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RESUMO 

 

A publicidade, enquanto ferramenta, serviu durante décadas ao mercado na 

criação e manutenção de um ambiente favorável a um consumo voraz, com consumidores 

ávidos por adquirir produtos e serviços. A publicidade social, entretanto, toma para si as 

ferramentas hegemônicas da publicidade e as utiliza para um novo fim, contra-

hegemônico, que, pautado na criação do vínculo e no engajamento, é capaz de mobilizar 

a sociedade civil em prol de resoluções de causas comuns. É sobre o conceito de 

publicidade social, na perspectiva do Laccops, que se fundamenta esta pesquisa. O objeto 

analisado foi a campanha #TodosContraTB, coordenada pela organização Médicos Sem 

Fronteiras, que visava colher assinaturas através de uma petição online para pressionar os 

ministros da saúde dos países que ainda sofrem com alto índice de tuberculose na 

atualidade a tomarem medidas efetivas no combate à doença em seus países.  Por se tratar 

de uma campanha realizada, especialmente, através de canais digitais, #TodosContraTB 

foi a base para que se refletisse sobre as possibilidades da publicidade social através das 

redes digitais e se questionasse, até que ponto é possível que se realizem ações contra-

hegemônicas em um cenário modulado por ferramentas hegemônicas. Para, a partir daí, 

analisar se a campanha se enquadra no conceito de publicidade social, assim como, ela 

própria, contribui para sua complementação.  

 

Palavras-chave: publicidade social; MSF; #TodosContraTB; engajamento; mobilização; 

e tuberculose. 
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INTRODUÇÃO 

A estrutura política e o cenário econômico brasileiro colocam as organizações não 

governamentais (ONG’s) como elementos presentes nos processos de transformações 

sociais que ocorrem no país, atuando de diferentes formas e sendo norteadas por objetivos 

distintos entre si. As áreas de atuação vão desde o suporte à parcela economicamente 

desfavorecida da população (como a ONG TETO1, por exemplo, que promove mutirões 

para a construção de casas para famílias em situação de vulnerabilidade econômica), 

levando luz para as famílias sem acesso a esse serviço (como a ONG Litro de Luz2, que 

leva iluminação de fonte solar para comunidades e casas que não possuem eletricidade), 

oferecendo apoio médico humanitário (como Médicos Sem Fronteiras - MSF3), ou 

pressionando Governos e empresas em prol de ações que garantam os direitos humanos 

internacionalmente reconhecidos (como a Anistia Internacional4). A capilaridade e 

atuação estruturada no país colocaram as ONGs como um elemento importante no 

contexto brasileiro, promovendo mobilizações e articulações que se refletem em 

mudanças sociais ou apaziguamento de disparidades econômicas.  

Por outro lado, as ações das organizações acabam se chocando com os interesses 

do Estado e da iniciativa privada, que atuam na tentativa de minimizar ou limitar os 

impactos de ações que busquem uma transformação social ou uma alteração das 

disparidades econômicas da atualidade. Outras ONGs, por interesses econômicos ou puro 

oportunismo, acabam por se aparelhar com governos e empresas, se distanciando da busca 

por ações que modifiquem a realidade social e política brasileira, servindo, muitas vezes, 

como ferramentas para a manutenção do status quo e contribuindo para a estratificação 

das disparidades. É importante que ao tomar como objeto de estudo uma ONG, tenha-se 

em mente que muitas desenvolvem trabalhos sérios e comprometidos com a 

transformação social, mas que algumas trabalham voltadas para outros interesses.  

                                                           
1TETO Brasil. Disponível em: <www.techo.org/paises/brasil>. Acessado em 26/05/2018. 
2Litro de Luz. Disponível em:  <www.litrodeluz.com/solucoes>. Acessado em 26/05/2018. 
3Médicos Sem Fronteiras. Disponível em:  <www.msf.org.br>. Acessado em 26/05/2018. 
4Anistia Internacional. Disponível em:  <www.anistia.org.br>. Acessado em 26/05/2018. 

http://www.techo.org/paises/brasil
http://www.litrodeluz.com/solucoes
http://www.msf.org.br/
http://www.anistia.org.br/
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O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou, em 20125, um 

relatório6 sobre as fundações e associações privadas sem fins lucrativos no Brasil, com 

base em dados coletados em 2010. Segundo o relatório, entende-se por Fundações e 

Associações Privadas Sem Fins Lucrativos grupos e organizações que se adequem, 

simultaneamente, aos seguintes critérios: (a) privadas, não integrantes, portanto, do 

aparelho de Estado; (b) sem fins lucrativos, isto é, organizações que não distribuem 

eventuais excedentes entre os proprietários ou diretores e que não possuem como razão 

primeira de existência a geração de lucros – podendo até gerá-los, desde que aplicados 

nas atividades fins; (c) institucionalizadas, isto é, legalmente constituídas; (d) 

autoadministradas ou capazes de gerenciar suas próprias atividades; e (e) voluntárias, na 

medida em que podem ser constituídas livremente por qualquer grupo de pessoas, isto é, 

a atividade de associação ou de fundação da entidade é livremente decidida pelos sócios 

ou fundadores. O documento indica a existência de 290.692 organizações, que atuavam 

nos seguintes temas7:  

 

Gráfico 1: Áreas das ONGs no Brasil (Fonte: IBGE) 

                                                           
5 Relatório mais recente disponibilizado pelo instituto.  
6Disponível em 

<https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/fasfil/2010/default_entidades_xls.shtm> Acessado 

em 26/05/2018. 
7Categorização utilizada pelo relatório do IBGE 
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Os dados acima são referentes ao período entre os anos de 2006 e 2010, embora 

não se possa inferir que este crescimento tenha se mantido nos anos subsequentes - em 

especial pelas mudanças econômicas e políticas que o Brasil enfrentou ao longo dos 

últimos anos. Um dado do gráfico que precisa ser ressaltado é a relevância quantitativa 

das organizações religiosas, partidos políticos, sindicatos e associações que, somados, 

compõe 48% do total de Organizações Não Governamentais atuando no país. O 

documento também conta com dados das presenças geográficas dessas organizações:  

 

 

Gráfico 2: ONGs por região no Brasil (Fonte: IBGE) 

 

O grande número de organizações deixa evidente a capacidade e potencial de 

atuação dos grupos, assim como sua capilaridade no território nacional é notada através 

da presença nas cinco grandes regiões do país (embora se perceba uma concentração na 

região sudeste). As áreas de atuação das organizações demonstram a existência de outras 

motivações (religiosas, político-partidárias, entre outras) que não a de realizar 

transformações estruturais na sociedade ou desenvolver projetos que visem equalizar a 

disparidade socioeconômica brasileira. Outro dado relevante é que, segundo o mesmo 

levantamento, 72,2% das organizações analisadas no relatório não possuíam nenhum 
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empregado formal, o que demonstra o trabalho voluntário como base da atuação das 

instituições.  

No Brasil, muitas ONGs atuam no vácuo do Estado para minimizar o impacto das 

desproporções sociais ou mesmo para pressioná-lo por mudanças que se adequem às 

pautas do grupo. O grande número de organizações também traduz a capacidade de 

mobilização e atuação das instituições que, dadas as suas particularidades e proporções, 

conseguem gerar impacto localmente (como a Save Cerrado8, que atua na defesa de um 

dos biomas brasileiros) ou globalmente (como o Green Peace9, que promove ações em 

defesa do meio ambiente em diversos países). 

Ao passo que no cenário nacional essas organizações vêm se multiplicando e 

ganhando cada vez mais relevância na discussão e no debate de temas de interesse 

público. Do ponto de vista interno, pode-se perceber um processo de profissionalização 

da sua mão de obra, a partir da contratação ou do recrutamento de profissionais ou 

voluntários com formação aderente à área em que atuará na organização. Isso se reflete, 

diretamente, na eficiência do cumprimento dos objetivos do grupo, assim como na 

capacidade de mobilização e de execução. A transformação das equipes também se reflete 

nas áreas de comunicação das organizações, o que muda a forma como são feitas as 

campanhas publicitárias e como se apropriam das estratégias e das técnicas. 

Fora das organizações não governamentais o mercado, em especial a área de 

comunicação, se reconfigurou. Nos últimos anos, tornaram-se cada vez mais frequentes 

os cortes de profissionais nas redações dos principais veículos de notícias do país (como 

entre 2014 e 2015, quando cortes significativos atingiram as redações do jornal O 

Globo10, Estadão11 e Folha de São Paulo12), o que obrigou muitos jornalistas a se 

adaptarem a um cenário com o elevado fluxo de informações digitais e levando muitos 

deles a migrarem para outras posições e companhias, como as áreas de assessoria de 

                                                           
8Save Cerrado <www.savecerrado.org> Acessado em 26/05/2018, às 19h12 
9Green Peace <http://www.greenpeace.org> Acessado em 26/05/2018, às 19h12 
10 Disponível em 

<http://www.portalimprensa.com.br/noticias/brasil/70198/o+globo+faz+cortes+na+redacao+demite+artur

+xexeo+e+outros+jornalistas>. Acessado em 24/04/2019. 
11 Disponível em < 

http://www.portalimprensa.com.br/noticias/ultimas_noticias/71650/estadao+continua+cortes+na+redacao

+caderno+de+esportes+chega+ao+fim>. Acessado em 24/04/2019. 
12 Disponível em < https://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2014/11/07/folha-faz-cortes-e-

demite-colunistas.html>. Acessado em 24/04/2019. 
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imprensa, atuando na produção de conteúdo em agências de publicidade, e nas 

organizações não governamentais.  

Neste mesmo período, diversas companhias e veículos especializados passaram a 

noticiar a importância do trabalho voluntário na escolha dos seus funcionários durante os 

processos de seleção13. O que direcionou ainda mais profissionais para as ONG’s, 

aumentando o número de colaboradores qualificados atuando nas áreas de sua formação. 

Apesar da alteração no cenário, o caso não se aplica à Médicos Sem Fronteiras, que conta 

com mão de obra contratada em toda a sua operação (sem voluntários), mas pode ser 

enxergado em diversas outras organizações não governamentais, que passaram a contar 

com um aumento na qualificação dos profissionais que nela trabalham.  

Pensar sobre a publicidade como instrumento de mobilização e transformação é 

necessário para que se reflita sobre sua função social.  A publicidade se faz presente no 

dia a dia desses grupos, e pode, portanto, ser o meio ou mesmo o fim de uma ação para 

que se cumpra um objetivo da instituição.  Ela pode ser percebida em ações para 

conscientizar sobre um tema, mobilizar a sociedade civil em prol de uma causa, captar 

recursos financeiros, recrutar novos voluntários, motivar aqueles que já apoiam o projeto, 

entre outras. A forma com que cada organização utiliza a publicidade e os objetivos pelos 

quais a faz variam de acordo com o tema, causa apoiada e diversos outros fatores, todavia 

a utilização das técnicas por esses grupos desloca a publicidade de uma ferramenta para 

perpetuar a hegemonia (GRAMSCI, 2004) e a reinterpreta como instrumento de luta 

contra-hegemônica (WILLIAMS, 2005). O Laboratório de Investigação em 

Comunicação Comunitária e Publicidade Social (LACCOPS), da Universidade Federal 

Fluminense – laboratório ao qual esta pesquisa é vinculada - vem desde 201414, ano de 

sua fundação, produzindo trabalhos que refletem sobre a publicidade social e suas 

aplicações.  

