão, afetam a vida de
adolescentes e jovens adultos. De acordo com a pesquisa (OMS, 2018), as
consequências do não tratamento dessas condições podem se estender à vida adulta,

59

MÍDIAS E COMUNICAÇÃO: HISTÓRIA, ATUALIDADES E SOCIEDADE

dificultando o desenvolvimento físico e mental, além de prejudicarem as
oportunidades de uma vida normal e saudável.
Outro estudo divulgado pela Global Burden of Disease Study, em 2015, mostra
a porcentagem de pessoas com ansiedade e depressão por regiões no mundo. A
América, e em especial o Brasil, se encontram no topo da lista. Quase 10% da
população brasileira se encontrava na lista de casos de ansiedade (GLOBAL
DISEASE STUDY, 2015). Em comparação com outros países, como Cuba e Porto
Rico, esse número era 2% mais alto. Consequentemente, transtornos relacionados à
ansiedade são tema de diversas discussões na contemporaneidade devido à sua
grande relevância e ao aumento significativo de casos.
Conceitos como “sociedade da informação”, “sociedade em rede”, entre vários
outros, analisam os efeitos trazidos pelas novas tecnologias da informação e as novas
dinâmicas sociais que surgem como consequência. Dentre essas consequências,
uma das mais discutidas no âmbito da Comunicação é a forma como consumimos
através das novas mídias e como os fluxos comunicacionais se transformaram,
acelerando não apenas a troca de informações como também nos livrando de
qualquer barreira física e tornando o acesso e o consumo à diversas narrativas quase
que instantâneo.
Dito isso, esse artigo se propõe a analisar a ansiedade e os transtornos
relacionados ao consumo de narrativas midiáticas, inseridos num contexto social de
consumo cada vez mais instantâneo que desfavorecem a saúde e o bem-estar de
muitas pessoas hoje em dia. Um estudo publicado em 2018 no American Association
of Psychiatry (GRISANZIO, 2018), mostra que ansiedade e depressão são as duas
doenças que mais impossibilitam as pessoas de levar suas vidas normalmente e as
que mais levam à perda de produtividade no trabalho e em diversos aspectos da vida
social.
Essa perda de produtividade também pode ser associada à forma como o
tempo é gasto. Em uma entrevista publicada no jornal Nexo em 2019, o historiador
Rodrigo Turin diz das novas formas de percepção do tempo, e como as novas
tecnologias interferem na pressão pela produtividade sistêmica.
Segundo Turin, atualmente estamos vivendo uma nova onda de aceleração,
impulsionada pelas tecnologias digitais e pelo sistema financeiro
internacional. Essa aceleração agora encontra expressão em palavras como
“eficiência”, “flexibilidade” e “produtividade”. É por isso que nós nos sentimos
culpados pela sensação de “perder tempo”, por exemplo, nas redes sociais.
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Para Turin, a internet pode ser um convite à procrastinação e, ao mesmo
tempo, um fator de pressão para produtividade. (SAYURI, 2019).

A relação entre as novas tecnologias da informação, a forma acelerada de
consumo e a maneira como é percebido o tempo, juntas, formam um contexto histórico
propício para o grande número de doenças mentais, relacionadas ao bem-estar,
desempenho e desenvolvimento saudável das pessoas. A preocupação com questões
como “tempo é dinheiro”, produtividade e conectividade fazem parte do cotidiano de
uma sociedade voltada para o consumo rápido e incessante, e como resultado
cobranças éticas vinculadas a esta cultura, tanto pessoais como de fora, criam uma
atmosfera de ansiedade.
Foi realizada uma pesquisa em 2019 com as ferramentas de análise de dados
da plataforma GoogleTrends, a qual apontou que o número de buscas na internet
pelo termo “ansiedade” triplicou nos últimos cinco anos e, além disso, a quantidade
de pesquisas pelo mesmo termo em conteúdos noticiosos também obteve seu pico
nos últimos dois anos.
O corpo teórico deste artigo se delimita em três tópicos centrais, que
fundamentam a pesquisa proposta: (1) discussões sobre ansiedade, trazendo
conceitos e perspectivas que analisam essas questões num âmbito psicológico e
comunicacional;

(2)

as

novas

mídias

e

suas

produções

simbólicas

na

contemporaneidade, traçando um panorama que relaciona as práticas sócio-culturais
às interações midiáticas no espaço digital; e (3) a relação entre ambos os tópicos
anteriores, explorando o uso das mídias sociais e a ansiedade de forma integrativa e
abordando o conceito do termo Fear of Missing Out, traduzido ao português como
Medo de Perder, no sentido literal, ou então Medo de Ficar de Fora.
Para que esta pesquisa alcance seus objetivos através de seus referenciais, é
necessário contextualizarmos alguns conceitos e pensar neles através de um viés que
se relacione com os novos fluxos comunicacionais contemporâneos e com as práticas
sociais que são influenciadas por eles, pensando de que forma influenciam o sujeito
moderno e as particularidades de seu no modo de vida.
Segundo Denti (2016), um dos problemas que esse cenário traz é a
impossibilidade de nós, como seres orgânicos e finitos, acompanharmos a dinâmica
das mídias tecnológicas enquanto nos vemos numa busca compulsória e desgastante
de vivermos o “agora” na mesma proporção de nossos aparelhos eletrônicos. Como
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consequência disso, vivemos um estado de esgotamento mental e ansiedade coletiva
que pode ser entendido como o mal de uma geração. Seguindo esse raciocínio, a
autora traz o conceito de “digifrenia” presente na obra de Douglas Rushkoff (2013),
como uma condição de atividade mental disfuncional causada pelas mídias digitais:
Do ponto de vista do escritor, essa é a “patologia” que tem, como sintoma, a
tensão entre o falso presente digital do bombardeamento de informações e o
presente verdadeiro de um ser humano normal. Somos obcecados pela ideia
do presente, convencidos de que somos capazes de dividir nossa atenção
entre inúmeras ocupações simultâneas, cada vez mais acostumados com
interrupções constantes não menos dignas de nossa curta e disputada
concentração. (DENTI. 2016, p. 7)

Essas questões, tão específicas de nossa contemporaneidade, devem ser
analisadas em ambos os lados: de um, a derrocada de informações que somos
expostos constantemente, nos trazendo um arcabouço ilimitado de conhecimento ao
nosso alcance; de outro, nossa incapacidade individual e coletiva de lidar com essa
sobrecarga. Para compreendermos melhor sobre esses processos, suas dinâmicas e
efeitos em nossa sociedade, partiremos agora para uma reflexão teórica e conceitual,
com base nos referenciais pesquisados e em dados já publicados, dos três tópicos
citados acima.

2 ANSIEDADE NA CONTEMPORANEIDADE
Tratar de um assunto tão complexo quanto esse exige uma análise
aprofundada do nosso contexto sócio-cultural e das aflições e inquietações que estão
presentes nesse cenário, o qual estamos completamente imersos e que é também
causador de crises e problemas que têm relação com o sentido de urgência, consumo
e estresse gerados pelo estilo de vida atual que temos, de acordo com Ewald, Moura
e Goulart (2017). O mundo contemporâneo funciona, e sempre funcionou, como um
dos propulsores de sofrimento e inquietações psíquicas, como crises de identidade e
de sentido:
Ao partirmos do ponto de vista que encara o homem como alguém que se faz
no mundo em que vive e nas circunstâncias em que está inserido, descrever
estas circunstâncias sociais passa a ser fundamental para se chegar o mais
próximo possível do lugar onde esse homem se encontra. Esse procedimento
desvela, em meio a tantos outros elementos, o sofrimento psíquico e a queixa
clínica a partir de uma realidade cotidiana, sem ficar preso exclusivamente a
entidades nosológicas universais que, muitas vezes, pode tratar as
demandas como representações abstratas separadas do mundo e do tempo
vivido. O ponto de partida de que o homem não se faz fora de um mundo e
de um contexto, entender as particularidades desse mundo passou a ser
condição necessária para um entendimento mais completo da queixa clínica
(EWALD, MOURA e GOULART. 2017, p. 123).
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Segundo uma pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS)
em 2014, por volta de 33% da população sofre com algum tipo de distúrbio de
ansiedade, o “Mal do Século”. Em um estudo comparativo publicado em 2018, Luiz
Bueno discute de que forma a psicologia tradicional

interpreta a ansiedade e

depressão:
A psicologia tradicional sugere que indivíduos ansiosos apresentam
tendências em sofrer múltiplos transtornos que envolvam percepção e
avaliação falhas, como leitura exagerada e/ou incorreta de perigos iminentes,
com frequência gerando alarmes falsos e engajamento em julgamento
errôneo e irracional, concretizando um processamento equivocado de
informações. Já a depressão é caracterizada como o estado emocional em
que a vivência de sensações prazerosas é reduzida ou desaparece. (BUENO.
2018, p.19).

Vale ressaltar que a ansiedade faz parte de uma das diversas delimitações
dentro da psicologia para abarcar diferentes tipos de distúrbios psicológicos
associados à aflições sobre o futuro e que, dentre os diversos transtornos
relacionados, a sensação de ansiedade não se dá de maneira única e pontual,
variando em cada pessoa e dependendo também de seu contexto (DENTI, 2016).
Estar presente passou a ser um dos maiores desafios do indivíduo moderno.
Enquanto realiza tarefas, têm outras obrigações em mente, sem se concentrar em
nenhuma destas por tempo suficiente para que o seu cérebro crie uma memória ativa
da situação.
Com mecanismos de aproximação e facilitadores de tarefas cotidianas, a
Internet e os smartphones, tablets e notebooks, funcionam para permitir que o usuário
encontre soluções rápidas e instantâneas diante das mais diversas situações.
Aplicativos de banco, de aluguel de carros, de mídias sociais, mantém o homem
moderno conectado a todo instante, não somente às suas obrigações e pendências,
mas também ao outro, na medida em que assiste à quem está conectado, muitas
vezes sem participar ativamente de suas experiências.

Enquanto participantes

passivos, o foco em diversas tarefas, ou o multitasking, gera uma memória que é
rapidamente descartada pelo cérebro, já que é de fácil alcance o conhecimento,
distante apenas um clique.
A Internet nos inseriu em um mundo de informação praticamente infinita e de
fácil alcance, ao mesmo tempo em que nos acostumou com a interrupção
constante, o desinteresse, a pressa, a sede pelo imediato. Assim, ao
estarmos nesse constante estado de desatenção, mas ao mesmo tempo
bombardeados com informação, o processo que a memória normalmente
necessita para reter conhecimento é continuamente descartado em diversas
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situações, afetando fisicamente a estrutura do cérebro à essa nova
conjuntura. (DENTI. 2016, p.6)

O indivíduo moderno então, se vê ansioso para mais conteúdos, a todo
momento, sem realmente absorver nada daquilo que é consumido. Este modo de
consumo atual cria uma dependência entre o indivíduo e a noção de felicidade.
Wanderley Codo (1989) em sua obra “O que é alienação” indaga sobre o papel do
consumidor em uma linha de produção onde este não faz parte de todas as etapas.
Para além disto, o autor trata da felicidade como objeto de consumo em um sistema
capitalista. Para Codo, vender sem deixar alcançar é o mantra do capitalismo. Ao
comparar a indústria pornográfica com o prazer do sexo, cria-se um produto que
atende as necessidades do consumidor sem nunca levá-lo ao que ele realmente quer.
A discussão dentro da modernidade e do acesso rápido aos mais diversos
meios de comunicação e conectividade traz o mesmo peso, dentro do mesmo sistema
que vende a noção de felicidade. Em diversas mídias sociais, o acesso à vida do outro
nos mostra uma pintura que não retrata o que vemos em nosso cotidiano. Assim, nos
é vendida a felicidade do outro, para que possamos moldar a nossa a partir desta
visão.
Os homens e mulheres contemporâneos sentem-se sentenciados à busca da
felicidade a qualquer custo. Ser feliz passou a ser um dever moral do homem
contemporâneo. Tal concepção contemporânea de felicidade poderia então
estar não apenas intimamente relacionada com o alto número de diagnósticos
de depressão e estresse, como relacionado ao quadro geral de queixas.
(EWALD, MOURA e GOULART. 2017, p. 126).

O sistema vigente, em busca de vender cada vez mais e criar consumidores
cada vez mais presentes, procura uma inserção brutal, em uma rede de controle
presente a todo momento.
O capitalismo dos moldes atuais se alimenta basicamente, e
cada vez mais, da inserção brutal das mídias tecnológicas no
dia-a-dia da população. Para tanto, o esforço maior das grandes
empresas controladoras da economia mundial é manter-nos
presos em sua rede de controle a maior parte do tempo possível.
O smartphone é ferramenta essencial para que esse objetivo se
cumpra, já que é por ele que estamos incessantemente
conectados e, mais do que isso, transmitindo informação
constante. (DENTI. 2016, p. 7).
O processo não vem sem distorções. Enquanto vende o ideal de felicidade, cria
também um ambiente em que os usuários filtram aquilo que consideram mais apto a
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ser apresentado em suas redes sociais. Como trazido por Stein (2000), é o que Carl
Jung (1963) denominaria como personas, manifestações do eu que são moldadas a
partir de pré concepções do que é socialmente aceito, o que pode ser comprado e
também visto pelo outro. Neste ambiente, ao não perceber suas experiências no outro,
ou então sentir-se estigmatizado no olhar do outro, o indivíduo perde um espaço que
antes poderia ser de encontro.
As representações dos media acerca da doença mental assumem um papel
de perpetuação de considerações e atitudes incorretas e negativas que o
público tem sobre esse assunto. As crenças incorretas acerca da doença
mental influenciam as atitudes das pessoas e criam respostas unicamente
centradas nos rótulos médicos, nos sintomas e comportamentos. (JORGEMONTEIRO, MADEIRA. 2007, p.99).

Para Jung (2000), a criação de uma persona é um hábito natural de todo ser
humano, e inerente a experiência da vida em sociedade. Em um modo de consumo
onde a felicidade virou produto a ser vendido, a experiência em rede também passa a
ser um espaço de leilão. Consumir não é mais apenas para produtos físicos, mas
experiências e também vivências do outro. Esperar por um novo post, acessar a todo
momento conteúdos que nunca param de chegar, além de estar a todo momento
conectado a seu trabalho, geram um consumidor que, enquanto para Codo (1989) não
tinha acesso ao panorama completo do que consumia, nesta nova modalidade de
interação, se percebe distante do que consome já que não absorve todo o conteúdo
que lhe é mostrado e não vive no presente. Alienado, como o indivíduo descrito pelo
autor, e também presente apenas em sua persona.

3 AS NOVAS MÍDIAS E RELAÇÕES SOCIAIS DIGITAIS
Nesse processo de construção simbólica, há também outro fator relevante ao
nosso estudo: a representação midiática, que alimenta conteúdos acerca do tema e,
muitas vezes, quando feita de forma superficial, reforça estigmas em relação à saúde
mental. O que nos leva a pensar também no papel que os comunicadores
desempenham nesse cenário. Segundo Jorge-Monteiro e Madeira (2007), as imagens
sobre pessoas com transtornos psiquiátricos, apresentadas pelos media, influenciam
em suas atitudes e comportamentos. Quando essas representações não são corretas
nem favoráveis, elas contribuem para o estigma e a discriminação, impedindo a
recuperação dessas pessoas com doença mental.
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No âmbito da Comunicação, podemos explorar essa questão pensando sobre
o que se conhece acerca de determinados assuntos atuar diretamente nas atitudes
que a sociedade tem perante eles, “assim como as atitudes em relação a
determinados temas influenciam, naturalmente, o modo de estrutura, o conhecimento
em torno deles e a quantidade e a sistematização da nova informação que sobre eles
se adquire.” (WOLF, 1995, p. 38). Sendo assim, de acordo com Jorge-Monteiro e
Madeira (2007), toda e qualquer concepção incorreta ou superficial relacionada à
doença mental pode influenciar não apenas as atitudes, mas também criar respostas
unicamente centradas nos rótulos médicos, nos sintomas e comportamentos que são
observados das pessoas diagnosticadas com algum transtorno, criando estereótipos
ao redor das mesmas.
O desenvolvimento contínuo das tecnologias da informação e comunicação
(TICs) e das plataformas de acesso e disseminação da informação conduzem os
rumos da sociedade contemporânea a novas dinâmicas e relações com a
Comunicação, segundo Pereira e Gobbi, (2017). Ao mesmo tempo que muitas dessas
transformações facilitam o acesso e a propagação da informação, elas também
potencializam a segregação de indivíduos que não conseguem se ajustar a esses
novos parâmetros de consumo, participação e interatividade. Se pararmos para
pensar em nossa relação com as mídias digitais, percebemos que a grande maioria
de nós não possui uma relação inteiramente saudável com elas.
Ainda de acordo com os autores, as novas mídias digitais não apenas têm a
capacidade de reconfigurar outras, mas também possuem condições de modificar as
estruturas sociais, instituições e as práticas comunicacionais que giram em torno
desse universo. Essa difusão instantânea e ilimitada de conteúdos nos trouxe a um
novo patamar comunicacional, mudando não apenas nossa relação com a mídia, mas
também nossa cultura.
[...] analisar, compreender e apontar questões quanto a influência dessas
plataformas acerca dos relacionamentos humanos se apresenta como o
desafio. Enxergar esses desdobramentos dessa recente e ininterrupta
mudança nas maneiras e propostas de comunicação consiste em entender
como proporcionar maior alcance para e pelos usuários destas tecnologias,
democratizando e pluralizando sua criação e uso pode resultar em alterações
relacionais com seus grupos de contato. (PEREIRA, GOBBI. 2017, p. 2)

Essa reconfiguração de nossas relações com a mídia e de diversos elementos
da nossa cultura é um traço constitutivo de toda formação cultural, conforme Lemos
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(2009), contudo, se torna ainda mais pujante no contexto da cibercultura, no qual a
forma, a velocidade e o alcance global desse movimento são potencializados pelas
mídias digitais. Sendo um dos princípios da cultura digital, a liberação do pólo emissor
proporciona novos fenômenos em que o antigo “receptor” passa e emitir sua própria
informação de forma livre e instantânea através de vários formatos midiáticos.
A evolução da tecnologia eletrônico-digital cria uma efervescência, um
excesso de informação pela possibilidade de que cada um seja também
produtor e emissor de conteúdo. [...] Na cultura pós-massiva, que constitui a
atual cibercultura, produzir, fazer circular e acessar cada vez mais informação
tornam-se atos quotidianos, corriqueiros, banais (LEMOS. 2009, p. 39).

Nesse contexto, através da convivência que temos com as mídias digitais e
com os conteúdos veiculados à elas, “somos convidados a se debruçar em cima
dessas concepções e repensá-las em detalhes e em profundidade, pois a cada nova
emergência de ordem tecnológica e ligada diretamente com a comunicação são
desencadeados novos recursos e procedimentos midiáticos” (PEREIRA, GOBBI.
2017, p. 3). Essa dinâmica nos traz novas interpretações e ressignificações acerca de
nossa vida em sociedade e nos permite refletir sobre as mudanças sociais e culturais
que estão acontecendo em tempo real, enquanto repensamos em nossa relação com
as mídias.
Todo esse movimento está intrinsecamente ligado às transformações que
ocorrem também na construção identitária dos indivíduos contemporâneos. Os meios
de comunicação desempenham papel fundamental nas estruturas sociais e são
responsáveis pela disseminação do conhecimento; como ressalta Martino (2014, p.
189), “sem eles não há cultura, e as relações sociais estariam seriamente
comprometidas. Portanto, os meios usados para disseminar as informações são
responsáveis pela forma de distribuição do conhecimento na vida social”.
A intensa conectividade que faz parte desse ambiente digital permite a
circulação frenética de conteúdos que podem ser produzidos por qualquer pessoa
com acesso à internet. Sendo assim, essa cultura da conexão permite também a
distribuição de conteúdos que podem reforçar estigmas ou até mesmo influenciar na
construção identitária dos indivíduos, sem medir a qualidade desses conteúdos e sua
real contribuição ao bem-estar deles.
Essa condição de estar conectado a todo momentos traz desdobramentos para
além do consumo, mostrando que essa “vital conectividade” exigida pelas mídias
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digitais se torna, muitas das vezes, uma necessidade real de estar conectado, seja
trocando informações e mensagens instantâneas ou atualizando perfis nas redes
sociais.
Como condição básica da cibercultura, a interconexão é seu imperativo
categórico. No mundo pós-moderno, tudo e todos devem estar ligados, por
meio das mídias digitais, quase como uma obrigatoriedade para sua
existência ser “considerada válida”. Com o crescimento e desenvolvimento
das condições de conexão, a partir da expansão da rede digital, a tendência
à interconexão provoca uma reconfiguração na ordem da comunicação, uma
vez que se passa das noções de canal e de rede a uma sensação de
envolvimento espacial (PEREIRA, GOBBI. 2017, p. 13).

Essa necessidade de conexão a todo momento é o que leva a casos onde o
uso de mídias sociais e demais formas de interação online se tornam nocivos para a
saúde mental e o desenvolvimento de relações afetivas fora do mundo digital. Termos
como FoMO, (em português, medo de ficar de fora), ansiedade social e depressão
estão entre os desvios mentais encontrados em indivíduos que utilizam desses meios
pela maior parte de seus dias.

4 ANSEIO DE ESTAR CONECTADO E MEDO DE FICAR DE FORA
Querer estar conectado socialmente, saber o que os outros estão fazendo e
fazer parte de experiências em grupo é uma das qualidades do ser social e uma
necessidade humana básica presente desde a infância e, portanto, não é restrita e
nem consequência do uso das mídias sociais. Estando presente em toda experiência
de vida em sociedade da história humana, esse processo, agora contudo intensificado
pelas novas mídias e relações sociais nos meios digitais, nos dita a necessidade de
novos parâmetros e novas reflexões acerca do tema, especialmente por influenciar
diretamente na saúde mental de uma sociedade.
O que mudou foi que agora as opções disponíveis para conectar, compartilhar
e ter experiências gratificantes com conhecidos - ou até desconhecidos - aumentaram
consideravelmente devido à permanente facilidade de acesso às mídias sociais por
meio de dispositivos portáteis. Isso nos permite compartilhar e verificar as
atualizações de status de amigos e conhecidos, além de oferecer a oportunidade de
manter contato sem precisarmos considerar a distância física, fazendo com que novas
informações e interações sociais se tornem uma possibilidade constante.
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Quanto mais fácil o acesso a esse tipo de informação, maior a possibilidade
de usuários compararem suas vidas com a de outros, chegando a pensar às
vezes que esses outros estão vivendo melhor que eles mesmos. Alguns
autores têm argumentado que o uso excessivo de redes sociais pode ser
patológico e uma forma de vício comportamental (FUSTER, CHAMARRO e
OBERST. 2017, p. 24)24.

A necessidade de fazer parte de experiências significativas com o outro, leva à
sensação do Medo de Ficar de Fora, cujo significado veio a ser atrelado aos novos
conceitos midiáticos. Indivíduos com diagnóstico de ansiedade e depressão podem
ser levados a uma relação de dependência e esgotamento com as mídias sociais e
demais ferramentas da internet. O bombardeio de informações, atrelado à constante
lembrança da vivência do outro, por meio de postagens e comentários, leva a uma
ansiedade de se manter conectado e também a uma exaustão emocional.
Pesquisas primárias definiram a fadiga por uso de mídias sociais como uma
condição na qual usuários de mídias sociais sofrem de exaustão mental após
experimentar sobrecargas de informação, comunicação, interações e
tecnologias distintas através de suas participações em tais plataformas
virtuais. Em nível pessoal a fadiga resulta em deterioração de forças físicas e
psicológicas levando os indivíduos nesta situação a desenvolverem
comportamentos danosos à própria saúde (BUENO. 2018, p.23).

Estes comportamentos levam a um ciclo vicioso onde o usuário se vê
dependente dos conteúdos que recebe, obrigado a produzir conteúdos que
mantenham sua imagem criada online - sua persona midiática - e em se manter
conectado a fim de criar um sistema de recebimento e envio de informações
incessante. Entre os danos causados à saúde mental por este sistema estão a
insônia, ansiedade e, em alguns casos, sintomas relacionados à depressão.
Aqueles afetados pelo FoMO (Medo de Ficar de Fora) reportam declínio em
seu humor de forma geral e aumento no seu engajamento com as mídias
sociais. Um aumento no engajamento com as mídias sociais poderia provocar
uma série cíclica de resultados negativos. Por exemplo, o uso de mídias
sociais (usando o Facebook) pode desencadear depressão leve ou disforia;
quanto mais tempo gasto em sites de redes sociais, mais deprimidas as
pessoas se sentem. Para aqueles que estão deprimidos, ‘empenhar-se
inseguramente’ (ou seja, a crença de que deve-se esforçar para competir pelo
seu lugar no mundo social e evitar erros e sentimentos de inferioridade) está

24

Texto original: The easier the access to this type of information, the higher the possibility for users to compare
their lives with those of others, sometimes coming to believe that these others are better off than themselves.
Some authors have argued that excessive social networking can be pathological and a form of behavioral
addiction.
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altamente relacionado aos medos de perder ou “ficar de fora” (BAKER,
KRIEGER e LEROY. 2016, p. 277)25.

Pensando mais além sobre essa dinâmica, podemos notar que há um processo
envolvendo também a construção identitária dos indivíduos. Por meio de símbolos que
os usuários incorporam ou concebem ao criar sua persona online, o indivíduo produz
e exporta um reflexo que é seu, mas que não o representa em sua totalidade. As
imagens e comentários são produzidos muitas vezes a fim de gerar engajamento,
levando em conta aquilo que na cultura vigente é considerado belo e apelativo. Esse
reflexo traz o peso do que o indivíduo tem como seus valores a serem vendidos. Em
um sistema capitalista, Jung (2000) e Codo (2004) se unem para trazer a mais nova
forma de consumo: a da persona do internauta. Ele se produz, cria uma marca que é
sua, mas não é ele, e se vende para seus seguidores.
O Medo de Ficar de Fora entra na equação como um dos distúrbios trazidos
por esta nova dinâmica de consumo. Enquanto está online, o usuário tem acesso a
uma torrente de informação incessante que o mantém atualizado. No instante em que
perde este fluxo, perde informação considerada valiosa. A troca de conteúdo é infinita
e não permite que o usuário se desconecte. O preço do desligamento é a perda de
produtos. Então, o indivíduo se vê preso a este fluxo, e, com ele, vem a ansiedade
causada pelo medo de perder, o FoMO.
Para Baker, Krieger e LeRoy (2016), esse medo de estar de fora pode levar ao
uso excessivo de redes sociais. Quando se dá conta de que está perdendo conteúdo
que considera relevante, o usuário passa ao uso constante das mídias, sem se
desconectar em momento nenhum, como forma de evitar sentimentos negativos de
exclusão.
Observar amigos constantemente em festas ou aproveitando noites de
comemoração pode fazer com que usuários de mídias sociais sintam que
estão desperdiçando tempo enquanto outros “vivem a vida”. Tais sentimentos
25

Texto original: Those high in FoMO report lowered general mood and increased social media engagement. An
increase in social media engagement could prompt a cyclical loop of negative outcomes. For example, social
media usage (e.g., using Facebook) may trigger mild depression or dysphoria ; the more time spent on social
networking sites, the more depressed people feel. For those who are depressed, insecure striving (i.e., the belief
that one must strive to compete for their place in the social world and avoid mistakes and inferiority) is highly
related to fears of missing or “losing” out..
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podem promover uma atitude de comparação e desespero, a qual pode ser
impulsionada por fotos e vídeos editados intensamente em softwares, criando
uma versão ficcional da vida perfeita, e desencadeando uma comparação
irreal com a vida de quem recebe esse tipo de conteúdo. (BUENO. 2018,
p.22)

Recebendo estímulos constantes através das mídias digitais, os usuários
buscam reconhecimento de outros para poderem aliviar o estresse causado pelo
medo de rejeição e para validarem sua existência online. De acordo com Bueno (2018,
p. 20), “pessoas com ansiedade podem apresentar tendência em reafirmar e validar
sua autoestima e valor próprio ou reduzir sentimentos incômodos de incerteza e
preocupações postando em mídias sociais com maior frequência para obter mais
comentários e interações”, buscando curtidas e a aprovação de outros usuários.
Exposto a um fluxo incessante de informações que representam a persona e
as experiências de outras pessoas, o indivíduo alimenta suas redes sociais a fim de
acompanhar esse processo. Este fluxo, segundo Bueno (2018), possui o potencial
para incitar sentimentos de desvalorização da própria vida, já que a vida do outro
parece muito mais interessante no mundo digital. Sentimentos como esse podem
desencadear uma série de prejuízos não só na vida social da pessoa, mas em seu
desempenho no trabalho, nos estudos e em diversos outros âmbitos.
A própria necessidade de se manter atualizado e acompanhar a vida de outras
pessoas já carrega um enorme peso. Para aqueles que possuem algum tipo de padrão
desadaptativo com o uso da internet e das mídias sociais esse peso se torna ainda
maior, pois sustenta também a noção de não estarem aproveitando seu tempo como
deveriam quando se comparam constantemente com outros.
MP (Medo de Perder) é um conceito que está sendo ligado de maneira
robusta com elevados níveis de UMS (Uso de Mídias Sociais), representando
um ciclo em que quanto mais há presença de UMS, maior a chance de ocorrer
um episódio de MP. É interessante notar que por si só o MP não representa
uma situação patológica, contudo, conforme são elevados os níveis de
experimentação desta sensação, maiores são as taxas de estresse e
ansiedade somados às ideias de inadequação social (CRAMER; INKSTER,
2017 apud BUENO, 2018, p. 24).