A comunicação para as ONGs ganhou mais relevância com a popularização dos 

dispositivos mobile e a presença de um número cada vez maior de indivíduos conectados 

na contemporaneidade. As estratégias e técnicas publicitárias (utilizadas à exaustão pelo 

                                                           
13 Disponível em < https://g1.globo.com/ce/ceara/especial-publicitario/unifor/ensinando-e-

aprendendo/noticia/2018/08/09/estagio-voluntario-e-diferencial-no-curriculo.ghtml>. Acessado em 

24/04/2019. 
14 Em 2019, os membros do Laboratório estão finalizando a construção de um mapa epistemológico do 

conceito de publicidade social.  
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mercado para motivar o consumo) se tornaram fundamentais para a aproximação das 

instituições com a sociedade civil, de forma que possam mobilizar um número cada vez 

maior de pessoas em apoio a causas comuns. 

As redes sociais, que ganham novos usuários diariamente, têm se tornado um 

campo de potencialidades e fragilidades. O volume de dados emitidos - sejam eles 

verdadeiros ou falsos - aumenta diariamente o número de informação gerada e a 

velocidade de circulação do conteúdo cresce na mesma proporção. As tecnologias 

permitem a conexão entre indivíduos distantes e possibilitam que colegas, grupos ou 

mesmo comunidades inteiras se comuniquem, interajam e criem ou fortaleçam vínculos, 

como será discutido posteriormente. Por outro lado, os algoritmos e outros artifícios 

atuam de forma a categorizar e priorizar as informações e mensagens que são exibidas 

aos usuários, com um discurso que promete melhorar a usabilidade das plataformas, mas 

que, no fim, provoca uma segregação da informação com base em interesses comerciais 

(como ficou claro na última atualização do algoritmo do Facebook, como será visto mais 

à frente).  

Nesse contexto se encaixa a organização de apoio médico humanitário Médicos 

Sem Fronteiras (MSF). Criada em 1971 por um grupo de médicos e jornalistas, MSF 

aumentou sua área de atuação com o passar dos anos, ganhou mais escritórios e bases de 

apoio em todo o mundo, cresceu o número de colaboradores e se tornou uma das mais 

relevantes organizações não governamentais de todos o mundo. Tal relevância se traduz 

na capilaridade de MSF em todo o mundo, no total de 36 mil profissionais que trabalham 

para a instituição, no total valor arrecadado em doações ou mesmo com o Prêmio Nobel 

da Paz, recebido em 1991. 15  

No Brasil, MSF chegou em 1991 para combater uma epidemia de cólera e, 

concomitantemente, instalou seu primeiro escritório no país, no Rio de Janeiro. Nos anos 

subsequentes a organização seguiu realizando projetos no Brasil, ao passo que também 

se tornou um importante país para a captação de recursos e recrutamento de novos 

profissionais. Hoje, MSF mantém uma equipe de comunicação profissional e estruturada, 

que trabalha em projetos alinhados com os objetivos da organização (no país e no mundo). 

Sua importância no país se dá não apenas nos números da instituição, mas também na sua 

                                                           
15 Informações disponíveis no site Brasileiro de MSF <https://www.msf.org.br/quem-somos>. Acessado 

em 27/05/2018, às 9h54. 

https://www.msf.org.br/quem-somos
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capacidade de mobilização e de convocar a sociedade civil para atuar e agir em prol de 

uma causa. As redes sociais e seus canais digitais de comunicação, neste momento, tem 

se tornado uma importante ferramenta de divulgação para as organizações, que se 

apropriam das técnicas e ferramentas utilizadas pelo mercado para maximizar seus 

resultados e reinterpretar a forma de utilização de tais instrumentos.  

No fim do último ano, MSF organizou a ação #TodosContraTB para recolher 

assinaturas e pressionar os governos de diversos países a agirem pelo tratamento e cura 

de uma das doenças infecciosas que mais mata no mundo: a tuberculose. A doença é 

contagiosa e mata, em média, uma pessoa a cada 18 segundos. O descompasso está no 

fato de ser uma doença curável e com um custo de tratamento relativamente baixo, mas 

com um desinteresse por parte dos governos por atingir, majoritariamente, a parcela 

economicamente desfavorecida da população. A campanha #TodosContraTB é o objeto 

desta pesquisa e as postagens feitas durante o período da campanha no Facebook de MSF 

- de 11 a 16 de novembro de 2017 - o corpus da análise. 

Chega-se, portanto, ao seguinte questionamento: é possível afirmar que as ações 

de publicidade social utilizadas por Médicos Sem Fronteiras na campanha 

#TodosContraTB foram capazes de mobilizar a sociedade civil em prol de uma causa 

comum, a partir das redes sociais? Em órbita a esta questão surgem outras perguntas que 

norteiam a pesquisa: (a) qual o papel da publicidade social em um cenário de disputa por 

hegemonia? (b) podemos considerar #TodosContraTB um exemplo de publicidade social, 

tomando por base a definição epistemológica do conceito na perspectiva brasileira do 

Laccops? (c) qual o impacto das redes sociais e novas tecnologias para a mobilização da 

sociedade civil? Analisar as questões sob a égide das reflexões sobre comunicação, mídia 

e cotidiano é relevante para que possamos entender as formas de controle, discriminação 

e segregação envoltos nas novas ambiências e discutir formas de, através de suas 

potencialidades, utilizá-las como ferramenta contra-hegemônica pelas organizações não 

governamentais.  

A hipótese é que, uma vez que os novos ferramentais (redes sociais, sites, 

plataformas digitais, entre outros) são desenvolvidos para um fim hegemônico e 

mercadológico, a publicidade se apropria destes aparatos para repercutir a lógica 

mercantil. O uso das técnicas pelas ONG’s para um novo modo de fazer, assim como sua 

ação voltada para a criação e fortalecimento de vínculos que engajem a sociedade civil - 
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o que entendemos como uma das características da publicidade social – pode permitir que 

as instituições encontrem brechas para uma atuação contra-hegemônica, que se aproprie 

dos mesmos ferramentais, estratégias, táticas e técnicas, porém para um novo fim, não 

para impulsionar o consumo irrefletido ou manutenção de lógicas comerciais, mas em 

prol de um fazer contra-hegemônico, com benefício para a sociedade que a realiza.  

Serão analisadas as ações e técnicas utilizadas pela campanha #TodosContraTB 

para que se verifique se houve a utilização de instrumentos da publicidade comercial sob 

uma outra perspectiva, a de conscientizar a população sobre os problemas da tuberculose 

e a ingerência do seu tratamento em muitos países para que, a partir da informação, a 

população se sentisse motivada a aderir ao abaixo assinado e se engajar junto à 

organização para pressionar os governos a propor uma solução rápida e efetiva para o 

problema.  

Por isso, o objetivo central deste trabalho é analisar as postagens de 

#TodosContraTB no Facebook, a partir do conteúdo, personagens e argumentos contidos 

nas publicações analisadas, e, com base em suas performances16, avaliar se houve 

engajamento da sociedade civil na causa defendida pela organização.  

Para se chegar ao objetivo geral descrito acima, é essencial que as reflexões e 

análises passem pelos seguintes objetivos específicos: (a) analisar como a publicidade 

social se insere em um cenário de disputa por hegemonia. (b) compreender o que se define 

epistemologicamente como publicidade social na perspectiva brasileira e se a campanha 

#TodosContraTB pode se enquadrar - ou não - na definição. (c) entender as fragilidades 

e potencialidades das novas tecnologias para o fazer contra-hegemônico das ONGs. (d) 

descrever as estratégias da campanha #TodosContraTB e se elas foram capazes de 

mobilizar a sociedade civil e envolvê-la de forma ativa na resolução do problema. 

Para que se cumpram os objetivos supracitados será utilizada a seguinte 

metodologia: revisão bibliográfica (VERGARA, 2005), análise de conteúdo (BARDIN, 

2006) e análise de métricas (CUTRONI, 2010). A primeira dará suporte para a elucidação 

e cumprimento dos três primeiros objetivos específicos (a; b; c) através de uma leitura de 

autores e conteúdos disponíveis ao público geral que possibilitem a reflexão sobre os 

                                                           
16 Resultado alcançado por uma publicação nas redes sociais e que pode ser mensurada e acompanhada 

através de métricas quantitativas.  
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temas abordados com base em revistas científicas, artigos, livros, resenhas e outros 

materiais. Pretende-se, desta forma, fundamentar as reflexões com base em autores que 

já trabalharam temas transversais ou objetos similares, mesmo que sob outras 

perspectivas e objetivos, partindo deles para que se cumpram as análises da pesquisa. A 

revisão bibliográfica é o método que embasará as reflexões previstas nos três primeiros 

capítulos.  

O primeiro capítulo discutirá como a publicidade social atua na 

contemporaneidade. Para tal, se partirá de uma análise dos ciclos econômicos do 

consumo, descritos por Lipovetsky (2007), para entender como a publicidade comercial 

se relacionou com a difusão do consumo irrefletido e como ambos andaram de mãos 

dadas ao longo das transformações na forma de se produzir e consumir. Lipovetsky 

(2007) será a base para discutir como a publicidade comercial se relacionou e contribuiu 

para a manutenção das hegemonias vigentes. Isto posto, se adentrará em um debate sobre 

o conceito de hegemonia (GRAMSCI, 2004) e como a publicidade social se relaciona 

com ele.  

Uma vez que se entenda a hegemonia para além da dominação, mas como uma 

forma de manutenção do poder pelas classes dominantes através do controle das 

subjetividades e da ideologia, fica evidente a relevância da publicidade comercial como 

ferramenta de persuasão para a manutenção da hegemonia (e das disparidades). Em 

seguida, será discutido o conceito de contra-hegemonia e como a publicidade social se 

relaciona com ele, assim como seus desafios de realizar ações que envolvam a sociedade 

civil, considerando a imersão dos indivíduos no cotidiano (HELLER, 2006) e como o 

vínculo (SODRÉ, 2012) pode ser o caminho para a efetividade das mobilizações. 

O segundo capítulo será terá enfoque nas discussões sobre o conceito de 

publicidade social (SALDANHA, 2012) e suas utilizações, pautando as reflexões iniciais 

da pesquisa. É necessário que se reflita sobre o papel social da publicidade na 

contemporaneidade e, em que medida, ela serve de ferramenta para a manutenção do 

status quo. O conceito de publicidade social, na perspectiva brasileira (SALDANHA, 

2017), identifica um mesmo modo de fazer da publicidade comercial, mas para um 

diferente fim. Todavia, antes de se chegar na visão do conceito defendido pelo Laccops, 

é preciso que se caminhe pelas perspectivas epistemológicas estadunidenses e espanhola, 

delimitando, assim, suas fronteiras conceituais. Para os pesquisadores norte-americanos 
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o conceito de publicidade social carrega em seu cerne um objetivo mercadológico, 

atuando como um braço do marketing social (KOTLER e ROBERTO, 1992), ou servindo 

apenas à comunicação de temas de utilidade pública (MANOFF, 1985). A visão 

espanhola, muito influenciada pela definição defendida por Kotler e Roberto, enxerga as 

causas sociais como uma oportunidade de negócio onde a publicidade social seria uma 

das ferramentas para operar neste mercado, operando como um dos quatro “Ps” do 

marketing (GARCIA, 2004). É importante, portanto, pontuar as diferenças com o 

conceito de publicidade social defendido no Brasil, que tem o fazer contra-hegemônico 

como elemento central de atuação e o engajamento e inclusão da sociedade civil na 

resolução das causas sociais como sua forma de ação. 

MSF pode ser considerada uma das maiores ONGs do planeta, seja pela sua 

capilaridade em diversos países e estando presente em todos os continentes, ou seja pelos 

inúmeros reconhecimentos internacionais (como o prêmio Nobel recebido pela 

organização). As análises não se voltarão para a estrutura da organização, mas sim para a 

comunicação e suas estratégias na tentativa de engajar os sujeitos nas causas que apoia e 

atua. Analisaremos se a apropriação das técnicas publicitárias da campanha 

#TodosContraTB pode gerar vínculo entre o indivíduo e a causa (com base na análise de 

conteúdo e análise de métricas), reutilizando as táticas amplamente praticadas pelo 

mercado, porém para um objetivo comum. A utilização da publicidade de forma contra-

hegemônica e vinculativa é a base para a compreensão do conceito de publicidade social 

(SALDANHA, 2012). Ao enxergar o potencial contra-hegemônico da publicidade social, 

através da apropriação das técnicas e a maximização da capacidade vinculativa, a 

publicidade deixa de ser uma ferramenta apenas para motivar o consumo e difundir os 

princípios e valores mercantis. Esta forma, que entendemos por publicidade social (idem, 

2012), desloca a publicidade de uma função unicamente mercantil e a coloca como 

elemento para questionar as disparidades contemporâneas, utilizando-se de estratégias 

para mobilização dos indivíduos com um propósito contra-hegemônico. 

É necessário que se faça uma reflexão, que compõe o segundo capítulo, diante dos 

diversos trabalhos acadêmicos que vêm sendo publicados com termos contíguos ao 

conceito de publicidade social, mas que nada tem a ver com a definição aqui trabalhada. 

Algumas posições defendem a utilização de causas sociais ou ambientais por empresas 

como forma de melhorar suas imagens ou a realização de ações que objetivem a 
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manutenção da sustentabilidade corporativa - como é o caso do Marketing Social 

(KOTLER e ROBERTO, 1992) e da Comunicação Organizacional Verde (MURAD, 

FILHO e BOFF, 2013), por exemplo. Outros conceitos, como o de responsabilidade 

social, que seriam “as obrigações da empresa com a sociedade” (KUNSCH, 1997, p. 143), 

que discute como as companhias podem contribuir e diminuir seus impactos na sociedade. 

A possível proximidade etimológica é antagônica ao abismo epistemológico que separa 

estes termos do que se defende por publicidade social no Brasil que tem em seu cerne o 

fazer contra-hegemônico. A publicidade social é aquela utilizada pelas organizações não 

governamentais, movimentos sociais, minorias e por tantos outros grupos para engajar a 

sociedade civil e incluí-la na resolução de problemas comuns. Tal definição não pode ser, 

portanto, confundida com esta distopia dos conceitos que defendem a utilização do social 

como publicidade, e não de uma publicidade social. Diversas marcas passaram a ter suas 

ações sociais e ambientais como diferenciais competitivos na batalha pela preferência dos 

consumidores e passaram a se utilizar das causas como oportunidade de negócio ou como 

forma de se aproximar dos seus públicos alvo, porém, sem envolver a sociedade civil na 

resolução dos problemas e sem engajar o indivíduo como atores centrais das 

transformações sociais. Em síntese, é preciso entender como os diversos outros conceitos 

enxergam a relação das grandes companhias com a sociedade para que se demonstre as 

fronteiras com a publicidade social, que tem como base a ação contra-hegemônica.  

O terceiro capítulo discutirá as características das redes sociais (em especial do 

Facebook) e como elas se relacionam com as organizações não governamentais. As novas 

ambiências digitais serão discutidas tomando como base as análises de Levy (1999), 

Jenkins (2008), Castells (2013) e Fuchs (2014) que, em função das suas visões díspares, 

permitem uma análise que considere as potencialidade e fragilidades dos novos aparatos, 

assim como possibilitam uma discussão sobre os algoritmos das redes sociais. O objetivo 

é promover um diálogo entre os conceitos e visões, em face das realidades e 

características do corpus, de forma que sirvam de base para as reflexões, como prevê a 

revisão bibliográfica (VERGARA, 2005). É preciso reconhecer as fragilidades e os 

artifícios hegemônicos engendrados na grande rede, todavia não se pode descartar suas 

potencialidades.  

Durante o período de elaboração deste trabalho, mais especificamente no dia 13 

de janeiro de 2018, o Facebook, através de uma nota oficial, anunciou que modificaria, 
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mais uma vez, as regras de seus algoritmos. Nos dias subsequentes ao anúncio os usuários 

passariam a enxergar no seu feed17, prioritariamente, as publicações feitas por alguns de 

seus amigos, diminuindo, portanto, o alcance do conteúdo das fanpages18. A justificativa 

era melhorar a usabilidade da plataforma, que passaria a mostrar o conteúdo que os 

usuários possuem mais interesse (ou que o algoritmo entende como mais interessante ou 

que recebessem investimentos publicitários). O objetivo comercial, embora não estivesse 

contido na nota oficial, também era evidente. A ação motivaria as páginas corporativas 

que desejassem anunciar no Facebook a pagar para que seu conteúdo fosse visto pelos 

usuários.  

Mercadologicamente (e de acordo com a definição do próprio Facebook) entende-

se por alcance o número de vezes que uma publicação foi exibida para um usuário. A 

própria rede social divide o alcance em duas categorias: alcance orgânico19, aquele obtido 

sem impulsionamento, quando a ferramenta entende o conteúdo como relevante e mostra 

para os usuários sem que a conta que o publicou precise pagar por isso; e o alcance pago, 

aquele que é obtido de acordo com o investimento de mídia do anunciante e com as 

diversas possibilidades de segmentação que o Facebook oferece. Reduzir o alcance 

orgânico das fanpages significa, na prática, minimizar a quantidade de pessoas que são 

expostas às publicações feitas no Facebook. A redução impacta diretamente na 

necessidade das organizações de investirem em divulgação para que seus conteúdos 

sejam vistos dentro da rede social e, por outro lado, diminuem a capacidade das 

publicações contra-hegemônicas de chegarem a um número maior de pessoas sem que 

paguem ao Facebook.  

Uma vez que se compreenda que uma das formas de agir da publicidade social é 

através do engajamento da sociedade civil na resolução das causas, o acesso dos usuários 

aos conteúdos divulgados é fundamental para que se criem e fortaleçam os vínculos, 

aproximando os sujeitos das causas e convertendo-os atores engajados pelas mudanças 

propostas. A redução do engajamento orgânico força os grupos que promovem as 

                                                           
17A página principal do Facebook, onde o usuário pode ver as publicações e interações daqueles com que 

tem contato pela plataforma. 
18 Páginas de empresas ou grupos. 
19 Orgânico é o termo utilizado pelo próprio Facebook para se referir ao alcance obtido por uma publicação 

sem que o usuário ou o perfil corporativo precise pagar por isso. Entretanto, é importante que se reflita 

sobre o conceito de alcance orgânico pois, a performance de uma publicação está diretamente ligada às 

priorizações dos algoritmos, como será discutido de forma mais aprofundada no capítulo 3.  



29 
 

campanhas contra-hegemônicas a escolherem entre a redução da repercussão de suas 

ações ou a necessidade de se investir em impulsionamento no Facebook (necessitando de 

uma verba que, muitas vezes, as organizações não dispõem).  

E não foi a primeira vez que a empresa de Zuckerberg alterou os algoritmos para 

diminuir o alcance das fanpages, que vêm decrescendo gradativamente desde a criação 

da rede social. Tal configuração, presente não apenas no Facebook, mas em diversas 

outras plataformas, faz com que se reflita sobre a importância e os impactos das redes 

sociais (e de seus algoritmos) para as Organizações Não Governamentais e os 

movimentos sociais. A análise da campanha #TodosContraTB visa analisar se as ações 

realizadas por MSF foram capazes de encontrar brechas para a mobilização social com 

fim contra-hegemônico em uma ferramenta comercial (e hegemônica).  

As redes sociais, para Fuchs (2014), são uma forma de segregação. Seja pelas 

barreiras econômicas que dificultam ou impedem o acesso às tecnologias que permitem 

aos indivíduos acessar as redes sociais, ou seja pelo algoritmo do Facebook que 

determina, com base em números ou investimentos, os conteúdos que serão exibidos aos 

usuários. A lógica é, sobretudo, envolta em uma ausência de transparência acerca de seus 

critérios e prioridades, o que encaixa as redes sociais em uma lógica hegemônica, o que 

dificulta a ação das organizações não governamentais. Já para Castells (2013) as redes 

sociais são uma grande oportunidade para que os movimentos sociais mobilizem 

multidões em prol de suas causas, enxergando as potencialidades desta tecnologia.  

Às ONGs (assim como aos movimentos sociais) sempre coube buscar as 

“brechas”. Não é uma particularidade das tecnologias digitais a lógica hegemônica, que 

está presente na mídia impressa, nas rádios ou mesmo nas grandes emissoras de televisão. 

É preciso ter um olhar crítico para com ela, o que é claro, mas é importante que se discuta 

suas potencialidades e como, mesmo com todos os entraves, pode ser possível maximizar 

as ações das ONGs, permitindo que elas se comuniquem com maior capilaridade, rapidez 

e menor custo com seus apoiadores.  

No quarto capítulo serão abordadas algumas informações sobre MSF, assim como 

os detalhes de sua história, princípios, atuação e presença digital (com foco nas páginas 

brasileiras), para que se entendam os detalhes da organização que realizou a campanha 

tomada como objeto deste trabalho. Em seguida, será realizada uma descrição detalhada 
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da campanha #TodosContraTB que visava, através de uma petição online, recolher 

assinaturas para pressionar Ministros da Saúde de diversos países com altos índices de 

morte por tuberculose à tomarem ações práticas e efetivas no combate à doença. Durante 

a campanha foram feitas sete publicações na página de MSF, e essas postagens serão 

tomadas como corpus de análise deste trabalho.  

A análise será realizada tomando como corpus as publicações sobre o tema 

#TodosContraTB, feitas entre os dias 11 e 16 de novembro de 2017 (período de duração 

da campanha), na fanpage brasileira de MSF no Facebook. As postagens, que se alternam 

entre links, vídeos, imagens e GIFs, passarão, primeiramente, por uma análise de 

conteúdo (BARDIN, 1977), considerando os elementos e argumentos utilizados nas 

publicações na tentativa de mobilizar os indivíduos em favor da causa.  

O método de análise de conteúdo de Bardin (ibidem) prevê que sejam realizadas 

cinco etapas fundamentais para sua realização: (1) preparação das informações, (2) 

unitarização do conteúdo, (3) categorização ou classificação, (4) descrição e (5) análise. 

Por este motivo, a análise começou de forma descritiva, detalhando as características de 

cada uma das publicações e destacando alguns elementos fundamentais para uma 

estratégia de campanha, como o cronograma de postagens e a pluralidade de formatos 

divulgados. Em seguida, foram realizadas as seguintes análises (seguindo as etapas 

previstas pelo método) na tentativa de se compreender as escolhas da comunicação de 

MSF na composição do conteúdo da campanha: 

- Análise de personagens: os personagens contidos nas publicações foram 

analisados tomando como unidade de medida o número de personagens20, enquadrados 

dentro das seguintes categorias21 - papel nas narrativas (paciente, profissional de saúde, 

apoiador de MSF, parente/amigo de paciente e não identificado), faixa etária (criança, 

jovem, adulto e idoso), gênero (homem e mulher) e etnia (branco, negro, asiático e hindu). 

O objetivo é entender as escolhas das categorias pela equipe de comunicação de MSF e 

como (e se) elas contribuíram para os objetivos da campanha.  