O Medo de Ficar de Fora é apenas uma das diversas maneiras que a ansiedade
de estar conectado às mídias digitais pode se expressar em um indivíduo, como já
discutido aqui, esses distúrbios não ocorrem da maneira única e pontual. No mesmo
ritmo que as transformações continuam acontecendo, cada vez mais aceleradas,
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nossa relação com qualquer nova tecnologia ou produção que consumimos também
se altera; o que sugere que continuemos refletindo sobre o que consumimos e como
consumimos, levando em conta as novas formas de consumo que as mídias digitais
vêm descobrindo e as multiplicidades que nós como indivíduos possuímos.
Em outros casos, essas ponderações podem nos trazer diferentes resultados
e se manifestarem individualmente em novos contextos. Esse medo de ficar de fora,
num cenário hiperconectado, que nos traz a sensação de estar perdendo algo a todo
momento não se limita apenas às redes sociais, mas também à plataformas de
streaming e qualquer outra narrativa que possa ser distribuída e consumida online. No
caso dessas plataformas que utilizam um sistema de transmissão de dados para
distribuição online de qualquer tipo de conteúdo (tendo como exemplos as empresas
Netflix, Hulu, Amazon Prime, Spotify, Apple Music, dentre diversas outras), a forma
como interagimos e consumimos também mudou.
Com um número ilimitado de conteúdos disponível em nossas mãos, distantes
apenas um toque, podemos ter acesso a qualquer tipo de narrativa e,
consequentemente, obter novos hábitos de consumo. A gigante Netflix, traz junto com
suas inovações, novos modelos de consumo de filmes e séries online; assim como o
Spotify nos possibilitou novas maneiras de consumir música, agora que temos acesso
a uma quantidade absurdamente grande de dados pelo simples fato de termos um
smartphone com internet.
Dito isso, outro fenômeno a ser destacado quando se trata das gerações que
nasceram depois do surgimento da internet - os famosos Millenials - é o do bingewatching, que, em sua tradução mais próxima, definida por Saccomori (2016), poderia
ser entendido como “assistir compulsivamente” determinado produto audiovisual.
Inseridos no contexto da cultura da convergência entre múltiplas telas que
temos à disposição (Jenkins, 2006), o binge-watching torna-se um modelo de
consumo dessas narrativas, que já não dependem mais de barreiras físicas para
serem disseminadas; afetando diretamente a forma como consumidos e interagimos
com esses produtos e, consequentemente, as produções inseridas nesse contexto,
que se adaptam a essas novas tecnologias da informação e comunicação. Estando
cada vez mais conectados, essa cultura da conexão nos traz um leque de
possibilidades inovadoras e abre espaços para interações midiáticas jamais antes
vistas.
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Se antes o consumo de seriados sob demanda poderia ser visto no cenário
brasileiro assemelhado mais a um mercado de nichos, o Netflix agora
‘encoraja novos modos específicos espectatoriais’ e ensina sua audiência a
como consumir, sob demanda, as suas fartas ofertas. E estas ofertas são
ampliadas quando o site, posicionado nas pontas de distribuidor e exibidor na
consolidada cadeia do audiovisual, assume também a produção de
conteúdos. Desde 2013, mais do que ser o espelho por streaming de uma
locadora online de títulos, o Netflix tornou-se também um produtor de
seriados originais, disponibilizando temporadas completas na íntegra (bingepublishing) como forma de contemplar (e incentivar) o fenômeno do bingewatching realizado em suas plataformas. (SACCOMORI. 2016, p. 15)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A

construção

de

identidades

online,

estando

conectadas

e

sendo

constantemente compartilhadas, também é explorada pela indústria cultural e
potencializada pelas mídias sociais. Cada vez mais, dividimos informações com
outros usuários e partilhamos conhecimentos e, ao mesmo tempo, o mercado
alimenta essas dinâmicas explorando novas formas de engajamento e participação
dos consumidores. A capacidade transformadora desse conhecimento compartilhado
altera gradualmente nossa relação com os conteúdos que consumimos e até mesmo
o modo como a cultura de nossa sociedade opera. As fronteiras entre os meios de
comunicação, por sua vez, transfiguram-se através de dinâmicas muitas vezes
imprevisíveis, o que permite com que as informações se propaguem através de
diversos canais e se formatem de maneira singular a cada receptor.
Ao compartilharmos esses nossos conhecimentos online, seja publicando algo
em nossas redes sociais sobre um filme, uma série, uma música, uma foto, um
podcast, um lugar, uma comida ou um livro, estamos revelando uma nova camada da
nossa persona digital e alimentando as interações com nossos pares. Daí surge
também uma necessidade constante em poder consumir freneticamente esses
produtos a fim de não “ficar de fora”, não perder nenhuma conversa, muito menos a
experiência e as recompensas que eles propiciam. Querer saber sobre tudo que está
acontecendo e poder se manter atualizado sobre o que todo mundo está falando é
também um ocasionador da ansiedade de estar conectado e do medo de ficar de fora,
quando feito de forma disfuncional.
Nós, como consumidores desses produtos midiáticos, estamos aprendendo a
utilizar essas diferentes tecnologias e seus recursos para obter maior controle sobre
o fluxo de mídia e para interagirmos de forma cada vez mais ativa com esses
conteúdos. Mas esse aprendizado é contínuo e ainda exige muitas reflexões.
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Pensando nisso, devemos buscar perceber nossa dinâmica com as narrativas que
consumimos e pensar nela como um processo dialógico, na tentativa de aprofundar o
estudo e refletir sobre os novos paradigmas que surgem envolvendo a sociedade e a
forma como ela se sente, se comunica e consome essas narrativas.
Depois de realizada uma leitura extensiva sobre o tema, vale ressaltar que a
proposta desse artigo não é demonizar as redes sociais, mas sim gerar reflexões
acerca do tema e propor uma discussão que seja, ao mesmo tempo, saudável e
produtiva, buscando enxergar possíveis soluções para a nossa convivência com todas
as novas formas de nos conectarmos uns com os outros que surgiram e ainda
surgirão.
A ansiedade gerada pela necessidade de estarmos sempre conectados e o
medo de não conseguirmos acompanhar o ritmo incessável de informações à que
somos expostos são questões que, mais do que nunca, estão presentes na sociedade
contemporânea. Questões como essa continuarão surgindo ao longo do tempo,
sempre em ressonância com novas as tecnologias e, consequentemente, com as
novas formas de narrativas midiáticas e dinâmicas comunicacionais, culturais e
sociais que as acompanham. Sendo assim, torna-se imprescindível refletirmos sobre
o uso das mídias digitais e seus desdobramentos em nossa saúde mental e, por
conseguinte, em nossas vidas.
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Capítulo 5

A NARRATIVA NOSTÁLGICA MIDIATIZADA:
O CASO DA ELEIÇÃO PRESIDENCIAL DE
2018
Thiago Haas Carlotto
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A NARRATIVA NOSTÁLGICA MIDIATIZADA: O CASO DA ELEIÇÃO
PRESIDENCIAL DE 201826
THE MEDIATIZED NOSTALGIC NARRATIVE: THE CASE OF THE 2018
PRESIDENTIAL ELECTION

Thiago Haas Carlotto
Mestre do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade de Santa Cruz
do Sul. thiagohcarlotto@gmail.com

Resumo: Busca-se refletir sobre como a campanha dos candidatos Jair Bolsonaro
(PSL), alinhado à direita do espectro político, assim como de Fernando Haddad, do
Partido dos Trabalhadores (PT), alinhado à esquerda, lançaram mão de narrativas
que remetem a lembranças idealizadas, para afirmar a sua identidade e prospectar
eleitores. Este trabalho apresenta uma pesquisa bibliográfica a respeito da nostalgia,
sua aplicação nas mídias durante a modernidade, até o emergir da retrotopia, isto é,
a utopia do passado, na pós-modernidade. Em seguida, traz uma revisão da
midiatização, sua relação com a evolução humana, seu ambiente e sua articulação
com a percepção de tempo e, por extensão, com a nostalgia.
Palavras-chave: nostalgia; mídia; narrativa.
Abstract: We seek to reflect on how the campaign of candidates Jair Bolsonaro (PSL),
aligned to the right of the political spectrum, as well as Fernando Haddad, from the
Workers' Party (PT), aligned to the left, made use of narratives that refer to idealized
memories, to assert their identity and prospect voters. This work presents a
bibliographical research about nostalgia, from its perception as a psychological illness
in the 17th century, its application in the media during modernity, to the emergence of
retrotopia, that is, the utopia of the past, in post-modernity. Then, it brings a review of
mediatization, its relationship with human evolution, its environment and its articulation
with the perception of time and, by extension, with nostalgia.
Keywords: nostalgia; media; narrative.
1. Considerações iniciais

A nostalgia aparece de forma crescente como alternativa de significação às
produções culturais que buscam gerar sensação de pertencimento: objetos

26

Trabalho apresentado ao IV Seminário Internacional de Pesquisas em Midiatização e Processos Sociais.
PPGCC-Unisinos. São Leopoldo, RS.
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artesanais, quando narrados, são valorizados em suas características ancestrais,
pontos turísticos históricos contam com atrações que prometem reviver o passado,
eventos com design retrô geram identidade e aceitação de público pelo apreço a
tempos fugidios. Na indústria cultural, músicas que marcaram época são remixadas e
apresentadas em versões que propõem a releitura das clássicas e filmes antigos são
relançados com novos recursos de animação e, assim, revalorizados. Nas redes
sociais, sobremaneira, existe o dia do #TBT (Throwback Thursday), que significa
quinta-feira do retorno ou quinta-feira da nostalgia, um momento da semana dedicado
a relembrar do passado, num movimento de busca no tempo que não o agora fugaz.
Neste sentido, chama atenção a repercussão que a nostalgia recebeu na
cobertura da eleição presidencial de 2018 pela imprensa Segundo os veículos de
comunicação, as campanhas dos candidatos, Jair Bolsonaro (PSL), alinhado à direita
do espectro político, e Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores (PT), alinhado
à esquerda, lançaram mão de narrativas que remetiam ao passado para afirmar seu
protagonismo frente ao eleitor, numa disputa caracterizada pela polarização entre
grupos ideológicos que se fecharam em suas convicções. Do lado da direita, um
discurso de retorno há 50 anos, na época do Regime Militar, que por 21 anos governou
o país; do lado da esquerda, a volta ao período dos governos que administraram o
Brasil por 14 anos. Assim, o que move este trabalho é, justamente, entender os
vínculos que tais candidaturas procuraram gerar com tempos outros da história como
estratégia de sedução de seu público eleitor.
Metodologicamente a investigação se configura da seguinte forma: no primeiro
momento fizemos uma revisão bibliográfica a respeito da nostalgia e suas
manifestações narrativas relacionando-os com os tempos líquidos atuais que geram
condições ao que Bauman (2017) chama de Retrotopia. Em seguida, pesquisamos o
cenário sócio-técnico-discursivo configurado pela midiatização para compreender
suas características em relação à percepção de tempo de mundo, no diálogo com
Verón (2013).
Em termos de análise empírica, o corpus foi encontrado nas páginas da rede
social Facebook, de ambos os candidatos, em busca de uma compreensão mais
profunda sobre a emergência desse fenômeno. Primeiro foram recolhidas, entre as
210 publicações do período eleitoral, aquelas de cunho nostálgico para exame. Por
fim, buscamos interpretar as narrativas que emergem desse contexto à luz das
categorias teorizadas por Boym (2017), ou seja — a restauradora e a reflexiva. Nos
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enunciados selecionados buscou-se responder: a) se as evocações nostálgicas se
fizeram presentes nos enunciados midiatizados dos presidenciáveis de 2018. Se sim,
qual foi o seu padrão de recorrência. b) Por fim, as formas de narrativa que emergem
dessas manifestações políticas analisadas. Começamos pela repercussão na
imprensa.

1. Fonte: Jornal Valor Econômico.27

A entrevista do jornal Valor Econômico com o profissional de marketing que criou
a linha estratégica de comunicação do PT demonstra como a nostalgia faria parte da
campanha presidencial do partido. O conceito “o Brasil feliz de novo” apostaria na
saudade dos eleitores, em momentos de crise, dos “tempos de bonança” dos governos
de Lula, de 2003 a 2010.

27

Disponível em: https://valor.globo.com/politica/coluna/marqueteiro-do-pt-aposta-em-nostalgia.ghtml Acesso
em: 04 out. 2019.
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2. Fonte: The Wall Street Journal.28

Segundo reportagem do The Wall Street Journal, logo após o primeiro turno,
Bolsonaro era apenas um ex-capitão do exército estranho, que também montou seu
discurso sob a base da nostalgia, neste caso, relativa aos tempos do regime militar ao
qual serviu. A ascensão do agitador da direita seria, assim, o mais recente choque na
política global, à medida que os eleitores se voltavam contra o status quo. De acordo
com o periódico econômico, tal reação havia começado em 2016, com a votação doe
Brexit, no Reino Unido (2016), e a eleição de Donald Trump, nos Estados Unidos
(2016), ambos movimentos que prometiam o retorno dos grandes estados-nação com
uma economia pujante e uma identidade cultural consolidada.
Importante salientar que, durante o período eleitoral de 2018, dois fatos
contribuíram para gerar condições excepcionais de produção e reconhecimento de
discursos dos candidatos. Primeiro, no âmbito da esquerda, o impedimento da
candidatura de Luís Inácio Lula da Silva, até então o candidato oficial do PT, pelo
Superior Tribunal Eleitoral (TSE), atendendo a uma contestação do Ministério Público
(MP), que apontou sua inelegibilidade com base na Lei da Ficha Limpa. Na época, o
ex-presidente estava preso, após ser condenado em 2ª instância por corrupção
passiva e lavagem de dinheiro em uma investigação da Operação Lava Jato. Desse
modo, o partido aprovou a candidatura de Fernando Haddad à presidência. Em
segundo, o atentado à faca contra Jair Bolsonaro, no dia 6 de setembro, na cidade de
28

Disponível em: https://www.wsj.com/articles/brazil-voters-buck-status-quo-with-rise-of-right-wing-firebrand1539034621. Acesso em: 8 out. 2019.
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Juiz de Fora (MG), desferido por Adélio Bispo de Oliveira, durante um comício
eleitoral. Tal situação interrompeu sua agenda de comícios públicos e inviabilizou sua
participação em debates presenciais, de maneira a ampliar o debate midiático online.
Nesta conjuntura excepcional, as eleições de 2018, em especial, ficaram
marcadas pelo uso massivo de estratégias nas e das redes sociais. Sua estrutura e
funcionamento baseados em algoritmos, apreendem o comportamento do usuário e
filtram as informações que ele recebe. Isto é, se o sujeito interage com um
determinado conteúdo, ele receberá mais ofertas de sentido desse tipo, de forma que
o mundo lhe apareça à sua imagem e semelhança. Desta forma, se criam o que Eli
Pariser (2012) chama de “bolhas de filtro”, com conteúdo personalizado ao perfil
pessoal, de maneira que os políticos travem uma batalha pela atenção, retenção e
engajamento de seus públicos-alvo para alcançar relevância e gerar votação em si e
em seus respectivos partidos.
Assim, em que pese ambos os candidatos terem ambos trabalhado suas
estratégias de campanha na oferta de sentido sobre o passado glorioso que poderia
ser reeditado, por razões e modos diferentes, Jair Messias Bolsonaro (PSL) ganhou a
eleição no primeiro turno, em 7 de outubro, com 46,03% dos votos válidos, à frente de
Fernando Haddad (PT) com 29,28% dos votos; demais candidatos somaram 24,69%
dos votos válidos. Como o primeiro colocado não alcançou o total de 50% de votos
válidos, foi necessário ampliar o pleito. No segundo turno, em 28 de outubro,
Bolsonaro foi eleito Presidente da República com 55,13% dos votos válidos, ante
44,87% de Haddad, o que deu fim a um ciclo de quatro vitórias consecutivas o PT,
desde 2002.

2. Tempo da nostalgia: de doença psicológica a sintoma contemporâneo

A nostalgia cria no presente um vínculo com um outro tempo estabilizado do qual
se conhece seus personagens e seu futuro. Trata-se de uma lembrança idealizada,
ou de uma fascinação com a própria fantasia, causada por um sentimento de perda e
deslocamento no presente, como afirma a teórica de literatura comparada Svetlana
Boym (2017) que a entende como uma emoção característica da nossa época.
Conforme a estudiosa russa, esta palavra provém de duas raízes gregas: nostos,
que remete “voltar à casa” e algia, “anseio” que, apesar de sua etimologia, foi criada
pelo médico suíço Johannes Hofer, em sua tese de 1688 (Boym, 2017). Ainda no
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século XVII, ela era considerada uma doença curável pelos médicos suíços que a
diagnosticavam em empregados trabalhando na França e na Alemanha e soldados
lutando no estrangeiro que sentiam um anseio incapacitante de retornar ao lar. Entre
os sintomas estavam a melancolia, a insônia e a falta de apetite. Nestes casos, os
profissionais da saúde receitavam sanguessugas, emulsões hipnóticas quentes e ópio
para aliviar os sintomas. Todavia, o que costumava ajudar a curar a enfermidade era
uma viagem às montanhas; mas nada se comparava ao retorno à terra natal, o que
se acreditava ser o melhor remédio para curar os enfermos.
Era neste lugar que os doentes encontravam abrigo e um vínculo social. Logo,
se a melancolia se restringe à consciência individual, a nostalgia tem relação entre a
biografia individual e a história de grupos ou nações, ou seja entre a memória pessoal
e coletiva, relacionada mais ao tempo do que ao lugar. Boym (2017), propõe três
observações para compreender esse fenômeno na contemporaneidade:
1)

A nostalgia não é anti-moderna, mas contemporânea à Modernidade,

pois é característica de uma nova compreensão do tempo e do espaço que faz a
divisão entre local e universal possível;
2)

Diferente do que propôs Hofer no século XVII, a nostalgia não diz

respeito somente à saudade de um lar, mas a um anseio por um tempo diferente — o
tempo da juventude, dos ritmos mais lentos da vida sonhada pelos homens, não só a
uma autobiografia. Em sentido mais amplo, ela é uma revolta contra a ideia moderna
de tempo da história e do progresso contínuo, pois recusa-se à irreversibilidade
temporal que atormenta a condição humana.
3)

Nem sempre ela é retrospectiva (relacionada a eventos que já

ocorreram), pois pode ser igualmente prospectiva (que procura prever o futuro). Isto
porque as fantasias sobre o passado determinadas pelas necessidades do presente,
têm impacto direto nas realidades do futuro. Logo, se as utopias futuristas podem estar
fora de moda, a nostalgia tem uma dimensão utópica também, embora não dirigida
apenas ao futuro e tampouco ao passado. Para a autora, o nostálgico é alguém que
se sente sufocado dentro dos limites convencionais do tempo e do espaço. Estamos,
portanto, diante de um objeto elusivo por sua própria natureza. Sigamos, pois.
Boym (2017) alerta que a nostalgia moderna, principalmente a política, tem um
ponto paradoxal. Se, de um lado, a universalidade da algia (saudade) tende a
aumentar a empatia pelo próximo; do outro, o nostos (a volta para a casa), ou seja, a
redescoberta da identidade em uma comunidade ou pátria pura e única, faz com que
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as homens se distanciem e encerrem a busca de um entendimento mútuo. Isto porque
a promessa de reconstruir o lar ideal para alguns membros da sociedade está no cerne
de ideologias que buscam envolver o pensamento crítico por meio de narrativas que
remontam aos laços emocionais. Em suma: “O perigo da nostalgia é que ela tende a
confundir o verdadeiro lar com aquele imaginado.” (Boym, 2017, p. 155).
Portanto, não se trata de uma mera lembrança, mas sim de um sentimento que
dela se nutre na relação entre memória e história. Para o historiador francês Pierre
Nora (1993), a memória diz respeito à vida, pois sempre tem um elo no presente de
grupos vivos e em permanente evolução. Afetiva, ela não busca os detalhes que a
confortam, mas se alimenta de lembranças vagas, flutuantes e simbólicas. Já a
história é a operação intelectual que nossas sociedades condenadas ao esquecimento
criam com o passado. Diz respeito à reconstrução, sempre problemática e incompleta,
do que não existe mais, demanda análise e do discurso crítico sobre o passado. “A
memória instala a lembrança no sagrado, a história a liberta, e a torna sempre
prosaica.” (Nora, 1993, p. 3)
Importante salientar então que, quando falamos de nostalgia, estamos nos
referindo à noção de memória reavivada pelo sujeito num determinado contexto, com
um propósito retroativo, a um sentimento relacionado à uma forma de vida, à uma
comunidade, diferente da melancolia, (que diz respeito à relação do sujeito consigo
mesmo). Entrementes, com a maior penetração das mídias na sociedade, esse
sentimento passou a dizer respeito não só ao sujeito e sua comunidade, mas sim, a
uma emoção midiatizada em relação com os movimentos sociais. Vejamos como as
formas em que ela se expressa.

2.1 Formas de expressão nostálgica

Com uma definição clara de um dos conceitos-chave, cabe classificar as
principais tendências e estruturas da trama nostálgica. Boym (2017) as classifica em
duas formas: a restauradora e a reflexiva.
A nostalgia restauradora focaliza no nostos (casa) e enseja uma reconstrução
trans-histórica da terra perdida. Procedente do latim restaurare, a palavra
(RESTAURAR, 2019) significa um retorno a algo perdido, ao momento edênico. A
narrativa desta forma se percebe como verdade e tradição, não como nostalgia, e seu
roteiro é maniqueísta: de um lado, o retorno às origens, do outro, a conspiração que
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impede o regresso ao mundo perfeito. Logo, ela protege a sua verdade absoluta contra
todos que a questionam.
Já a nostalgia reflexiva confere atenção à algia (anseio) e deixa em segundo
plano o retorno para a casa. Proveniente do latim reflexionis, a palavra (Reflexão,
2019) diz respeito ao desvio da direção original, por conta de uma nova flexão, ou seja
não se direciona ao reestabelecimento de uma verdade absoluta, mas a uma nova
relação causada por um movimento. Ela busca o pertencer a um passado, aceitando
suas contradições.
Embora suas referências possam ser similares como “gatilhos para ativar a
memória”, as narrativas que as constituem são diferentes, por conta dos propósitos
que as organizam. Tratam-se de perspectivas que ensejam diferentes olhares sobre
o transcorrer da vida. “A retórica da nostalgia restauradora não trata do “passado”,
mas antes de valores universais como família, natureza, pátria, verdade. A retórica da
nostalgia reflexiva trata de viver o tempo fora do tempo e de aproveitar o presente
fugaz.” (Boym, 2017, p. 159)
Importante para o trabalho é compreender que as narrativas nostálgicas trazem
consigo a ideia de reconstruir um lar ideal —tanto para reconstruí-lo, como para
observá-lo, e, em determinadas situações, tais relatos podem trabalhar com o
emocional do seu público, confundindo o real com o imaginado.

2.2 Tempo retrô

Como observamos, a manifestação nostálgica diz respeito a uma visão de
mundo ancorada nas potencialidades de retornar a um passado utópico. Para Zigmunt
Bauman (2017) este é um sintoma da civilização, cuja expressão parece no que o
sociólogo denomina de Retrotopia (2017), em sua obra póstuma. Tal fenômeno
aparece como um reflexo do tempo líquido (Bauman, 2001) presente que, aos poucos,
vai se tornando ausente em favor do passado, aparentemente familiar e imutável,
todavia idealizado em sua essência. A nostalgia — como membro da ampla família
das relações afetivas com alhures — emerge da crescente busca por um mundo
melhor não mais no futuro a ser construído por todos, mas em ideias estáveis do
passado. Deste modo, “a epidemia global de nostalgia” pegou o bastão da “epidemia
frenética pelo progresso” (Bauman, 2017, p. 9) na prova de revezamento da história.
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Quinhentos anos após Thomas More (1999) denominar “Utopia29” o sonho
humano de um lugar que não existe (Utopia, 2019), mas com uma perspectiva da
humanidade estabelecer uma bem-aventurança em sociedade, chega o momento do
retorno a algo já dado, não construído pelos homens do presente, mas pelos seus
antepassados.
Esta se dá por meio de uma dupla negação:
1) se as sociedades desde More (1999) estavam arraigadas a uma pólis, cidade
ou Estado soberano, nas quais suas expectativas de felicidade eram geradas, as
perspectivas atuais foram descoladas de qualquer lugar e direcionadas a cada um.
Ou seja, o ideal do “progresso” e melhoria de vida foi transferido à responsabilidade
do sujeito, que assim se libera das exigências de subordinação e disciplina à custa
dos serviços sociais prestados pelo do Estado;
2) com o desenvolvimento atrelado à evolução dos sujeitos, o futuro dependeria
da evolução de seus conhecimentos e suas habilidades. Entretanto, o exaspero pelas
restrições impostas pelo Estado foi substituído, gradualmente, pelo pavor de
inadequação ao mercado, de perder o emprego e a estabilidade conferida por ele, de
ser incapaz de oferecer uma vida estável aos filhos. Ao invés de contribuir com uma
sociedade melhor, o objetivo individual passa a ser melhorar a sua própria posição.
Em vez de sacrifícios e benefícios sociais para todos, espólios da competição
individualmente apropriados. O ideal do progresso parece sinistro e incerto, por que
não retroceder?
O que eu chamo de retrotopia é um derivativo do já mencionado segundo
grau da negação — a negação da negação da utopia. É um derivativo que
compartilha com o legado de Thomas More a fixidez num topos
territorialmente soberano: uma base sólida que, segundo se crê, fornece e
otimistamente garante um mínimo aceitável de estabilidade e, por
conseguinte, um grau satisfatório de autoconfiança. (Bauman, 2017, p. 13)

O sonho parece ter chegado ao fim. Torna-se necessária uma nova utopia.
Porém, a sociedade pode não perscrutar uma perspectiva melhor do que aquela
alcançada ao longo de sua evolução. “Fiel ao espírito utópico, a retrotopia deriva de
seu estímulo da esperança de reconciliar, finalmente segurança e liberdade, feito que
29

Utopia é um termo de origem grega que significa lugar inexistente ("u" é um advérbio de negação e "tópos"
significa lugar)." Esta foi a palavra que Thomas More (1478 – 1535) usou em 1516 para denominar sua obra
fundamental, que imaginava uma ilha ideal, na qual a sociedade vivia com justiça, liberdade e igualdade. Como
contraponto, tal termo serviu de base a um gênero literário popular, que propõe imaginar formas distintas da
sociedade, como as distopias (a antítese da utopia ou a “utopia negativa). Como exemplos pode-se citar “1984”,
de George Orwell, “Admirável Mundo Novo”, de Aldous Huxley e “Laranja Mecânica”, de Anthony Burgess.
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nem a visão original nem sua primeira negação tentaram alcançar – ou, se tentaram,
fracassaram.” (Bauman, 2017, p. 14, grifos do autor)
A conciliação entre segurança e liberdade é historicamente problemática por sua
própria natureza. Pelo que observamos, a narrativa nostálgica pode oferecer ao
indivíduo uma segurança ausente no presente de negação da utopia futurista.
Entrementes, para Bauman (2017), a nostalgia de pertencer a uma comunidade com
memória coletiva virou uma epidemia global, tal qual a doença psicossocial observada
por Boym (2017).

3. Tempo das mídias: reconfigurações humanas, sociais e técnicas

Com um entendimento claro sobre a nostalgia, desde sua percepção como
doença psicossocial, relacionando-o com a contemporaneidade e a emergência da
retrotopia, nos debruçamos sobre o ambiente midiático no qual ocorreram as
interações sociais em 2018. Para compreender alguns dos aspectos da comunicação
midiatizada, direcionamos nossa investigação ao pensamento de Eliseo Verón (2013),
pois este autor trabalha a reconfiguração da percepção de tempo decorrente da mídia
e o desenvolvimento da semiose entre o sujeito e a sociedade, como no caso da
nostalgia, um sentimento individual, que é afetado pela articulação social na mídia, no
processo denominado midiatização. Vejamos mais de perto a evolução desse
conceito.
Para Verón (2013) não há comunicação sem mediação, pois, comunicação
pressupõe algum processo mediado, seja uma forma sonora, visual ou tátil. Para tal
trabalho, é necessário recorrer à técnica, pois materializar uma mensagem resulta de
uma sequência de operações desenvolvidas pela espécie humana. Tais processos
geram o evento material, sensível que serve de base à mediação propriamente dita.
Então, o que caracteriza os fenômenos midiáticos? Segundo o autor, quando o
suporte permite ao sentido autonomia e persistência no tempo. “En la historia de la
comunicación humana, los dos aspectos cruciales son la automatización del mensaje
y su persistencia em el tempo.” (Verón, 2013, p. 145, grifos do autor)
A persistência no tempo permite diferenciar o intercâmbio numa conversa vocal
em tempo real — que desaparece imediatamente no instante da produção e da
recepção — da escrita — em que um texto mantém-se para apropriação do leitor
sempre quando houver um suporte disponível para leitura. Portanto, quando o signo
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é materializado em um suporte, ganha autonomia, pode ser reaproveitado e
reinterpretado para além da intenção do emissor e da interpretação comum. Em
resumo, toda comunicação humana é mediada — uma conversa entre pessoas é tão
mediada quanto uma partida de futebol de circulação planetária. Entretanto, na partida
de futebol, a semiose humana está midiatizada; enquanto na conversa entre duas
pessoas, não está.
Para essa pesquisa, significa que a midiatização, enquanto processo sóciotécnico-discursivo está relacionada ao desenvolvimento social de tecnologias
midiáticas, com influência sobre a discursividade social ao permitir a materialização
de signos, sua circulação e interação em um ambiente midiático, ocupado, inclusive,
por atores políticos, como os presidenciáveis.
Verón (2013) também traz importantes contribuições para compreender o
perpassar temporal ensejado pelo avanço da midiatização. Em perspectiva
antropológica, o autor salienta que, somente quando os signos foram exteriorizados
como tais e passaram a transmitir significados, tornou-se possível o aperfeiçoamento
das técnicas da espécie e sua consequente evolução intelectual, processo esse que
se constituiu por centenas de milhares de anos até chegar, com a escrita, à história
narrada:
“La asociación entre fenómeno mediático y aceleración del tiempo evolutivo
se confirma a lo largo de toda la historia del sapiens, como así también el
carácter acumulativo del proceso; vale decir que la aceleración se acelera a
medida que los fenómenos mediáticos se suceden.” (Verón, 2013, p. 176)

O tempo, ponto central nesta pesquisa, se apresenta aqui como elemento da
percepção afetado pela tecnologia que, por conseguinte, altera a evolução da espécie,
na medida em que o avanço da midiatização permite a materialização de signos,
colocando a história em perspectiva. Nossos ancestrais transformaram objetos táteis
em signos visuais que, por sua vez, perpassaram por gerações, ampliaram os
processos cognitivos da espécie e geraram novas formas de interação com o
ambiente e a comunidade pré-histórica. A emergência de dispositivos técnicos, desse
modo, ampliou as modalidades de comunicação preexistentes, integrando-as às
novas situações interacionais e gerando novas compreensões de tempo. Isto é, o
objeto resultante do trabalho intelectual de milhares de anos tornou-se base à
evolução humana, num processo relacional cumulativo.
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Dessa forma, a maior parte da história dos dispositivos midiáticos — do
surgimento da escrita, passando pela fabricação da prensa por Johannes Gutenberg
no século XV, até o aparecimento dos dispositivos de gravação de som no início do
século XIX — tornou possível a midiatização da temporalidade. A fotografia, por
exemplo, tornou possível a captação do instante fugaz que, inexoravelmente, se
transforma em passado, o que possibilitou fixar marcas de seu momento de produção
e constituir sequências temporais nos procedimentos de montagem. Já a voz e a
música materializadas, geraram o que Verón (2013) chama de espaços de inscrição
(como o rádio, o aparelho de som, a TV) que, por sua vez, condicionavam a produção
e o reconhecimento dos signos. Em tais espaços, o tempo pôde ser imaginariamente
reinvestido e ressignificando, tal qual a promessa simbólica da nostalgia.
A tecnologia, assim, possibilita a acumulação e constituição de um acervo da
memória que influencia a composição de forma e conteúdo significante. A máquina do
tempo, termo utilizado por Verón (2013), está disponível no presente; a estabilidade
social propiciada pela escrita sofre, assim, as contingências da memória midiatizada
à espreita para gerar releituras e reapropriações pelos sujeitos, inclusive do campo
político.

Trata-se de um contexto midiático que articula materializações —

objetivações nas palavras de José Luiz Braga (2007) — cujos processos põem em
jogo o acervo cultural da sociedade, de forma a gerar referências a ele e desvelar
modos de expressão do tecido social. Sua objetivação retroativa na política nostálgica
diz respeito, então, a uma reconfiguração de materiais presentes no imaginário, junto
à proposta narrativa de retorno a outro tempo, supostamente melhor do que o atual,
do qual se depreendem soluções para problemas contemporâneos, de forma a abrir
espaço a tal discussão na arena política.
Por um lado, tal explanação faz ver como a midiatização configura um espaço
de discursos midiatizados em relação com o tempo histórico social humano. Por outro,
um tempo de mundo inédito na evolução da espécie, marcado pela aceleração
contínua, propiciada pela circulação e sobre-exposição de textos, imagens e
informações, agora passíveis de acesso em tempo real na rede. A nostalgia enquanto
sintoma social, surge em nova escala neste panorama sócio-técnico-discursivo que
permite acessar registros materializados e reinvesti-los de significados na busca por
protagonismo social.
Portanto, se Boym (2017) refere-se à nostalgia como condição psicológica que
traz em seu cerne a busca por um tempo de mundo diferente do atual, gerada pelo
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desalento com o presente, podemos perscrutar uma relação próxima entre nostalgia
e mídia. Enquanto a emergência de fenômenos midiáticos proporciona a aceleração
da percepção do tempo histórico, como lembra Verón (2013), a volta ao lar com uma
compreensão de tempo social diversa do atual surge como uma proposta de sentido
positiva ao sujeito, que se relaciona com uma profusão inimaginável de signos
midiáticos, em dispositivos comunicacionais, no processo de midiatização da
temporalidade. Se o advento da retrotopia gera condições para o advento nostálgico,
a midiatização das relações parece possibilitar a exteriorização desse sentimento,
latente até então, no imaginário contemporâneo.

4. Tempo de análise: discursos políticos midiatizados

Após a revisão da nostalgia e a busca por compreender a midiatização, enquanto
ambiente sócio-técnico-discursivo que, com o seu avanço, configura um ambiente e
uma nova experiência do perpassar temporal, nos debruçamos sobre o corpus desta
pesquisa.
Optamos por observar os enunciados dos presidenciáveis candidatos no
Facebook, pois essa rede social conta com o maior número de usuários no mundo
atual, passando de 2 bilhões diários no fim de 201830. No Brasil, eram 127 milhões de
usuários mensais em julho de 201831, ou seja, os enunciados publicados em sua
plataforma dispunham com potencial de alcance maior. Sobremaneira, a escolha se
dá porque ambos os candidatos fizeram uso contínuo desta rede em suas campanhas.
Nestes termos, desenvolvemos uma planilha para contabilizar os enunciados
com teor nostálgico dos presidenciáveis. No percurso, buscamos encontrar marcas
textuais tanto na publicação, como em imagens e frames de vídeos legendados, que
pudessem explicitar textualmente uma fuga da atualidade, uma volta a um tempo
supostamente melhor que o atual, tanto em valores morais, quanto econômico-sociais.
A contagem iniciou no dia 16 de agosto e foi até o dia 28 de outubro no caso de Jair
Bolsonaro. Já no caso de Fernando Haddad, transcorre a partir de 01 de setembro,

30

A rede social alcançou a marca de 2,3 bilhões de usuários diários entre o fim de 2018 e início de 2019:
Disponível em: https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2019/02/04/facebook-completa-15-anos-com23-bilhoes-de-usuarios.ghtml. Acesso em: 12 set. 2020
31
Dados divulgados pela empresa no período próximo à eleição. Disponível em:
https://www1.folha.uol.com.br/tec/2018/07/facebook-chega-a-127-milhoes-de-usuarios-mensais-no-brasil.shtml
Acesso em: 13 set. 2020.
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data em que foi oficializada sua candidatura, até 28 de outubro. Tal análise
exploratória visou minerar dados em busca de padrões que pudessem ser mapeados
percentualmente para mensurar a incidência do fenômeno nas ofertas de sentido de
ambos os candidatos.

Rede social
Perfil

PADRÃO DE RECORRÊNCIA
Facebook
facebook.com/jairmessias.bolsonaro/

Período

Publicações

Agosto
Setembro
Outubro
TOTAIS

17
26
70
113

Publicações
nostálgicas
2
1
5
8

https://www.facebook.com/fernandohaddad

Recorrência %

Publicações

Publicações
nostálgicas

Recorrência %

12%
4%
7%
7%

24
73
97

6
7
13

25%
10%
13%

3. Padrão de recorrência dos enunciados com apelo nostálgico nos perfis dos presidenciáveis
que foram ao segundo turno nas eleições de 2018. Fonte: autor.

O que emerge destes números? Da mineração dos dados das 210 publicações
pode-se responder a primeira pergunta que nos move neste trabalho. Sim, a nostalgia
é um traço discursivo presente na produção midiática de ambos candidatos. Vejamos
alguns enunciados com teor nostálgico.

4. Fonte: Facebook. Frame 1.32

32

Disponível em: https://www.facebook.com/watch/?v=318288578916701. Acesso em: 29 ago. 2020.
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5. Fonte: Facebook. Frame 2.