- Análise de frases: as frases contidas nos textos, legendas e falas dos personagens 

das publicações foram analisadas tomando o número de frases como unidade de medida22 

                                                           
20 Etapa (2) da análise de conteúdo proposta por Bardin.  
21 Etapa (3) da análise de conteúdo proposta por Bardin. 
22 Etapa (2) da análise de conteúdo proposta por Bardin. 
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e categorizadas23 de acordo com sua mensagem central (informação sobre a TB, 

informação de MSF, informação do encontro ministral, informação da campanha, história 

da personagem e call to action). O objetivo é conseguir entender como as categorias 

podem se enquadrar em argumentos racionais e emocionais e avaliar se as escolhas de 

MSF contribuíram para o engajamento dos usuários.  

- Análise de termos: as palavras utilizadas nos textos, legendas e falas dos 

personagens foram tomadas como unidade de medida24 e agrupadas25 de acordo com sua 

repetição, para que se pudesse analisar os principais termos utilizados por MSF na 

tentativa de engajar os usuários.  

Uma vez realizada a análise de conteúdo, iniciou-se uma análise das métricas das 

publicações da campanha #TodosContraTB. Não se deve reduzir o conceito de 

engajamento à formula utilizada pelo mercado que cruza os dados de alcance das 

publicações com seu número de interações, nem se deve tratá-lo como sinônimo de 

interação. O ato de um indivíduo curtir, comentar ou compartilhar uma publicação no 

Facebook não significa que ele está engajado com a causa contida na publicação. Não é 

possível analisar o engajamento sem que se avalie a criação e o fortalecimento de 

vínculos. Engajamento pressupõe um vínculo. O vínculo entre o indivíduo e a causa, a 

organização, ou outro indivíduo é o que o desloca da inércia e o insere como ator no 

processo de transformação social. O conceito de engajamento será discutido de forma 

mais detalhada em terceiro capítulo. Entretanto, é importante que se reforce que analisar 

as métricas das publicações não significa, na prática, analisar o engajamento. Entende-se 

por métrica tudo aquilo que pode ser mensurado e, nas tecnologias digitais, as formas 

mensuração ficaram mais precisas e assertivas.  

Segundo Cutroni (2010), que estava preocupado em desenvolver formas de se 

utilizar as métricas das plataformas digitais para analisar a performance e gerar insights 

para as companhias que utilizam as ferramentas digitais para divulgar e vender produtos, 

é necessário que se analisem as métricas dentro de um conjunto, de forma que, a partir do 

cruzamento das informações possam ser tiradas as conclusões. O autor estava preocupado 

com a utilização mercadológica da análise de métricas, entretanto, a análise foi utilizada 

                                                           
23 Etapa (3) da análise de conteúdo proposta por Bardin. 
24 Etapa (2) da análise de conteúdo proposta por Bardin. 
25 Etapa (3) da análise de conteúdo proposta por Bardin. 
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neste trabalho para avaliar se, do ponto de vista das métricas do Facebook, a campanha 

teve um resultado positivo ou não. E se conseguiu se configurar como um exemplo de 

publicidade social.   

Foi solicitado à organização Médicos Sem Fronteiras o acesso aos dados privados 

das publicações (como alcance, número de cliques, tempo de visualização, entre outros), 

todavia, até o momento, a instituição não forneceu o acesso a tais informações. Por esse 

motivo, a análise de métricas foi realizada considerando os dados públicos das postagens 

(curtidas, compartilhamentos e visualizações de vídeos). Como já citado, não se deve 

tratar engajamento como sinônimo de interação (em seu sentido técnico, como vem sendo 

defendido e quantificado pelo mercado), da mesma forma que analisar as métricas de 

interação não significa analisar o engajamento. Todavia, entende-se que uma campanha 

que tenha cumprido seu objetivo de criar vínculo entre os indivíduos e a causa e engajá-

los na resolução do problema, teria uma variação nas métricas de performance das 

publicações da campanha em relação às publicações rotineiras da página. Ou seja, por 

mais que interações não possam ser tratadas como engajamento, uma campanha que tenha 

engajado os indivíduos certamente teria uma variação positiva refletida nas métricas de 

performance. Por esse motivo, o número de curtidas, compartilhamentos e comentários 

foi comparada com a performance das demais publicações do mês, para que se avalie se 

a campanha teve um resultado acima da média das demais postagens.  

A análise de conteúdo das publicações e de métricas da campanha 

#TodosContraTB possibilitaram que se refletisse sobre alguns equívocos da campanha de 

Médicos Sem Fronteiras e seus impactos no resultado final da ação. As conclusões 

provocaram reflexões sobre seu enquadramento no conceito de publicidade social e 

motivaram alguns apontamentos, visando contribuir para a discussão acerca do conceito 

de publicidade social defendido pelo Laccops no Brasil, ponderando, até que ponto, o 

fazer contra-hegemônico deve estar atrelado a uma estratégia (SODRÉ, 2006) que tenha 

a criação e o fortalecimento do vínculo (SODRÉ, 2002) como elemento fundamental para 

sua atuação efetiva.  
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CAPÍTULO 1: COTIDIANO MIDIATIZADO E AS FRONTEIRAS DA 

MOBILIZAÇÃO 

Ao longo dos anos, a publicidade se transformou de acordo com as mudanças das 

formas de produção, dos modos de consumo dos indivíduos e da organização da 

sociedade. Ela teve participação ativa na construção de relações e comportamentos 

voltados para o consumo irrefletido da atualidade, auxiliando na difusão de padrões de 

vida e das formas de consumir. Entender sua relação estreita com o mercado é 

fundamental para que se analise como sua dinâmica se insere em um cenário de disputa 

ideológica e de batalhas por hegemonia, pois, uma vez que se estabeleça como base para 

a ação da publicidade social a apropriação das técnicas hegemônicas para um fim contra-

hegemônico, é importante debater o que se entende por tais conceitos e suas relações com 

a publicidade ao longo dos anos. Se a publicidade em sua cronologia foi utilizada de 

forma majoritária pelo mercado para reforçar hegemonias, a pergunta que paira é como 

os mesmos ferramentais podem ser reapropriados pelos grupos subalternos em um 

cotidiano midiatizado para a realização de ações contra-hegemônicas e qual o seu papel 

nesta arena de batalhas.  

 

1.1 Uma breve história da publicidade e os ciclos de consumo 

A publicidade e o consumo andam de mãos dadas na contemporaneidade. Mesmo 

não tendo sido o primeiro objetivo da publicidade, ou de etimologia, deve-se considerar 

sua participação, para não dizer sua parcela de responsabilidade, no cenário de consumo 

exacerbado da atualidade. O atrelamento da felicidade dos indivíduos ao ato de consumir 

(LIPOVETSKY, 2007) se relaciona de forma direta com sua imersão em um plasma de 

marcas e as estratégias de venda utilizadas pelo mercado para cooptar novos 

consumidores para seus produtos. As estratégias da publicidade mercadológica foram se 

desenvolvendo e se aprimorando com o passar dos anos, à medida que a sociedade 

passava por transformações, a publicidade se adequava (ou ajudava) na configuração dos 

novos cenários. O que se assistiu nas últimas décadas foi uma forma de educação dos 

indivíduos para o consumo, aos moldes do mercado, de forma que os produtos estivessem 

atrelados à questões para além do objeto físico ou serviço adquirido.  
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Pode-se dizer que a publicidade social se localiza na contramão das ações 

publicitárias que visam reforçar e impulsionar determinados padrões de consumo. Antes 

que se adentre nos debates acerca da recente conceituação, é necessário entender a história 

da publicidade (partindo do viés comercial, em uma perspectiva nacional e global) e como 

ela, com o passar dos anos, se engendrou como forma de propagar e motivar o consumo 

e se tornou uma ferramenta para a perpetuação de uma hegemonia.  

Pode-se considerar que, ao seguir a ótica comercial pela qual o senso comum 

enxerga a publicidade hoje, ela “existiu sempre: desde que o homem, artesanalmente, 

produziu algum bem de consumo e tentou persuadir outro homem a adquiri-lo. ” 

(GOMES apud SALDANHA, 2017, p.1.038). Publicidade se origina do latim (publicus) 

e tem seus primeiros registros em um dicionário da Academia Francesa (publicité), e se 

referia à publicação, leitura de leis e julgamentos (RABAÇA e BARBOSA, 2014). 

Posteriormente o termo passou a ter um sentido mercantil, visando a obtenção do lucro e 

a difusão do consumo. Por esta face podemos perceber que o sentido da palavra não parte 

da motivação do consumo, mas sim do ato de tornar algo público (seja uma lei, um 

produto, uma marca ou uma causa social). 

Lipovetsky (2007) entendeu as mudanças nas formas de produção e de consumo 

como três grandes ciclos da economia de consumo. O 1º ciclo, marcado pelo início da 

produção em massa, tem como principal característica a capacidade de produção em larga 

escala e o início da utilização de marcas para o reconhecimento, divulgação e 

diferenciação dos produtos. No 2º ciclo, logo após a grande guerra, máquinas se tornaram 

mais eficientes, aumentando sua capacidade de fabricação, diminuindo as perdas e 

acelerando o processo. À publicidade coube motivar a compra e fomentar o consumo 

irrefletido dos bens produzidos. O 3º ciclo é marcado por uma personalização cada vez 

maior dos produtos em um período em que a ansiedade dos consumidores se refletia nos 

seus hábitos de compra. É importante que se analise de forma detalhada como a 

publicidade se transformou ao longo dos três períodos. 

Lipovetsky (ibidem) chamou de 1º ciclo da economia de consumo o período 

posterior à revolução industrial, que foi marcado por diversas transformações graças às 

mudanças nos meios de produção e transporte, ou o início da produção em massa. As 

tecnologias, novas para o período, permitiram uma produção em larga escala, com 

fábricas capazes de multiplicar sua produção de forma exponencial. Os novos meios de 
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transportes faziam com que aqueles produtos chegassem de forma mais rápida em mais 

lugares.  

Não se pode tratar a revolução industrial apenas como uma mudança no modo de 

fazer do mercado, mas é necessário considerar as mudanças na forma de consumir dos 

indivíduos. A publicidade atuou de forma essencial na realização das transformações que 

se sucederam, ajudando a motivar o interesse nos produtos produzidos em larga escala.  

O capitalismo de consumo não nasceu mecanicamente de técnicas 

industriais capazes de produzir em grandes séries mercadorias 

padronizadas. Ele é também uma construção cultural e social que 

requereu a "educação" dos consumidores ao mesmo tempo que o 

espírito visionário de empreendedores criativos. (Idem, ibidem, 2007, 

p.28) 

A publicidade mercadológica, no sentido como a enxergamos hoje, tem sua 

origem neste período (GOMES, 2001) posterior à revolução industrial. Antes, os produtos 

eram vendidos e comprados de forma anônima, sem uma marca. A maior parte das vendas 

era feita a granel. As principais contribuições da publicidade para as transformações deste 

período foi a criação de marcas para os produtos e o crescimento exponencial dos 

investimentos em divulgação – que se refletiram no aumento do consumo. Despontaram 

marcas que se encontram nas prateleiras dos mercados até os dias de hoje, como Coca-

Cola, P&G, Heinz, entre outras (LIPOVETSKY, 2007). No período, deve-se destacar 

também o crescimento das montadoras, que começavam a fabricar carros em massa e com 

um menor custo, e contaram com o apoio da publicidade na ampliação do mercado 

consumidor.  

Pode-se considerar que a publicidade, da forma como se conhece na atualidade, 

surgiu no período da revolução industrial. Não bastava apenas que se aumentasse a 

quantidade de produtos saindo das linhas de produção das fábricas, era necessário que se 

fomentasse e se expandissem os mercados consumidores, fomentando a compra dos bens 

de consumo. Nascia assim a publicidade nos moldes atuais.  

Ela nasceu da industrialização, com o advento da revolução industrial, 

a produção em série, a urbanização, as grandes lojas de departamentos, 

os meios de comunicação de massa, os transportes coletivos e, graças a 

tudo isso, com a elevação do nível de vida: a publicidade fez a 

prosperidade e a prosperidade fez a publicidade. Ambas, prosperidade 

e publicidade, são causa e efeito da revolução industrial. (GOMES apud 

SALDANHA, 2017, p.115) 
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As novas linguagens e os diversos signos emergiam na tentativa de aproximar 

indivíduos e marcas, e permitindo que elas se diferenciassem dos produtos artesanais e 

manuais produzidos até aquele período. Uma vez que não podem existir signos em um 

cenário interindividual, pois eles demandam uma interação entre as consciências 

(BAKTHIN, 1986), a publicidade teve um papel fundamental na criação de sentido para 

as novas companhias que ganhavam marcas na mesma velocidade que otimizavam e 

aceleravam seus processos de produção. 

Décadas depois (embora ainda dentro do 1º ciclo descrito por Lipovetsky), mais 

especificamente nos anos 1913 ou 191426, surgiria, no Brasil, a primeira agência de 

publicidade do país. “A Eclética” foi fundada por João Castaldi e Jocelyn Benaton para 

agenciar anúncios em jornais impressos da época. Um pouco mais tarde, as grandes 

empresas multinacionais aterrissaram no território brasileiro e começaram a ter suas 

agências in house27. Somente anos depois as agências de publicidade começaram a abrir 

seus escritórios e a somar contas, sendo um elemento importante para a aceleração 

econômica do país e a ampliação da circulação financeira (SALDANHA,2016). Tais 

movimentações, no Brasil e no exterior, já demonstraram, ainda no 1º ciclo de consumo, 

a proximidade da publicidade com o consumo e como as transformações de um se 

refletem de forma consoante nas modificações do outro.  

Para Lipovetsky (2007), o 2º ciclo do consumo vai se dar nas três décadas do pós-

guerra, quando se amplia a capacidade de produção das indústrias que, com o passar dos 

anos, melhoraram o desempenho de suas máquinas. "A sociedade da abundância", como 

também se refere o mesmo autor ao período histórico, ocorre graças ao aumento do poder 

de compra dos salários e da ampliação da oferta de produtos que, com a otimização da 

produção, tiveram seus preços reduzidos. Também começam a se discutir (e executar) 

formas de reduzir o tempo de vida dos produtos, seja pela renovação rápida de tendências 

e estilos ou pela obsolescência programada, para fazer com que o indivíduo volte às 

prateleiras o quanto antes.  

A publicidade se faz presente, em especial, no despertar do desejo pelo consumo 

e no desenvolvimento de uma vontade crônica de consumir. Uma "obsolescência 

dirigida” faz com que os indivíduos consumam cada vez mais, dimensionando cada vez 

                                                           
26  Não existe documentação oficial que que comprove o ano de fundação. 
27  Áreas de empresas que atuam como uma agência interna.  
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menos os impactos – em especial os ambientais - do que se compra, seja no âmbito global 

pelo aumento irracional do consumo de matéria prima, ou seja pelas complicações 

microeconômicas dos ambientes familiares, quando o custo do que se consome ultrapassa 

o que se ganha.  

Há algo mais na sociedade de consumo além da rápida elevação do 

nível de vida médio: a ambiência de estimulação dos desejos, a euforia 

publicitária, a imagem luxuriante das férias, a sexualização dos signos 

e dos corpos. Eis um tipo de sociedade que substitui a coerção pela 

sedução, o dever pelo hedonismo, a poupança pelo dispêndio, a 

solenidade pelo humor, o recalque pela liberação, as promessas de 

futuro pelo presente. A segunda fase se mostra como a "sociedade do 

desejo". (Idem, ibidem, p.35) 

 

Entre os anos 60 e 70 o Estado brasileiro fiscalizava todas as propagandas políticas 

que eram veiculadas e normatizou uma regulação, através de aprovação prévia, de toda 

produção publicitária realizada. Como forma de driblar o modelo proposto de regulação, 

o mercado publicitário nacional, no fim do 2º ciclo do consumo,2 foi criado o Código de 

Autorregulação Publicitária (1977/1978) e é fundada (1979) a Comissão Nacional de 

Autorregulação Publicitária, que se transformou, posteriormente, no Conselho de 

Autorregulação Publicitária, que regula as atividades publicitárias até os dias de hoje. 

(SALDANHA, 2017) 

O 3º ciclo do consumo é dado sobre um fundo de desorientação e de ansiedade 

crescente do consumidor, que se reflete no sucesso das marcas. (LIPOVETSKY, 2007) 

Com o avanço da personalização da produção, os indivíduos passaram a buscar no 

consumo formas de pertencimento e valorização nos seus grupos sociais. Não mais – ou 

não apenas – o consumo para “parecer ser”, mas sim um consumo que o encaixe nas 

características de seu grupo. O indivíduo passa a buscar nos produtos ou serviços 

consumidos a complementaridade do seu ser e ver, refletido no consumo, sua forma de 

adequação ao grupo. A publicidade, neste novo ciclo, coloca o produto como coadjuvante 

dos anúncios e dá lugar à venda de um estilo de vida, criando relações afetivas com as 

marcas. 

Em primeiro lugar, muitas campanhas se afastam da valorização 

repetitiva do produto, privilegiando o espetacular, o lúdico, o humor, a 

surpresa e a sedução dos consumidores. A publicidade denominada 

"criativa" é a expressão dessa mudança. Já não se trata tanto de vender 

um produto quanto de um modo de vida, um imaginário, valores que 
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desencadeiam uma emoção: o que a comunicação se esforça para criar 

é cada vez mais uma relação afetiva com a marca. (Idem, ibidem, p.96) 

 

A atuação da publicidade está para além da simples divulgação de um 

determinado produto. O 3º ciclo é marcado pelo avanço das marcas nas estratégias que 

visam a manipulação dos afetos, que ocorrem de forma não consciente entre os indivíduos 

(SODRÉ, 2006) e cria, entre eles e as marcas, uma relação que extrapola o ato de 

consumir. O que é possível pela aproximação da linguagem e da compreensão dos signos 

contidos nos anúncios.  

A publicidade contemporânea motiva em suas mensagens o consumidor a 

enxergar em um produto ou empresa o que lhe falta para pertencer a um determinado 

grupo, minimizando suas diferenças e colocando o consumo como um elemento central 

para que se conectem. O que acaba acontecendo, entretanto, é uma ausência constante e 

um vazio geralmente preenchido pelo consumo. A felicidade passa a ser atrelada ao ato 

de comprar, ao passo que consumir se torna um prazer. A sociedade capitalista se 

estruturou de forma a priorizar a manutenção dos privilégios e a constante busca por 

consumir. Não se pode colocar a publicidade como único elemento na criação deste 

contexto, da mesma forma que não se pode ignorar sua contribuição.  

Ao assumir que a publicidade vem sendo utilizada há anos para fomentar o 

consumo e fazer girar a mecânica do sistema capitalista, pode-se buscar formas de 

ressignificar suas ferramentas. A publicidade social parte das ressignificações que, assim 

como a publicidade social afirmativa, comunitária, de causa, de interesse público28 ou 

transversal, se apropriam das técnicas para um novo modo de fazer. Quando se fala de 

publicidade social refere-se à possibilidade da utilização das ferramentas hegemônicas, 

que andam de mãos dadas com as formas de controle do sistema capitalista e a motivação 

do consumo exacerbado, para um fim contra-hegemônico. A utilização da publicidade 

social pelas Organizações Não Governamentais, grupos minoritários, movimentos 

sociais, entre outros, é a subversão das ferramentas do sistema, a reapropriação das 

técnicas e a reutilização das estratégias, para um fim diferente - com potencial de 

mobilização de trazer a sociedade civil para o contexto e torná-la parte da mudança.  

                                                           
28 Que atualmente passou por um processo de ressignificação conceitual e sua nomenclatura passou a ser 

“interesse público”, que está sendo desenvolvido de forma mais aprofundada pelos pesquisadores do 

LACCOPS.  
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Se a base da publicidade social se pauta no fazer contra-hegemônico (que não se 

opõe à publicidade mercadológica, mas atua em uma outra lógica), é necessário pontuar 

o que se entende por hegemonia e sua relação com a publicidade e os ciclos do consumo. 

Não se pretende reduzir o processo hegemônico ao fazer publicitário, uma vez que a 

publicidade mercadológica pode ser apontada como ferramenta hegemônica ao longo de 

toda a sua história, mas as formas de dominação não se restringem à ela, uma vez que 

sempre se utilizaram de outras frentes e forças.  

 

1.2 Publicidade, ideologia e hegemonia 

 

Discutir hegemonia, assim como as ações contra-hegemônicas, é, a princípio, 

entendê-la como um processo em construção, não como camadas estratificadas e inertes. 

Enxergar a hegemonia pela perspectiva de Gramsci (2001) possibilita que se perceba o 

papel da publicidade no processo de disputa e como as campanhas e ações de 

comunicação, com seu viés comercial e focado na motivação do consumo irrefletido, tem 

impactado diretamente nas batalhas hegemônicas.  

É preciso, a priori, diferenciar o conceito de dominação do que se entende por 

hegemonia para que assim, seja possível apontar o papel da comunicação (em especial da 

publicidade) em ambos os processos. Por dominação entende-se o controle através da 

coerção. É a utilização da força para que se assegure a submissão do grupo ou indivíduo 

à aquele que domina. (WILLIANS, 2005) A dominação se baseia no uso da força, seja 

diretamente, no emprego concreto de ferramentas punitivas e de correção aos divergentes, 

ou indireta, na intimidação de ações, projetos ou mobilizações que se posicionem contra 

a ordem dominante.  

A publicidade - e a propaganda - contribuiu de diferentes formas para os regimes 

autoritários que tenham usado a dominação como ferramenta para a sua perpetuação no 

poder, que partiram do pressuposto de que “é mais seguro ser temido que amado” 

(MAQUIAVEL, 2010, p. 102) e optaram por fazer da coerção sua estratégia. Seja na 

publicização de informações que deem aos opositores a dimensão das sanções que 

poderiam ser sofridas por aqueles que discordassem do regime, com campanhas que 

tirassem o foco das perseguições ou mesmo ações que chancelassem tais atitudes.  
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Não é à toa que o regime nazista, que chegou ao poder na Alemanha em 1933 

após a ascensão de Hitler ao posto mais alto do país, é um dos casos mais emblemáticos 

da utilização da propaganda para fins políticos. O seu Ministro da Propaganda, Joseph 

Goebbels, era o responsável por desenvolver as estratégias de comunicação para que a 

propaganda nazista desse, ao regime, o suporte necessário para sua manutenção, 

mostrando aos opositores o poder de coerção do Estado, construindo a imagem de um 

inimigo comum à nação (todas as minorias que deveriam ser perseguidas), assim como 

as entregas governamentais.  

O regime nazista não é um exemplo de manutenção do poder através apenas da 

dominação, de forma descolada do processo de controle hegemônico. A propaganda 

nazista construía para a sociedade alemã da época um estilo de vida, apresentava os 

culpados pela crise e pregavam a raça pura. Da mesma forma, saberes científicos eram 

distorcidos e as leis modificadas ao comando do regime, o que demonstra uma tentativa 

de manutenção do status quo da época através de outros elementos que não apenas a força 

e a coerção. Entretanto, mesmo em face a tais ações, ele ainda segue sendo um exemplo 

de como a propaganda pode dar suporte para a realização de ações coercitivas por parte 

do governo. Mesmo que a força não tenha sido, na época, utilizada sozinha na manutenção 

do regime, a propaganda auxiliou na difusão de mensagens que justificassem a 

necessidade e importância do regime para a população alemã.  