6. Fonte: Facebook. Frame 3.

Estes frames, de um vídeo de autoria desconhecida compartilhado pelo
candidato do PSL, remontam a uma nostalgia do Brasil no governo João Figueiredo
(1979-1985), último do período militar. Nesta co-enunciação, advoga-se uma
retomada de um país supostamente “tomado” pelas forças sociais que governaram a
nação nos últimos anos, representadas pelos partidos PMDB, PSDB e PT.
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7 Fonte: Facebook33.

Já Haddad busca, pela memória afetiva, chamar o interlocutor à nostalgia. Em
seguida, o olhar se dá para o futuro, enquanto promessa retroativa, embasada pela
“experiência dos 12 melhores anos da nossa história”, o que busca aproximar
emocionalmente o candidato da audiência.

8. Fonte: Facebook.34

No final do segundo turno, o programa eleitoral do PT reforça a oferta de um
tempo melhor anterior. Se a propaganda bolsonarista oferece um tempo superior há

33

Disponível em: https://www.facebook.com/watch/?v=314930252573496.
Acesso em: 25 ago. 2020
34
Disponível em: https://www.facebook.com/watch/?v=743891205962417.
Acesso em: 03 ago. 2020.
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décadas atrás em termos morais, a heurística petista busca se referenciar em um
momento

em

que,

supostamente,

a

emoção

do

sorriso

florescia,

mais

especificamente, na época dos governos Lula (2003-2010).

9. Fonte: Facebook.35

Neste enunciado, Bolsonaro complementa a promessa da volta de um Brasil
"tomado dos brasileiros", ou seja, uma essência típica e latente da população, como
na publicação de 19 de agosto, ainda no início da campanha eleitoral. O significado
remissivo aqui se dá em prol de uma “nova independência”, após anos de eleições
com vitória de partidos progressistas.

5. Considerações

Como vimos na introdução, a nostalgia foi percebida como uma das
características discursivas nas eleições de 2018 por veículos de imprensa, num pleito
marcado pela interação maior em redes sociais. Se a nostalgia gera condições para o
advento da retrotopia, a midiatização das relações possibilita a exteriorização desse
sentimento, latente até então, no imaginário contemporâneo. Então, a midiatização,
além de acelerar a percepção temporal, disponibiliza um espaço em que o tempo
possa ser reinvestido de significados na busca por relevância política.
No caso de Bolsonaro, a utopia futurista deixa de significar um projeto de ação
social vislumbrado no presente em prol do retorno, sem concessões, a uma essência
ausente no contemporâneo. Frente a um presente universal “decadente”, a volta a
uma moral particular, dos “brasileiros de verdade”. Ou seja, uma compreensão que
reorganiza o local e universal, conforme citado por Boym (2017). Já Haddad apresenta
tempos mais felizes no passado, deixando de lado a proposição de soluções para

35

Disponível em: https://www.facebook.com/jairmessias.bolsonaro/posts/1267235180092132.
Acesso em: 07 ago. 2020.
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problemas atuais, de forma que as fantasias fugidias demonstrem quais seriam as
necessidades do presente.
Entrementes, os valores evocados no sentimento nostálgico destoam em
aspectos individuais e sociais. São diferentes formas de nostalgia restauradora, uma,
a do candidato do PSL, de fundo moral, ou seja, que diz respeito à ação individual
baseada em uma determinada conduta. A outra, do candidato do PT, de fundo
estrutural, relacionada a uma organização social e estatal que garantiria um tempo em
consonância com o espelho pretérito. Assim, em sua busca por protagonismo frente
ao eleitor, as narrativas midiáticas de ambos parecem profetizar o passado ao
reinvestir o tempo de significado. A volta a um lar romanceado com segurança moral
e estabilidade social frente à percepção acelerada do tempo contemporâneo tornamse importantes vetores discursivos nas bolhas da política contemporânea.
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RESUMO
Este trabalho tem como proposta a realização de uma pesquisa exploratória inicial do
Jornal Nacional, principal telejornal brasileiro, antes das eleições de 2018 a fim de
verificar critérios de Pluralidade nas edições veiculadas na semana de 01º de outubro
de 2018 a 05 de outubro de 2018; exibidas imediatamente antes do primeiro turno das
eleições brasileiras de 2018. Para tornar possível a análise, aplicamos a metodologia
da Análise da Materialidade Audiovisual (2016), desenvolvida por Coutinho. Pode-se
afirmar que o Jornal Nacional tem edições com pouca representação, sem fontes
cidadãs; poucos setores sociais são representados além de pouca pluralidade de
sotaques.
Palavras-chave: Jornal Nacional; Rede Globo; Eleições 2018; Análise da
materialidade audiovisual.
ABSTRACT
This work proposes to carry out an initial exploratory research by Jornal Nacional, the
main Brazilian news program, before the 2018's elections, in order to verify Plurality
criteria in the editions aired in the week of October 1, 2018 to October 5, 2018; shown
immediately before the first round of the 2018 Brazilian elections. To make the analysis
possible, we applied the Audiovisual Materiality Analysis (2016) methodology
developed by Coutinho. It can be said that Jornal Nacional has editions with little
36

Trabalho apresentado no GP Telejornalismo, XX Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento componente
do 43º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.

98

MÍDIAS E COMUNICAÇÃO: HISTÓRIA, ATUALIDADES E SOCIEDADE

representation, without citizen sources; few social sectors are represented apart from
a little plurality of accents.
Key-words: Jornal Nacional; Rede Globo; 2018’s elections; Audiovisual Materiality
Analysis.

Introdução: a importância da TV no contexto brasileiro
O Brasil é um país com proporções continentais, o que por si só dificulta análises
e torna mais trabalhoso uma comunicação plural visto que não existe acessibilidade
aos veículos que produzem material audiovisual em todos os rincões do país; a
produção audiovisual se encontra concentrada no eixo sudeste-sul. E isso influencia
diretamente nas eleições nacionais; ainda mais quando a mídia se torna o palco
central dos embates político-eleitorais.
A televisão, principal foco da pesquisa, e o rádio chegam a mais de 90% das
residências do país e sete famílias dominam esses veículos de comunicação. Dada a
concentração do setor de mídia, os grupos detentores acabam exercendo influência
nas políticas destinadas à comunicação. Ao se tratar da televisão em específico, os
moldes americanos de concessão foram seguidos na implantação da televisão
brasileira, o que acabou por consolidar a exploração das concessões de radiodifusão
por parte do Estado a grupos privados; criando o oligopólio de mídia atual. Assim, os
grupos televisivos tiveram uma facilitação para concentrar grande e forte influência
política, econômica e social. Durante décadas, se perpetuou no país um sistema
inteiramente comercial.
A televisão constitui um dos mais importantes veículos de comunicação de
massas no Brasil, informação e entretenimento; mesmo com o acesso à internet se
popularizando cada vez mais. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
revelam que 97,2% dos brasileiros tem um aparelho de televisão no lar (IBGE, 2015).
Ainda, segundo a Pesquisa Brasileira de Mídia, 89% das pessoas utilizam a televisão
como fonte de informação; 77% veem televisão 7 dias por semana em uma média de
3 horas e meia diárias (Pesquisa Brasileira de Mídia, 2016). Esses dados demonstram
a importância e a influência do veículo de comunicação “televisão” na vida cotidiana
dos brasileiros e seu poder em informar e entreter; ainda, seu potencial como agente
formador de opinião. Apenas 2,8% dos brasileiros não tem um aparelho televisor em
casa. A cultura de ver TV e o nascimento da televisão no Brasil de forma comercial
criaram condições para que, hoje, a TV seja hegemônica como meio de comunicação
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de massas no Brasil. O canal mais visto pelos brasileiros, em se tratando de TV aberta,
é a Rede Globo.
Além de criar o Padrão Globo de Qualidade e ter seu modelo de grade adotado
pelos outros canais, a Rede Globo é, também, a emissora mais acessível em todo o
Brasil. Hoje, segundo a própria Rede Globo, o sinal da TV Globo atinge quase 100%
do território brasileiro. Outro fator que ressalta sua hegemonia no cenário nacional.
A TV Globo alcança atualmente 99,47% dos telespectadores potenciais,
praticamente toda a população brasileira. Ostenta uma grande capacidade
de segmentação, graças à sua rede de afiliadas. Anunciantes de todos os
tipos, tamanhos e ambições têm espaço em nossas 121 emissoras, 116 delas
afiliadas, que levam a programação a 98,53% dos municípios e a mais de 183
milhões de brasileiros. São 29 grupos de comunicação e 9.600 profissionais
estampando a diversidade brasileira por dezenas de sucursais e microsucursais. As afiliadas podem usar até 13 horas semanais para levar notícia
e entretenimento ao público de sua localidade. A maior produção é a
jornalística, com um pouco mais de 58 mil horas por ano (média de 4.856
horas por mês), mas há cerca de outros 90 programas locais, em 12 gêneros
diferentes (entrevista, culinário, educativo, rural, saúde, show, esporte e
turismo), somando mais de 17 mil horas de exibição. São cerca de 600
equipes de reportagem nas emissoras. É a maior equipe de jornalistas do
país, com mais de 3.000 profissionais, que levam ao ar a grande notícia: o
Brasil (Site da Rede Globo, 2018).

Em 2020, devido à pandemia causada pelo SARS-CoV-2 e as medidas sanitárias
e de saúde tomadas para sua contenção, a Rede Globo optou por reprisar, pela
primeira vez no período democrático37, telenovelas nos seus horários nobres de
programação (18h, 19h e 21h). O destaque fica para Fina Estampa e A Força do
Querer, que foram reprisadas no horário nobre das 21 horas. Entretanto, o jornalismo
manteve-se inédito e ao vivo, seguindo o decreto que tratou a área como serviço
essencial durante a pandemia.

O Jornal Nacional: principal telejornal do país

O Jornal Nacional é o principal telejornal da Rede Globo e o mais antigo telejornal
ainda em circulação na TV brasileira. É líder de audiência entre os telejornais na TV

37

Em 1975, a primeira versão de Roque Santeiro, que seria exibida às 20h, foi censurada na íntegra pela Ditadura
Militar. Em seu lugar, foi exibido um compacto especial de Selva de Pedra.

100

MÍDIAS E COMUNICAÇÃO: HISTÓRIA, ATUALIDADES E SOCIEDADE

aberta e hegemônico na área3839. O JN é exibido desde 1º de setembro de 1969 e foi
o primeiro programa gerado em rede nacional. Ele é o principal responsável pelo
conteúdo telejornalístico da TV Globo.
Na década de 1970, o Jornal Nacional começou a dar destaque à cobertura
internacional. Em 1977, Glória Maria se torna a primeira repórter a entrar no ar ao
vivo. Nos anos 90, a emissora preza pela cobertura intensa, como nos episódios da
Favela Naval, a entrevista com PC Farias, o escândalo dos precatórios e outros. Em
1991, pela primeira vez foi transmitida uma guerra (Memória Globo, 2013).
Algumas polêmicas ocorreram ao longo da existência do telejornal. A mais
conhecida delas foi durante as eleições de 1989, onde o Jornal Nacional editou o
debate no segundo turno de Lula x Collor de forma a, aparentemente, favorecer o
último. A emissora fez uma retratação anos depois.
Os responsáveis pela edição do Jornal Nacional afirmaram, tempos depois,
que usaram o mesmo critério de edição de uma partida de futebol, na qual
são selecionados os melhores momentos de cada time. Segundo eles, o
objetivo era que ficasse claro que Collor tinha sido o vencedor do debate, pois
Lula realmente havia se saído mal (Memória Globo, 2013).

Houve danos à reputação do telejornal, apesar de mantidos os altos níveis de
audiência. Hoje, a emissora não edita debates.
Por isso, hoje, a emissora adota como norma não editar debates políticos;
eles devem ser vistos na íntegra e ao vivo. Concluiu-se que um debate não
pode ser tratado como uma partida de futebol, pois, no confronto de ideias,
não há elementos objetivos comparáveis àqueles que, num jogo, permitem
apontar um vencedor. Ao condensá-los, necessariamente bons e maus
momentos dos candidatos ficarão fora, segundo a escolha de um editor ou
um grupo de editores, e sempre haverá a possibilidade de um dos candidatos
questionar a escolha dos trechos e se sentir prejudicado (Memória Globo,
2013).

O Jornal Nacional, pelo êxito de audiência, se tornou um padrão jornalístico a
ser seguido pelas outras emissoras. Desde 1996, é apresentado por William Bonner,
que atualmente é o editor chefe. Ele afirma em várias entrevistas que o Jornal
Nacional apresenta “o que de mais importante aconteceu no Brasil e no mundo”. Suas
duplas de bancada, que já foram Lillian Witte Fibe, Fátima Bernardes, Patrícia Poeta

Segundo informações do Portal de Notícias RD1, vinculado à empresa brasileira de internet “Terra”, pertencente
ao grupo espanhol Telefónica, o Jornal Nacional atingiu 27,2 pontos de audiência em 01/01/2019. Disponível em
https://rd1.com.br/boicotada-por-fas-de-bolsonaro-globo-lidera-audiencia-com-posse-do-presidente/.
39
A audiência do telejornal aumentou ainda mais na pandemia provocada pelo novo corona vírus. Ver mais em
https://www.uol.com.br/splash/noticias/ooops/2020/03/21/com-jornalismo-globo-dispara-no-ibope-e-abre-aindamais-vantagem.htm
38
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e Renata Vasconcellos, à exceção da primeira também ocuparam o cargo de editoraexecutiva. Porém, Coutinho (2009) destaca que
No caso das edições do Jornal Nacional as imagens dos acontecimentos, tal
como veiculadas, parecem ser apresentadas no discurso dos
apresentadores-editores sobretudo como mediadoras dos fatos, com a
construção de uma representação do real pela semelhança (Coutinho, 2009,
p. 69).

Além dos apresentadores oficiais existem os apresentadores eventuais, como
Heraldo Pereira, Sandra Annenberg, Monalisa Perroni e outros. A previsão do tempo,
de 2015 a 2019, foi feita por Maju Coutinho. Chico Pinheiro saiu do rodízio de
apresentadores eventuais do Jornal Nacional em dezembro de 2018. Em 18 de janeiro
de 2019, Chico Pinheiro, denunciou via rede social Twitter40, um perfil que ameaçava
enforcar “ele e sua trupe”.
Em 2017, após muitos anos no mezanino da redação da Globo no Rio de
Janeiro, o JN passou a ser apresentado dentro de uma nova newsroom construída
especialmente para o telejornal e o G1 (Portal de notícias).
O Jornal Nacional tem um padrão desde sua criação: em uma bancada dois
jornalistas sentados apresentam as notícias. Esse padrão também é seguido pelas
outras emissoras, quando se trata de um telejornal voltado ao horário nobre.
Recentemente, têm existido algumas inserções dos apresentadores em pé. Ainda que
poucas, essas inserções demonstram a tendência de maior informalidade que
começou nos telejornais locais.

Análise da materialidade audiovisual do Jornal Nacional

Para a análise pretendida, utilizou-se a Metodologia da Análise da Materialidade
Audiovisual. Este é um método de pesquisa desenvolvido pela Professora Iluska
Coutinho

que

tem

como

objeto

de

avaliação

a

unidade

texto+som+imagem+tempo+edição e que visa decompor o objeto em eixos de
análises e itens de avaliação levando em conta as questões centrais da pesquisa.
Além disso, a análise ainda considera relevantes os elementos paratextuais (material
que acompanha o texto e contribui para seu entendimento). Desse modo, é possível
examinar referencialmente todo o conteúdo dos objetos. No eixo analisado, que trata
40

Para mais informações ver https://f5.folha.uol.com.br/televisao/2019/01/chico-pinheiro-denuncia-perfil-emrede-social-que-falava-em-enforcar-ele-e-sua-trupe-apavorado.shtml.
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da pluralidade, são consideradas as participações e seu grau de representatividade e
pluralismo. Entende-se pluralidade no jornalismo quando o mesmo é múltiplo, diverso,
dá voz a diversos setores sociais e apresenta e representa vários setores sociais.
Há telejornalismo de qualidade quando uma cobertura jornalística do Brasil e
do Mundo representa a pluralidade de interpretações e a diversidade de
temas e atores sociais, quando imaginamos que existem novas elaborações
e outros modos de construir sentidos sobre o mundo cotidiano na tela da TV
(Becker, 2006, p. 63).

São analisados os setores sociais representados; as temáticas de cada matéria;
quais são os partidos políticos citados; se há presença do governo (e de que forma
ele eventualmente é tratado); quais são as perspectivas de mundo enunciadas; se
existem elementos regionais fora do eixo padrão (sul e sudeste) e se há presença de
sotaques.

Edição de 01/10/2018
Percebe-se que não são muitos os setores sociais representados; não há
presença de cidadãos, exceto em uma matéria. As fontes que tem direito à voz são
os especialistas. A temática foi diversificada, com enfoque especial nas eleições.
Partidos políticos são mencionados diretamente nessa edição nas matérias referentes
à intenção de votos ao cargo de presidente da república, agenda dos candidatos e
Delação do ex-ministro Antônio Palocci. A presença do governo atual não é explicitada
diretamente. Elementos regionais e presença de sotaque, que deveriam ser prezados
no telejornalismo, não estão presentes. Na maioria dos casos a contextualização dos
fatos não é dada. Na edição analisada, percebe-se um enquadramento pouco plural,
o conteúdo apresentado parece ser feito para os que já entendem do assunto: os
gráficos iniciais com relação à intenção de votos deveriam ser mais explicados para o
cidadão comum. A agenda dos candidatos serve unicamente para demonstrar o que
os mesmos fizeram; não há aprofundamento. Percebe-se o enquadramento da corrida
de cavalos – situação em que o telejornal mostra a evolução da campanha dos
candidatos como uma corrida41. Citam-se possíveis medidas que impactariam
diretamente na vida do cidadão e essas medidas não são explicadas de forma alguma.
É uma informação rasa que não serve para informar, de fato.

Para mais informações ver artigo de Danilo Rothberg em que o mesmo qualifica a expressão “corrida de
cavalos” http://sbpjor.org.br/admjor/arquivos/coordenada_5_._danilo_rothberg.pdf.
41
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Percebe-se que, de 40 minutos, 4 minutos e 8 segundos são de entrevistas.
Desse tempo, 38 segundos são destinados à fontes não oficiais/ não especialistas
aqui tratadas como fontes cidadãs; e 4 minutos e 25 segundos são destinados à fontes
especialistas/oficiais. O gráfico 1 abaixo demonstra as porcentagens de participação
das fontes.
Gráfico 1 – Tempo das fontes no JN – 01/10

Fonte: Elaborado pelo próprio autor.
A matéria sobre o começo do funcionamento em Brasília do Centro Integrado de
Comando e Controle das Eleições apenas relata o que ocorreu sem nenhuma
inserção do cidadão e nem aprofundamento. O seminário que comemora os 30 anos
da Constituição Federal e 15 anos do Prêmio Innovare é pouco aproveitado no sentido
de informar ao cidadão o que é o prêmio, quem pode ganhar e, também, sobre a
Constituição Federal; na comemoração de seus 30 anos não explicam sequer o que
é a Constituição. O Prêmio Nobel da Medicina apesar do curto tempo cumpre o que
promete: informa ao cidadão quem ganhou, o que é o prêmio e sua importância. A
notícia sobre o Ministério da Saúde divulgar dados sobre o envelhecimento da
população brasileira no Dia Internacional do Idoso é pouco aproveitada. Não se
discute nem o Dia Internacional do Idoso e nem dados sobre o envelhecimento da
população brasileira; falta aprofundamento. A matéria ressaltando os cinco principais
desejos dos brasileiros na série “O Brasil que eu quero” que traz o enfoque na saúde
demonstra aprofundamento; informa o cidadão e o insere na narrativa a partir do
personagem central “Egildo Gomes”, pedreiro que representa o cidadão brasileiro;
qualquer cidadão poderia estar na situação apresentada. Ressalta-se que essa
matéria teve 9 minutos e 21 segundos sendo a maior dessa edição (superando a
agenda dos candidatos e as pesquisas de intenção de votos em plena semana que
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antecede as eleições). Nessa matéria sobre saúde existe uma entrada de três
cidadãos em formato “o povo fala” sem creditação. Na mesma matéria, ouve-se uma
fonte falando no posto de saúde sem creditação. A delação do ex-ministro Antônio
Palocci também informa ao cidadão, mas não o insere na narrativa e nem
contextualiza o fato. Ressalta-se que essa matéria teve 8 minutos e 40 segundos
sendo a segunda maior dessa edição (superando a agenda dos candidatos e as
pesquisas de intenção de votos em plena semana que antecede as eleições). O novo
Tratado de Livre Comércio dos EUA, México e Canadá e a morte de Charles Aznavour
informam o cidadão, mas sem inseri-lo na narrativa.

Edição de 02/10/2018
Novamente, percebe-se que não são muitos os setores sociais representados;
não há presença de cidadãos, exceto em duas matérias. As fontes que tem direito à
voz, em sua maioria, são os especialistas. A temática foi diversificada, com enfoque
especial nas eleições. Partidos políticos são mencionados diretamente nessa edição
nas matérias referentes à intenção de votos ao cargo de presidente da república e na
agenda dos candidatos. A presença do governo atual não é explicitada diretamente.
Elementos regionais e presença de sotaque, que deveriam ser prezados no
telejornalismo, não estão presentes.
Percebe-se que, de 33 minutos e 3 segundos, 6 minutos e 56 segundos
são de entrevistas/dedicados às fontes. Desse tempo, 1 minuto e 59 segundos são
destinados a fontes não oficiais/ não especialistas aqui tratadas como fontes cidadãs;
e 4 minutos e 57 segundos são destinados a fontes especialistas/oficiais. O gráfico 2
abaixo demonstra as porcentagens de participação das fontes.
Gráfico 2 – Tempo das fontes no JN – 02/10

Fonte: Elaborado pelo próprio autor.

105

MÍDIAS E COMUNICAÇÃO: HISTÓRIA, ATUALIDADES E SOCIEDADE

Na matéria sobre os debates para o governo do estado surgem algumas fontes
fora do eixo sudeste, porém são jornalistas considerados como fontes especialistas
que não refletem a região de onde estão aguardando os debates; não há presença de
sotaques nem elementos regionais nos mesmos. Na maioria dos casos a
contextualização dos fatos não é dada. Na edição analisada, percebe-se um
enquadramento pouco plural, o conteúdo apresentado parece ser feito para os que já
entendem do assunto: os gráficos iniciais com relação à intenção de votos deveriam
ser mais explicados para o cidadão comum, assim como ressaltado na análise da
edição anterior. A agenda dos candidatos serve unicamente para demonstrar o que
os mesmos fizeram; não há aprofundamento. Percebe-se o enquadramento da corrida
de cavalos. Citam-se possíveis medidas que impactariam diretamente na vida do
cidadão e essas medidas não são explicadas de forma alguma. É uma informação
rasa que não serve para informar, de fato; como já ressaltado na edição anterior. A
nota sobre a bolsa de valores de São Paulo apenas relata seu crescimento; não há
explicação de por que cresceu, como cresceu, o que acarreta na vida do cidadão. A
matéria sobre aposentados e pensionistas recebem depósitos a título de empréstimo
direto na conta bancária sem nunca terem pedido dinheiro é informativa e completa,
inserindo o cidadão na narrativa através dos personagens existentes. Ainda, informa
como fazer se você for vitima. Nessa matéria existe a entrada de um cidadão sem
creditação de profissão, apenas com o nome. A notícia sobre o Ministério Público
Federal ter denunciado o agressor de Bolsonaro por crime contra a segurança
nacional é pouco informativa e não insere o cidadão na narrativa. Sobre a Polícia
Rodoviária do Tocantins ter apreendido 1 milhão e 200 mil reais em um táxi é
necessário contextualizar o cidadão sobre o ocorrido. Os passageiros são ligados ao
deputado estadual Olinto Neto? Qual a relação entre o dinheiro achado nesse
momento e o apreendido com Olinto Neto? A matéria sobre emissoras da Rede Globo
em 25 estados e no Distrito Federal promoverem debates entre os candidatos a
governador é informativa, porém não insere o cidadão; era possível convidar o
cidadão a assistir o debate, explicitar a importância do debate para a manutenção da
democracia mas não o faz. Falta contextualização na matéria sobre o número de
mortes na Indonésia ter subido para 1234 por conta do terremoto seguido de tsunami.
A Matéria ressaltando os principais desejos dos brasileiros na série “O Brasil que eu
quero” – enfoque educação demonstra aprofundamento; informa o cidadão e o insere
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na narrativa a partir do personagem central “Padre Bessa”, padre que criou iniciativas
que auxiliam as crianças de uma área carente a aprender de forma dinâmica. O
cidadão se vê inserido; qualquer um poderia ser o Padre Bessa. Ressalta-se que essa
matéria teve 8 minutos e 13 segundos sendo a maior dessa edição (superando a
agenda dos candidatos e as pesquisas de intenção de votos em plena semana que
antecede as eleições).

Edição de 03/10/2018
Percebe-se que alguns setores sociais são representados; há presença de
cidadãos em três matérias. As fontes que tem direito à voz, em sua maioria, são os
especialistas. A temática foi diversificada e, diferentemente das edições anteriores,
não houve enfoque nas eleições. Partidos políticos são mencionados diretamente
nessa edição nas matérias referentes à intenção de votos ao cargo de presidente da
república e na agenda dos candidatos. A presença do governo atual não é explicitada
diretamente. Elementos regionais e presença de sotaque, que deveriam ser prezados
no telejornalismo, não estão presentes. Na matéria sobre o saneamento básico
surgem algumas fontes fora do eixo sudeste, porém são poucas e com falas
pequenas; não há presença de sotaques nem elementos regionais nos mesmos. Na
maioria dos casos a contextualização dos fatos não é dada.
Percebe-se que, de 26 minutos, 4 minutos e 43 segundos são de
entrevistas/dedicados às fontes. Desse tempo, 1 minuto e 39 segundos são
destinados a fontes não oficiais/ não especialistas aqui tratadas como fontes cidadãs;
e 3 minutos e 04 segundos são destinados a fontes especialistas/oficiais. O gráfico 3
abaixo demonstra as porcentagens de participação das fontes.
Gráfico 3 – Tempo das fontes no JN – 03/10

Fonte: Elaborado pelo próprio autor
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Na edição analisada, percebe-se um enquadramento pouco plural, o conteúdo
apresentado parece ser feito para os que já entendem minimamente dos assuntos
tratados. A agenda dos candidatos serve unicamente para demonstrar o que os
mesmos fizeram; não há aprofundamento. Percebe-se o enquadramento da corrida
de cavalos. Citam-se possíveis medidas que impactariam diretamente na vida do
cidadão e essas medidas não são explicadas de forma alguma. É uma informação
rasa que não serve para informar, de fato; como já ressaltado nas edições anteriores.
Na matéria Globo e afiliadas realizaram em 25 estados e no Distrito Federal os últimos
debates entre candidatos a governador antes das eleições de domingo o conteúdo é
informativo; ressalta-se que é uma continuação de uma matéria da edição anterior. O
cidadão foi informado e se viu inserido na narrativa que contou com a participação de
três fontes cidadãs. Além disso, o cidadão é convidado a agir e se posicionar a decidir
o seu voto pelo melhor candidato entre os que participaram do debate; ressaltando a
importância do debate para a escolha consciente. Tudo isso faltou na edição anterior.
A matéria sobre três cientistas que vão dividir o Nobel de química é apenas
informativa. Papa dá início ao encontro de 270 bispos do mundo todo que durará
quase um mês ressalta a importância para os católicos de maior democracia na Igreja,
inserindo os cidadãos. Na matéria sobre a Justiça Federal em São Paulo ter aceitado
denúncia contra 14 pessoas falta contextualização e explicações sobre a questão do
rodoanel para o cidadão comum; muitas pessoas não sabem o que é onde se localiza
o rodoanel. Na matéria Justiça de Minas Gerais homologou um acordo para o
pagamento de indenização a uma parte dos atingidos pelo rompimento da barragem
da Samarco percebe-se uma importante contextualização que permite ao cidadão se
inserir na narrativa. Explicitam acordos, informam a localidade e instrui os cidadãos
que o valor individual de indenização será informado a partir de um cadastro que as
famílias devem realizar e, ainda, informam que o pagamento se dará em até um ano.
A matéria ressaltando os principais desejos dos brasileiros na série “O Brasil que eu
quero” – enfoque saneamento básico demonstra aprofundamento; informa o cidadão
e o insere na narrativa a partir do personagem central “Sefraim Santos”. O cidadão se
vê inserido; qualquer um poderia ser o personagem que deseja melhores condições
de saneamento básico para sua região. Ressalta-se que essa matéria teve 9 minutos
e 11 segundos sendo a maior dessa edição (superando a agenda dos candidatos em
plena semana que antecede as eleições).
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Edição de 04/10/2018
Percebe-se que não são muitos os setores sociais representados; não há
presença de cidadãos, exceto em duas matérias. As fontes que tem direito à voz, em
sua maioria, são os especialistas. A temática foi diversificada, com enfoque especial
nas eleições. Partidos políticos são mencionados diretamente nessa edição nas
matérias referentes à intenção de votos ao cargo de presidente da república e na
agenda dos candidatos. A presença do governo atual não é explicitada diretamente.
Elementos regionais e presença de sotaque, que deveriam ser prezados no
telejornalismo, não estão presentes. Na maioria dos casos a contextualização dos
fatos não é dada. Na edição analisada, percebe-se um enquadramento pouco plural,
o conteúdo apresentado parece ser feito para os que já entendem do assunto: os
gráficos iniciais com relação à intenção de votos deveriam ser mais explicados para o
cidadão comum, assim como ressaltado nas análises das edições anteriores; sendo
esse um problema recorrente. A agenda dos candidatos serve unicamente para
demonstrar o que os mesmos fizeram; não há aprofundamento. Percebe-se o
enquadramento da corrida de cavalos. Citam-se possíveis medidas que impactariam
diretamente na vida do cidadão e essas medidas não são explicadas de forma alguma.
É uma informação rasa que não serve para informar, de fato; como já ressaltado nas
edições anteriores.
Percebe-se que, de 31 minutos, 5 minutos e 24 segundos são de
entrevistas/dedicados às fontes. Desse tempo, 53 segundos são destinados a fontes
não oficiais/ não especialistas aqui tratadas como fontes cidadãs; e 4 minutos e 31
segundos são destinados a fontes especialistas/oficiais. O gráfico 4 abaixo demonstra
as porcentagens de participação das fontes.
Gráfico 4 – Tempo das fontes no JN – 04/10

Fonte: Elaborado pelo próprio autor.
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As matérias sobre o STF comemorar os 30 anos da Constituição, a justiça
transformar em réu o agressor de Bolsonaro e MPF ter pedido a condenação do expresidente Lula são pouco informativas, não trazendo a contextualização do fato; além
disso, possuem jargões próprios do campo do direito que dificultam o entendimento
do telespectador. A Matéria ressaltando os principais desejos dos brasileiros na série
“O Brasil que eu quero” – enfoque corrupção demonstra aprofundamento; informa o
cidadão e o insere na narrativa a partir dos personagens centrais “Claudete” e “Altino”,
costureira que resolveu reclamar sobre uma ponte provisória construída a 30 anos
numa cidade isolada e o personagem que resolveu fiscalizar o dinheiro público,
respectivamente. O cidadão se vê inserido; qualquer um poderia ser os personagens
da narrativa. Ressalta-se que essa matéria teve 8 minutos e 46 segundos sendo a
maior dessa edição (superando a agenda dos candidatos e as pesquisas de intenção
de votos em plena semana que antecede as eleições). O problema principal é a falta
de creditação dos personagens, é possível descobrir a profissão de Claudete na
narração da notícia, mas não é possível saber a ocupação de Altino. A matéria sobre
o último debate entre candidatos à presidência é informativa e convida o cidadão para
a inserção ao incentivar que o mesmo assista ao debate para participar das eleições
escolhendo a melhor opção de governo. Porém, duas entradas em estilo “o povo fala”
acontecem em que não se dá a creditação de nenhum dos participantes.

Edição de 05/10/2018
Percebe-se que não são muitos os setores sociais representados; há presença
de cidadãos em três matérias, porém, em uma delas (sete aldeias do Mato Grosso
vão ter seções eleitorais pela primeira vez) o indígena, que é o personagem da
matéria, não é creditado. As fontes que tem direito à voz, em sua maioria, são os
especialistas. A temática foi diversificada, com enfoque especial nas eleições e temas
políticos. Partidos políticos são mencionados diretamente nessa edição na matéria
referentes à agenda dos candidatos. A presença do governo atual não é explicitada
diretamente. Elementos regionais e presença de sotaque, que deveriam ser prezados
no telejornalismo, estão presentes em uma matéria que ressalta o respeito pleno à
diversidade e à cidadania. Na maioria dos casos a contextualização dos fatos não é
dada.
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Percebe-se que, de 37 minutos e 30 segundos, 8 minutos e 31 segundos
são de entrevistas/dedicados às fontes. Desse tempo, 2 minutos e 30 segundos são
destinados a fontes não oficiais/ não especialistas aqui tratadas como fontes cidadãs;
e 6 minutos e 01 segundo são destinados a fontes especialistas/oficiais. O gráfico 5
abaixo demonstra as porcentagens de participação das fontes.
Gráfico 5 – Tempo das fontes no JN – 05/10

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

Na edição analisada, percebe-se um enquadramento pouco plural, o conteúdo
apresentado parece ser feito para os que já entendem do assunto; exceto na matéria
sobre a Pesquisa Datafolha, em que os gráficos são explicados e o contexto da
pesquisa é explicitado aos telespectadores. A agenda dos candidatos serve
unicamente para demonstrar o que os mesmos fizeram; não há aprofundamento.
Percebe-se o enquadramento da corrida de cavalos. Citam-se possíveis medidas que
impactariam diretamente na vida do cidadão e essas medidas não são explicadas de
forma alguma. É uma informação rasa que não serve para informar, de fato; como já
ressaltado nas edições anteriores. Na matéria sobre a Justiça eleitoral enviando urnas
para o país, percebe-se que existe a inserção do cidadão; ele é ensinado e convidado
a votar. A matéria sobre os Jogos Olímpicos da Juventude em Buenos Aires ressalta
a importância da igualdade de gênero: pela primeira vez o mesmo número de homens
e mulheres estarão competindo. As matérias, em sua maioria, são de cunho
informativo não convidando o telespectador para a ação. A Matéria ressaltando os
principais desejos dos brasileiros na série “O Brasil que eu quero” – enfoque no
respeito pleno à diversidade e à cidadania demonstra aprofundamento; informa o
cidadão e o insere na narrativa a partir dos personagens centrais “Jhonatan” e
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“Patrick”; Jhonatan é publicitário e negro e ressalta a necessidade do respeito à etnia,
Patrick é professor e ressalta a necessidade do respeito às orientações sexuais. O
cidadão se vê inserido; qualquer um poderia ser os personagens da narrativa. Há a
apresentação de vários sotaques diferentes nessa matéria. Ressalta-se que essa
matéria teve 8 minutos e 58 segundos sendo a maior dessa edição (superando a
agenda dos candidatos em plena semana que antecede as eleições). Na matéria da
pesquisa Datafolha percebe-se a falta de creditação à fontes e ao “povo fala”.

Considerações Finais

O Jornal Nacional tem edições que não possuem uma fonte cidadã, o que torna
difícil uma inserção do telespectador na narrativa. Não são muitos os setores sociais
representados. Elementos regionais e presença de sotaque, que deveriam ser
prezados no telejornalismo, não estão presentes. Na maior parte das edições
analisadas, a contextualização dos fatos não é dada. Percebe-se um maior
aprofundamento da temática das eleições nos dois sábados analisados, o que permite
ao eleitor ser informado e dar seu voto consciente.
Ao se colocar como mediador dos fatos, como pontua Coutinho (2009), os
apresentadores (e o próprio programa) colocam suas lentes centradas em fatos
decisivos que podem afetar diretamente o resultado de uma eleição. Ao focar em
questões que movimentaram o debate eleitoral em 2018, como a delação do exministro Antônio Palocci e denúncias de corrupção, o Jornal Nacional tende a moldar
as mentes dos eleitores indecisos às vésperas do 1º turno.
Do ponto de vista de conteúdo, fica evidente que a lente do Jornal Nacional
trouxe muito mais informações do Sudeste, sem sotaques ou outros marcadores
nacionais, do que de outras regiões do Brasil. A ideia de um telejornal que consiga
exibir todas as regiões brasileiras não é utópica. Basta que o gatekeeping faça
escolhas mais diversas, não delegando a apenas um quadro esse papel de
diversidade.
Este artigo discutiu apenas uma pequena parte de um problema muito maior,
que é a falta de pluralidade de Brasil na TV brasileira. O Brasil é muito maior que Rio
e São Paulo e merece o devido cuidado (e atenção) de seu telejornalismo (não apenas
o produzido pela Globo, ressalte-se). Espera-se que este trabalho possa ajudar outros
pesquisadores em artigos futuros sobre o tema.
112

MÍDIAS E COMUNICAÇÃO: HISTÓRIA, ATUALIDADES E SOCIEDADE

REFERÊNCIAS
BECKER, Beatriz. Telejornalismo de qualidade: um conceito em construção.
Revista Galáxia, São Paulo, n. 10, p. 51-64, dez. 2005.
COUTINHO, Iluska Maria da Silva. O telejornalismo narrado nas pesquisas e a
busca por cientificidade: A análise da materialidade audiovisual como método
possível. XXXIX Congresso
Brasileiro
de
Ciências
da
Comunicação. São Paulo. [online] Disponível em
http://portalintercom.org.br/anais/nacional2016/resumos/R11-3118-1.pdf. Acesso em
12 set. 2020.
COUTINHO, Iluska. Telejornalismo como serviço público no Brasil: reflexões sobre o
exercício do direito à comunicação no Jornal Nacional/TV Globo. In: VIZEU, Alfredo;
PORCELLO, Flávio; COUTINHO, Iluska. 40 anos de Telejornalismo em Rede
Nacional: olhares críticos. Editora Insular. 2009.
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. PAS – Pesquisa Anual de
Serviços, 2016. [online] Disponível em https://teen.ibge.gov.br/noticias-teen/8311televisao.html.
MEMÓRIA GLOBO. Debate Collor x Lula. [online] Disponível em
http://memoriaglobo.globo.com/erros/debate-collor-x-lula.htm. Acesso em 28 set.
2020.
MEMÓRIA GLOBO. História da TV Globo. [online] Disponível em
http://memoriaglobo.globo.com/. Acesso em 29 set. 2020.
MEMÓRIA GLOBO. Jornal Nacional: a notícia faz história. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar Ed., 2004.
MEMÓRIA GLOBO. Primeiro telejornal do Brasil a ser transmitido em rede, o JN
conquistou a preferência do público e se firmou como um dos mais
respeitáveis do país. Disponível em
http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/telejornais/jornal-nacional/oprimeiro-dia.htm. Acesso em 10 ago. 2020.
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Secretaria de Comunicação Social. Pesquisa
Brasileira de Mídia. [Online] Disponível em http://pesquisademidia.gov.br. Acesso
em 10 jan. 2020.
REDE GLOBO. A globo no Brasil. [online] Disponível em <
http://redeglobo.globo.com/TVGlobo/Comunicacao/Institucional/SiteFolder/tvg/g_glob
o_brasil/0,,0,00.html>. Acesso em 29 set. 2020.
ROTHBERG, Danilo. Enquadramento e metodologia de crítica de mídia. Anais do
5º Encontro Nacional De Pesquisadores Em Jornalismo da SBPJor - Associação
Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo. Disponível em
http://sbpjor.org.br/admjor/arquivos/coordenada_5_._danilo_rothberg.pdf. Acesso em
02 de nov. de 2020.

113

MÍDIAS E COMUNICAÇÃO: HISTÓRIA, ATUALIDADES E SOCIEDADE

Capítulo 7

JORNALISMO CIENTÍFICO EM TEMPO DE
PANDEMIA: UM VIDEODOCUMENTÁRIO
SOBRE A CIÊNCIA QUE NÃO PARA
Leonardo Mendes Bueno
Emerson dos Santos Dias

114

MÍDIAS E COMUNICAÇÃO: HISTÓRIA, ATUALIDADES E SOCIEDADE

JORNALISMO CIENTÍFICO EM TEMPO DE PANDEMIA: UM
VIDEODOCUMENTÁRIO SOBRE A CIÊNCIA QUE NÃO PARA42

Leonardo Mendes Bueno
Graduado em Jornalismo pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), com
iniciação científica concluída em projetos na área de Comunicação e Tecnologia da
UEL. email: leomendsbueno90@gmail.com

Emerson dos Santos Dias
Doutor em Comunicação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).
Professor dos cursos de Jornalismo e Relações Públicas da UEL, mestre em
Ciências Sociais pela UEL e especialista em História e Sociedade pela Universidade
Estadual de Maringá (UEM). email: emersondias@uel.br

Resumo
O Jornalismo Científico se apresenta como um dos caminhos para difundir pesquisas
e amparar a divulgação científica que tem investido em plataformas digitais no Brasil
para fazer frente às opiniões obscurantistas, negacionistas e pseudocientíficas. O
objetivo deste trabalho é mostrar um panorama histórico da divulgação científica a
partir de jornalistas, instituições, cientistas e youtubers, apresentados em
videodocumentário desenvolvido na UEL em meio à pandemia, além de mostrar como
a produção científica atual é vista pelos pesquisadores e comunicadores ouvidos. O
amparo metodológico conta com pesquisas sobre configurações histórica e social da
Ciência no Brasil, como Bertolli Filho (2006), Massarani e Moreira (2002, 2016) e
Wilson Bueno (1998, 2002, 2010), e ainda as técnicas jornalísticas de coleta de dados
e de entrevistas, com amparo de Nilson Lage (1982) e Stela Caputo (2006).
Palavras-chave: História do Jornalismo; Jornalismo Científico; Comunicação Pública;
Videodocumentário.

Introdução
O caminho para a democratização e para o acesso pleno ao conhecimento
científico parece, tanto para cientistas quanto para jornalistas, enfrentar momentos de

42

Trabalho apresentado no GT História do Jornalismo, integrante do XIII Encontro Nacional de História da Mídia. Trabalho
Concorrente ao 6º Prêmio José Marques de Melo de Estímulo à Memória da Mídia.
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difícil, lenta e custosa pavimentação histórica, alternados por destruição parcial das
vias em construção, retrocedendo às reaberturas de sendas e trilhas com inúmeros
obstáculos sociais e institucionais. Além de restrições financeiras e orçamentárias,
condições estruturais limitadas para laboratórios e investigações de campo, formação
limitada na educação básica e ainda diferenças geográficas e socioeconômicas entre
países, existem ainda fatores inesperados como a resistência às descobertas
científicas por parte da sociedade, cidadãos anônimos e autoridades (incluindo chefes
de Estado) que não acreditam no aquecimento global, gente que recusa vacinas e
ainda o retorno dos chamados terraplanistas, pessoas que questionam a esfericidade
do planeta 2.200 anos depois de a circunferência da Terra ter sido comprovada (em
pesquisa e cálculos científicos) pelo matemático e bibliotecário grego, Eratóstenes de
Cirene (276-194 antes de Cristo), diretor da Biblioteca de Alexandria entre 235 a.C. e
195 a.C. Todos estes últimos citados podem entrar no escopo do termo
“negacionistas”, uma nova vertente de incrédulos que, inescrupulosamente, atacam a
formação escolar e a pesquisa por diversos meios de (des)informação, principalmente
pelas redes sociais amplamente usadas no presente momento.
Este artigo apresenta-se como reflexão tanto da própria pesquisa que o
estimulou quanto da produção audiovisual que vem reunindo, principalmente na última
década, jornalistas-cientistas e pesquisadores-comunicadores para tratar da
divulgação científica por meio de aparatos tecnológicos que, paradoxalmente, inflam
informações falsas, conspirações pueris e teorias superficiais que contaminam a
própria intenção da Ciência que é a busca por soluções, descobertas e
esclarecimentos junto à sociedade.
O trabalho surgiu no projeto de iniciação científica, desenvolvido entre 2019 e
2020, que resultou no projeto “Panorama da divulgação científica brasileira no
YouTube e nos podcasts” (MENDES BUENO; FONSECA, 2020) e se consolidou com
o amparo do professor orientador (e co-autor deste artigo) no desenvolvimento do
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) que culminou em memorial descritivo e
videodocumentário intitulados “A Ciência não Para” (MENDES BUENO, 2021). A
produção audiovisual conta com depoimentos de pesquisadores, jornalistas e
youtubers-cientistas do Science Vlogs Brasil que, juntos, constroem um cenário dúbio
de ruptura e esperança para a Ciência.
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O amparo teórico-metodológico contou com autores que tratam dos
fundamentos das técnicas documentais, para gravações externas (NICHOLS, 2005),
e jornalísticas para coleta de dados por meio de entrevistas (LAGE, 1982; CAPUTO,
2006), aqui feitas por meio de aplicativos de videoconferência, além de análise de
reportagens, textos científicos e materiais institucionais (GIl, 2008). Também constam
autores que definem e problematizam o gênero definido como Jornalismo Científico,
bem como suas aproximações e distanciamentos acerca da divulgação científica, e
análises desenvolvidas por meio de autores que pesquisam a configuração histórica
e sociológica da própria Ciência, sob aspectos históricos e biográficos dos cientistas
brasileiros, como Luisa Massarani e Ildeu Moreira (2002, 2016), Claudio Bertolli Filho
(2006) e Wilson Bueno (1998, 2002, 2010).
O videodocumentário, disponível no YouTube43, foi produzido com imagens e
depoimentos presenciais (como da jovem cientista, Fernanda Polli Páez, bióloga,
doutoranda e “personagem que costura” a narrativa do vídeo), mas principalmente por
meio de entrevistas remotas (respeitando as orientações sanitárias durante o período
de pandemia da Covid-19), utilizando técnica jornalísticas para a construção narrativa
com base na apuração minuciosa de dados (LAGE, 1982) e de informações colhidas
oralmente. Para Caputo, (2006, p. 21), “entrevista é uma aproximação que o jornalista,
o pesquisador faz, em uma dada realidade, a partir de um determinado assunto e
também a partir de seu próprio olhar, utilizando como instrumento perguntas dirigidas
a um ou mais indivíduos”.

Figura 1: Frame do videodocumentário “A Ciência não Para” (2021). Fonte: Leonardo Mendes Bueno
(2021).

43

Link: https://youtu.be/w6fZ_GDlUQM
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Constam na produção audiovisual depoimentos de Marco Antônio Soares,
Daniela Klebis, Rodrigo Grota, Estevão Slow, Fernanda Polli Páez e Wilson Bueno.
Soares é doutor em História pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita
Filho (Unesp), pesquisador e professor do departamento de História da Universidade
Estadual de Londrina (UEL). Klebis é jornalista, pesquisadora, assessora de
comunicação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e
doutoranda em Política Científica e Tecnológica pela Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp). Grota é jornalista e mestre em Literatura pela UEL, especialista
em filosofia e cineasta premiado. Slow é biólogo, pesquisador pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e divulgador científico no YouTube. Páez é bióloga
e doutoranda pelo Programa de Pós-graduação de Ciências Biológicas da UEL.
Bueno é professor sênior da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São
Paulo (ECA-USP) e uma autoridade na pesquisa sobre Jornalismo Científico, inclusive
utilizado como referencial teórico neste trabalho.
Foi no final do século XX que o professor, pesquisador e escritor afirmou que
“jornalistas, em geral, não discordam das críticas dos cientistas [sobre as abordagens
sensacionalistas da imprensa], mas têm uma visão mais realista do funcionamento da
indústria cultural, de que fazem parte os meios de comunicação” (BUENO, 1998, p. 6)
e ainda destacou que, “com a emergência das novas tecnologias, associadas à
computação / informática, esta temática passou a ser fundamental na divulgação
científica, com criação de páginas e cadernos específicos em praticamente todos os
grandes veículos” (BUENO, 1998, p. 8).
Na década seguinte, o mesmo Bueno (2010) registra avanços na produção
jornalística como parte integrante da divulgação científica, cabendo ao país melhorar
a alfabetização científica, criando cenários atrativos e de formação para que os jovens
leitores/consumidores da Ciência se transformem em futuros pesquisadores. Para
isso, claro, é necessário discernir campos comunicacionais que envolvem o tema, não
os colocando como concorrentes, mas sim como complementares.
A comunicação científica e a divulgação científica têm, ainda, intenções
distintas. A comunicação científica visa, basicamente, à disseminação de
informações especializadas entre os pares, com o intuito de tornar conhecidos,
na comunidade científica, os avanços obtidos (resultados de pesquisas, relatos
de experiências, etc.) em áreas específicas ou à elaboração de novas teorias
ou refinamento das existentes. A divulgação científica cumpre função
primordial: democratizar o acesso ao conhecimento científico e estabelecer
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condições para a chamada alfabetização científica. Contribui, portanto, para
incluir os cidadãos no debate sobre temas especializados e que podem
impactar sua vida e seu trabalho, a exemplo de transgênicos, células tronco,
mudanças climáticas, energias renováveis e outros itens. (BUENO, 2010, p. 5).

Já na década atual, o pesquisador ressalta - em entrevista gravada para a
pesquisa e o documentário que resultaram neste artigo - que “ainda falta vencer a
barreira, que é chegar à periferia. Ainda não furamos essa bolha” (BUENO, 2020). Ele
percebe, ainda, um retrocesso provocado por interferências político-religiosas.
É preciso estabelecer parcerias com as comunidades para que a gente possa
estar lá conversando com eles. Precisamos estabelecer parcerias com os
líderes locais, aqueles que são legitimados, etc. Esse, às vezes, é o trabalho
mais difícil porque há um intervencionismo importante de segmentos malintencionados e mal informados, por exemplo, núcleos religiosos que
promovem exatamente a desinformação (BUENO, 2020).

Tanto os autores deste artigo quanto as fontes ouvidas na pesquisa se
posicionam claramente como defensores da informação clara, objetiva e com amparo
de pesquisas científicas, mesmo cientes que o caminho tortuoso é longo e que os
ataques e interferências político-ideológicas são condições enfrentadas há séculos no
Brasil, como veremos nos detalhes apresentados a seguir.

Breve trajetória do Jornalismo Científico no Brasil
Quando em 1904, durante a chamada Revolta da Vacina, o infectologista
Oswaldo Cruz enfrentou resistência por parte da sociedade “antivacina”, havia um
contexto distinto do cenário atual. Houve reação da população, com 30 pessoas
mortas, 110 feridas e quase mil presas, “em meio a casas apedrejadas, bondes
tombados, fios de iluminação pública cortados e barricadas” (PORTO, 2020). Nesta
mesma reportagem, a médica sanitarista e professora da Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ), Lígia Bahia, destaca detalhes importantes: havia uma vacinação
contra a varíola forçada, invasiva e entendida como uma situação análoga à guerra,
porém, com “um presidente que era pró-vacina e intelectuais que desacreditavam no
imunizante”, incluindo a crítica de quase totalidade da imprensa às ações
epidemiológicas da época, situação totalmente oposta ao cenário no Brasil de 2020 e
2021.
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Voltando ainda mais na cronologia histórica da divulgação científica em nosso
país, segundo análise do catálogo da Biblioteca Nacional feita por Massarani e
Moreira (2002), foi constatado que 300 dos 7000 periódicos criados no Brasil no século
XIX eram de alguma forma relacionados à Ciência. Segundo os autores, houve um
crescimento acentuado na criação desses periódicos a partir de 1860, com pico em
1875, o que nos mostra um certo aumento no interesse por temas científicos no final
desse século.
O editorial da edição de 1876 da Revista do Rio de Janeiro já defendia que uma
das formas mais eficazes para estimular a educação e o desenvolvimento social era
popularizar as “ciências, as letras, as artes, a agricultura, o comércio e a indústria”
(MASSARANI, MOREIRA, 2002, p. 46). Ainda segundo os autores, existem duas
características predominantes ao analisar a comunicação científica nesse período: a
primeira é que a maioria dos cientistas estava ligada à Ciência graças às suas
profissões como engenheiros e médicos, ou estava ligada às atividades científicas,
como astrônomos e naturalistas. A segunda característica é que o interesse pela
ciência se deu principalmente pela sua aplicação prática (MASSARANI, MOREIRA,
2016).
Embora tenham havido colaborações e publicações esporádicas envolvendo
cientistas e jornalistas desde 1808 (com os jornais pioneiros - e opositores entre si Correio Braziliense e Diário do Rio de Janeiro), com passagem por acontecimentos
que reuniam análises jornalísticas e científicas de diversos fatos marcantes44, foi
somente a partir dos anos 1940 que passaram a existir colunistas e até cadernos fixos
em jornais impressos e emissoras de rádio.
Para Claudio Bertolli Filho (2006) o Jornalismo Científico é um produto criado
pela mídia com as regras do jornalismo geral, que aborda temas de ciência e
tecnologia. Além disso, este gênero “apresenta no plano linguístico, [...] uma operação
que torna fluida a leitura e o entendimento do texto noticioso por parte de um público
não especializado” (BERTOLLI FILHO, 2006, p. 3). Ou seja, ele deve ter periodicidade,

44

Podemos citar desde a Guerra de Canudos, acompanhada por Euclides da Cunha (1866-1909) e cujas análises eram
publicadas na Província de São Paulo (atual jornal O Estado de São Paulo), as produções radiofônicas educativas iniciadas pela
pioneira Rádio Sociedade do Rio de Janeiro (1923) do médico, escritor e antropólogo Edgard Roquette-Pinto, até coberturas
diversas da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) por escritores especializados em geopolítica.
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atualidade e difusão coletiva, diferenciando-se assim da divulgação científica, que não
necessariamente precisa ter as características citadas anteriormente.
Cientistas brasileiros, entre eles o próprio Wilson Bueno (1998, 2010),
concordam que o pioneirismo do Jornalismo Científico no país é atribuído ao cientista
e microbiologista José Reis, que se tornou colunista da Folha de São Paulo em 1947
e passou efetivamente a integrar a equipe de redação - tornando-se jornalista,
portanto - e a cuidar da seção que criara, a chamada No Mundo da Ciência, em 1948.
Conforme aponta o acervo do Projeto Humanos45, da própria Folha de São Paulo
(2021), “Reis esteve presente de 1947 até sua morte, em 2002, e chegou a ser diretor
de redação de 1962 a 1967, quando se instalou a ditadura militar”.
Wilson Bueno destaca que Reis seguiu como colunista da Folha de S. Paulo,
editor de programas de rádio e ainda como incentivador e produtor de eventos
científicos. “José Reis foi um dos fundadores da Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência (SBPC) e também da Associação Brasileira de Jornalismo
Científico (ABJC)” (BUENO, 2010, p. 7).
A jornalista e assessora da SBPC, Daniela Klebis, entrevistada para a pesquisa
que resultou neste artigo, reforça o peso do pioneiro e destas instituições no debate
de temas nacionais e até mesmo interferências históricas positivas no cenário político.

Os cientistas trabalham há décadas. Eu posso falar em nome da SBPC
que é uma sociedade científica que foi criada em 1948. Ela tem grande
atuação no Congresso Nacional. A SBPC, por exemplo, propôs um
capítulo na Constituição Federal de 1988, sobre Ciência e Tecnologia
(C&T). Então aquele capítulo está lá graças à atuação de cientistas.
(KLEBIS, 2020).

Segundo Fabíola de Oliveira (2002, p. 13), ter acesso à informação sobre
ciência e tecnologia é essencial para o “estabelecimento de uma democracia
participativa, na qual grande parte da população tenha condições de influir, com
conhecimento, em decisões e ações políticas ligadas C&T.” Ainda segundo a autora,
curiosamente certo impulso ao desenvolvimento científico e tecnológico nacional foi

45

Reportagem “Pioneiro na divulgação científica, José Reis incentiva presença de pesquisa na mídia”, publicada em 11 de
fevereiro de 2021. Disponível no link:
https://www1.folha.uol.com.br/folha-100-anos/2021/02/pioneiro-na-divulgacao-cientifica-jose-reis-incentivou-presencade-pesquisadores-na-midia.shtml . Acesso em 28 mai. 2021.
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registrado durante o regime militar (1964-1985), visando a soberania brasileira no
cenário mundial, condição que alavancou projetos como o programa nuclear, a
indústria aeroespacial e ainda a geração de energias petroquímica e elétrica (é do
período ditatorial, por exemplo, que surge a Itaipu, então a maior usina hidrelétrica do
planeta, construída em parceria com o Paraguai).
Apesar disso, o Jornalismo Científico teve que seguir à risca as vontades
impostas pelos censores, “divulgando com ufanismo os grandiosos projetos da época”
como a rodovia Transamazônica e hidrelétricas diversas. Em entrevista a esta
pesquisa, o historiador Marco Antonio Soares destaca uma situação peculiar no
período de repressão: SBPC e ABJC, bem como outras instituições, laboratórios e
centros de pesquisa, eram vistos como ameaça pelos governos militares.
A ideologia da segurança nacional detecta então que nestes centros
de pesquisa há físicos, químicos, biólogos e as áreas técnicas,
engenheiros, médicos, de grande aproximação popular ou dos
movimentos populares, ou [relacionados à] questão da democracia.
Então, o governo descobriu que esses intelectuais não ficavam presos
aos seus laboratórios. Eles tinham uma vida social, uma vida política,
e aí então o governo se volta contra a universidade. (SOARES, 2020).

Para Wilson Bueno, a ditadura teria agido de forma ainda pior: cerceando a
liberdade de expressão tanto dos jornalistas quanto dos cientistas, censurando não
somente a informação nas redações, mas também dos dados gerados em centros de
pesquisa e até das ações de combate às doenças. Ele ainda faz um paralelo com a
situação do Brasil atual.
Na ditadura o que aconteceu foi uma própria sonegação de
informações sobre epidemias, em vários casos, meningite, etc. A
ditadura escondeu a situação real das pessoas, silenciou as
informações de modo que as pessoas se tornavam mal informadas
sobre o avanço das epidemias e isso causou um problema terrível.
Nesse momento atual, a gente tem visto um movimento intenso
patrocinado muitas vezes por informações oficiais, patrocinadas pelo
nosso presidente da república. O próprio ministro da Saúde, na
verdade, fica no meio termo, se ele está a favor ou contra. Na verdade,
ele mais obedece do que qualquer outra coisa e a gente tem um
problema enorme de credibilidade de legitimidade para poder avançar.
(BUENO, 2020).

Os anos que se sucederam os governos militares são, historicamente,
considerados os mais ricos em termos de diversificação de iniciativas em relação à
comunicação científica no Brasil. Diversas revistas populares foram criadas para
atender a demanda da população não alfabetizada cientificamente, tal como a Ciência
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Hoje (1982) e a revista Pesquisa Fapesp (1999), ambas surgidas em ambientes
acadêmicos, mas vendidas em bancas de jornais e por meio de assinaturas. No
entanto, em publicações bastante conhecidas como Superinteressante (1987) e Globo
Ciência (1991, posteriormente renomeada

como revista Galileu), segundo

(MASSARANI e MOREIRA, 2016, tradução nossa), “interesses comerciais e uma
distorcida visão sobre o que a comunicação científica realmente é, levou à situação
atual infeliz: a credibilidade científica de muitas das publicações era pobre e
frequentemente favorecia a pseudociência”. 46
Mesmo assim, revistas, jornais, boletins, programas de rádio e até mesmo
programas criados em canais da televisão aberta, como na Rede Globo e na TV
Cultura, reforçaram a importância dos primeiros contatos com a Ciência, com um
caráter mais educativo, até a virada do século. Uma visível influência de cientistas
preocupados com o acesso e com o didatismo da Ciência, tendo como exemplo maior
o astrônomo Carl Sagan (1934-1996), com seus estudos, livros (SAGAN, 2006, 2017)
e, claro, sua série antológica “Cosmos”, produzida pelas emissoras públicas BBC
inglesa e pela norte-americana PBS, entre 1978 e 1979, e lançada em 1980 sob
supervisão e apresentação do próprio cientista. O projeto foi reeditado com sucesso
em 2014 por meio de um pool de produtoras públicas e privadas. A série, lançada
simultaneamente em dez emissoras de TV, contou com a apresentação do astrofísico
negro, Neil deGrasse Tyson.

Cenário (real e virtual) do Jornalismo Científico atual
Historicamente, a criação de fundações de amparo à pesquisa em alguns
estados brasileiros e a proliferação de atividades que fomentam o interesse pela
ciência, tal como olimpíadas de diferentes áreas, têm contribuído tanto para a
formação de novos cientistas e pesquisadores quanto para oferecer ferramentas para
estes mesmo profissionais buscarem alternativas para disseminar a Ciência, como
eventos, mídias tradicionais e espaços virtuais.

46

No original: “However commercial interests and a distorted vision regarding what science communication really is, led to
the unfortunate current situation: the scientific credibility of many of the publications was poor and often favored
pseudoscience”.
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Assim como surgiu uma leva significativa de cientistas e pesquisadores que
utilizam ferramentas e plataformas digitais para difundir experiências, projetos ou
simplesmente a paixão pela Ciência, diversos profissionais da comunicação também
adentraram o “Jornalismo 2.0”, como afirma Mark Briggs (2007), ambiente que vai
além da perspectiva de material audiovisual como complemento ou ferramenta auxiliar
para a notícia. Para o autor, vídeos se tornaram uma parte da produção jornalística,
inclusive para mídias impressas. “Escrever para a Web é se colocar entre a
transmissão para televisão e o texto impresso – mais objetivo e vigoroso do que o
texto impresso, e mais bem escrito e detalhado do que o texto para televisão”
(BRIGGS, 2007, p. 65).
Neste cenário amplo de formação e disseminação do conhecimento
encontram-se museus e outros centros que interagem com públicos diversos
(FREITAS, 2020), com destaque para as instituições que, entre 2020 e 2021,
completaram 120 anos de pesquisa e atuação direta junto à sociedade brasileira: a
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz, criada em 25 de maio de 1900) e o Instituto
Butantan (fundado em 23 de fevereiro de 1901). Ressaltamos ainda os 70 anos de
trabalho do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq,
criado como Conselho Nacional de Pesquisas em 15 de janeiro de 1951) e da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES, fundada em
11 julho de 1951).
São instituições que, mesmo enfrentando resistências políticas e constantes
contenções orçamentárias ao longo das últimas décadas, se adaptam continuamente
no campo da pesquisa e da divulgação científica, inclusive com mídias próprias,
espaços físicos para visitantes e ambientes virtuais na internet e em redes sociais.
Tanto o Butantan quanto a Fiocruz, por exemplo, contam com canais audiovisuais,
exposições virtuais, periódicos científicos, entre outros, todos disponíveis on-line e
gratuitamente. Estas e outras mídias (com características de Comunicação
Institucional) somam-se aos espaços exclusivos para a Ciência em jornais diários e
aos cursos de especialização para jornalistas, bem como às redes públicas de
Radiodifusão da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e das rádios e TVs
universitárias educativas (DIAS, 2017, 2018) – até desembocar na criação de redes
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de cientistas na internet, como o Science Vlogs Brasil47 (idealizado em 2015), todos
importantes para o estímulo à cultura e ao conhecimento científico como afirma o
youtuber Slow.
Eu acho que o que a gente fez no Science Vlogs Brasil e o que a gente
está tentando fazer (...) é uma das melhores sacadas que a gente
poderia ter na nossa geração hoje, que é você criar uma relação entre
influenciadores, uma relação de amigos, um grupo, um porto seguro
para os seguidores se sentirem à vontade para estarem por perto. (...)
E isso traz elementos para os seguidores tentarem compreender o que
são essas causas que unem essas pessoas, e aí as pessoas se
identificam com isso e passam a fazer parte, a defender esse
movimento também. (SLOW, 2020).

Ainda assim, boa parte da população brasileira não conhece seus cientistas.
Dentre as variáveis possíveis para tal situação, destaca-se a disseminação de
informações falsas na internet, inclusive da chamada pseudociência.
De repente, entra um momento do Brasil e no mundo inteiro em que
há uma tendência bastante conservadora de descrédito à Ciência.
Então a gente volta a ter discussões sobre o terraplanismo, sobre os
negacionistas das mudanças climáticas, os antivaxers, que é uma
galera que acha que a vacina provoca uma série de coisas que a
ciência já provou que não tem relação nenhuma (...) Tem muita
informação ruim, né, principalmente nas redes sociais. A gente vê que
o que mais tem são sites de pseudociência, no YouTube ou no
WhatsApp. Por outro lado, tem canais e meios de extrema qualidade
de Ciência. (KLEBIS, 2020).

O jornalista, pesquisador e cineasta Rodrigo Grota também reconhece a
desigualdade quando se trata de comparar produção científica e pseudociência na
internet. No entanto, ele não entende as ações e reações como uma guerra de
informações, mas sim como ambiente para posicionamento políticos e ideológicos sob
forte influência do cenário nacional aliado ao ambiente digital que motiva pessoas a
se posicionarem, mesmo sem conhecimento técnico ou científico.
A partir de informações que não foram verificadas ou não foram
aprofundadas há um impulso que, às vezes, não é realmente por
busca de uma reflexão e, sim, de uma espécie de pré-posicionamento
político que, às vezes, a pessoa tem ou quer manifestar naquela
opinião. Mas agora também tem uma coisa muito interessante de
cientistas criando seu canal no YouTube, ou no Instagram, ou em
alguma outra rede social, para poder também dialogar com a

47

Disponível no sistema Vídeo on Demand (VOD) YouTube, funciona como uma espécie de portal com diversos cientistas
e/ou comunicadores interessados em pesquisas científicas que receberam o aval da SBPC. Disponível no link:
https://www.youtube.com/c/ScienceVlogsBrasil
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população e ajudar essa população a ter acesso ao conhecimento
científico. (GROTA, 2020).

Diretor de diversos filmes premiados e também produtor e diretor da série
“Cientistas Brasileiros” (produzida pelo Canal Curta!, entre 2016 e 2020), Grota afirma
que é preciso amparo das mídias tradicionais (que, no Brasil, são constituídas de
grandes oligopólios envolvendo redes de TV, rádio, jornais, revistas e até mesmo
portais de notícias na Internet) aos jornalistas, cientistas e comunicadores das
plataformas digitais.
Curiosamente a gente não tem um canal [de TV] só para Ciência no
Brasil. Eu acho que, se já era importante a gente fazer uma série sobre
os cientistas brasileiros há quatro anos quando surgiu a ideia do
projeto, acho que agora, em 2020, a gente percebeu que é mais
importante ainda. (GROTA, 2020).