Não se deve colocar os conceitos de dominação e hegemonia como antagônicos, 

porém, deve-se considerar que o conceito de hegemonia rompe com a manutenção do 

poder de um determinado grupo social apenas pelo uso da força, e desloca o controle para 

outras esferas. A hegemonia perpassa, por exemplo, as ações políticas e culturais, de 

forma a manter os grupos heterogêneos alinhados com as diretrizes do grupo hegemônico. 

A hegemonia, à luz de Gramsci (2004), desloca do conceito seus elementos puramente 

coercitivos e leva a batalha por hegemonia para o campo da subjetividade dos indivíduos 

e das ideias, que precisam envolver toda a camada social. Ou seja, a hegemonia, na 

tentativa de criar um consenso que mantenha o grupo hegemônico onde está, difunde seus 

ideais para a sociedade através das produções culturais, da arte, da ciência, da religião e, 

por que não, da publicidade.    

 

A hegemonia não deve ser entendida nos limites de uma coerção pura 

e simples, pois inclui a direção cultural e o consentimento social a um 
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universo de convicções, normas morais, regras de conduta, assim como 

a destruição e a superação de outras crenças e sentimentos diante da 

vida e do mundo. (MORAES, 2008. p. 55) 

 

Diferente da dominação, onde o que mantém o subalterno em sua posição é o 

medo das sanções do Estado ou da violência consentida de seus representantes, a 

hegemonia trabalha de forma a construir um consenso social através da produção de um 

pensamento determinante e dominante que dê, aos indivíduos, uma falsa sensação de que 

as camadas sociais devem permanecer estratificadas como estão.  

A hegemonia busca sua manutenção com base na argumentação, persuasão e no 

consenso e, para tal, se utiliza da mídia, religião, cultura, política, ciência, entre outros, 

para uma espécie de pedagogia dos seus princípios e valores para toda a sociedade, 

fazendo com que os indivíduos tomem para si as causas e valores da classe dominante. 

De tal modo que, uma vez alinhados com as diretrizes do grupo hegemônico, se 

desestimule a ruptura com o que está posto.  

Com a ampliação do conceito, hegemonia se torna um amplo e 

complexo processo político, pedagógico e comunicacional de 

construção e manutenção do poder, nacional e internacional, que 

envolve o consentimento e o conjunto de todas as classes sociais, 

instituições da sociedade civil e o Estado, em equilíbrio historicamente 

conjuntural, com possíveis instabilidades, estruturado na base 

econômica e na direção moral, intelectual, política e cultural da maioria 

dos cidadãos. (BASTOS, 2015, p.59)  

 

Por esta perspectiva, a ideologia passa a ser um elemento central na manutenção 

da hegemonia. Entendendo ideologia como o “espaço onde se constroem as condições 

subjetivas (intelectuais, espirituais e imateriais)” (DANTAS, 2008. p. 93), passa a ser ela, 

o principal cenário de disputa por hegemonia. É nela que acontecem as batalhas entre 

classes dominantes e dominadas e é, também ela, a principal ferramenta de manutenção 

do status quo. A ideologia tem na manutenção da hegemonia uma função social, política 

e cultural que converge os indivíduos sob uma mesma diretriz e faz com que 

compartilhem os princípios e valores.  

É assim que a classe dominante atua para internalizar na dominada, através da 

subjetividade, as condições, razões e motivos que a colocam no patamar em que se 

encontram. De forma que não questionem os privilégios e sigam justapostas em suas 
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condições, e, para além disso, difundam na classe dominada uma improbabilidade de 

transformação, que mitigue as possibilidades de que, determinados indivíduos, venham a 

questionar a ordem posta. “A ideologia só cumpre sua função social, política e cultural 

na produção da hegemonia na medida em que for capaz de se afirmar como espaço em 

que a correspondência entre o real e o racional é, permanentemente, construída, 

racionalizada e justificada.” (Idem, ibidem, 2008. p. 95) 

Para que isso seja possível e permeie todas as esferas heterogêneas da sociedade, 

a ela não pode se apresentar como a ideologia de uma determinada classe ou grupo, mas 

como a própria forma universal da verdade. De modo que os indivíduos não se 

questionem (e até certo ponto não percebam) o interesse hegemônico por trás da difusão 

de determinados princípios e valores. Por isso, a disseminação da ideologia conta com o 

apoio da religião, ciência e de especialistas que a transmitem à sociedade as informações 

como uma verdade inquestionável e com elementos aparentemente irrefutáveis.  

É sob a perspectiva de criação de verdades que a publicidade atua, como forma de 

reverberar com uma linguagem persuasiva informações e ações que não sejam de fato 

benefícios para as classes dominadas, ou lhes seduza para um comportamento de 

aquisição de bens que a insira nos padrões dominantes de consumo.  

Um exemplo da utilização da publicidade como ferramenta hegemônica pode ser 

a campanha veiculada no fim do governo de Michel Temer, em 2018, que traziam, em 

sua maioria, foto de pessoas sorrindo, fazendo o “v” da vitória com as mãos e 

completando a frase “Avançamos com o Brasil”29. Na parte debaixo das peças 

publicitárias, entretanto, o governo apresentava como positivas algumas ações executadas 

nos pouco mais de dois anos desde que assumiu o cargo e que geraram divergência entre 

os movimentos sociais e a classe trabalhadora, como a reforma da previdência, ou o 

“Novo Ensino Médio”, que dividiu opiniões entre professores e pedagogos. 

                                                           
29 Disponível em <https://twitter.com/midianinja/status/1001163308471373824>. Acessado em 

15/05/2019. 
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 Na visão de Gramsci (2004), existem diferenças entre hegemonia e coerção, que 

se aplicam em casos separados, mas, segundo o autor, o Estado em seu sentido amplo 

converge as duas formas de manutenção do poder da classe hegemônica. O autor aponta 

para a existência de duas esferas na superestrutura, a sociedade política, baseada na 

coerção estatal que assegura a disciplina dos grupos na ausência de um consentimento, e 

a sociedade civil, que abriga um conjunto de instituições responsáveis pela propagação 

de ideologias (escola, igreja, partidos, sindicatos, entre outros).  

Nesse sentido, é na sociedade civil que ocorre a luta de classes e a disputa por 

aliados para seus projetos, tendo como base a argumentação, a persuasão e o consenso. 

Em síntese, para Gramsci, o Estado em seu sentido amplo é uma forma de “hegemonia 

revestida de coerção” (MORAES, 2010. p. 60). É nela que a publicidade comercial se 

insere e atua, para, através da persuasão e utilização de suas técnicas possa difundir os 

valores e diretrizes do grupo hegemônico. A publicidade comercial é hegemônica quando 

motiva o consumo irrefletido, quando ignora as características locais para motivar a venda 

de um produto, quando estereotipa grupos minoritários (ou os exclui de seus anúncios), 

quando suprime a cultura de uma região ou grupo, quando é ofensiva, dentre outros 

inúmeros exemplos de perpetuação de um discurso hegemônico.  

Da mesma forma, a publicidade social também está inserida no contexto de 

batalha por hegemonia e em um cenário com latente luta de classes. A publicidade social, 

acaba por subverter as ferramentas utilizadas pelo mercado e grupos dominantes para um 

Figura 1: Campanha “Avançamos com o Brasil” (Fonte: 

Mídia Ninja) 
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outro fim, tomando como base o fazer contra-hegemônico, tema que será abordado de 

forma mais aprofundada no capítulo subsequente.  

Também é na sociedade civil onde atuam as organizações não governamentais, 

como Médicos Sem Fronteiras. Não se deve afirmar que todas as ONGs atuam de forma 

a promover debates que levem a reflexão sobre a dominação ou promovam ações focadas 

em mudanças reais, em especial no Brasil, onde as organizações com fins religiosos 

somam a maior parcela das ONGs no país. Entretanto, independente do fim pelo qual 

cada uma delas atua, mesmo que hegemônico, suas articulações ocorrem na sociedade 

civil.  

Gramsci enxergava o Estado como uma amálgama de hegemonia e coerção, 

porém, segundo o mesmo autor, as mudanças de poder só viriam com batalhas no campo 

político-ideológico. Para, através da argumentação e do convencimento dentro da 

sociedade civil, travar as batalhas por hegemonia e promover transformações nas camadas 

sociais. Para ele, a conquista do poder deveria enfocar na persuasão e no consenso, de 

modo a promover mudanças reais e duradouras em relação aos grupos hegemônicos e 

dominados. “Gramsci entende que a conquista do poder deve ser precedida por sucessivas 

batalhas pela hegemonia e pelo consenso dentro da sociedade civil, isto é, no interior do 

Estado em seu sentido amplo.” (Idem, ibidem, 2010. p. 60) 

A hegemonia é um processo em construção, ou seja, está em constante 

transformação e mutação. Não se pode considerar a hegemonia como algo estático, pelo 

contrário, é importante enxergá-la com um complexo emaranhado de memórias, relações 

e experiências que se modificam a todo momento. Sua estabilidade sofre constantes 

pressões que, independente das vontades ou interesses do grupo dominante, atuam para 

modificá-la (e, até certo ponto, subvertê-la). É para garantir a hegemonia que, com o 

passar dos anos, os grupos beneficiados com a organização das camadas sociais 

precisaram adaptar seus discursos, posicionamentos, ideais e ações para garantir seus 

benefícios.  

Uma hegemonia vivida é sempre um processo. Não é, exceto 

analiticamente, um sistema ou uma estrutura. É um complexo realizado 

de experiências, relações e atividades, com pressões e limites 

específicos e mutáveis. Isto é, na prática a hegemonia não pode nunca 

ser singular. Suas estruturas internas são altamente complexas e podem 

ser vistas em qualquer análise concreta. Além do mais, não existe 

apenas passivamente como forma de dominação. Tem de ser renovada, 
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continuamente recriada, defendida e modificada. Também sofre uma 

resistência continuada, alterada, desafiada por pressões que não são 

suas próprias pressões. (WILLIANS, 2005. p. 115) 

 

A publicidade social se insere no contexto como a resistência continuada descrita 

por Willians, que desafia e pressiona os grupos hegemônicos através da apropriação das 

ferramentas de manutenção da hegemonia. A publicidade social atua não como uma via 

alterativa à hegemonia, mas em um sentido contrário a ela, desenvolvendo ações que 

objetivem o envolvimento da sociedade civil na resolução das causas, para que se 

aumente a resistência e as pressões em busca de transformações efetivas. As diversas 

iniciativas que se levantam contra a hegemonia provocam que ela se adapte, modificando 

suas formas de operar organicamente.  

Considerar a mutabilidade do processo coloca permanentemente em xeque a 

manutenção dos privilégios de um grupo dominante. Da mesma forma, a fluidez abre 

brechas para que transformações sociais aconteçam. Diferente da dominação, onde o mais 

forte mantém os indivíduos ou grupos mais fracos nas posições estratificadas por meio da 

força e da coerção, na hegemonia a batalha opera em outra arena. Não será apenas a força 

o elemento necessário para evitar as mudanças, mas sim um controle ideológico dos 

indivíduos, que permeando sua cotidianidade, produz grupos que defendem e repercutem 

as diretrizes do próprio dominador – muitas vezes hostilizando e isolando aqueles que, 

em dissonância da ideologia, pregam e lutam contra a ordem vigente. Assim, a 

“possibilidade de construir uma nova hegemonia modifica a dinâmica da atuação política, 

porque se admite que outros interesses que não os do Estado (em seu sentido restrito) e 

da classe dominante se movimentam na sociedade civil atrás de ressonância e aceitação.” 