Segundo Massarani e Moreira (2016), os desafios para o Jornalismo Científico
e a comunicação científica podem ser divididos em três partes: atingir toda a
sociedade brasileira, o que requer tempo, recursos e muitas pessoas treinadas, além
de usar as redes sociais de uma forma muito mais organizada e qualificada,
expandindo também os canais públicos das instituições; criar políticas públicas que
favoreçam as universidades e apoiem a produção científica e; melhorar a qualidade
da comunicação científica que está sendo produzida através de treinamento para
jornalistas, comunicadores da Ciência e dos próprios cientistas. “Cooperação com
outros países, através de parcerias com grupos e pesquisadores do exterior que
realizam pesquisas e comunicação científica de alta qualidade, também pode fornecer
avanços e melhorias significativas para este campo no Brasil”48 (MASSARANI e
MOREIRA, 2016, tradução nossa).

Considerações Finais
Este artigo reuniu apontamentos e reflexões sobre o ambiente em que o
Jornalismo Científico no Brasil se insere historicamente numa trajetória de avanços e
de retrocessos, acentuados recentemente por meio de ameaças crescentes de
movimentos pseudocientistas e negacionistas. Com base em pesquisa realizada no

48

No original: “[…] such actions should be encouraged. Cooperation with other countries, through partnerships with groups
and researchers from abroad who conduct research and high quality science communications, can also provide advances and
significant improvements for this field in Brazil, particularly in the training of qualified personnel.”
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Departamento de Jornalismo da UEL, entre 2020 e 2021 e que resultou em um TCC
e um videodocumentário sobre o tema, este trabalho transitou pelos depoimentos de
cientistas e jornalistas que estão na ativa - seja por meio de pesquisas ou de
produções audiovisuais em crescente desenvolvimento - mostrando alternativas
históricas e recentes para a disseminação do conhecimento científico. Divulgação esta
que, cada vez mais, se faz presente na internet, em plataformas como o YouTube,
agregadores de podcast e redes compartilhadas de produção audiovisual com foco
na Ciência.
Esse movimento é fundamentalmente desempenhado por cientistas e
comunicadores que viram a oportunidade de democratizar o acesso a informações
científicas por plataformas digitais, e assim, atingir mais pessoas que os espectadores
dos veículos midiáticos tradicionais. Para complementar o cenário de divulgação
científica e informações sobre pesquisas, foram apresentados dois exemplos de como
a Ciência também pode chegar a públicos diversos, seja através de uma série de TV
sobre cientistas brasileiros ou por meio de ações políticas, como da SBPC, que
intervieram diretamente no Congresso Nacional, entre outras estratégias de
comunicação.
Dentre as conclusões que os autores deste artigo chegaram, destacam-se
duas: primeiro, a ampliação, tanto na pesquisa quanto na práxis ferramental, de
espaços e ambientes virtuais para garantir interação entre comunicadores, cientistas
e a comunidade em geral ao redor das inovações científicas. Tanto os sites e canais
audiovisuais próprios de instituições de ensino e pesquisa quanto o Science Vlogs
Brasil, disponível no YouTube em formato de portal coletivo com playlists de vídeos
dos produzidos por jornalistas, cientistas e comunicadores interessados em pesquisas
científicas, são apenas alguns exemplos entre tantos experimentos, ações, interações
e mobilizações virtuais no cenário midiático brasileiro (NASCIMENTO, SILVA, 2018).
Em segundo lugar, a necessidade de haver mais e mais pesquisas e produções
focadas na História do Jornalismo e, claro, no Jornalismo Científico. O próprio Wilson
Bueno, pesquisador incansável nestas duas frentes, é um exemplo de colaboração
insistente e pertinente: seus livros e artigos, ao longo dos últimos 30 anos, somam-se
aos depoimentos dados à produção audiovisual citada neste trabalho. Reiteramos e
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apoiamos plenamente a premissa do entrevistado, que é jornalista e pesquisador
cientista:
Nós temos esse compromisso, essa obrigação. Eu me formei em uma
universidade pública, estou até hoje em uma universidade pública (...),
portanto eu aprendi, ao longo dessa trajetória toda, que passamos por
fases ruins, por ditaduras e agora enfrentamos mais essa [o governo
Bolsonaro em meio à uma pandemia]. A gente tem a obrigação de
estar junto, de conversar. (BUENO, 2020).

A pandemia influenciou e ampliou o desgaste psicológico e emocional dos
brasileiros, mas as crises social e sanitária criadas pelo presidente da República no
presente momento da produção deste trabalho (agindo contra as orientações
preconizadas internacionalmente, como distanciamento social e uso de máscara em
ambientes públicos, expressando pouca dedicação na aquisição de vacinas e nas
ações que deveriam amparar a população mais vulnerável, além de atacar
explicitamente jornalistas e cientistas) acentuaram a urgência de embates junto aos
negacionistas e debates junto à comunidade sedenta por informações e ações com
base na Ciência e em políticas públicas efetivamente cidadãs.
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Resumo
Criado em 1935, A Voz do Brasil é o programa radiofônico mais antigo do país. O
artigo propõe uma periodização da história do noticiário a partir de uma linha do tempo
dividida em cinco eixos: (1) Primeiros anos, da origem até 1964; (2) Período
autoritário, até o fim da ditadura militar; (3) Reformulação estética, entre 1985 e 2002;
(4) Comunicação pública, entre 2003 e 2015; (5) Volta ao passado, a partir 2016 até
a atualidade. O resultado apontou que o noticiário oficial foi usado por diferentes
governos como ferramenta de propaganda política. Após um respiro durante os
governos Lula e Dilma, o programa voltou às origens autoritárias com os presidentes
seguintes.
Palavras-chave: A Voz do Brasil; Rádio; História da mídia; Comunicação pública;
Jornalismo.

Introdução
A Voz do Brasil é o programa de rádio mais antigo do país. A primeira edição
foi levada ao ar em 22 de julho de 1935. Por sua vez, os ouvintes mais antigos podem
referir-se ao noticiário pelo nome Hora do Brasil, como era chamado no início. Outra
característica marcante presente no imaginário popular de muitos brasileiros é o seu
tema de abertura: a ópera O Guarani, de Carlos Gomes, que posteriormente ganhou
outros arranjos. Já o início do programa ficou marcado pelo bordão “em Brasília, 19
horas”, posteriormente alterado para “sete horas, em Brasília”. Contudo, o que pouco
mudou em quase cem anos de história foi o uso do programa como instrumento
político por quase todos os governos.
A obrigatoriedade da transmissão por todas as emissoras de rádio é uma das
maiores polêmicas do programa, que surgiu como parte de um projeto autoritário do
governo de Getúlio Vargas. Inspirado no modelo de propaganda nazifascista, a
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atração tinha como objetivo a divulgação dos discursos presidenciais e a
apresentação de artistas da música popular. Em um período em que o rádio começava
a se fortalecer no país, ter o controle de uma hora da programação para transmitir as
mensagens governamentais representava um ativo que nem mesmo os adversários
de Vargas abriram mão. Embora com algumas flexibilizações, até hoje a transmissão
do noticiário segue obrigatória.
O principal objetivo deste trabalho é apresentar uma proposta de periodização
para entendermos a história de A Voz do Brasil, que se confunde com a própria história
do país. Ao longo das últimas décadas, o programa conseguiu resistir às sucessivas
crises econômicas, instabilidades políticas e mudanças de governo, tendo passado
por 23 presidentes e cinco constituições desde 1935. Não obstante, o artigo aborda a
seguir os aspectos metodológicos. Em seguida, detalhamos os principais
acontecimentos que marcaram cada período elencado. A última parte é dedicada para
as considerações finais e a sugestão de novos estudos sobre o tema.

Metodologia
A periodização aqui utilizada é baseada na proposta de Agnes Heller. Para a
autora, é preciso observar a distinção “entre o 'presente' de uma época, de um
acontecimento, de uma instituição do passado e seu próprio passado e futuro”. Nessa
perspectiva, “o que se 'corta' é sempre o 'presente do passado’” (HELLER, 1997,
p.133). Considerando que o nosso objeto, o programa A Voz do Brasil, possuiu um
trajetória de quase nove décadas no ar, o uso da abordagem de Heller nos permite
“organizar esse material histórico, ou seja, ‘cortar’ determinados elos dessa corrente
para alargá-los” (HELLER, 1997, p.134).
Para Heller, os cortes dos períodos visam “compreender a descontinuidade na
continuidade”, sendo o “princípio organizativo de toda obra historiográfica e, portanto,
uma ideia universalmente constitutiva da historiografia” (HELLER, 1997, p.134). Essa
necessidade também foi observada por Braudel (1969), que pondera sobre a distinção
entre os diferentes momentos observados. Para o autor, “todo trabalho histórico
decompõe o tempo decorrido, escolhe entre suas realidades cronológicas, segundo
preferências e opções exclusivas mais ou menos conscientes” (BRAUDEL, 1969, p.
44).
O programa analisado está inserido dentro de um contexto social que deve ser
considerado e ao mesmo tempo é moldado diretamente pelos atores políticos que
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influenciam a sociedade com o exercício do poder político. É nesse sentido, Schudson
(1993) entende que a descrição da relação dos meios de comunicação com a trajetória
cultural, econômica e social precisam responder “de que modo estes meios
influenciam as mudanças na comunicação e como estes são influenciados por outros
aspectos das mudanças que vão ocorrendo na sociedade?” (SCHUDSON, 1993, p.
214).
Ferraretto (2012) fez uso da periodização para diferenciar a história do rádio no
Brasil. Ele estabeleceu quatro cortes específicos: (1) fase de implantação, do final da
década de 1910 até a segunda metade da década de 1930; (2) fase de difusão, do
início da década de 1930 até a segunda metade da década de 1960; (3) fase de
segmentação, do final da década de 1950 até o início do século 21; e (4) fase de
convergência, de meados da década de 1990 até a atualidade (FERRARETTO, 2012).
Ao refletir sobre a metodologia utilizada, Ferraretto pontou que “o processo que
determina um ponto de corte é dinâmico e que não há uma ruptura total da fase
anterior até a nova fase se tornar hegemônica” (FERRARETTO, 2018, p. 181).
Para a periodização de A Voz do Brasil, propomos cinco cortes: (1) Primeiros
anos, entre 1935 até 1964; (2) Período autoritário, durante a ditadura militar; (3)
Reformulação estética, entre 1985 e 2002; (4) Comunicação pública, entre 2003 e
2015; e (5) Volta ao passado, a partir de 2016 até a atualidade. Com isso, nossa intuito
é criar uma linha do tempo, com separações a partir de cortes marcantes,
considerando que essa “uma ideia universalmente constitutiva da historiografia”
(HELLER, 1997, p. 133). Isto posto, apresentamos na sequência os detalhes de cada
corte.

Primeiros anos (1935-1964)
A criação da Voz Brasil está ligada a um contexto que vai muito além das
fronteiras brasileiras. Durante a década de 1930, o rádio passou a ser usado como
instrumento de propaganda política por governos autoritários numa estratégia de
comunicação que antecedeu a Segunda Guerra (ABREU, 2016). Os nazistas foram
os primeiros a compreender a força do rádio como meio capaz de transmitir suas
mensagens para uma grande quantidade de compatriotas e também para transpor as
fronteiras nacionais com fins diplomáticos. Contudo, quando o Partido Nazista chegou
ao poder, em 1933, o rádio ainda era uma novidade. Coube a Joseph Goebbles,
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ministro da Informação e Propaganda do governo, explorar as potencialidades do
novo veículo como instrumento político do regime (SILVA, 2002).
O Brasil não estava alheio as transformações mundiais. Ainda que tardia, a
industrialização progredia e impulsiva o crescimento dos centros urbanos, com a
ascensão de uma massa de assalariados. Esse contexto também influencia o rádio
como meio de comunicação, que abandona aos poucos seu caráter elitista, com uma
programação eminentemente erudita, para se popularizar e se firmar como um meio
influente diante das novas relações de poder (FERRARETTO, 2012). Tal ruptura é
cristalizada com a chegada ao poder do presidente Getúlio Vargas, em 1930. Vargas
identifica no rádio um aliado político e ideológico para o seu projeto nacionaldesenvolvimentista, que demandava a coesão e mobilização da massa trabalhadora
(NETO, 2013).
Para usar o rádio como instrumento político e de unificação nacional, Vargas
atuou simultaneamente em duas frentes: ao mesmo tempo que expandia o número
de emissoras pelo país, também criava novos decretos com o objetivo de ampliar o
controle estatal sobre o veículo de comunicação (PEROSA, 1995). Um desses atos
instituiu, em 1931, o Departamento Oficial de Propaganda (DOP), que já tinha como
atribuição a divulgação de um breve boletim informativo. Em 1934, o órgão foi
rebatizado para Departamento de Propaganda e Difusão Cultural (DPDC) e ficou sob
o comando de Lourival Fontes, o principal responsável pela criação do Programa
Nacional, em 22 de julho de 1935. A primeira edição já contava com a ópera O Guarani
na vinheta de abertura e foi transmitida dos estúdios da Rádio Guanabara, no Rio de
Janeiro, pelo locutor Luís Jatobá (FONTES, 2019).
O uso político do novo programa foi imediato. Com o avanço dos protestos da
Aliança Nacional Libertadora (ANL), o governo passou a combater por seus
microfones o movimento popular comunista que lutava contra o fascismo, o
imperialismo e o integralismo de Vargas. Em 23 de novembro de 1935, Getúlio usou
o espaço para fazer um pronunciamento contra o levante armado organizado por
militares ligados à ANL. O presidente abriu o discurso afirmando que “forças do mal e
do ódio campearam sobre a nacionalidade ensombrando o espírito amorável da nossa
terra e da nossa gente”. Essas forças eram representadas pelo comunismo, que
Vargas classificou como “o inimigo mais perigoso da civilização cristã” (PEROSA,
1995).
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Em 27 de dezembro de 1939, dois anos após a decretação do Estado Novo, o
DPDC foi substituído pelo Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), inspirado
no modelo nazifascista de propaganda. Subordinado diretamente à Presidência, o
novo órgão tinha como atribuição controlar e centralizar a comunicação do governo,
além de censurar manifestações artísticas e veículos de imprensa contrários ao
presidente. O DIP passou a ser o responsável pela produção do Programa Nacional.
Nessa época, a hora também era ocupada por atrações culturais. Os minutos finais
do programa eram destinados à apresentações musicais, incluindo grandes sucessos
da Era de Ouro do Rádio, como Carmem Miranda, Dalva de Oliveira e Herivelto
Martins (ZUCULOTO, 2012).
Em janeiro de 1938, a transmissão passou ser obrigatória para todas as
emissoras de rádio do país, com horário fixo em rede nacional entre 19h e 20h. Outra
novidade foi a alteração do nome para A Hora do Brasil. As mudanças faziam parte
de um projeto idealizado por Lourival Fontes para divulgar os discursos presidenciais
no mesmo espaço onde artistas populares pudessem se apresentar. A estratégia tinha
o objetivo de aumentar o interesse do público, que enquanto aguardava as atrações
musicais ouvia as exortações de Vargas.
A reformulação surtiu o efeito esperado pelo governo. Segundo o DIP, a
população passou a se reunir nas praças de cidades do interior do país para ouvir o
programa em alto-falantes instalados pelo governo. Por sua vez, a obrigatoriedade de
transmissão da Hora do Brasil não foi bem recebida pelos donos de emissoras
privadas, sobretudo em São Paulo, estado tradicionalmente antigetulista. Após a
queda de Vargas, em 1945, muitos empresários passaram a pressionar o sucessor
Eurico Gaspar Dutra (1946-1951) para extinguir o programa. Em vez disso, ele foi
reformulado.
Com o fim do Estado Novo houve a necessidade de desvincular o programa da
imagem de Getúlio Vargas. Com isso, em 6 de setembro de 1946, ele mudou outra
vez de nome e passou a se chamar A Voz do Brasil. Além disso, a atração começou
a destinar 10 minutos de seu tempo para as informações do Congresso Nacional.
Esse período também ficou marcado pelo crescimento do radiojornalismo no Brasil,
com a criação do “Repórter Esso” e do “Grande Jornal Falado Tupi” (FERRARETTO,
2012).
Embora a profissionalização do jornalismo tivesse dado novos ares para o rádio
brasileiro na década de 1940, o que também contribuiu para a reformulação da Voz
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do Brasil, a volta de Getúlio Vargas ao poder, em 1950, colocou novamente o
programa na orbita tendenciosa e populista do governo. O espaço passou a ser usado
como porta-voz de seu projeto nacional-desenvolvimentista. O ponto final ocorreu em
24 de agosto de 1954, data de seu suicídio, quando a Carta Testamento deixada por
ele foi lida integralmente no programa (SILVA, 2002).
Após a morte Vargas, os donos de emissoras novamente passaram a
pressionar o governo para também dar um fim na Voz do Brasil. O que de fato ocorreu
com a posse de João Café Filho. Ele baixou um decreto após assumir o poder
extinguindo o programa. Mas a alegria dos empresário durou pouco. O novo
presidente voltou atrás após precisar fazer um pronunciamento ao país (PEROSA,
1995). Após a queda de Café Filho, Juscelino Kubitschek usou o noticiário para
divulgar seu ambicioso Plano de Metas.
A construção de Brasília teve ampla cobertura da Voz do Brasil, que enviou
equipes ao local para acompanhar desde o início o andamento das obras. A
inauguração, em 21 de abril de 1960, apresentou uma reportagem especial do marco
histórico e foi retransmitida pela Rádio Vaticano, com as bênçãos do Papa João XXI.
Os presidentes seguintes, Jânio Quadros e João Goulart, seguiram com a política
desenvolvimentista de JK, que só terminou com o Golpe de 1964.

Período autoritário (1964-1985)
Com a ditadura militar, A Voz do Brasil foi mais uma vez instrumentalizada pelo
governo com fins autoritários. O programa passou a ser produzido pela Assessoria de
Relações Públicas do Presidente da República (AERP). Nos primeiros anos, o espaço
era usado com a finalidade de dar legitimidade ao regime. Para isso, buscou-se uma
abordagem mais impessoal e objetiva, focando nos fatos em detrimento dos nomes.
Uma das estratégias era divulgar números e dados positivos da economia. Com a
censura instituída, o que era informado no noticiário oficial servia de modelo para os
demais veículos de comunicação.
Uma das transmissões mais marcantes da Voz durante a ditadura militar foi o
anúncio do AI-5. O decreto foi lido na íntegra pelo locutor Alberto Cúri, seguido do
pronunciamento do ministro da Justiça, Gama e Silva. Logo em seguida, o programa
divulgou com exclusividade a primeira lista de cassações, que passou a ser o
momento mais esperado do noticiário. Nem o noticiário oficial foi poupado. Nomes
como o do ex-presidente Juscelino Kubitschek e o de Dom Hélder Câmara foram
138

MÍDIAS E COMUNICAÇÃO: HISTÓRIA, ATUALIDADES E SOCIEDADE

proibidos de serem mencionados. Somado a isso, os repórteres não podiam fazer
qualquer questionamento sob pena de serem demitidos ou presos. Na prática, foi
instituída a autocensura nas redações.
Em 1971, uma pesquisa de audiência contratada pela AERP indicou que
apenas 8% dos entrevistados diziam ouvir regularmente A Voz do Brasil. Outros 51%
afirmaram nunca ouvir o programa, enquanto 41% o faziam muito raramente. Também
foi constatado que o público considerava o noticiário antiquado para a época. Diante
do resultado negativo, os militares promoveram mudanças para reverter o quadro. A
abertura de O Guarani, presente desde a primeira edição, foi substituída pelo Hino da
Independência e outras vinhetas foram criadas para intercalar as notícias. Além disso,
um bloco de 10 minutos chamado de Jornal Nacional apresentava notícias mais
factuais, incluindo até fatos internacionais.
A Copa de 1970 teve ampla cobertura da Voz do Brasil. O evento foi usado
intensamente pelo regime militar para promover o patriotismo, os símbolos nacionais
e ofuscar o endurecimento da repressão após a posse do general Emílio Garrastazu
Médici, em 1969. Com isso, o programa mobilizou várias equipes de reportagem e
criou um quadro específico de cinco minutos para tratar do tema. No dia da conquista
da taça, todo o espaço do noticiário foi dedicado às comemorações. O tricampeonato
mundial era tudo que os militares queriam para usar a euforia como cortina de fumaça
para normalizar o período mais opressor e sangrento da ditadura.
Além do sucesso no futebol, o início da década de 1970 foi marcado pelo bom
desempenho do país na economia. O período ficou conhecido como “milagre
brasileiro”. A Voz foi usada para projetar os números favoráveis ao governo e
transmitir a imagem de que o Brasil passava pelo melhor momento de sua história.
Contudo, o desenvolvimento econômico contrastava com a crescente desigualdade
social, impulsionada pela desvalorização dos salários e o aumento da inflação. Como
era de se esperar, os dados negativos eram manipulados ou simplesmente omitidos
pelos microfones do noticiário oficial. Mesmo com o fim do AI-5, em 1979, o programa
continuou a divulgar só o que interessava ao governo.
O último presidente militar, João Baptista Figueiredo, promoveu várias
mudanças institucionais na área de comunicação do governo. Com a sua posse, em
1979, foi criada com status de ministério a Secretaria de Comunicação Social
(SECOM), que reestabeleceu a liberdade de imprensa. Outra medida foi a extinção
da Agência Nacional e a criação da Empresa Brasileira de Notícias (EBN), que passou
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a ser a responsável pela produção da Voz do Brasil. No entanto, o noticiário
permaneceu com seu viés oficial. Nas eleições de 1984, por exemplo, o programa
favoreceu o candidato Paulo Maluf, enquanto proibiu que fossem divulgadas
informações do seu adversário Tancredo Neves, posteriormente eleito.

Reformulação estética (1985-2002)
A volta da democracia inseriu novos atores no jogo político, incluindo partidos
progressistas como o PT e o PDT, permitiu a organização de instituições
representativas, como os sindicatos, e deu ao jornalismo a liberdade para pluralizar
suas fontes e pautas. Esse contexto também influenciou os rumos da Voz do Brasil.
Embora o bloco do governo tenha mantido o viés unilateral, o espaço destinado ao
Congresso passou a contemplar novas vozes com a abertura política. Com a doença
de Tancredo Neves, que culminou com a sua morte, o vice José Sarney passou a ser
oficialmente o presidente, em 1985.
Com o fim do regime militar houve a necessidade de também mudar o
noticiário. A reformulação incluiu a descentralização das notícias, que passou a contar
com blocos locais, o intercâmbio com agências estatais de outros países e a
integração com as emissoras de TV e rádios educativas. Além disso, a trilha de
abertura voltou com o tema de O Guarani e a locução adotou um estilo mais informal.
Os repórteres passaram a assinar o final de suas matérias com o nome o local da
gravação. Houve ainda a inserção de novos quadros, como o Brasil e a Constituinte.
As mudanças também foram sentidas dentro das redações. Acostumados com
a autocensura, os jornalistas passaram a contemplar nas reuniões de pauta os
partidos de oposição. Ouvir as vozes contrárias passou a ser um dos critérios de
seleção da agenda, que também deu mais espaço para a prestação de serviço. Por
sua vez, a EBN contou com várias alterações em seu comando, o que afetou
diretamente o noticiário. A cada nova gestão, novas posturas e filosofias de trabalho
eram criadas.
Ao assumir a ABN, em 1988, Getúlio Bittencourt abriu espaço na Voz do Brasil
para a campanha em defesa da extensão do mandato de Sarney para cinco anos. Por
outro lado, ele não se opôs a uma entrevista exclusiva com o oposicionista Paulo
Roberto Coutinho Camarinha, que criticou fortemente a política econômica do
governo. O episódio irritou o presidente e foi o estopim para extinguir o órgão e criar
a Radiobrás, em 1988. A nova empresa ficou subordinada ao ministério da Casa Civil.
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Sob o comando da Radiobrás, a Voz passou a priorizar as notícias de Brasília
e reduziu a equipe de redação. As matérias passavam pelo crivo dos diferentes
setores do governo, o que representou um retrocesso em relação as mudanças
anteriores. Sarney entregou para Fernando Collor, em 1990, um país mergulhado em
uma crise econômica e social, com altos índices de desemprego e inflação.
Durante o primeiro governo eleito diretamente, o programa oficial manteve sua
postura tendenciosa e unilateral. A mudança mais contundente ficou por conta da
trilha de abertura, que mudou para Aquarela do Brasil, de Ari Barroso. O impeachment
de Collor recebeu pouco destaque em sua cobertura. Com a posse de Itamar Franco,
o noticiário passou a focar na pauta econômica, com o lançamento do Plano Real,
pelo então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso (FHC). O plano de
estabilização, que finalmente conteve a inflação, veio acompanhado de uma agenda
de reformas e privatizações, e impulsou a vitória de FHC à Presidência da República,
em 1994.
Durante o governo Fernando Henrique, a Voz passou por uma série de
mudanças em seu formato. Em 1998, a locução do programa começou a ter uma voz
feminina depois de mais de 50 anos no ar. Outra alteração foi na tradicional frase de
abertura, que deixou de ser “Em Brasília, 19 horas” para “Sete horas, em Brasília”.
Além disso, novos bordões foram acrescentados no início, como “Está no ar, a sua
voz, a nossa voz, a voz do Brasil”. Outra preocupação foi dar um tom mais informal
aos apresentadores. Já a trilha sonora foi modernizada com versões de O Guarani em
outros arranjos, como samba, axé, capoeira e clássica.
Fernando Henrique ficou conhecido como um presidente de perfil liberal,
disposto a reduzir o tamanho do Estado e ceder às pressões de setores empresariais.
Diante de um contexto aparentemente favorável, não faltaram propostas para tentar
acabar com a Voz do Brasil em seu mandato. Entre as tentativas de extinção, estavam
as propostas dos deputados Ricardo Bastos (PFL), em 1996, e Paulo Bauer, em 1998,
que pretendiam tirar o noticiário definitivamente do ar. Outro projeto, de autoria do
deputado Hermes Parcianello (PMDB), previa o pagamento de uma taxa de
compensação para as emissoras, variando entre mil e três mil reais. Muitos
parlamentares controlam indiretamente emissoras de rádio e seriam beneficiados com
tal medida.
No Senado, o projeto de nº 264/95 do senador Pedro Simon (PMDB) previa
apenas a redistribuição do horário do programa, destinando uma parte para
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“mensagens educativas e campanhas de utilidade pública” promovidas pelos poderes
Executivo e Legislativo. Por sua vez, uma proposta do senador Antônio Carlos
Valadares (PSB) tinha o objetivo de levar a obrigatoriedade de transmissão também
às emissoras de televisão. Mas, nesse caso, seria um programa exclusivo do
Congresso Nacional com cinco minutos de duração. Todas essas iniciativas não
avançaram e a Voz do Brasil continuou no ar.
Em 1996, o noticiário passou a contar também com um bloco do Poder
Judiciário, sendo produzido pela Rádio Justiça, vinculada ao STF. Com isso, o
programa abriu espaço a todos os poderes e definiu o tempo ocupado por cada um
deles. Os primeiros 25 minutos ficaram para o Poder Executivo, seguido de cinco
minutos para o Poder Judiciário, dez minutos para o Senado Federal e 20 minutos
para a Câmara dos Deputados. Além do Poder Legislativo contar com a maior fatia
(30 minutos) do espaço, o Tribunal de Contas da União (TCU), também recebeu um
minuto do tempo para transmitir as suas mensagens durante três dias por semana.

Comunicação pública (2002-2015)
Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente em 2002 com um discurso
moderado,

prometendo

a

ortodoxia

econômica,

respeito

aos

contratos e

reconhecimento da dívida externa brasileira, o que permitiu conquistar a confiança de
parte da classe média e do empresariado. Em seu discurso de posse, se comprometeu
em erradicar a fome, combater a corrupção, criar condições para o crescimento
sustentável e gerar novos empregos. Durante seu governo, a Voz se tornou mais do
Brasil e menos de Brasília. Pela primeira vez houve uma preocupação em usar os
microfones do noticiário para atender ao interesse público (BUCCI, 2008).
Um dos principais responsáveis pelo projeto de reestruturação da comunicação
estatal no país foi o jornalista Eugênio Bucci, que assumiu o comando da Radiobrás
em 2003. Seu trabalho reposicionou a empresa, tendo como foco o jornalismo público,
voltado para a prestação de serviços e a promoção da cidadania. Uma de suas
preocupações era livrar a comunicação oficial dos vícios e das práticas herdadas do
autoritarismo. A Voz do Brasil foi peça chave nesse processo de reconfiguração. Em
artigo publicado na Folha de S. Paulo49, em 6 de março de 2006, Bucci afirmou que o

49

Disponível em https://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz0603200610.htm. Acesso em 16 jun. 2021.
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programa era visto como uma peça de propaganda “chapa-branca, a serviço de
instituições envelhecidas, insensíveis e distantes”.
A gestão de Eugênio Bucci na Radiobrás entendia que A Voz do Brasil não
pertencia às pessoas dos governantes, nem estava a serviço de seus partidos e
aliados, e buscou eliminar o que chamou de “proselitismo político” (BUCCI, 2008).
Para isso, transformou o bloco do Poder Executivo num noticiário objetivo sobre o
governo federal, com “foco no cidadão e sem ares ufano-promocionais”. Mas para
Bucci, só a mudança de formato não iria melhorar a imagem do programa,
considerada por ele como “uma forma de anticomunicação que mais irrita do que ajuda
a maioria dos ouvintes”.
O antigo presidente da Radiobrás considerava que a transmissão do programa
era uma necessidade, mas a imposição do horário era seu “pecado mortal”. Para ele,
além de ser uma medida autoritária, a obrigatoriedade desconsiderava as diferenças
regionais do país. “Quando em Brasília os relógios marcam 19h, os do Acre dão 17h,
e é nesse horário que a Voz tem de ir ao ar na região”, argumentou. Para Bucci, se o
programa tinha como função levar informações sobre os Poderes da República para
as comunidades mais distantes, “às 17h, os adultos dificilmente podem ouvir o rádio
e, portanto, continuarão sem saber de nada”, complementou.
Uma das maiores contribuições do governo Lula para um projeto de
comunicação pública foi a criação da EBC (Empresa Brasil de Comunicação), em
2007. A nova estatal surgiu a partir da incorporação do patrimônio, do pessoal e das
concessões de radiodifusão da Radiobrás e dos bens públicos da União que estavam
sob a guarda da Acerp (Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto). Com
isso, pela primeira vez uma empresa de comunicação federal tinha autonomia e
independência em relação ao governo para definir produção, programação e
distribuição de seus conteúdos, tendo como objetivo a promoção da educação e da
cidadania (MIOLA, 2013).
Para dar autonomia à EBC, foi criado um Conselho Curador, de caráter técnico
consultivo e deliberativo, formado por 22 membros, 15 deles da sociedade civil. A Lei
nº 13.417 estabeleceu ainda uma ouvidoria, encarregada de exercer a crítica interna,
e estipulou que o mandato de quatro anos do diretor-presidente da empresa não
coincidisse com o do presidente do país (ROLANDO, 2011). Com a criação da EBC,
o órgão passou a ser responsável pela produção do bloco governamental da Voz do
Brasil através da divisão EBC Serviços.
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A primeira diretora-presidente da EBC e uma das responsáveis pela sua
concepção foi a jornalista Tereza Cruvinel. O propósito inicial era compreender a mídia
pública como um espaço democrático e necessário entre o mercado e o Estado. Sob
a sua gestão, a empresa modernizou toda a estrutura de produção e transmissão do
grupo, composta por oito rádios públicas (cinco delas da Rádio Nacional e três da
Rádio MEC), pela TV Brasil, criada em dezembro de 2007, e demais veículos. Para o
primeiro ouvidor-geral da EBC, Laurindo Leal Filho, a implantação da empresa foi “um
salto histórico” para a comunicação brasileira (LEAL FILHO, 2009, p. 325).
Lula chegou ao final do seu segundo mandato com uma alta taxa de
popularidade e com a economia em expansão, o que viabilizou a permanência do PT
no governo. Em 2010, Dilma Rousseff, ex-ministra da Casa Civil, foi eleita a primeira
mulher presidente do país. Dilma manteve as bases do modelo de comunicação
pública adotadas pela EBC e viabilizou o primeiro concurso público da empresa, em
2011. Na ocasião, foram ofertadas 537 vagas e cadastro de reserva para os cargos
de analista, técnico, gestor e jornalista. No mesmo ano, o jornalista Nelson Breve
assumiu o posto de diretor-presidente da estatal no lugar de Tereza Cruvinel.
Durante o governo Dilma, a Voz do Brasil deu continuidade ao projeto iniciado
por Eugênio Bucci, apostando num formato dinâmico e com pautas voltadas para a
promoção dos programas sociais e educacionais do governo (PIERANTI, 2017). Para
Miola (2013), a implementação de um modelo de comunicação pública teve a
capacidade de trazer, ainda que por um breve período, a regulação da comunicação
para a agenda política. Esse debate tornou-se possível a partir de uma perspectiva
progressista que considera os movimentos em prol da democratização da
comunicação e da cultura.

Volta ao passado (2016-atual)
Em 12 de maio de 2016, o vice-presidente Michel Temer assumiu o governo
interinamente após a abertura do processo de impeachment de Dilma Rousseff na
Câmara dos Deputados. Uma de suas primeiras medidas no cargo, em 16 de maio de
2016, foi exonerar o diretor-presidente da EBC, Ricardo Pereira de Melo, contrariando
a lei que deu autonomia para a estatal. Melo havia sido nomeado dias antes, em 3 de
maio, por Dilma para um mandato de quatro anos. Para o lugar, foi indicado o jornalista
Laerte Rimoli, assessor de comunicação de Aécio Neves durante as eleições
presidenciais de 2014.
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Para efetivar Rimoli, Temer editou uma Medida Provisória (MP) para alterar a
lei que criou a EBC, passando por cima do Conselho Curador e colocando novamente
a empresa sob a tutela do governo. No cargo, o novo diretor-presidente demitiu 30
funcionários e trocou o comando do grupo por seus aliados políticos. Entre as
exonerações, estava a do diretor de programação, Albino Castro. Com o desmonte,
vários segmentos da sociedade, como dos trabalhadores, do movimento negro, dos
LGBTQI+, deixaram de ser ouvidos e foram excluídos da função de fiscalizar a gestão
da empresa e o equilíbrio da cobertura jornalística, cuja finalidade era evitar a
interferência estatal.
Durante a gestão de Michel Temer, a EBC passou por dois planos de demissão
voluntária e reduziu o seu quadro de servidores. A Voz do Brasil voltou a ser
instrumentalizada pelo governo, servindo de propaganda política das ações oficiais e
dedicando a maior parte de seu espaço para sonoras e entrevistas das autoridades.
Em 4 de abril de 2018, Temer sancionou a lei que flexibilizou50 o horário de
transmissão do programa, podendo ser veiculado entre 19h e 22h, além de prever a
dispensa em casos excepcionais. Durante a cerimônia de assinatura, ele lembrou que
o programa foi criado no Estado Novo, e que não poderia impedir “que as emissoras
de rádio tivessem a liberdade” de escolher o melhor horário para a sua emissão.
A posse de Jair Bolsonaro, em 2019, aprofundou ainda mais a crise da EBC e
encerrou de vez o projeto de criar um modelo de comunicação pública para o país.
Umas das primeiras medidas do novo governo foi a fusão da TV Brasil com a NBR
TV, confundindo as atribuições de um canal educativo e cultural com a de uma
emissora oficial criada para fazer propaganda do governo (BORGES; WEBER, 2013).
Com Bolsonaro, a censura ficou escancarada na EBC. Vários fatos de grande
repercussão na mídia foram silenciados nos noticiários do grupo, como o assassinato
de José Alberto Silveira Freitas, morto por dois seguranças brancos em uma loja do
Carrefour em Porto Alegre, e o discurso do ex-presidente Lula após a sua saída da
prisão em Curitiba, além de protestos contra o governo.
Sob Bolsonaro, os cargos mais importantes da EBC continuaram a ser
comandados por aliados. A diferença é que em vez de políticos a nomeação foi de
50

Com a regulamentação do governo Bolsonaro, as regras permitem às emissoras veicular o programa entre às 19
e 21 horas. No entanto, as emissoras educativas seguem obrigadas a colocar no ar o programa às 19 horas. Já as
rádios legislativas podem transmitir o noticiário até às 22 horas. O decreto permite ainda que as emissoras peçam
dispensa junto ao Ministério das Comunicações para casos excepcionais e de interesse público, como eventos
culturais, religiosos, esportivos, educativos ou jornalísticos.
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militares. O primeiro deles foi o general Luiz Carlos Pereira Gomes, que assumiu o
posto de diretor-presidente acrescentando ao soldo uma remuneração de R$ 29 mil.
Em pouco tempo, Gomes entregou todos os cargos de diretoria da estatal aos amigos
de farda. Assim, após três décadas do fim da ditadura, os militares novamente
passaram a controlar a comunicação estatal e a Voz do Brasil, que seguiu na mesma
linha tendenciosa retomada por Temer, sem mudanças significativas no conteúdo e
no formato do noticiário.
Para comemorar os 85 anos, em 22 de julho de 2020, a Voz do Brasil
apresentou uma edição especial, com a presença do ministro das Comunicações,
Fábio Faria, nos estúdios e uma reportagem com detalhes da história do programa.
No entanto, não foi transmitida nenhuma mensagem do presidente. A efeméride
ocorreu em plena pandemia da covid-19. A cobertura da maior crise sanitária vivida
pelo país no noticiário oficial foi contaminada pelo discurso negacionista e
anticientífico de Jair Bolsonaro (AMARANTE, 2021).
Mustafá e Amarante (2020) analisaram 30 programas do bloco do governo
durante a primeira onda da pandemia e concluíram que as notícias sobre o novo
coronavírus foram superficiais e focadas nos efeitos econômicos. Para os autores,
com o passar dos meses, “a crise sanitária passou a ser abordada sem relevância e
as mortes que nunca pararam de crescer no Brasil foram sendo normalizadas no
noticiário, que continuou fazendo a cobertura de outros assuntos factuais” (MUSTAFÁ;
AMARANTE, 2020, p. 267).
Em abril de 2021, cumprindo uma promessa de campanha, Bolsonaro incluiu a
EBC no programa de privatização do governo federal alegando que a empresa dava
prejuízos à União. Contudo, não foi divulgada se a intenção é a venda de toda a
empresa, a permanência de parte dela ou mesmo a sua extinção. De todo modo,
conhecendo a história aqui apresentada, dificilmente o governo abrirá mão dos seus
25 minutos diários no noticiário oficial.

Conclusão
A periodização aqui proposta, revelou que A Voz do Brasil pouco mudou no
decorrer das décadas analisadas. O programa surgiu no Estado Novo, como parte de
um projeto autoritário do governo Getúlio Vargas, inspirado no modelo nazifascista de
propaganda. Desde então, o espaço oficial é usado para divulgar as informações que
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interessam ao governo, sem compromisso com a objetividade jornalística, com o
contraditório e o interesse público (BRANDÃO, 2017; SPONHOLZ, 2003).
As transformações no programa acompanharam desde o início as mudanças
políticas dos diferentes governos e foram mais estéticas, relacionadas ao formato, do
que ao conteúdo editorial. A cada novo presidente, é possível perceber alguma
modificação na trilha sonora, na locução e no estilo de apresentar as notícias. Outra
diferença é em relação ao órgão estatal responsável pela produção do noticiário, que
passou por diferentes nomes e instâncias administrativas (ROLANDO, 2011).
O período em que a Voz do Brasil esteve mais conectada com a sociedade e
que sofreu menos interferência estatal foi durante os governos Lula e Dilma (20032016), mas durou pouco tempo. Com o saída do PT do comando do país, o projeto de
comunicação pública iniciado com a criação da EBC foi praticamente extinto. A
chegada de Bolsonaro ao poder, em 2019, consolidou o retrocesso iniciado por
Temer, com a volta da censura e do uso político dos veículos estatais para abrigar
aliados e defender o ponto de vista do governo.
Por fim, cabe destacar que a entrada dos Poderes Legislativo e Judiciário
diversificou as vozes do noticiário e incluiu setores da oposição e da sociedade civil
excluídas do bloco governamental. Uma sugestão para aprofundar os estudos sobre
o programa é comparar como os diferentes poderes tratam da atualidade do país em
seus espaços informativos, verificando as fontes ouvidas e o enquadramento das
notícias. Entendemos que programa de rádio mais longevo do país representa um
lócus de excelência para entender a história, a política e a comunicação brasileira.
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RESUMO
Este trabalho tem como proposta realizar uma análise comparativa entre o
telejornalismo no Brasil e em Portugal considerando as diferenças na constituição das
formas de televisão nos dois países. No Brasil, a TV surge comercial e até hoje
mantem sua força e audiência centradas nessa vertente; em Portugal, a TV surge
pública e posteriormente há a inserção de redes comerciais. Isso se reflete nos
telejornalismos e nos objetos escolhidos para este artigo: o Jornal Nacional, principal
telejornal comercial brasileiro segundo índices de audiência e o Telejornal da RTP1,
em Portugal, único telejornal lusitano disponível de forma gratuita na internet. Como
recurso metodológico, utilizamos a pesquisa bibliográfica, a análise documental e a
análise de conteúdo especificamente para as edições dos telejornais estudados.
Palavras-chave: Brasil; Portugal; Telejornal; TV pública; TV comercial.
ABSTRACT
This work proposes to carry out a comparative analysis between telejournalism in
Brazil and Portugal considering the differences in the constitution of the forms of
television in the two countries. In Brazil, TV appears commercial and to this day it
maintains its strength audience and its center on this aspect; in Portugal, TV appears
public and later there is the insertion of commercial networks. This is reflected in the
TV journalisms and objects chosen for this article: Jornal Nacional, the main Brazilian
51

Trabalho apresentado no GP Geografias da Comunicação, XXIEncontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento
componente do 44º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.
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commercial newscast according to ratings, and Telejournal da RTP1, in Portugal, the
only Portuguese newscast available free of charge on the internet. As a methodological
resource, we used bibliographical research, document analysis and specifically
content analysis for the editions of the studied newscasts.
Key-words: Brazil; Portugal; TV Journalism; Public TV; Commercial TV.

1. INTRODUÇÃO: BRASIL, PORTUGAL E A TELEVISÃO

Este artigo continua e aprofunda o trabalho apresentado neste Grupo de
Pesquisa na edição passada do Intercom, o XX Encontro dos Grupos de Pesquisas
em Comunicação, intitulado “Os dois lados do Atlântico: panoramas da TV no Brasil,
em Cabo Verde e em Portugal”. Antes, apresentamos um panorama da televisão nos
países estudados; agora, apresentamos um panorama dos telejornalismos de dois
países.
Sabe-se que a televisão é um importante veículo de comunicação que moldou a
cultura contemporânea dos países lusófonos. Das novelas, que desenvolveram o
debate público, ao ensino da língua portuguesa, que fomentou o uso do Português em
vários países, a TV faz parte do dia-a-dia de milhões de brasileiros e portugueses.
Mesmo com o crescimento das plataformas de streaming, a televisão mantém-se
forte, seja pela dificuldade de acesso à internet ou à tecnologia.
O Brasil é um país com proporções continentais, o que por si só dificulta análises
e torna mais trabalhoso uma comunicação plural visto que não existe acessibilidade
aos veículos que produzem material audiovisual em todos os rincões do país; a
produção audiovisual se encontra concentrada no eixo sudeste-sul. A televisão aberta,
principal foco da pesquisa, e o rádio chegam a mais de 99% das residências do país
e sete famílias dominam esses veículos de comunicação52.
A televisão constitui um dos mais importantes veículos de comunicação de
massas no Brasil, informação e entretenimento; mesmo com o acesso à internet se
popularizando cada vez mais. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
revelam que 97,2% dos brasileiros tem um aparelho de televisão no lar (IBGE, 2015).
Ainda, segundo a Pesquisa Brasileira de Mídia, 89% das pessoas utilizam a televisão

52

As famílias Marinho da Globo, a Abravanel (Sílvio Santos) do SBT, Macedo da Record, a família Saad da
Band, a Frias da Folha de S. Paulo, a Mesquita do Estadão e a Civita da editora Abril (Veja) - O Grupo Abril, da
família Civita, foi vendido em 20/12/2018 para o empresário Fábio Carvalho, dono da sociedade de
investimentos Legion Holdings.
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como fonte de informação; 77% veem televisão 7 dias por semana em uma média de
3 horas e meia diárias (Pesquisa Brasileira de Mídia, 2016). Esses dados demonstram
a importância e a influência do veículo de comunicação “televisão” na vida cotidiana
dos brasileiros e seu poder em informar e entreter; ainda, seu potencial como agente
formador de opinião.
A televisão é concebida, no Brasil, como um rádio com imagens, por falta de
conhecimento e de lida com a imagem naquele momento. Ao longo de décadas se
perpetuou no país um sistema inteiramente comercial. Seguindo os moldes
americanos de concessão, consolidou-se a exploração das concessões de
radiodifusão por parte do Estado a grupos privados; nesse ponto o Brasil se difere da
Europa, onde a televisão nasce pública e os setores comerciais só entram
posteriormente. Assim, os grupos televisivos no Brasil tiveram uma facilitação para
concentrar grande e forte influência política, econômica e social.
Os moldes americanos de televisão foram seguidos numa experiência
abrasileirada de fazer uma televisão vinda do rádio. A lógica pública da comunicação
como um direito e, portanto, da necessidade de possuir uma televisão pública, demora
a ser construída na sociedade.
A televisão em Portugal começou suas atividades com a RTP 1 em 1957, canal
de TV público. Em 1968 surgiu a RTP 2 e em 1992 é criado o RTP Internacional. Dado
o caráter público, a RTP possui mais canais abertos, tendo sido lançados os canais
RTP Madeira em 1972 e a RTP Açores em 1975. Em 1998 é criado o RTP África,
voltado a países lusófonos fora de Portugal. Em 2004, é criado o RTP Memória e em
2015, o RTP 3.
A TV em Portugal surge pública e posteriormente há a entrada do caráter
comercial. Em 1992 o mercado de televisão foi aberto ao mercado privado, com o
leilão de duas novas redes de TV: a SIC e a TVI. Segundo Sobral (2012, p. 147-148)
esse momento foi marcante na televisão portuguesa.
Assistimos, nos anos 90 do século XX, ao aparecimento de dois canais de
televisão privados em Portugal, a Sociedade Independente de Comunicação
(SIC), que começou a operar em 6 de outubro de 1992, e a Televisão
Independente (TVI), que realizou a sua primeira emissão em 20 de fevereiro
de 1993. Como facilmente se compreende, este momento assinala uma
viragem marcante no sistema televisivo português e faz com que a televisão
adquira uma nova dimensão na sociedade portuguesa (Cunha, 2008: 6). Os
operadores privados de televisão permitiram não só aumentar a oferta de
programas, como introduziram modificações na forma de se fazer televisão
no nosso país e estabeleceram uma relação de proximidade com o
telespectador. Como recorda Felisbela Lopes (2007a: 7), a estação de
Carnaxide (SIC) começou por apresentar um noticiário onde pela primeira vez
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se deixava ver a zona de retaguarda das notícias: o lugar onde elas são
fabricadas e mais tarde a TVI, transformando o cidadão comum no
protagonista do entretenimento televisivo (Big Brother, 2000), conquistava as
audiências para um novo tipo de programação. Na televisão pública verificase que a RTP1 opta por uma estratégia comercial mais agressiva (Cádima,
2011: 79), enquanto o canal 2 aprofunda o caráter de complemento cultural
para "minorias qualificadas" (Sobral, 2012, p. 147 - 148).

Como demonstrado no texto, a TV segue caminhos distintos e antagônicos no
Brasil e em Portugal. No Brasil, surge comercial e sem legislação específica. Em
Portugal surge pública e com legislação específica.

2. JORNAL NACIONAL (GLOBO) E O TELEJORNAL (RTP1)
O Jornal Nacional é o principal telejornal da Rede Globo e o mais antigo telejornal
ainda em circulação na TV brasileira. É líder de audiência entre os telejornais na TV
aberta53 e hegemônico na área, no Brasil. O JN é exibido desde 1º de setembro de
1969 e foi o primeiro programa gerado em rede nacional. Ele é o principal responsável
pelo conteúdo telejornalístico da TV Globo.É apresentado de segunda a sábado no
horário de 20 horas e 30 minutos (horário do Brasil – fuso de Brasília).
O Jornal Nacional, pelo êxito de audiência, se tornou um padrão jornalístico a
ser seguido pelas outras emissoras. Desde 1996, é apresentado por William Bonner,
que atualmente é o editor chefe. Ele afirma em várias entrevistas que o Jornal
Nacional apresenta “o que de mais importante aconteceu no Brasil e no mundo”. Suas
duplas de bancada, que já foram Lillian WitteFibe, Fátima Bernardes, Patrícia Poeta e
Renata Vasconcellos, à exceção da primeira também ocuparam o cargo de editoraexecutiva. Em 2017, após muitos anos no mezanino da redação da Globo no Rio de
Janeiro, o JN passou a ser apresentado dentro de uma nova newsroom construída
especialmente para o telejornal e o G1 (Portal de notícias).
O Telejornal é o principal produto jornalístico da RTP 1 (Rádio e Televisão de
Portugal). O Telejornal começa a ser diário 1959, na faixa das 20 horas (horário de
Portugal). É transmitido simultaneamente, além da RTP 1, na RTP África e na RTP
Internacional. É exibido diariamente, de domingo a domingo. Segundo o site oficial, o
Telejornal apresenta a mais rigorosa seleção de notícias.
A mais rigorosa seleção de notícias, todos os dias às 20h00.De segunda a
sexta, João Adelino Faria e José Rodrigues dos Santos mostram-lhe o que
Segundo informações do Portal de Notícias RD1, vinculado à empresa brasileira de internet “Terra”, pertencente
ao grupo espanhol Telefónica, o Jornal Nacional atingiu 27,2 pontos de audiência em 01/01/2019. Disponível em
https://rd1.com.br/boicotada-por-fas-de-bolsonaro-globo-lidera-audiencia-com-posse-do-presidente/.
53
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de mais relevante se passou o país e no mundo. Ao sábado e domingo,
António Esteves e Cristina Esteves são os rostos da informação fim-desemana.Se é importante, está no Telejornal (Site do Telejornal, 2021).

3. ANÁLISES
Passa-se às análises e a apresentação da metodologia utilizada. Sob a luz da
Análise de Conteúdo (Bardin, 2011) realiza-se inferências sobre os dois telejornais
objetos dessa análise: O Jornal Nacional, principal telejornal brasileiro da TV
comercial Globo e o Telejornal, único telejornal português disponível de forma gratuita
na internet da TV pública RTP1. As edições analisadas são do dia 01 de julho de 2021,
escolhidas de forma aleatória. O método utilizado para analisar esses produtos
televisuais é a análise de Conteúdo (Bardin, 2011). Esse método apresentado por
Bardin, segundo a autora, tem como função primordial o despertar crítico e é bastante
rico em detalhes, podendo ser dividido em três etapas cronológicas: (1) pré-análise,
(2) exploração do material, (3) tratamento dos resultados obtidos e interpretação. A
pré-análise visa organizar os materiais a serem analisados e verificar, inclusive, a
necessidade de mais coletas. Nessa etapa realiza-se a leitura flutuante do material
para se familiarizar ao objeto e o que ele trata além de organizar o corpus da pesquisa.
A exploração do material contempla as etapas de codificação e categorização da
amostra coletada e previamente selecionada via leitura flutuante. O tratamento dos
dados resultados obtidos e a interpretação é a fase final, podendo ser realizada via
inferência. Segundo Fonseca Júnior (2012, p. 284)
Na análise de conteúdo, a inferência é considerada uma operação lógica
destinada a extrair conhecimentos sobre os aspectos latentes da mensagem
analisada. Assim como o arqueólogo ou o detetive trabalham com vestígios,
o analista trabalha com índices cuidadosamente postos em evidência, tirando
partido do tratamento das mensagens que manipula, para inferir (deduzir de
maneira lógica) conhecimentos sobre o emissor ou sobre o destinatário da
comunicação (BARDIN, 1988, p. 39-40). Por meio da inferência procura-se,
por exemplo, adivinhar as intenções militares que estão por trás dos discursos
de propaganda estrangeira ou por em evidência as avaliações (opiniões,
tomadas de posição conscientes ou não) de um indivíduo, a partir de seus
enunciados (BARDIN, 1988, p. 40). Ao focar atenção nos mecanismos
subjacentes da mensagem que não podem ser observados, a inferência
também contribui para amenizar o impacto da herança positivista na análise
de conteúdo (FONSECA JÚNIOR, 2012, p. 284).

Fonseca Júnior (2012) aponta três características fundamentais da análise de
conteúdo: (1) orientação fundamentalmente empírica, exploratória, vinculada a
fenômenos reais e de finalidade preditiva, (2) transcendência das noções normais de
conteúdo, envolvendo as ideias de mensagem, canal, comunicação e sistema, (3)
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metodologia própria, que permite ao investigador programar, comunicar e avaliar
criticamente um projeto de pesquisa com independência de resultados.
Procura-se responder à seguinte pergunta: quais são as diferenças entre o
telejornalismo brasileiro e português? Essa é uma pesquisa exploratória inicial para
contato com os objetos de análise. Assim, objetiva-se verificar as diferenças entre os
telejornalismos. Tendo em vista todos os levantamentos aqui apresentados sobre o
método da análise de conteúdo, foram definidos tópicos de análise com suas
respectivas categorias, conforme segue.
1) Temáticas das matérias, explicação e contextualização dos fatos ou simples
informação.
2) Fontes: participação das fontes (especialistas x cidadãos), inserção do
cidadão via personagem que o represente, participação do telespectador e por qual
via se dá.
3) Presenças: Presença positiva do governo, presença de representatividade
social (ONGs, sindicatos, organizações sociais),
4) Geografia da notícia (qual local/locais são representados).
Passa-se à análise dos objetos.
Jornal Nacional – Edição do dia 01/07/2021

A edição analisada nessa pesquisa foi veiculada em 01 de julho de 2020, quintafeira, e tem duração total de 55 minutos e 5 segundos sem os intervalos comerciais,
distribuídos em blocos.
Com relação às fontes, percebe-se uma tendência a entrevistas de fontes oficiais
e especialistas. A tabela 1 abaixo demonstra as fontes entrevistadas nessa edição do
Jornal Nacional.
Tabela 1 – Fontes da edição 01/07/2021 do Jornal Nacional
Nome

Luiz Paulo Dominguetti
Luiz Paulo Dominguetti
Sen. Renan Calheiros, MDB-AL
Luiz Paulo Dominguetti
Luiz Paulo Dominguetti
Luiz Paulo Dominguetti
Sen. Renan Calheiros, MDB-AL

Tempo de
fala (em
segundos)
21
5
13
29
6
12
16

Creditação

Policial militar MG
Relator da CPI
-
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Luiz Paulo Dominguetti
Luiz Paulo Dominguetti
(Sen. Simone Tebet – nome não
creditado)
Luiz Paulo Dominguetti
Sen. Fernando Bezerra, MDB-PE
Luiz Paulo Dominguetti
Sen. Renan Calheiros, MDB-AL
Sen. Fabiano Contarato
Roberto Dias
Luiz Paulo Dominguetti
Áudio passado por Luiz Paulo
Dominguetti, direto do celular
Sem nome
Luiz Paulo Dominguetti
Omar Aziz
Dep. Luis Miranda
Sen. Jorginho Melo
Sen. Rogério Carvalho
Sen. Simone Tebet
Luiz Paulo Dominguetti
Sen.Omar Aziz, PSD-AM
Sen. Tasso Jereissati
Marco Aurélio – 01/03/2018
Dias Toffoli
Dias Toffoli
Luiz Fux
Marco Aurélio

15
49
13

-

3
42
21
12
47
36
15
50

Líder do governo
REDE-ES
Ex-diretor de logística – Min. Saúde
Não creditado

8
32
24
45
24
56
23
26
33
37
21
26
22
48
110

Fonte não creditada
Presidente da CPI (não creditado)
DEM-DF
PL-SC
PT-CE
MDB-MS
Policial militar MG
Presidente da CPI
PSDB – CE
Ministro do STF
Ministro do STF
Ministro do STF
Presidente do STF
Ministro do STF

Fonte: Elaborado pelos autores
Percebe-se que, de 55 minutos e 5 segundos, 15 minutos e 40 segundos são de
entrevistas/dedicados às fontes. Todo esse tempo é destinado à fontes
especialistas/oficiais/autoridades. O gráfico 1 abaixo demonstra as porcentagens de
participação das fontes.
Gráfico 1 – Tempo das fontes no JN (01/07/2021)

Fonte: Elaborado pelo próprio autor.
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Após a análise das fontes passa-se à análise do telejornal.
Aplicando os tópicos de análise à edição, foram observados os seguintes
resultados.
1) Temáticas das matérias, explicação e contextualização dos fatos ou simples
informação.
As matérias do dia foram: CPI da Covid ouve depoimento de Luiz Paulo
Dominguetti, policial militar que foi recebido no Ministério da Saúde para negociar a
venda de 400 milhões de doses da vacina da AstraZeneca (24’08’’); Luiz Paulo
Dominguetti foi recebido no Ministério da Saúde para discutir um negócio de mais de
1 bilhão de dólares (mais de 7 bilhões de reais) e os funcionários do ministério
responsáveis por essa mega operação não sabiam quem ele era (2’49’’), Repórteres
do Jornal Nacional vão à sede da DAVATI nos EUA (3’56’’), o Supremo Tribunal
Federal realizou hoje a última sessão com o ministro Marco Aurélio de Melo (8’27’’), o
ministro Alexandre de Moraes acolheu o pedido da Procuradoria Geral da República
para arquivar o inquérito dos atos antidemocráticos e abriu uma investigação ampla
sobre a atuação de uma organização criminosa digital que age contra a democracia
(10’18’’), começam as quartas de final da Eurocopa (22’’), Brasil exportou 10 bilhões
e 400 milhões de dólares a mais do que importou (20’’), em maio a economia brasileira
criou mais de 280 mil empregos (23’’), a Amazônia teve o maior número de focos de
queimadas para um mês de junho (17’’), Câmara dos Deputados aprova projeto que
obriga os planos de saúde a pagar remédios orais contra o câncer em até 48 horas
depois da prescrição médica (42’’), Organização Mundial da Saúde pede que os
países que estão retomando o turismo reconheçam todas as vacinas aprovadas (25’’),
Brasil passa dos 100 milhões de doses de vacinas aplicadas e balanço da pandemia
-vacinação, casos e mortes (2’58’’).
A edição foi dominada pela temática da CPI e o depoimento de Luiz Paulo
Dominguetti. Entende-se que o tema requer tempo e explicações pormenorizadas que
foram adequados para essa edição. Teve destaque também a aposentadoria do
ministro Marco Aurélio de Melo e a atuação do ministro Alexandre de Moraes, que
acolheu o pedido da PGR para arquivar o inquérito dos atos antidemocráticos, mas
abriu uma investigação ampla sobre a atuação de uma organização criminosa digital
que age contra a democracia, inclusive com a presença de muitos parlamentares
ligados ao chefe do executivo nacional.
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A contextualização dos fatos esteve presente nessa edição em todas as
matérias, principalmente na da CPI que fez todo um contexto de ações realizadas para
que o telespectador chegasse ao fato principal do depoimento de Dominguetti. Nessa
edição, percebe-se um enquadramento plural, preocupado em informar ao público
com detalhes e explicações detalhadas para o telespectador em algumas matérias.
Falta contextualização nas notícias da temática economia. O que quer dizer o número
de exportações recordes do Brasil? Quantos desempregados existem realmente? Os
empregos gerados foram com carteira assinada? Perguntas em aberto. O
telespectador não contextualiza o fato e, possivelmente, nem entende a dimensão do
que é falado. Temos muito mais desempregados que toda a população de São Paulo
somada à população de Juiz de Fora, por exemplo. Isso não é explicitado.
2) Fontes: participação das fontes (especialistas x cidadãos), inserção do
cidadão via personagem que o represente, participação do telespectador e por qual
via se dá.
Nessa edição, percebe-se que as fontes que tiveram espaço foram os
especialistas. Como demonstrado no gráfico 1, 100% da participação de fontes foi de
especialistas/autoridades. Isso dificulta a inserção do cidadão comum, não há
personagem que o represente, ele não se vê inserido nas notícias. Ainda, não há
participação do telespectador e nem incentivo à mesma.
As narrativas, na maioria das vezes, não auxiliam a inserir o público na
interpretação da edição, aparentemente foi um programa feito para quem já conhece
minimamente os assuntos tratados. As fontes não são variadas, existindo um domínio
de fontes especialistas nas questões tratadas, sem inserir o cidadão comum na
maioria das vezes. As fontes específicas sobre o tema possuem todo o tempo de fala,
como demonstrado no gráfico 1.
3) Presenças: Presença do governo, presença de representatividade social
(ONGs, sindicatos, organizações sociais).
O governo Bolsonaro foi citado diversas vezes, principalmente no que diz
respeito à CPI e à abertura de investigação por parte do supremo. Ele foi retratado e
consultado, porém não exerceu seu direito de resposta.
Dada a falta de fontes e de temáticas sociais não há presença de sindicatos nem
ONGs.
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4) Geografia da notícia (qual local/locais são representados).
Aqui, refere-se à localidade das notícias. Esta edição teve o foco em Brasília,
retratando a movimentação da CPI da Covid. Uma suíte (matéria relacionada a outra
matéria - Repórteres do Jornal Nacional vão à sede da Davati nos EUA após a matéria
com o depoimento de Dominguetti) remeteu aos EUA, na sede da empresa no estado
do Texas. Cita-se a Amazônia e a Eurocopa sem nenhum tipo de aprofundamento.
No final, o balanço da covid no país detalha a situação de estado por estado.
Telejornal – edição do dia 01/07/2021

A edição analisada nessa pesquisa foi veiculada em 01 de julho de 2021, quintafeira, e tem duração total de 58 minutos e 17 segundos sem os intervalos comerciais,
distribuídos em blocos.
Com relação às fontes, percebe-se uma tendência a entrevistas de fontes oficiais
e especialistas. A tabela 2 abaixo demonstra as fontes entrevistadas nessa edição do
Telejornal.
Tabela 2 – Fontes da edição 01/07/2021 do Telejornal
Nome
Mariana Vieira da Silva
Mariana Vieira da Silva
Mariana Vieira da Silva
Fonte não creditada
Fonte não creditada
Mariana Vieira da Silva
Fonte não creditada
Mariana Vieira da Silva
Sócio do Café Piolho
Ricardo Mateus
Fonte não creditada
Fonte não creditada
José Carlos Rolo
Fonte não creditada
Fonte não creditada
António Pina
Marcelo Rebelo de Sousa
Fonte não creditada
Fonte não creditada
Fonte não creditada
Ana Rita Goes

Tempo de fala
(em segundos)
30
24
32
16
11
21
21
12
1’49’’ ou 109’’
2’19’’ ou 139’’
23
18
20
9
7
23
1’06’’ ou 66’’
7
5
10
8

Creditação
Ministra de Estado e da Presidência
Ministra de Estado e da Presidência
Ministra de Estado e da Presidência
Ministra de Estado e da Presidência
Ministra de Estado e da Presidência
Não creditado
Gerente de restaurante
Presidente da C. M. Albufeira
Presidente da C. M. Olhão
Presidente da República
Coordenadora “Barómetro Covid-19”
Escola Pública de Saúde
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Rui Rio
Rui Rio
Saragoça da Matta
João Costa Andrade
Fonte não creditada
Marta Augusto
Marta Augusto
Fonte não creditada
Catarina Moreira
Ema Paulino

41
18
31
8
7
3
10
12
3
10

Susana Freitas
Ema Paulino

10
8

Susana Freitas
Ana Mendes Godinho

14
55

Pedro Siza Vieira

36

Fonte não creditada
Fonte não creditada
Fonte não creditada
Fonte não creditada
Fonte não creditada
Fonte não creditada
Maria Dulce Roque
Tiago Vicário
Fonte não creditada
Fonte não creditada
Fonte não creditada
Maria Dulce Roque
Fonte não creditada
Filipa Calvão
Filipa Calvão
Filipa Calvão
Carlos Silva
Ana Paula Vitorino

8
7
5
11
7
8
16
12
6
5
6
11
4
18
9
16
22
50

Ron DeSantis
Joe Biden
Daniella Cava
Fonte não creditada
Fonte não creditada
Fonte não creditada
John Horgan

18
13
15
5
10
7
20

Xi Jinping

33

Nuno Espírito Santo
Joan Laporta

1’06’’ ou 66’’
31

Presidente PSD
Presidente PSD
Advogado de Joe Berardo
Advogado de André Luiz Gomes
Farmacêutica
Farmacêutica
Farmacêutica
Pres. da Associação Nacional de
Farmácias
Farmacêutica
Pres. da Associação Nacional de
Farmácias
Farmacêutica
Ministra do Trabalho, Solidariedade
e Seg. Social
Ministro de Estado, Economia e
Transição Digital
Supervisora Pasteis de Belém
Condutor TukTuk
Supervisora Pasteis de Belém
Presidente CNPD
Presidente CNPD
Presidente CNPD
Deputado PS
Presidente indigitada Aut.
Mobilidade e Transportes
Governador da Flórida
Presidente EUA
Mayor de Nova Iorque
Chefe de Governo Colúmbia
Britânica
Secretário-geral P.C. / Presidente da
China
Treinador do Tottenham
Presidente do Barcelona

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Percebe-se que, de 58 minutos e 17 segundos, 21 minutos e 56 segundos são
de entrevistas/dedicados às fontes. Desse tempo, 8 minutos e 42 segundos são
destinados à fontes não oficiais/não especialistas/não autoridades; aqui chamadas de
fontes

cidadãs.

13

minutos

e

14

segundos

são

destinados

à

fontes

especialistas/oficiais/autoridades. O gráfico 2 abaixo demonstra as porcentagens de
participação das fontes.
Gráfico 2 – Tempo das fontes no Telejornal (01/07/2021)

Fonte: Elaborado pelo próprio autor.