(MORAES, 2010. p. 71) 

De certa forma, o complexo modelo de persuasão que trabalha constantemente 

para alinhar os indivíduos aos princípios e valores da classe dominante, também abre 

brechas para que os grupos não hegemônicos atuem de forma persuasiva para questionar 

a ordem vigente. Mostrando, por exemplo, as chagas do sistema capitalista, a disparidade 

econômica dos grupos hegemônicos, a desigualdade de oportunidades e as injustiças 

sociais que ocorrem a todo momento na contemporaneidade. Se, para Gramsci (2004), a 

classe operária só conseguirá vitórias a partir do momento que vencer as batalhas no 
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campo das ideias, envolvendo a sociedade em questões de seu interesse, a argumentação 

se torna protagonista na disputa por hegemonia.  

Não se pode descartar o papel da publicidade no processo de dominação, seja de 

maneira direta, na venda promocional de um produto, ou indireta, na venda de um estilo 

de vida ou de aspirações. Por exemplo, no 3º ciclo do consumo, apontado por Lipovetski 

(2007) e detalhado no subcapítulo anterior, as campanhas publicitárias passam a vender 

produtos como a complementaridade do ser dos indivíduos e como o passaporte para sua 

inclusão no grupo social. “O homem precisa de bens para comunicar-se com os outros e 

para entender o que se passa à sua volta” (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2009, p. 149), e 

a publicidade atua diretamente na construção de um imaginário que reforce a importância 

dos bens para a conexão de um indivíduo com outros. Douglas sinaliza que os bens de 

consumo são neutros, mas que suas formas de utilização são sociais. Coube à publicidade 

comercial, portanto, educar os consumidores para que utilizem os bens consumo de forma 

que se perpetuem as hegemonias, difundindo os valores e ideais hegemônicos, como a 

família monogâmica, heterossexual e sempre feliz dos comerciais de margarina, os 

executivos bem-sucedidos dos comerciais de relógio, ou os corpos perfeitos dos anúncios 

de tênis de corrida. Uma vez que “toda relação de hegemonia é necessariamente uma 

relação pedagógica” (GRAMSCI apud SALDANHA; BASTOS. no prelo), a publicidade 

teve um papel fundamental na perpetuação da estratificação das camadas sociais.  

Não se deve reduzir a publicidade mercadológica à venda de um bem de consumo. 

Ela, na maioria das vezes, reverbera a ideologia hegemônica, mesmo que indiretamente, 

tendo um papel importante na difusão dos valores e diretrizes que respondem aos 

interesses das classes dominantes e no alinhamento dos indivíduos à seus princípios. Uma 

vez que a publicidade pode, e é, utilizada no processo hegemônico para persuadir os 

grupos dominados ela pode ser também, enquanto ferramenta, utilizada para outros fins.  

 

1.3 Publicidade social e contra-hegemonia 

Considerar a mutabilidade da hegemonia abre novas perspectivas para que se 

entenda, se considere e se analise as ações dos grupos e dos indivíduos que atuam com o 

objetivo de transformá-la. Admitir a possibilidade de mudanças motiva os subalternos a 

agirem em prol de uma transformação pontual ou efetiva. Toda ação que se coloque contra 
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a ordem vigente, que promova um processo de persuasão da sociedade civil, que difunda 

novas ideias e valores diferentes dos dominantes, que objetive promover uma mudança 

na estratificação das classes econômicas ou atue para corrigir o abismo da desigualdade 

social na contemporaneidade é uma ação contra-hegemônica.  

É nos hiatos ideológicos e na sensibilização dos indivíduos que a ação contra-

hegemônica se faz presente. O ato contra-hegemônico se torna efetivo quando encontra 

sentido nos grupos dominados, quando perpassa as fendas do que está posto e surge como 

uma alternativa (ou simplesmente como um incômodo) à ideologia dominante. Dar 

visibilidade a novas perspectivas é, por si só, uma ação contra a hegemonia vigente, uma 

vez que se entenda que ela se mantém com base na uniformidade dos pensamentos 

alinhados às suas diretrizes e na aceitação da sua visão pela classe dominada. Uma nova 

ideia ou pensamento que se levanta pode, através de sua dissonância, romper com a visão 

de que classes dominantes e dominadas conjugam de forma uníssona da mesma ideologia.  

“A possibilidade de construir uma nova hegemonia modifica a dinâmica 

da atuação política, porque se admite que outros interesses que não os 

do Estado (em seu sentido restrito) e da classe dominante se 

movimentam na sociedade civil atrás de ressonância e aceitação.” 

(MORAES, 2010. p. 71)  

 

 

Para Gramsci (2004), o maior potencial para a subversão de uma hegemonia 

vigente não está no embate físico, através do uso da força, mas pelos caminhos da 

persuasão e da argumentação. É, segundo o autor, o embate ideológico o principal campo 

de batalha entre dominantes e subalternos. O que não anula as ações que se fundamentem 

na força para se levantar contra o que está posto. Um black bloc que quebra bancos como 

forma de protesto realiza um ato contra-hegemônico, assim como o manifestante que grita 

palavras de ordem ou carrega cartazes com informações sobre a causa apoiada.   

A ação contra-hegemônica pode ser realizada por grupos ou indivíduos 

independentes, organizados ou desordenados, local ou globalmente. O que faz de um ato 

contra-hegemônico não é sua proporção, dimensão, número de pessoas envolvidas, 

repercussão ou nível de planejamento, mas sim seu sentido contrário à ideologia comum. 

Contra-hegemonia são “jogos linguísticos e as ações de resistência aos discursos que 

tentam perpetuar a marginalização dos grupos socialmente subalternos.” (SODRÉ, 2008. 

p. 35). A linguagem tem em si reflexos da hegemonia vigente e é moldada por ela, ao 

passo que ajuda a moldá-la. É a linguagem, segundo Bakthin (1986), um dos principais 
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campos de batalha por hegemonia, que tem como cerne a disputa por sentido. O domínio 

ideológico coincide com o domínio da linguagem e das suas formas de utilização e 

diferentes apropriações. Uma vez que se coloque o fazer contra-hegemônico como 

elemento central do modo de operar da publicidade social, a linguagem uma área de 

manobra e de disputa, do mesmo modo que se amplia o espectro de atuação da 

publicidade social.   

Se as ações de resistência não são, em sua totalidade, planejadas e orientadas de 

forma racional a um fim, os atos contra-hegemônicas, por sua vez, também não o são. O 

ato de um indivíduo pode ter um fim contra-hegemônico mesmo que este não seja seu 

objetivo. Por exemplo, a frase “comer é um ato político”, muito presente em 

acampamentos e falas de membros do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

(MST), pode ser uma provocação para que se reflita sobre como a forma de se alimentar 

e o que se come pode reforçar (ou não) uma hegemonia. Da mesma forma que um 

indivíduo que compra um legume produzido nos assentamentos pode fazê-lo com o 

objetivo de apoiar a causa da reforma agrária, um outro que opta por comprar seu alimento 

orgânico da agricultura familiar por uma questão de saúde também realiza um ato contra-

hegemônico, mesmo que inconscientemente, uma vez que seu ato vai contra as políticas 

do agronegócio. 

Apontar o fazer contra-hegemônico como possibilidade e seu potencial 

transformador trás à luz um tom de esperança de mudanças efetivas, entretanto seria um 

equívoco ignorar que as ações acontecem em um cenário hegemônico, onde as classes 

dominantes e o Estado impõem limites à atuação dos subalternos. O controle pode se dar 

de diversas formas, pela coerção dos mecanismos de controle, pelos entraves econômicos 

e os limites orçamentários que inviabilizam grandes investimentos, pelo uso articulado 

das ferramentas de dominação e, muitas vezes, pela difusão de informações que dissipem 

as ideias de transformação ou dividam internamente os grupos subalternos. Cabe aos 

dominados a busca pelas brechas, pelos espaços a serem preenchidos e pela persuasão, 

mesmo que no seu micro espaço de atuação.  

Seria um erro ignorar a importância das obras e ideias que, embora 

claramente afetadas pelos limites e pressões hegemônicas, são pelo 

menos em parte, rompimentos significativos em relação a este, e que 

podem, em parte, ser neutralizados reduzidos ou incorporados, mas que, 

em seus elementos mais ativos, surgem como independentes e originais. 

(WILLIAMS, 2005. p. 117) 
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Os limites não devem impedir as ações que objetivem mudanças, entretanto, 

ignorá-los pode dar uma falsa dimensão dos desafios do fazer contra-hegemônico. As 

formas e estratégias de manutenção do poder podem atuar no campo ideológico, assim 

como por meio da coerção e da intimidação de ações divergentes. 

A publicidade comercial que, como supracitado, age em compasso com os 

objetivos hegemônicos, atuando na persuasão dos indivíduos e no alinhamento com a 

ideologia dominante, seja direta ou indiretamente, pode, uma vez subvertida, ter suas 

técnicas reinterpretadas e utilizadas para um novo fim. A apropriação das técnicas pelos 

movimentos sociais, organizações não governamentais, minorias e todo grupo ou 

indivíduo que objetive ir de encontro ao que está posto é o que entendemos por 

publicidade social. (SALDANHA, 2012) 

Uma vez que as técnicas da publicidade sejam utilizadas para questionar e 

ameaçar a hegemonia, se apropriando dos aparatos como “instrumentos para criar uma 

nova forma ético-política” (MORAES, 2010. p. 20), estamos falando de um caso de 

publicidade social. É importante, portanto, que os grupos subalternos enxerguem as 

possibilidades contidas na reapropriação da técnica para um novo fim como uma 

alternativa ao fazer contra-hegemônico. Seja como estratégia de persuasão, para dar 

visibilidade a questões específicas, aumentar pelas redes a repercussão de um ato offline, 

ou outras diversas formas de utilização das técnicas, a publicidade social pode (e deve) 

atuar como aliada nessa batalha.  

Médico Sem Fronteiras, em especial a campanha #TodosContraTB, é um exemplo 

de campanha publicitária que se apropria das técnicas para expor um problema grave de 

saúde pública, mostrando a ineficiência (para não dizer o desinteresse) do Estado no 

tratamento da doença curável que mais mata no mundo e que atinge, em especial, as 

camadas economicamente desfavorecidas da sociedade. No capítulo subsequente será 

analisado detalhadamente se a campanha #TodosContraTB se enquadra no que se entende 

por publicidade social na perspectiva brasileira. Entretanto, seu viés contra-hegemônico 

é claro, uma vez que a campanha tem como objetivo mobilizar a sociedade civil em prol 

de um problema que atinge, majoritariamente, os grupos subalternos. 

Ao relacionar organizações não governamentais com o fazer contra-hegemônico 

não se deve considerar que todas atuem para o mesmo fim. É fácil encontrar exemplos de 
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organizações não governamentais que repercutem e reforçam os ideais hegemônicos em 

sua atuação ou no discurso de seus membros. No Brasil, por exemplo, existe um grande 

número de ONGs religiosas, muitas delas exercendo um papel social importante, mas que 

carregam em seus posicionamentos ideais hegemônicos. Deve-se, portanto, manter um 

olhar crítico para que não se enquadre na mesma perspectiva diferentes instituições.  

Fundamentar a publicidade social no fazer contra hegemônico é fundamental para 

evitar que campanhas publicitárias que se apropriam de uma causa social, mas que 

repercutem uma mensagem hegemônica não devem ser entendidas como exemplos de 

publicidade social de acordo com a perspectiva brasileira do conceito. Todavia, a 

definição, assim como a origem e as modificações ao longo dos anos, será abordada de 

forma mais aprofundada no próximo capítulo.  