Após a análise das fontes passa-se à análise do telejornal.
Aplicando os tópicos de análise à edição, foram observados os seguintes
resultados.
1) Temáticas das matérias, explicação e contextualização dos fatos ou simples
informação.
A matérias do dia foram: O governo decretou nova medida de combate a
pandemia para 45 concelhos54 (3’06’’), mais 16 concelhos se encontram em risco
elevado (3’52’’), Repórter direto do Porto entrevista um sócio do Café Piolho (3’02’’),
repórter direto de um bar em Oeiras (3’00’’), agravamento no Algarve (2’35’’),
Presidente da República insiste que não haverá novo confinamento geral (2’00’’),
Portugal registrou hoje mais 2449 casos de covid-19 , mais 5 óbitos e panorama da

54

Em Portugal existem Distritos Administrativos e Judiciais. Os Distritos Administrativos foram criados em 1835 e são uma
divisão administrativa do país, sendo subdivididos em municípios (que são subdivididos em freguesias). Em cada Distrito
existe um Governador-Civil, nomeado pelo Governo e seu representante. Os Concelhos são as subdivisões dos Distritos,
similares
às
cidades
brasileiras.
Informações
disponíveis
em
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx. Acesso em 23 jan. 2021
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vacinação (3’12’’), apoios financeiros prolongados (20’’), acidente mortal na A6 – Rui
Rio garante que carro em que seguia Eduardo Cabrita não está registrado (2’43’’),
depoimento de Berardo (2’37’’), aumenta procura por testes rápidos contra covid mas
ainda não são comparticipados – quem faz tem que pagar a íntegra do preço (2’48’’),
Biden apoia famílias vítimas do colapso do prédio em Miami (19’’), Messi à espera de
clube (32’’), governo prolonga por mais dois meses os apoios extraordinários – uma
forma de garantir salário dos trabalhadores além da proibição de corte de água, luz,
gás e telecomunicações (2’46’’), primeiro dia de certificado digital de Covid na União
Europeia – Portugal já emitiu mais de 1 milhão e 200 mil documentos (2’34’’), turismo
em Portugal continua a crescer em maio mas ainda se encontra muito abaixo do
encontrado antes da pandemia (1’55’’), vaga de calor sem fim (15’’), CNPD acusa
Câmara Municipal de Lisboa de 225 infrações pela partilha de dados de ativistas
(3’07’’), deputada do PS acusa PSD de machismo e misoginia (1’47’’), Eleições
Autárquicas acontecem em 26 de setembro (50’’), colapso de prédio em Miami (2’23’’),
vaga de calor fatal no Canadá e nos EUA (2’10’’), presidente chinês garante que nunca
permitirá opressão ou domínio de forças estrangeiras (2’17’’), Nuno Espírito Santo
assina com o Tottenham até 2023 (2’14’’), Messi é um jogador livre para assinar com
qualquer clube (2’06’’), Mark Cavendish ganha sexta etapa da volta à França (1’16’’),
RTP lança projeto inovador de partilha de notícias com 9 emissoras de serviço público
(1’34’’).
A edição teve temáticas variadas, mas deu destaque à Covid e as novas
restrições que Portugal adotará. Notou-se a não creditação de muitas fontes. A
contextualização dos fatos esteve presente nessa edição em todas as matérias; notase aprofundamento e matérias maiores e mais bem explicadas que o Jornal Nacional.
O enquadramento é plural, preocupado em informar ao público com detalhes e
explicações detalhadas para o telespectador em algumas matérias. É perceptível a
diversificação das fontes, inclusive apresentando lados antagônicos como na matéria
sobre vacinação de jovens.

2) Fontes: participação das fontes (especialistas x cidadãos), inserção do
cidadão via personagem que o represente, participação do telespectador e por qual
via se dá.
Nessa edição, percebe-se que as fontes que tiveram maior espaço foram os
especialistas. Como demonstrado no gráfico 2, 22,70% da participação de fontes foi
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de especialistas/autoridades e 14,92% foram de fontes cidadãs. O telespectador se
sente representado ao ver personagens do dia a dia no telejornal e, mais, a grande
presença de participação popular em comparação à edição analisada do Jornal
Nacional torna o Telejornal mais plural e participativo.
As narrativas, na maioria das vezes, auxiliam a inserir o público na interpretação
da edição, inclusive mostrando personagens de diferentes partes do país. As fontes
são variadas, auxiliando a inserir o cidadão comum na maioria das vezes. As fontes
específicas sobre o tema possuem o maior tempo de fala, como demonstrado no
gráfico 2, mas a porcentagem de participação popular em relação ao Jornal Nacional
é maior.

3) Presenças: Presença do governo, presença de representatividade social
(ONGs, sindicatos, organizações sociais).
O governo foi citado diversas vezes com relação ao combate à pandemia. O
presidente e ministros importantes para a temática foram ouvidos e serviram de fonte
para o Telejornal. A cobertura se mostrou imparcial ao apresentar os diferentes lados
das notícias. A representatividade social se deu pelos múltiplos personagens e por
alguns sindicatos e algumas organizações sociais.

4) Geografia da notícia (qual local/locais são representados).

Aqui, refere-se à localidade das notícias. O Telejornal mostrou-se aberto à
notícias de várias localidades do país, destacando-se Porto, Haras Catarina, Oeiras,
Algarve, Faro, Região Norte do país, Lisboa. Ainda, apresentou um panorama
pormenorizado das regiões do país em relação à covid.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
É curioso observar como os telejornais em cada país são espelhos das
realidades locais. Enquanto a pauta sobre COVID-19 ocupa seis minutos do Telejornal
da RTP, já que a pandemia estava relativamente controlada em Portugal, o espaço
do Jornal Nacional ao tema ultrapassa trinta minutos, já que a crise sanitária no Brasil
ganhou o fator da investigação parlamentar através da CPI. Esta questão específica
demonstra a capacidade que a televisão possui para acompanhar o debate público e
definir para o mesmo público o que é relevante.
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A presença de notícias institucionais nas edições aqui analisadas demonstram a
importância para as emissoras destas informações para manter o público no esquema
programático dos canais. Enquanto o Jornal Nacional destinou espaço para a
Eurocopa 2020 (exibida pela Globo), a RTP trouxe informações sobre um programa
de news exchange com outros canais. Para o público, estas informações sedimentam
as diferentes ligações entre a programação, mantendo o espectador no universo do
canal. Para a emissora, trata-se de divulgação gratuita em espaço qualificado na
programação própria.
Os modelos de telejornalismo aqui apresentados demonstram os papéis de cada
modelo de mídia: enquanto o Jornal Nacional não traz pluralidade de vozes, já que a
Globo é uma empresa privada, a RTP precisa fazer este papel, dado o caráter público
de sua constituição. Para o público brasileiro, que não tem TV pública forte, este tipo
de modelo pode estranhar no início, mas começa a fazer sentido com o costume. Já
para o português, que viveu por décadas no modelo público, este modelo é
fundamental para o jornalismo.
Espera-se que este artigo tenha contribuído com a discussão do modelo de
telejornalismo praticado no espaço da lusofonia.
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Capítulo 10

SAGRES ONLINE: A MUDANÇA NA
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166

MÍDIAS E COMUNICAÇÃO: HISTÓRIA, ATUALIDADES E SOCIEDADE

SAGRES ONLINE: A MUDANÇA NA RELAÇÃO ENTRE AS
PLATAFORMAS ONLINE E OFFLINE NA PRODUÇÃO
JORNALÍSTICA LOCAL

Vinicius Luiz Tondolo
Jornalista, especialista em gestão em radiodifusão e mestrando no Programa de
Pós Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Goiás. Email:
vltondolo@gmail.com

Ricardo Pavan
Doutor em Comunicação e Docente no Programa de Pós Graduação em
Comunicação da Universidade Federal de Goiás. Email: rpavan@ufg.br

RESUMO
A internet e toda a sua conectividade nos apresenta um número inimaginável de
potencialidades e expandiu os nossos horizontes. No entanto, ainda não conseguimos
compreender como os meios tradicionais de comunicação de massa vão sobreviver e
se reposicionar em meio a intensidade das mídias digitais, da cultura convergente e a
necessidade de revisão conceitual de toda a sua estrutura de atuação. As ameaças
de um cenário fatal para o Rádio já o circundam assim como já impactou os meios
impressos e está muito próximo de alcançar a televisão. Mais importante que decretar
o fim do rádio, é colaborar com a missão de reescrever, rever e ressignificar o seu
papel diante do volume de informações disponíveis. Este é apenas o início de uma
jornada baseada na trajetória do Rádio e nas potencialidades que a Internet é capaz
de oferecer. Compreender como esta relação pode ser construída, não a partir de um
olhar de competitividade, mas sob aspectos colaborativos e de coexistência, se torna
vital para a sobrevivência dos meios tradicionais e a construção de uma nova
relevância para a nossa sociedade. Esta pesquisa tem como objetivo observar a
presença digital das emissoras radiojornalísticas de Goiânia e, em especial, estudar o
comportamento da Rádio Clube de Goiânia (Rádio Sagres AM 730) junto a produção
de conteúdo na sua versão online – Sagres Online. A emissora apresenta mudanças
de conceito, de estrutura tecnológica e de formação profissional para colaborar com
uma inversão da linha de produção noticiosa com início em suas plataformas digitais
e se espalhando pelas demais plataformas, seja a radiofônica e televisiva, sejam as
redes sociais com suas linguagens específicas.
Palavras-chave: Rádio em Goiás; Rádio; Mídia Sociais; Jornalismo; Cultura
Convergente.
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Sagres Online: the change in the relationship between online and offline
platforms in local news production
ABSTRACT
The internet and all its connectivity presents us with an unimaginable number of
potentials and has expanded our horizons. However, we still cannot understand how
the traditional means of mass communication will survive and reposition themselves
amidst the intensity of digital media, the convergent culture and the need for a
conceptual revision of its entire structure of action. Threats of a fatal scenario for Radio
already surround it, as it has already impacted the print media and is very close to
reaching television. More important than decreeing the end of radio, it is collaborating
with the mission of rewriting, reviewing and redefining its role in light of the volume of
information available. This is just the beginning of a journey based on the trajectory of
Radio and the potential that the Internet is capable of offering. Understanding how this
relationship can be built, not from a competitive perspective, but under collaborative
and coexistence aspects, is vital for the survival of traditional media and the
construction of a new relevance for our society. This research aims to observe the
digital presence of radio news stations in Goiânia and, in particular, to study the
behavior of Rádio Clube de Goiânia (Rádio Sagres AM 730) with the production of
content in its online version – Sagres Online. The station presents changes in its
concept, technological structure and professional training to collaborate with an
inversion of the news production line, starting with its digital platforms and spreading
to other platforms, whether radio and television, or social networks with their languages
specific.
KEY-WORDS: Radio in Goiás; Radio; Social Media; Journalism; Converged Culture.
1 INTRODUÇÃO

Estamos vivendo em um mundo de mais de 12 meses de pandemia do novo
coronavírus (Covid-19) e início do processo de vacinação em vários países com muito
mais perguntas do que respostas. Sobre a biologia e a ciência, sobre a vida e a morte,
o começo e o fim, a nova e a velha política e sobre novos e velhos hábitos. Este
contexto de insegurança, volatilidade e de tantas incertezas apenas serviu como
catalisador para levantar diversas reflexões no território da comunicação online/offline
e a vida em modo remoto.
Durante este período aprendemos a continuar as nossas vidas pessoais e
profissionais, dentro do possível, em ambiente digital. Tudo isso já fazia parte do
nosso cenário. Talvez por falta de confiança no novo modelo e excesso de experiência
com as bases presenciais, reconhecíamos a potencialidade, mas resistíamos as
mudanças.
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O fato é que esta revolução tecno-informacional, acima de tudo, propõe o início
de uma nova ordem mundial. Aceleramos o processo de transição no domínio e na
apropriação tecnológica em todas as áreas da nossa vida: transporte, saúde e a
telemedicina, o entretenimento e as lives, a prática de esportes em casa e sem sombra
de dúvidas na comunicação e na comunicação de massa/midiática.
Vivemos constantes mudanças de paradigmas! A chegada de novas ideias,
inúmeras plataformas e de um novo perfil de público, muitas vezes não nos oferecem
condições de comparação com modelos pré-existentes. Ao mesmo tempo, esta nova
ordem gera profundas transformações e crises como observamos na história da
comunicação com o protagonismo dos veículos impressos, radiofônicos, televisivos e
agora com as plataformas digitais.
De acordo com Kuhn (2013), o surgimento de novas teorias não determina um
processo obrigatório de substituição das teorias antigas pelo fato de estas deixarem
de ser verdadeiras. O autor acredita que novas teorias assumem o protagonismo na
ordem mundial pelas mudanças existentes na própria concepção que temos do
mundo.
Com base nestes conceitos, este artigo reconhece que talvez não seja a hora
de fazer diferente e que o momento nos desafia a pensar diferente sobre as nossas
próprias estruturas de produção jornalística. Vivemos um período de instabilidade
onde as empresas vivem graves crises publicitárias, o público questiona a eficácia do
jornalismo e o ressignifica, este mesmo público anseia por maior participação a partir
de uma Cultura Convergente e o jornalista vive a sua própria crise de
reposicionamento em um mercado cada vez mais competitivo.
A partir dos conceitos apresentados por Levy (1999) e Jenkins (2008) quanto a
Cibercultura e a Cultura da Convergência, busca-se sinais de maturidade das
emissoras de rádio (AM e FM) de Goiás na condução da produção simultânea,
noticiosa e local em ambiente online e offline. Os autores já indicavam relação de
parceria na coexistência entre as mídias tradicionais - que detinham o monopólio da
informação – e as mídias digitais – com modelos mais participativos, interativos e
disruptivos.
Kischinhevsky (2016) é uma referência em estudos sobre a definição do papel
da radiodifusão em meio o ambiente digital. O autor sugere a rota de sobrevivência
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para a mídia sonora a partir da expansão do rádio por meio das possibilidades e
oportunidades oferecidas por este ambiente conectado.
Neste contexto desafiador para todos os integrantes desta comunidade, o
presente artigo se propõe a iniciar os estudos de análise dos paradigmas dos meios
de comunicação tradicionais e a sua relação de coexistência com o ambiente digital.
Inicia-se o estudo a partir da responsável pela primeira transmissão oficial em Goiás
– Rádio Clube de Goiânia (Rádio Sagres 730 AM) e a relação com a sua versão digital,
o www.sagresonline.com.br.

2 O RÁDIO EXPANDIDO E CONECTADO

A partir das primeiras décadas do século XX, o rádio experimentou a
consolidação e o protagonismo a partir da sua capacidade de gerar conteúdo e
relevância por meio da experiência sonora. Quase um século depois da primeira
transmissão oficial brasileira, o rádio transmitido pelas ondas hertzianas carrega as
boas memórias vividas em uma época de ouro, a expansão territorial e de audiência,
a relevância política, as transmissões esportivas, estagnação e alertas de fim dos
tempos, para enfim, ao final de seu primeiro centenário, vivenciar novos desafios:
perda de receita, dispersão do público ouvinte em inúmeras plataformas, aumento de
concorrência pela atenção do ouvinte e a necessidade de atualizar e incluir linguagens
e formatos para sobreviver.
Esta necessidade de explorar as potencialidades de escuta em novos suportes
(e formatos) e propor (ou até mesmo delimitar) o papel atual do rádio local e
informativo nesta sociedade conectada é analisado por Marcelo Kischinhevsky (2016)
como a fase do Rádio Expandido.
O autor acredita que este novo modelo de rádio respira às margens do modelo
tradicional e offline da indústria midiática. Este movimento de expansão está baseado
na lógica da afirmação e da ruptura de um modelo onde poucos exerciam influência
sobre grandes massas de audiência. Estas vozes se levantam, ganham espaço e
agora competem, em um oceano de dados e informações, assim como os veículos
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tradicionais, pelo valioso instante de atenção de um público cada vez mais
personalizado e exigente.
Este conceito de “extensão” também é utilizado por Henry Jenkins (2008) para
se referir às intenções e perspectivas de expandir mercados por meio de conteúdos
de diferentes sistemas de distribuição. O autor ainda propõe a “sinergia” – para se
referir às oportunidades econômicas – e “franquias” – para se referir ao empenho de
imprimir uma marca e um mercado a conteúdos ficcionais como elementos desta nova
fase da comunicação. “Extensão, sinergia e franquia estão forçando a indústria
midiática a aceitar a convergência” (JENKINS, 2008, p.45)
Este movimento no meio radiofônico é consequência de um processo de
mudanças de realidades, de recriação, de ressignificação e de necessidades impostas
pela virtualização de nossas relações, das comunicações e do próprio trabalho.
O que nos conduz diretamente à virtualização das organizações que,
com a ajuda das ferramentas da cibercultura, tornam-se cada vez
menos dependentes de lugares determinados, de horários de trabalho
fixos e de planejamentos a longo prazo. Da mesma forma, ao continuar
no ciberespaço, as transações econômicas e financeiras acentuam
ainda mais o caráter virtual que possuem desde a invenção da moeda
e dos bancos (LEVY, 1999. p.49)

Levy (1999) afirma que a evolução das redes digitais representa a sequência
de um movimento iniciado pela escrita, pelo rádio e por último pela televisão,
encorajados por um estilo não presencial e de simultaneidade de tempos. A maior
ruptura consiste em um processo, presencial ou não, de construção e ampliação de
uma comunidade (um determinado público) com afinidades de interesses, com
projetos mútuos e orientados em um processo de cooperação ou de troca interativa.
A verdadeira ruptura com a pragmática da comunicação instaurada pela
escrita não pode estar em cena com o rádio ou a televisão, já que estes
instrumentos de difusão em massa não permitem nem uma verdadeira
reciprocidade nem interações transversais entre participantes. O
contexto global instaurado pelas mídias, em vez de emergir das
interações vivas de uma ou mais comunidades, fica fora do alcance
daqueles que dele consomem apenas a recepção passiva, isolada.
(LEVY, 1999. p.117)

Levy (1999) reconhece que “o virtual não ‘substitui’ o ‘real’, ele multiplica as
oportunidades para atualizá-lo” (LEVY, 1999, p.88). Esta multiplicação de
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oportunidades oferece a possibilidade de uma ação concentrada de pesquisa sobre
um determinado tema ou determinado pela produção consciente de um fluxo de
informação que direciona o público. Também sugere um papel mais ativo e
contributivo do público que experimenta uma relação de personalização e autonomia
no consumo de dados e informações.
Este novo fluxo de busca da informação proposta por Levy (1999) e
conceituado por Kischinhevsky (2016), a partir do termo Rádio Expandido, é capaz de
inverter a lógica de relevância dentro das organizações, transformando a plataforma
analógica em um espaço de replicação e reprodução do conteúdo produzido
prioritariamente para o ambiente digital, contemplando a convergência das linguagens
audiovisuais.
Esta inversão de prioridades pode ser capaz de desacelerar e enfraquecer o
movimento de migração das emissoras brasileiras do AM para o FM. Um futuro estudo
pode identificar que o alto custo de implantação tecnológica e a sustentabilidade do
atual modelo tradicional podem ser justificativas a desencorajar os proprietários de
emissoras a vivenciar este processo e apostar suas fichas no modelo digital. Este
processo, iniciado no Brasil em novembro de 2013, está acelerado no interior do país
e representa um alivio e esperança, mas vive restrições técnicas nas principais
capitais brasileiras. A digitalização assume protagonismo por apresentar maior
alcance, maior potencialidade de formato e interatividade, qualidade de som e
menores custos que tornam o sonho da Frequência Modulada (FM), num sonho que
já nasce obsoleto.
Esta convivência, harmônica ou não, entre as mídias tradicionais analógicas e
as mídias digitais é analisada por Jenkins (2008) e baseada em três conceitos: a
convergência dos meios de comunicação, cultura participativa e a inteligência coletiva.
A convergência dos meios exige das empresas midiáticas tradicionais uma
autorreflexão sobre as suas próprias estruturas e o seu público. Originalmente, na
perspectiva tecnológica, observamos a criação de uma versão online para o seu
modelo offline. A convivência entre as duas versões representou em um primeiro
momento a tentativa de ocupar um novo mercado. Nos dias atuais, além de
representar necessidade e sobrevivência, oferece aos meios de comunicação a
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oportunidade de expansão de mercados (além limitações técnicas e regimentais),
dispersão para outros suportes e novos caminhos para relacionamento com o público.
Nesta fase expandida do rádio, a versão online conquista um alcance escalável
de público com relação a plataforma tradicional, expande as possibilidades
publicitárias – não restritas ao modelo organizado em blocos comerciais -, se
consolida na abertura da participação do público e se apoia na versão offline para a
transferência de confiança, credibilidade e reforço de marca. Estes elementos ainda
são valores representativos dentro do ambiente offline e superam uma das lacunas
não preenchidas pelo mundo digital que é a falta de credibilidade e a insegurança por
parte dos internautas quanto ao conteúdo publicado.
Pela perspectiva do público, conhecê-lo passou a ser ainda mais complexo e
deixou o campo das suposições. Não que esta complexidade já não existisse, mas
agora temos ferramentas mais robustas para monitorar rotinas, demandas,
necessidades, comportamento, as rupturas, entre outras... cada segundo do nosso
dia é registrado e documentado. Por isso, para colocar em prática este “rádio
expandido” de forma eficiente, não basta definir o público alvo, é imprescindível que
saibamos o momento ideal de ser útil e relevante ao longo das 24h de um dia.
Suas necessidades e expectativas quanto ao e-mail são diferentes se
você está em casa, no trabalho, na escola, no trânsito, no aeroporto
etc... e esses diferentes aparelhos são projetados para acomodar suas
necessidades de acesso a conteúdos dependendo de onde você está –
seu contexto localizado (JENKINS, 2008, p.41).

A convergência é percebida “tanto como um processo corporativo, de cima para
baixo, quanto um processo de consumidor, de baixo para cima” (JENKINS, 2008,
p.44). Enquanto as empresas aprendem a propor e dominar os fluxos de informação,
o público também está aprendendo a dominar as ferramentas, está apresentando
dominar o fluxo informacional, gera interação com outros integrantes desta rede de
usuários e agora lutam por maior participação na produção de conteúdo, no
fortalecimento de suas próprias visões e criam uma relação mais estreita entre
produção e consumo das mídias.
Estes consumidores, agora participativos e migratórios, colaboram com a
construção de um modelo que rompe com a relação tradicional e unilateral de um
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transmissor “monólogo” e um espectador passivo e “agradecido”. Este novo caminho
de relacionamento ativo é denominado por Jenkins (2008) como Cultura Participativa.
O autor compartilha das percepções de Levy (1999) que acredita no desenvolvimento
de comunidades para fortalecimento e ampliação do ambiente digital, a construções
de afinidades e ideias, o domínio das ferramentas tecnológicas e maior compreensão
dos fluxos informacionais.
Uma comunidade virtual é construída sobre a afinidade de interesses,
de conhecimentos, sobre projetos mútuos, em um processo de
cooperação ou de troca, tudo isso independentemente das
proximidades geográficas e das filiações institucionais (LEVY, 1999,
p.127)

Esta mudança de paradigma na relação entre os meios de comunicação de
massa, a produção de conteúdo e os ouvintes abre o debate de antigas regras e as
empresas são e serão obrigadas a renegociar a sua relação com o seu público.
Neuman (1991) em seu estudo sobre a psicologia da audiência de massa e a
tendência ao entretenimento do comportamento cotidiano percebe que a tecnologia
estava disponível, mas o conhecimento cultural não estava pronto para apropriá-la.
Os novos avanços da mídia horizontal controlada pelo usuário, que
permite ao usuário emendar, reformatar, armazenar, copiar, enviar a
outros e comentar o fluxo de ideias, não excluem a comunicação de
massa. Muito pelo contrário, eles complementam os meios de
comunicação de massa. O público não vai reconsiderar sua relação com
o conteúdo midiático da noite para o dia, e a indústria da mídia não vai
renunciar o seu domínio sobre a cultura sem lutar (NEUMAN apud
JENKINS, 2008, p. 311)

Este caminho mais participativo, estruturado e fomentado pela Cultura da
Convergência, proporciona e consolida possibilidades de participação e colaboração
entre produtores e consumidores que ocupam papeis diferentes a cada cenário.
O poder da mídia alternativa é que ela diversifica; o poder da mídia de
radiodifusão é que ela amplifica. É por isso que devemos nos preocupar
com o fluxo entre as duas: expandir os potenciais para a participação
representa a maior oportunidade para a diversidade cultural. (JENKINS,
2008, p.326).
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O caminho para uma nova cultura comercial da radiodifusão passa pelo
reconhecimento do poder da participação que demanda: reescrita, teste, modificação,
correção, expansão, diversidade até que ela retorne as mídias tradicionais.

3 METODOLOGIA

O ambiente digital ainda nos causa muito estranhamento e ao mesmo tempo
fascínio diante de suas potencialidades. Quanto mais estudamos, mais percebemos
que a tecnologia vem provocando importantes transformações na forma como
buscamos informação e também como elas chegam até o usuário.
Inicialmente, delimitou-se a observar o comportamento de uma emissora
radiojornalística local e a sua produção informativa tanto em ambiente analógico e
como se dá a sua relação com a versão digital. A escolha da Rádio Clube de Goiânia
se dá pelo fato de ser uma das pioneiras de Goiás, criada ainda na década de 1940,
uma emissora que permanece no AM e como desenvolve o seu posicionamento e se
torna protagonista no ambiente digital. Outro ponto a ser considerado é a pequena
quantidade de produções acadêmicas voltadas a estudar as emissoras de rádio no
estado de Goiás.
A pesquisa inicial foi baseada na estrutura de pensamento proposta por
Thomas Khun (2013) em seu livro A Estrutura das Revoluções Científicas. O autor
sistematiza a construção do pensamento científico a partir das mudanças que
presenciamos, compreendemos e ressignificamos. O momento da comunicação nos
desafia a ir muito além de pensar diferente a forma como executamos o nosso
trabalho. É momento de dar um passo atrás e refletir sobre a forma como pensamos
as nossas estruturas e organizações jornalísticas neste novo cenário.
Khun (2013) pertence a uma base de autores que propõe mudanças de
paradigma, assume conceitos e que visualizavam, desde a década de 1960, uma
sociedade em constantes transformações. Um futuro para a ciência, a sociedade e as
organizações que nos apresenta um pouco mais claro agora do que há 60 anos.
A compreensão desta nova cultura em nossa sociedade é estudada por Levy
(1999) a partir do ciberespaço e os efeitos que as novidades poderiam proporcionar
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em nossa sociedade. Desde o princípio, Levy (1999) vislumbrava como um novo meio
de comunicação capaz de conectar máquinas, informações e seres humanos em um
universo jamais percebido.
Jenkins (2008) avança os estudos de Levy (1999) e propõe a Revolução do
Conhecimento e a Cultura da Convergência a partir do antagonismo presente na
relação de coexistência e de colisão observada entre as mídias tradicionais e as
mídias digitais. As primeiras são passivas e lutam para manter o sistema
monopolizador. As segundas, mais participativas e interativas, rompem com
paradigmas e transformam a nossa visão e experiência com o mundo.
Por fim, com base nestes autores e no trabalho observado pela Rádio
Sagres/Sagres Online, o propósito é de iniciar os estudos para compreender a
maturidade da produção jornalística em Goiás em uma proposta a partir de um modelo
convergente de produção de conteúdos úteis e relevantes.

4 EMISSORA AM, CONECTADA E RUMO A CONVERGÊNCIA

A Rádio Clube de Goiânia S/A, atualmente Rádio SAGRES – 730 AM, é
reconhecida, ao longo de quase oito décadas da história da comunicação em Goiás,
por seu pioneirismo. De acordo com Dantas e Cristina (2009), a emissora foi
responsável pela primeira transmissão oficial em solo goiano no dia 5 de julho de
1942, em meio as comemorações do Batismo Cultural da nova capital do estado.
Dantas e Cristina (2009) relatam em sua pesquisa que a emissora também foi
a precursora das transmissões esportivas no início da década de 1940 e esta é uma
das marcas de seu reconhecimento. De acordo com o site oficial da emissora, sua
versão online foi lançada em 2006 e atualmente tem a missão de integrar todas as
plataformas (rádio, TV, podcasts e jornal digital).
O seu conteúdo é composto em sua maioria por produções noticiosas locais
(Goiânia, Aparecida de Goiânia e o Estado de Goiás) e pela cobertura esportiva
principalmente dos clubes de futebol da capital (Atlético Goianiense, Goiás e Vila
Nova). A programação da emissora é 100% produzida por equipe própria e multimídia,
responsável por fomentar o Sagres Online, Rádio Sagres e a Sagres TV.
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No ambiente digital, a emissora é a rádio com o maior número de visitas 55 em
seu site. De acordo com dados divulgados pelo site de monitoramento de audiência
Similar Web56, em dezembro de 2019, o Sagres Online registrou 352 mil visitas no
período de 30 dias. O site de uma emissora de rádio mais próxima é da Rádio 99,5
FM – de conteúdo musical – com 30 408 visitas. Concorrentes na produção de
conteúdo informativo no ambiente analógico, a Rádio CBN Goiânia e a Rádio
Bandeirantes 820 AM registraram, respectivamente, 18 001 e 5 855 visitas.

TABELA 1 -DADOS DE AUDIÊNCIA ONLINE – Similar Web
Levantamento de Janeiro a Junho de 2019
2019
Pos

Tipo

Site

VISITAS (MENSAIS) - Fonte: Similar Web
JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

1

Site

Metropole
(BSB)

12.300.0
00

9.450.0
00

13.720.0
00

14.800.0
00

14.850.0
00

19.200.0
00

2

Jorn
al

O Popular

2.300.00
0

1.700.0
00

2.189.00
0

2.193.00
0

2.223.00
0

1.694.00
0

3

Jorn
al

Jornal
Opção

1.350.00
0

1.000.0
00

1.265.00
0

1.038.00
0

1.112.00
0

1.375.00
0

4

Site Mais Goiás

1.070.00
0
805.736

752.531

616.654

721.836

1.315.00
0

5

Jorn
al

Diária da
Manhã

487.006

443.261

497.584

414.456

489.062

449.946

6

Rádi
o

Sagres
Online

671.638

591.189

653.156

869.206

730.726

388.780

7

Site

Folha Z

242.993

156.010

210.354

242.853

266.291

333.850

8

Site

Diário de
Goiás

487.599

272.654

322.139

362.380

336.498

264.281

9

Site

Portal 6

511.905

428.534

778.371

870.710

592.517

428.764

55

O número de visitas representa a quantidade de usuários que acessam o seu site dentro de um determinado
tempo. Algo similar ao termo “Sessões” nos levantamentos apresentados pelo Google Analytics. Não corresponde
ao número de usuários únicos e ao número de visualizações de página.
56
SimilarWeb é uma plataforma de tecnologia de informação fundada em março de 2009 que usa tecnologias Big
data para colecionar, medir, analisar concorrentes e providenciar estatísticas de envolvimento para websites e
aplicações móveis.
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10

Site

O Dia
Online

11

Site

Goiás 24h

666.175

718.188

614.399

358.593

416.068

423.381

12

Site

A Redação

140.931

108.338

83.862

86.378

150.311

110.487

13

Jorn
al

O Hoje

21.041

47.242

81.565

9.662

10.352

37.260

14

Rádi Rádio 99,5
o
FM

33.249

33.672

51.832

45.741

50.104

50.827

15

Rádi
o

Paz FM

13.953

16.572

14.901

20.994

27.450

18.501

16

Rádi
o

Interativa

44.021

46.369

59.351

45.935

52.601

41.822

17

Rádi
o

CBN
Goiânia

56.260

43.161

52.008

42.578

49.716

54.801

18

Rádi
o

Vinha FM

-

-

-

17610

18.140

12.880

19

Jorn
al

Diário de
Aparecida

18.647

9.981

11.458

17.539

19.237

12.986

20

Rádi Bandeirant
o
es 820

9.195

22.537

28.548

15.793

5.000

3.000

-

-

-

13.229

145.085

615.224

TABELA 2 -DADOS DE AUDIÊNCIA ONLINE – Similar Web
Levantamento de Julho a Dezembro de 2019
2019
Pos

Tipo

Site

VISITAS (MENSAIS) - Fonte: Similar Web
JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

1

Site

Metropole
(BSB)

21.500.000 34.440.000 60.400.000 50.040.000 51.220.000 47.570.000

2

Jornal

O Popular

1.500.000

1.504.000

1.415.000

1.429.000

1.469.000

1.622.000

3

Jornal

Jornal Opção

1.300.000

960.034

879.028

781.251

904.462

1.268.000

4

Site

Mais Goiás

2.000.000

2.747.000

1.857.000

1.299.000

737.744

915.995

5

Jornal

Diária da
Manhã

550.000

946.103

724.605

724.899

542.767

461.942

6

Rádio

Sagres
Online

574.574

382.598

351.551

459.028

354.568

352.102
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7

Site

Folha Z

470.000

345.713

613.301

540.285

383.396

313.056

8

Site

Diário de
Goiás

307.818

358.846

354.215

278.071

226.679

305.523

9

Site

Portal 6

610.000

409.557

418.602

506.188

333.530

286.145

10

Site

O Dia Online

280.000

204.388

199.867

217.974

234.167

221.032

11

Site

Goiás 24h

410.000

392.284

404.466

344.656

270.650

150.572

12

Site

A Redação

110.000

52.933

57.196

72.741

118.542

64.655

13

Jornal

O Hoje

26.852

26.155

39.553

484.360

25.807

48.599

14

Rádio

Rádio 99,5
FM

46.699

22.948

39.553

29.493

49.963

30.408

15

Rádio

Paz FM

21.883

18.833

14.571

15.414

14.784

24.027

16

Rádio

Interativa

29.831

15.811

9.261

25.386

24.788

22.638

17

Rádio

CBN Goiânia

50.000

37.085

26.959

25.080

22.384

18.001

18

Rádio

Vinha FM

6.515

3.900

5.628

2.800

4.900

15.004

19

Jornal

Diário de
Aparecida

6.288

5.571

7.715

9.887

5.113

8.463

20

Rádio

Bandeirantes
820

17.069

6.029

15.003

17.264

9.986

5.855

Esta representatividade no ambiente digital também é observada pela produção
de 5 horas semanais de podcasts com temáticas variando da política, esporte e
informativos locais (seus pilares) até chegar à cultura e a espiritualidade. Os podcasts
são publicados de forma antecipada em suas plataformas e posteriormente na
programação da emissora de rádio. Esta decisão se aproxima de dois pontos:
aproximar o meio rádio do seu papel de estimular o alcance, com proposto por Jenkins
(2008) e fortalecer a instantaneidade e ineditismo para o público digital e para os
algoritmos.
A cultura de produção de podcasts e conteúdos sob demanda (on demand)
ainda não faz parte da rotina jornalística das emissoras de rádio em Goiás. Como
identificado no quadro acima, retirado do site Similar Web, as emissoras sequer
investem em sites com diversidades de ferramentas e restringem sua presença online
em um modelo transpositivo do meio tradicional com a exibição da programação e
promoções em perfis oficiais.
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Em janeiro de 2021, nenhuma das emissoras com direcionamento a produção
de notícias locais tem investido neste tipo de formato. Este protagonismo foi iniciado
pela Rádio Sagres ainda em 2018 e a mídia alternativa se apropria desta ferramenta
como posicionamento, aproximação do público e testa novos modelos/plataformas e
linguagens.
A Rádio Sagres distribui o seu conteúdo por diversas plataformas. Além do dial
730 AM, de sua versão digital – Stream – e o Site (www.sagresonline.com.br), a
emissora possui um aplicativo (disponível para IOS e Android) e contas oficiais nas
redes sociais: Twitter, Instagram, Facebook, Sound Cloud, Youtube, WhatsApp e
Linkedin. Todas estas plataformas somadas registraram mais de 52 milhões de
visualizações em seus conteúdos multimídia em 2020 (texto, áudio e vídeo).
As contas do Facebook e Youtube, responsáveis pela transmissão de
programas e implementação de um novo modelo de participação do público com a
equipe, juntas, alcançaram mais de 49 milhões de usuários ao longo do ano de 2020.
Os dados são fornecidos pela Facebook Analytics e Youtube Analytics.
Em abril de 2020, a emissora lançou uma nova versão de seu site oficial. A
nova plataforma foi lançada sob uma nova proposta que previa o reconhecimento do
protagonismo do meio digital nas diversas relações do nosso dia a dia e a necessidade
de uma mudança de perspectiva como modelo de comunicação. Esta mudança vem
acompanhada de uma nova cultura organizacional baseada na velocidade da
postagem no ambiente digital (muitas vezes priorizando o online ao analógico) e
compreendendo o meio rádio como uma das plataformas de análise e explicação da
notícia. Esta mudança de filosofia é percebida com a visão editorial de que, a partir
deste momento, o Sagres Online é um jornal digital que tem uma Rádio AM e um canal
de TV Aberta.
A plataforma assume um papel de convergência destes meios. Ao mesmo
tempo que oferece esta integração entre as plataformas, ela se consolida na
possibilidade de alcance proporcionado tanto pela AM quanto pela Televisão Aberta.
Este modelo pretende estar disponível ao público respeitando as diversas
possibilidades ao longo do dia.
Estar disponível é apenas a primeira etapa. O segundo grande desafio é
aprimorar a qualidade de produção das notícias que deixam de simplesmente noticiar
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para explicar as diversas perspectivas e consequências diante daquela informação. O
Rádio Expandido permite com que o conteúdo produzido pela emissora fique
disponível para acesso diante da necessidade do público. Desta forma, o veículo se
credencia a missão de ser útil e relevante ao seu público a cada um destes momentos,
independentemente da plataforma a ser utilizada para acesso àquela informação.
A terceira fase é inserir este público dentro deste segundo passo e reconhecer
a necessidade de expandir as oportunidades de participação, muito além de versões
atualizadas das cartas e telefonemas recebidos pelos locutores ao longo do tempo. O
público tem a necessidade de pertencimento e o veículo precisa criar a sua própria
comunidade com valores, necessidades, perspectivas de mundo e propósito
semelhantes para a geração de conhecimento e para a construção deste novo modelo
de relacionamento.

À medida que ativistas buscaram diversos recursos para ampliar o
acesso à mídia digital, eles criaram uma miscelânea de diferentes
oportunidades para a participação. Alguns tem acesso a esses recursos
em casa, outros tem acesso limitado, filtrado e regulado em escolas e
bibliotecas públicas. Hoje, precisamos enfrentar os fatores culturais que
diminuem a probabilidade de participação de diversos grupos. Raça,
classe e diferenças idiomáticas amplificam as desigualdades de
oportunidades para a participação. Um dos motivos da existência de
usuários pioneiros é que alguns grupos não apenas se sentem mais à
vontade em se envolver com novas tecnologias, mas também parecem
mais confortáveis em torna públicas suas percepções sobre cultura.
(JENKINS, 2008, p. 327)

Este terceiro item propõe dissolver as previsões fatalistas de fim dos tempos
para o meio Rádio. Porém, este é um grande desafio não apenas para a Rádio Sagres
730 AM, mas também para todos os demais veículos de comunicação que descendem
da mídia tradicional e se sustentam no domínio do diálogo. Deixar para trás um modelo
controlador e centralizado de participação e incluir seu seguidor/ouvinte/telespectador
não apenas como público alvo ou cliente, mas como parte integrante e participativa
de uma comunidade, ou rede, que acredita e se inspira nos valores que são
defendidos pelo veículo e de que forma ele contribui para a sociedade em que ele está
inserido, podem apontar um novo rumo para a radiodifusão e um novo papel no
fortalecimento da democratização da informação.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O meio Rádio e os profissionais que atuam neste espaço, com base na
necessidade de sobrevivência e na relevância de sua responsabilidade social,
convivem com a missão de repensar processos centenários de produção da notícia,
atualizar modelos de relacionamento com o público – atendendo a um novo perfil de
consumo e relação com a informação –, se envolver com novas tecnologias e inserir
novos formatos e linguagens dentro da própria programação, como por exemplo o
audiovisual e os podcasts.
Este modelo de expansão constrói uma nova rotina dentro do relacionamento
entre profissionais, veículos, conteúdo e público. Jenkins (2008) descreve uma nova
rota da construção desta cultura na radiodifusão, a partir de uma rotina não linear, que
exige reescrita, testes, correção, expansão em um processo dialogado, coletivo e
cooperado. Os meios de comunicação podem ser início ou fim da divulgação de uma
informação. Talvez isso pouco importe, o que vai ser relevante é que o veículo se
torne o espaço deste diálogo entre veículo-público, público-veículo e público-público.
Esta mudança de paradigma é percebida em como a Rádio Clube de
Goiânia/Rádio Sagres desenvolve a sua relação com as suas plataformas digitais. O
primeiro passo de pensar conteúdos a partir do ambiente digital é um sinal da
compreensão deste rádio expandido e da compreensão de que hoje temos um novo
público consumidor de experiências sonoras, com o poder de escolha e desejo de
personalização.
Além de planejar a parte jornalística do conteúdo, há a construção de um plano
de distribuição desta informação que se adeque ao público diante de suas próprias
demandas e que não fique restrito a se informar exclusivamente a partir da
necessidade de estar disponível, com o rádio ligado na emissora, em um determinado
momento.
Ter a consciência da necessidade de um plano de distribuição dos conteúdos,
torna a Rádio Clube de Goiânia/Rádio Sagres a emissora de rádio mais forte no
quesito presença digital no estado de Goiás, como é observado nos dados divulgados
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pela plataforma Similar Web. A produção de conteúdo multimídia e convergente a
torna relevante a um público interessado em informações e conhecimento do
ambiente local, disposto a oferecer sentido, relevância e pertinência ao veículo diante
da proposta de escolha ao público para viver a experiência sonora quando lhe for
adequado.
Este estudo não é capaz de determinar, neste momento, qual o meio mais
relevante: o espaço tradicional ou o ambiente digital? Ou se o digital sobreviveria sem
o ambiente hertiziano? Talvez isso nem seja tão importante de ser confirmado porque
dependerá do sentido que o público atribui ao consumo de informação a partir do
Rádio AM ou do Rádio Expandido.
O que é possível garantir é que a necessidade de inclusão do ambiente digital
para a criação de um modelo híbrido de produção jornalística, adequado as
linguagens e novas demandas, mantém a força do Meio Rádio, o posiciona como
relevante para este público cada vez mais conectado e convergente e exige um novo
comportamento dos veículos – acostumado a um modelo centenário – na distribuição
e na linguagem convergente dos conteúdos e dos profissionais que precisam se
adequar a novas demandas e novas rotinas de produção da notícia.
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RESUMO
O artigo apresenta, a partir de um levantamento bibliográfico, pontos de discussão
acerca da temática da migração e diásporas, especialmente considerando o lugar dos
migrantes em diferentes contextos. Este trabalho aponta uma necessidade de
investigação acerca do assunto e um caminho a ser percorrido, que será desenvolvido
em uma pesquisa maior, culminando em um livro reportagem sobre o tema como
resultado de um Trabalho de Conclusão de curso de Jornalismo. Assim, considerando
que o Brasil recebeu 700 mil migrantes entre 2010 e 2018, as discussões buscam
suscitar reflexões acerca de como os migrantes constroem suas identidades, e
também as relações desses sujeitos com a cultura, seja da sua terra natal ou do novo
país de destino. Dentre essas relações destacamos a comunicação entre migrantes e
nativos, além de preconceitos, apropriação cultural, demonização e silenciamento de
migrantes. Nessa perspectiva, considera-se os efeitos da globalização, das influências
da cultura e de efeitos hegemônicos que podem sobrepor uma cultura à outra, por
meio da dominação ideológica. Aliado a isso, temos contextos atuais de
posicionamentos políticos que indicam um agravamento da problemáticas envolvento
os migrantes, a exemplo das políticas recentes do governo de Donald Trump nos
Estados Unidos, e a saída do Reino Unido da União Europeia sob o argumento de
priorizar os nativos. Para este artigo, discute-se algumas dessas relações e conceitos,
analisando brevemente como ocorre o processo de migração nessa perspectiva, por
meio das relações entre alteridade, comunicação e migração, a partir de obras de
Stuart Hall acerca de identidade, diáspora, cultura e hibridismo. Também abordamos
autores que discutem a relação antropológica da alteridade, como François Laplantine.
As considerações finais reforçam a necessidade de pesquisar de forma aprofundada
o tema, especialmente a partir das vivências dos migrantes afim de perceber e
compreender melhor tanto o processo migracional quanto o lugar desses sujeitos.
Palavras-chave: Jornalismo; Migração; Diáspora.
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SILENCED STORIES: REFLECTIONS ON THE ACHIEVEMENTS AND
TURBULENCES OF RESTARTING AS A MIGRANT

ABSTRACT
The article presents, from a bibliographic research, discussion points on the theme of
migration and diasporas, especially considering the place of migrants in different
contexts. This work points out a need for investigation on the subject and a path to be
followed, which will be developed in a larger research, culminating in a book report on
the theme as a result of an undergraduate thesis of the Journalism course. Thus,
considering that Brazil received 700 thousand migrants between 2010 and 2018, the
discussions seek to raise reflections on how migrants construct their identities, and
also the relations between these subjects with culture, whether from their homeland or
the new country of destination. Among these relationships, we highlight communication
between migrants and natives, as well as prejudices, cultural appropriation,
demonization and silencing of migrants. In this perspective, the effects of globalization,
cultural influences and hegemonic effects that can overlap one culture over another,
through ideological domination, are considered. Allied to this, we have current contexts
of political positions that indicate a worsening of the problems surrounding migrants,
such as the recent policies of the Donald Trump administration in the United States,
and the withdrawal of the United Kingdom from the European Union under the
argument of prioritizing natives. For this article, some of these relationships and
concepts are discussed, briefly analyzing how the migration process takes place in this
perspective, through the relationships between alterity, communication and migration,
based on Stuart Hall's works on identity, diaspora, culture and hybridity. We also
approach authors who discuss the anthropological relationship of otherness, such as
François Laplantine. Final considerations reinforce the need to research the theme in
depth, especially from the migrants' experiences in order to better notice and
understand both the migration process and the place of these subjects.
Keywords: Journalism; Migration; Diaspora.

1 INTRODUÇÃO
Uma população é contabilizada por três grandes movimentos: nascimento,
morte e migração 57 (ALVES apud TSUKADA; BORGES, 2019). Para muitos, o
nascimento é naturalizado e compreendido por sua totalidade. Também, para muitos
indivíduos, a morte é ensinada e temida. Por sua vez, a migração é o único movimento
que não é compartilhado por todas as pessoas. Sendo assim, todo mundo nasce e

57

O termo migração que será usado é de acordo com a Organização das Nações Unidas. Segundo a entidade,
migração é um fenômeno humano que independe da entrada, saída ou situação legal do indivíduo, mas sim do
processo de atravessar fronteiras.
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morre, mas somente alguns migram. Estima-se, de acordo com o Relatório Anual do
Observatório das Migrações Internacionais de 201958, que somente no Brasil houve
cerca de 700 mil migrantes 59registrados como tal entre 2010 e 2018.
A migração que será tratada neste artigo é aquela que implica uma mudança
não só espacial, mas, fundamentalmente, essencial. Esta mudança considerada
essencial deriva, nesse sentido, de essência, que, por sua vez, será a identidade.
Sendo assim, a mudança essencial ocorre na própria noção de identidade do indivíduo.
Essa migração ocorre desde os primórdios, porém, este trabalho discorre sobre as
relações decorrentes das ondas de migração dos séculos XX e XXI. Além disso, há,
ainda, as diásporas, que são um grande fluxo migracional, intencional ou forçado, de
um local para variadas regiões (SAFRAN, 1991). Safran (1991) defende que os
expatriados ainda mantêm uma memória mítica viva da terra natal. Com isso, é
possível afirmar que migrar, nesse sentido, implica uma relação contínua com a pátria.
Assim, muito se fala de diáspora durante o processo de globalização, contudo,
as implicações desse movimento para aqueles que o compõem não são amplamente
expostas. De acordo com Safran (1991), aqueles que realizam a diáspora sentem que
não são, e nem podem ser, verdadeiramente aceitos no país de destino. Posto isto,
há relações que causam esses sentimentos e necessitam de maior aprofundamento,
uma vez que, assim, será possível compreender como ocorrem essas relações. Uma
vez analisadas, torna-se necessário expô-las para que os migrantes possam entender
seus processos, assim como toda a sociedade.
Considerando os movimentos migracionais e diaspóricos, e suas implicações e
importância simbólica na vida de populações diversas, é que se propõe a presente
reflexão, que objetiva construir uma primeira leitura acerca desse tema e,
posteriormente, servirá de base para um estudo mais completo de Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC) de Jornalismo da Faculdade de Informação e
Comunicação (FIC) da Universidade Federal de Goiás (UFG)60. Com este pretendese, ainda, a construção de um livro-reportagem, que aborda o tema da migração por
meio de histórias partindo do ponto de vista de migrantes, entendendo esse produto
como parte de uma pesquisa que possui cada vez mais relevância na sociedade com

58

Relatório realizado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.
O significado de migrante inclui, nessa pesquisa, a imigrante, aquele que entra em determinado país
estrangeiro, e emigrante, aquele que sai, de acordo com a Organização das Nações Unidas.
60
Trabalho proposto por Maria Luiza Valeriano de Menezes.
59
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os crescentes fluxos migratórios, ao mesmo passo, demonização e silenciamento de
migrantes.
As questões principais que movem essa pesquisa e que levou às
considerações iniciais presentes neste artigo giram em torno das perguntas: após a
migração, é possível deixar de ser migrante? Além disso, para a pessoa que migrou,
a mudança ocorreu apenas no que tange fisicamente? Para além disso, quais são os
elementos que determinam uma identidade e quais as influências culturais nesse
processo?
A partir disso, pretende-se posteriormente, no TCC, registrar os relatos dos
sujeitos migrantes, e também promover reflexões sobre a comunicação entre nativos
e migrantes. A proposta para seu desenvolvimento concentra-se em uma abordagem
qualitativa, uma vez que é focada em aprofundar em vivências. Isso vai de acordo
com a afirmação de Minayo e Sanches (1993, p. 224) de que “a abordagem qualitativa
realiza uma aproximação fundamental e de intimidade entre sujeito e objeto, uma vez
que ambos são da mesma natureza: ela se volve com empatia aos motivos, às
intenções, aos projetos dos atores, a partir dos quais as ações, as estruturas e as
relações tornam-se significativas”.
Por essa mesma razão, com o objetivo de protagonizar os sujeitos, o
etnojornalismo será o método de pesquisa, já que este busca protagonizar os
produtores de conteúdo de forma transformadora e democrática por meio da
observação prolongada (KASEKER et al., 2018). Os instrumentos metodológicos a
serem utilizados no TCC do Curso de Jornalismo também visam o mergulho nas
formas de realidades dos entrevistados, sendo eles a entrevista em profundidade,
observação participante, pesquisa documental e levantamento bibliográfico. Esse
mergulho é essencial, principalmente na atual conjuntura geopolítica em que diversas
nações evidenciam pautas sobre os supostos malefícios que a migração proporciona.
Além de registrar esses relatos em um contexto de apagamento, esta pesquisa
humaniza os sujeitos migrantes e compartilha suas realidades para os demais,
combatendo, assim, a xenofobia, o racismo e demais formas de opressão.
A sugestão final é que seja escrito um livro reportagem com história de 12
entrevistados, com objetivo maior de denunciar e levantar o debate acerca das
vivências dos migrantes, registrando a história deles, analisando fatores relacionados
à migração e que acarretam em mudanças nas vidas desses migrantes e identificando
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como os elementos culturais de diferente países podem se relacionar no processo
migratório.
Neste artigo, discutimos algumas ligações e analisamos brevemente como
ocorre o processo de migração nessa perspectiva, por meio das relações entre
alteridade, comunicação e migração, a partir de obras de Stuart Hall acerca de
identidade, diáspora, cultura e hibridismo. Também abordamos autores que discutem
a relação antropológica da alteridade, como François Laplantine.
2 AS RELAÇÕES DOS SUJEITOS MIGRANTES
Segundo reportagem do Estado de Minas, em relatório realizado para os
serviços de população do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das
Nações Unidas, contabilizou-se 272 milhões de migrantes internacionais no mundo
em 2019. Diante do exposto, é necessário compreender essas histórias, uma vez que
é um processo que atinge uma grande parcela da população.
Com essa quantidade de pessoas que vivenciaram o processo migracional
implica-se, teoricamente, que seja amplamente discutido e analisado os efeitos deste.
Contudo, com os efeitos da globalização, a mistura de influências culturais pode
causar um efeito hegemônico para algumas culturas em detrimento de outras. Esse
efeito é conhecido como hegemonia cultural, que, por sua vez, é a dominação
ideológica de uma classe sobre outra, que se manifesta quando os interesses de
classes mais poderosas são consideradas como interesses de toda a sociedade
(GRAMSCI apud MORAES, 2010). Com o histórico imperialista dos países receptores
dos fluxos migracionais, como os Estados Unidos e Inglaterra, essa relação entre
culturas torna-se mais aparente.
Assim, como pode haver um silenciamento dessas culturas, é necessário
aprofundar na formação do indivíduo sob essa ótica, uma vez que, de acordo com Hall
(1997), a cultura possui um grau de importância extenso na construção de sentidos e
realidades, que permeia todos os aspectos da vida. Conforme Hall,
[...] a ação social é significativa tanto para aqueles que a praticam quanto
para os que a observam: não em si mesma mas em razão dos muitos e
variados sistemas de significado que os seres humanos utilizam para
definir o que significam as coisas e para codificar, organizar e regular
sua conduta uns em relação aos outros. (HALL, 1997, p. 16).
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Nesse sentido, de acordo com o mecanismo de pontuação de buscas na
internet, Google Trends, houve um aumento de 400% nas buscas pelo termo
“apropriação cultural” de outubro de 2016 para o mesmo mês de 2020. Por sua vez,
esse fenômeno conhecido como apropriação cultural, conceituado por Coutts ‐Smith
(1976), consiste em retirar as raízes e significados de uma manifestação cultural para
incorporar em outra cultura distinta e dominante, sem contextualização. Em outras
palavras, é o caminho do apagamento e consequência direta do silenciamento.
Dessa forma, o contexto atual político internacional indica, também, um maior
distanciamento e problemática acerca de migrantes. De um lado, na América do Norte,
com 59 milhões de imigrantes em 2019 61 , Donald Trump ganhou as eleições
presidenciais com argumentos de que é necessário expulsar imigrantes para proteger
a nação. De outro lado, na Europa, com 82 milhões de imigrantes nesse mesmo ano,
o Reino Unido retirou-se da União Europeia, também sob o pretexto de priorizar os
nativos.
Tendo em vista esse contexto mundial, pode-se afirmar que o migrante está
posicionado em uma dualidade solitária, sendo estranho para o nativo do país de
destino, assim como para o nativo do país natal. Além da afirmação da língua ser
multimodal e em constante transformação, a terra natal em si é um imaginário
construído. Ian Chambers (apud HALL, 2006. p. 30) ao afirmar que “não podemos
jamais voltar para casa, voltar à cena primária enquanto momento esquecido de
nossos começos e ‘autenticidade’”. O autor argumenta que só podemos conhecer o
passado, que é imutável em nossas memórias, porém jamais será possível retomar a
experiência. Por essa razão, o sujeito migrante se torna, de certa forma, desconectado
tanto com a terra natal, quanto com a nova terra, esta que não o recebe em sua
totalidade.
Como citado anteriormente, esse estranhamento dos nativos é a causa de
preconceitos que também impedem o sentimento de pertencimento e fixam a eterna
posição do outro. “O preconceito, a injustiça, a descriminação e a violência em relação
ao ‘Outro’, baseados nessa ‘diferença cultural’ passou a ocupar o seu lugar [...] junto
com racismos mais antigos, fundados na cor de pele ou na diferença fisiológica”
aponta Hall (2006). Como complemento a esse fenômeno, o autor afirma que há
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Dados do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas (2019).

190

MÍDIAS E COMUNICAÇÃO: HISTÓRIA, ATUALIDADES E SOCIEDADE

forças de homogeneização cultural que, por razões de influência cultural e domínio de
capital, ameaçam subjugar as demais culturas que surgem, apagando cada vez mais
as identidades dos sujeitos migrantes.
Os elementos citados mostram que o indivíduo moderno está em constante
mudança, tendo a identidade construída e questionada diariamente. Para além disso,
o sujeito migrante torna-se um caso especial da mutabilidade da identidade, uma vez
que, inserido em um sistema social distinto do seu, se encontra não só questionando
as diferenças, como sendo questionado pelos nativos, envolvendo, assim, inúmeros
fatores sociais que ultrapassam a localização geográfica, e criando relações de
distância e silenciamento.
3 MIGRAÇÃO E DIÁSPORAS
A construção de um indivíduo não é um processo linear. Sendo assim, a cultura
desempenha uma função primordial nesse processo. Portanto, cultura é um conceito
que aborda toda a vida e o modo de vivê-la e enxergá-la, de acordo com Williams
(apud CEVASCO, 2001, p. 52-53). Dito isso, pode-se considerar que aqueles que
possuem estabilidade cultural se moldam de acordo com sua realidade única. Já
aqueles que tiveram um rompimento brusco nas influências culturais tendem a passar
por um processo de autoconhecimento e auto reconstrução. Por essa razão, a
identidade não deve ser considerada imutável, mas sim, altamente oscilante, uma vez
que esta recebe influências a todo momento das mais diversas fontes. Essa
mutabilidade se intensifica atualmente uma vez que há cada vez mais mudanças
estruturais na sociedade em âmbitos que o indivíduo buscava sua identificação,
tornando a identidade provisória, problemática e variável (HALL, 2019).
Dessa forma, um fator que desestabiliza as referências de identificação são os
crescentes fluxos migratórios. As misturas de influências proporcionadas nesta era da
informação faz com que, ao mesmo passo que unifica, também silenciam as mais
diversas experiências consideradas diferentes, a fim de integrar, rapidamente, o
“outro”. Além disso, o “outro”, neste caso, o migrante, também pode ser recebido,
ainda sob o conceito de alteridade, de forma que o silenciamento ocorre devido ao
distanciamento e rejeição.
Sendo assim, o estabelecimento da alteridade cria uma série de efeitos. Efeitos
estes que, por sua vez, são raramente percebidos por aqueles plenamente inseridos
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em determinada sociedade. Além disso, os migrantes podem, também, não os
identificar, por inúmeras razões. De acordo com Gusmão (1999),
[...] a cultura e a alteridade revelam muitas linguagens presentes no
social, mas que se fazem invisíveis aos olhos e ouvidos, dado que nossa
percepção encontra–se cativa de nosso pensar por princípios e valores
de nossa cultura, tidos por nós como universais, verdadeiros, legítimos
e únicos. (GUSMÃO, 1999, p. 42).

Aliado a isso, consideramos que são diversos os fatores que se relacionam
com a migração e diásporas, um deles é a identidade do sujeito, que é muito
influenciada por este processo segundo autores como Hall (2019). De acordo com o
pesquisador, a forma como classificamos a identidade pode ser dividida em três
momentos, sendo elas o sujeito do Iluminismo, o sujeito sociológico e o sujeito pósmoderno. Essa distinção torna-se importante ao ressaltar a forma que a identidade
altera-se de acordo com a realidade vivida. Conforme Hall (2019, p. 10), o sujeito do
Iluminismo era um indivíduo unificado e centrado, uma vez que este possuía uma
espécie de essência imutável, atribuído ao nascer. Frente a isso, o sujeito sociológico
representa uma quebra da forma como a sociedade enxergava a relação do indivíduo
com o mundo, uma vez que, segundo Hall,
[...] a noção de sujeito sociológico refletia a crescente complexidade do
mundo moderno e a consciência de que esse núcleo interior do sujeito
não era autônomo e autossuficiente, mas era formado na relação com
outras pessoas importantes para ele, que mediavam para o sujeito os
valores, os sentidos e os símbolos - a cultura - dos mundos que ele
habita. (HALL, 2019, p. 11).

Dessa forma, a identidade era formada com mediação entre o “eu” interior e a
sociedade, assim, mantendo a ideia de que o sujeito possui uma essência. Nesse
sentido, as coisas que estão no exterior e que, supostamente, alteram minimamente
a essência, são as coisas que estão mudando rapidamente nesse período. Hall (2019,
p 11.) aponta que “o sujeito, previamente vivido como tendo uma identidade unificada
e estável, está se tornando fragmentado, composto não de uma, mas de várias
identidades”. Isso ocorre porque as chamadas paisagens sociais, que eram as
referências para a construção da identidade, estavam em colapso, como resultado de
mudanças institucionais. Assim sendo, o processo de identificação tornou-se
provisório e variável.

192

MÍDIAS E COMUNICAÇÃO: HISTÓRIA, ATUALIDADES E SOCIEDADE

Nessa nova realidade, altamente mutável, criou-se espaço para o sujeito pósmoderno de Hall (2019), que aponta que “a identidade torna-se uma celebração móvel:
formada e transformada continuamente [...]”. Anthony Giddens (apud Hall 2019, p. 13)
elabora essa perspectiva:
Os modos de vida colocados em ação pela modernidade nos livram, de
uma forma bastante inédita, de todos os tipos tradicionais de ordem
social. Tanto em extensão, quanto em intensidade, as transformações
envolvidas na modernidade são mais profundas do que a maioria das
mudanças características dos períodos anteriores. No plano da
extensão, elas serviram para estabelecer formas de interconexão social
que cobrem o globo; em termos de intensidade, elas alteraram algumas
das características mais íntimas e pessoais da nossa existência
cotidiana.

Frente a isso, a celebração móvel defendida por Hall (2019) se intensifica com
o caos que a migração instaura no sujeito migrante. Isso se comprova com a afirmação
do mesmo, ao citar Kobena Mercer (apud HALL, 2019. p.10) “a identidade somente
se torna uma questão quando está em crise, quando algo que se supõe como fixo,
coerente e estável é deslocado pela experiência da dúvida e da incerteza” ). Sendo
assim, outro autor complementa essa ideia. François Laplantine (2006), identifica esse
estranhamento como dépaysement e afirma que uma perplexidade é provocada pelo
encontro de culturas distintas. Segundo o mesmo, ao pertencer a uma única cultura,
torna-se cego para as diferentes culturas, assim como a própria cultura. Além disso,
ao experienciar o “outro”, ou seja, a alteridade, leva-se a perceber elementos habituais
antes invisíveis, assim, identifica-se que o diferente é, por definição, estranho. Esse
fenômeno ocorre tanto para o migrante, ao ser imerso na cultura estrangeira, quanto
com o nativo, ao ter contato com o migrante.
Posto isso, o estranhamento causado pela oposição de culturas tem, dentre
vários fatores, a linguagem. A partir dos estudos de Saussure, Hall (2019) argumenta
que a língua é um sistema social que preexiste a nós, sendo transformada
continuamente e carregando significados múltiplos. Assim, ao adentrar em uma
cultura distinta em que o idioma não é partilhado, jamais será possível compreender
o sistema social na sua totalidade, uma vez que nem os nativos são os autores do
sistema. “Falar uma língua não significa apenas expressar nossos sentimentos mais
interiores e originais; significa também ativar a imensa gama de significados que já
estão embutidos em nossa língua e em nossos sistemas sociais”, defende Hall (2019).
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Partindo do pressuposto da influência da cultura na formação do indivíduo,
base teórica para inúmeras áreas de conhecimento e grandes trabalhos de pesquisa,
torna-se inegável a afirmação de que, de fato, migrar não consiste somente em mudar
de local de moradia. Dentre os fatores presentes no processo de migração, a
divergência cultural representa uma importância central. A cultura possui diversas
definições, porém será considerada como tudo aquilo que constitui um indivíduo,
desde a cultura domiciliar, ou seja, o conjunto de costumes criados em uma residência,
até as culturas territorial, geracional, entre outros recortes possíveis. Portanto, as
influências sobre um indivíduo perpassam aspectos dos mais distintos e, além disso,
relacionam-se entre si. Dessa maneira, forma-se um indivíduo, nessa perspectiva,
único.
Apesar disso, há recortes similares entre os indivíduos, segundo Maffesoli
(2005). O pesquisador identifica esses unificadores como bases para a chamada
tribalização. Aliado a isso, com a crescente fragmentação do indivíduo, conceituada
por Hall (2019), cada vez mais grupos sociais se identificam para estabelecer-se em
uma sociedade altamente mutável. Frente a isso, um elemento fundamental da cultura
e, consequentemente, da identificação, é o idioma. Assim, o idioma compartilhado por
todos aqueles de uma região é um fator unificante essencial para a construção de
sentidos.
Para além disso, o idioma não é somente o arranjo de sons que formam
palavras, que, por sua vez, constroem frases. O idioma é o meio pelo qual o ser
humano desenvolveu a capacidade de comunicar-se. Para mais, comunicar-se é,
sobretudo, estabelecer igualdade, uma vez que Wolton (2010) conceitua a
comunicação como estabelecer relação, compartilhamento e negociação. Sendo
assim, a existência individual torna-se, em certo grau, compartilhada neste momento.
Caso não ocorra essa proximidade proporcionada pela comunicação, não é possível
estabelecer relação de igualdade, por isso, a retirada das possibilidades de
comunicação entre duas pessoas cria-se a alteridade.
A alteridade, por sua vez, é a relação que se constitui com base na distinção.
Dessa forma, o que antes poderia ser uma ligação de igualdade, sem a comunicação,
torna-se um distanciamento e, por consequência, identificação de estranheza. Já a
estranheza abre espaço para conflitos como medo, insegurança, hierarquia e
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exclusão. Por essa razão, migrantes possuem vivências distintas, tanto em casos de
diferenciação de idioma quanto em casos de outras formas de manifestação cultural.
Com tais vivências experienciadas por migrantes, cria-se a figura do migrante
como “outro” e, com a mudança que as novas influências culturais proporcionam,
mesmo ao retornar para o local de origem, o migrante pode já ter se modificado para
um estado de “outro” permanente. Portanto, a posição do “diferente” ou “distante” não
é aquela que recebe reconhecimento. Apesar da curiosidade que pode estar presente,
as vivências são silenciadas na pressa para diminuir o distanciamento. Por essa razão,
torna-se necessário abordar as realidades pelas perspectivas daqueles que as vivem,
de forma que a própria vivência possa ser percebida e registrada. Sem adentrar
nessas perspectivas, como será compreendido o lugar do “outro”?
4 CONCLUSÃO
Os dados apresentados pelas instituições ligadas à migração no mundo
mostram uma quantidade considerável de pessoas que saem da sua terra natal,
movidas por diversos fatores. Esse processo envolve diferentes implicações culturais,
que começam no processo de mudança, ao abandonar uma terra, uma sociedade
com seus costumes, cultura, identificação e outros aspectos interligados.
Esse contexto de diáspora influencia os indivíduos de diferentes maneiras,
sendo a cultura um fator primordial no processo. Fatores como linguagem e alteridade
têm um impacto direto na construção da identidade de um sujeito, e é a partir disso
que pretendemos investigar na pesquisa futura de TCC. Consideramos os efeitos da
globalização também como parte importante desse processo, que pode favorecer
algumas culturas em detrimento de outras, e gerar a partir disso preconceitos,
estigmas, xenofobia e outras práticas comumente relacionadas a minorias.
Mesmo em um país como o Brasil, que recebe muitos migrantes, essas
diferenças culturais se acentuam devido ao próprio estranhamento inicial de um país
novo, e aos conflitos de recomeçar em um lugar como migrante. Assim, pretendemos
também dar voz, lugar para que essas pessoas possam compartilhar suas histórias e
vivências e, a partir disso, compreender melhor tanto o processo migracional quanto
o lugar desse sujeito. Jornalisticamente, por meio do livro-reportagem, acreditamos
que a sensibilidade é um fator importante para gerar empatia e compreensão desse
lugar.
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