Não é necessário, entretanto, que as ações realizadas pelas organizações não 

governamentais ou demais grupos subalternos tenham um resultado estruturante ou 

obtenham êxito para serem consideradas contra-hegemônicas. Se enquadram na 

perspectiva todas as ações que provoquem questionamentos ou reflexões na sociedade 

civil, de modo que ela perceba que a ideologia difundida não se aplica a todos os 

indivíduos de forma homogenia e que existem dissonâncias dentro dos próprios grupos. 

Ou seja, o êxito de uma ação ou sua dimensão não é o que a caracteriza como contra-

hegemônica, mas sim sua capacidade de levar algo novo, aquilo que, até o momento, 

parecia um mar de pensamentos uniformes.  

A contra-hegemonia instituiu o contraditório e a tensão no que, até 

então, parecia uníssono e estável. Gramsci nos faz ver que a hegemonia 

não é uma construção monolítica, e sim o resultado das medições de 

forças entre blocos de classes em dado contexto histórico. (Idem, 

Ibidem, p. 71) 

 

O trabalho de determinadas ONGs é, por si só, uma ação contra hegemônica. A 

publicidade social pode ser uma ferramenta para extrapolar sua capacidade de atuação e 

o impacto na sociedade. Na contemporaneidade, o digital, em especial as redes sociais, 

possibilitou que muitas pessoas apoiassem causas locais, da mesma forma que protestos 

e movimentos se alastram com uma velocidade mais rápida e com um impacto maior. O 

mercado já se apropriou das ferramentas digitais para fomentar o consumo, difundir 

estilos de vida e propagar a ideologia dominante, é importante que a publicidade social 
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trilhe cada vez mais o mesmo caminho, tomando para si os instrumentos de dominação e 

utilizando-os para outros fins. No terceiro capítulo serão abordadas as potencialidades e 

as fragilidades do digital para a publicidade social, entretanto é necessário que se reforce, 

neste momento, o digital como alternativa.  

As limitações e imposições das forças dominantes, assim como sua tentativa 

constante de diminuir ou tentar impedir pensamentos dissonantes pode, até certo ponto, 

inibir a ação daqueles que almejam por transformações nas camadas sociais. Apontar a 

apropriação das técnicas da publicidade pela publicidade social, para um fim contra-

hegemônico, é contribuir para que novas alternativas de combate ideológico na sociedade 

civil surjam na medida em que os aparatos hegemônicos se aperfeiçoam. Utilizar a 

publicidade social com o objetivo de promover transformações é se apropriar das mesmas 

armas que os dominantes para a batalha por persuasão e sentido. Como uma forma de 

demonstrar aos indivíduos que a ideologia dominante não é uníssona e que há 

divergências quanto a ela (e pessoas e grupos ávidos por mudanças).   

 

Esse cabo de guerra é diferente. De imediato, não é possível reconhecer 

os oponentes, tampouco as regras do jogo, visto que tanto as 

composições de forças entre os jogadores quanto os fatores 

determinantes para vitória ou derrota são circunstanciais, já que 

dialética e historicamente constituídos. O material externo da corda, sua 

parte visível, é composto por linguagem, que se modifica conforme o 

contexto do jogo e o cenário correspondente. A camada interna, o cerne 

da corda, sua força motriz, é composta pelas ideologias, que tanto 

equilibram o jogo em benefício dos dominantes, como podem mudar o 

rumo da partida em favor das classes populares. Os elementos centrais 

que permitem aos jogadores se locomoverem, se reconhecerem e 

mudarem os rumos da partida são a história e a estrutura social, 

correspondentes à força da gravidade e ao atrito do chão, o que em 

última instância determina o continuum histórico. O olhar para a 

história e a consciência do seu papel e espaço ocupados no chão são 

estratégicos para operar mudanças na partida. (BASTOS, 2012) 

 

Uma vez que se considere a disputa por hegemonia como um cabo de guerra, seria 

a publicidade social um novo elemento capaz de virar o jogo ou pressionar por grandes 

transformações?  
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1.4 Cotidiano, vínculo e mobilização social 

 

Analisar as estratégias e ações de publicidade social é analisar o fazer contra-

hegêmonico. Entretanto, é submersa na cotidianidade que toda ação contra-hegemônica 

se estrutura, se planeja e se realiza. É necessário, portanto, analisar as ações que atacam 

a estabilidade da hegemonia, mas sem deixar de refletir sobre o cenário onde elas 

ocorrem. É imerso no cotidiano que todo ato contra-hegemônico (inclusive as iniciativas 

de publicidade social) acontecem. 

Para Heller (2016), todo homem nasce e vive inserido na vida cotidiana e ninguém 

consegue desligar-se dela nem a viver completamente. O homem participa da 

cotidianidade em todos os seus aspectos individuais, sentidos, capacidades, habilidades, 

paixões, sentimentos e ideias, tudo isso sem conseguir se desvencilhar dela.  Os 

indivíduos, por nascerem inseridos na vida cotidiana, assumem suas funções como dadas, 

sem questionamentos ou tentativas de resistência.  

Uma vez que se considere as ações dos indivíduos como base para o fazer contra-

hegemônico, enxergar sua imersão no cotidiano dá a dimensão da complexidade de se 

fazer com que as iniciativas se tornem reais. Entende-se a vida cotidiana como:  

 

(...) a vida de todo homem. Todos a vivem, sem nenhuma exceção, 

qualquer que seja seu posto na divisão do trabalho intelectual ou físico. 

Ninguém consegue identificar-se com sua atividade humano-genérica a 

ponto de poder desligar-se inteiramente da cotidianidade. E, ao 

contrário, não há nenhum homem, por mais “insubstancial” que seja, 

que viva tão somente na cotidianidade, embora essa o absorva 

preponderantemente. (Idem, Ibidem, 2016. p. 35) 

 

Para Heller (2016), as atividades cotidianas não são a práxis e, portanto, são 

realizadas sem objetivar um fim específico sendo, as ações cotidianas, aquelas que 

acontecem na organização do trabalho e da vida privada, no lazer, no descanso e na 

atividade social sistematizada. Imersos na cotidianidade os indivíduos não tomam suas 

decisões no sentido de algum valor, da mesma forma que não agem orientados ao bem ou 

à felicidade como um fim. Os indivíduos “escolhem sempre ideias concretas, finalidades 

concretas e alternativas concretas” (Idem, Ibidem, 2016. p. 30). As decisões que se elevam 

acima da cotidianidade (porém sem nunca se descolar dela) são aquelas que sofrem 

influência da moralidade.  
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Entendendo a moral, segundo a ótica de Heller (2016), como a capacidade do ser 

humano de resistir ou ponderar suas necessidades imediatas (particulares) em razão das 

exigências, aspirações e ações sociais do coletivo, é coerente dizer que as decisões e ações 

que se aproximam da moralidade se afastam da cotidianidade. Segundo a mesma autora, 

da mesma forma que nenhum individuo vive única e exclusivamente apenas a 

cotidianidade, nenhum deles consegue se desprender por completo dela. A influência da 

moral nas decisões não descola o indivíduo da cotidianidade, mas o afasta.  

Quando se cruza o fazer contra-hegemônico com as características do cotidiano 

descritas por Heller (2016) percebe-se que, mesmo que o grupo dominante atue com mais 

força e exerça pressão para inibir ou impedir as ações dos dissidentes entre os dominados, 

toda transformação conseguida, mesmo que pequena ou reversível, já é válida. Para Heller 

(2016), uma vez que um determinado ponto é alcançado ele nunca será aniquilado, pois, 

por mais que se percam as evoluções elas continuarão figurando como forma de 

possibilidade. Ou seja, nenhum valor (tudo o que contribui para o enriquecimento dos 

componentes essenciais, em qualquer esfera e em relação com a situação de cada 

momento), uma vez conquistado, se perde por absoluto. O fazer contra-hegemônico das 

organizações não governamentais, das minorias e dos movimentos sociais, mesmo que 

tenham suas conquistas retroagidas jamais retornarão ao ponto de onde partiram. 

Uma das problematizações iniciais do trabalho é: como as organizações não 

governamentais (considerando as que realizam ações contra-hegemônicas) podem 

mobilizar e engajar a sociedade civil em prol de uma causa se considerarmos o cenário 

com indivíduos imersos na cotidianidade e tomando, na maior parte do tempo, decisões 

irrefletidas e descoladas da moral? Um dos caminhos para a resposta talvez seja o vínculo 

(SODRÉ, 2012).  

Para Sodré (2012), vínculo é um sentimento capaz de tirar o sujeito da sua zona 

de conforto, do seu ambiente e expô-lo a novos sentimentos, ações e riscos. Se 

considerarmos a relação como uma conexão entre os indivíduos que se inicia e se acaba, 

com tempo contado, o vínculo seria algo para além disso. Segundo Sodré (2012), vínculo 

é o que atravessa os indivíduos, criando assim uma conexão, uma vinculação. O vínculo 

aproxima os seres humanos, abre o canal de comunicação e coloca-os necessariamente 

em contato por um nexo atrativo comum. É o vínculo a ligação que faz com que o 
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indivíduo se sinta parte de uma determinada comunidade e é o vínculo que faz com que 

ele se arrisque para a manutenção do bem-estar social do seu grupo. 

 

 [...] faz-se claro o núcleo teórico da comunicação: a vinculação entre o 

eu e o outro, logo, a apreensão do ser-em-comum (individual ou 

coletivo) seja sob a forma da luta social por hegemonia política e 

econômica, seja sob a forma do empenho ético de reequilibração das 

tensões comunitárias. Não se trata, portanto, de vinculação como mero 

compartilhamento de um fundo comum, resultante de uma metáfora que 

concebe a comunicação como um receptáculo de coisas a serem 

“divididas” entre os membros do grupo social. Vinculação é a 

racionalidade da diferenciação e aproximação entre os seres humanos. 

(Idem, Ibidem, p. 223) 

 

 O vínculo é o que faz com que um indivíduo se conecte com o outro, não de forma 

rasa e superficial, mas de maneira profunda e efetiva. O vínculo é capaz de fazer com que 

um indivíduo rompa a inércia (e enfrente até riscos) em prol do que a comunidade ou um 

outro indivíduo necessita. É ele que provoca ações para além da superficialidade do 

consumo, com atos que podem ir de encontro à hegemonia vigente se o fim da ação for o 

bem do outro.  

 

[…] o vínculo, o traço que atravessa o “eu e o outro”, a vinculação 

social. O vínculo perpassa os seres humanos e os faz comunicarem. Ele 

perfura e esvazia os seres, fá-los entrarem efetivamente em contato, 

obrigam-nos à relação e, portanto, se coloca como força motriz da 

sociabilidade. Tal relação, tendo o Outro como prioridade e condição 

de sua própria existência (como numa vida em comunidade), confere 

ao vínculo a capacidade agenciadora da coexistência […]. 

(YAMAMOTO, 2012, p.49) 

 

A imersão dos sujeitos na cotidianidade, de modo que não seja possível um 

rompimento total com ela, faz com que as ações sejam realizadas, na maioria das vezes, 

de forma irrefletida e sem perseguir algum fim. Se o vínculo é o nexo atrativo que conecta 

os indivíduos e faz com que eles realizem ações em prol do coletivo (ou de outros 

indivíduos), é o vínculo que, uma vez potencializado, pode fomentar e impulsionar as 

ações com base na moral, que se distanciam da cotidianidade na direção de um bem 

comum.  

Considerando as forças e pressões sofridas pelos indivíduos e grupos dissidentes 

que promovem atos que colocam em xeque ou ameaçam a hegemonia, é necessário que 

exista algo que motive e fomente a realização de ações contra-hegemônicas, e que motive 
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tais indivíduos a se arriscarem – seja fisicamente, quando o grupo hegemônico responde 

com o uso da força, ou socialmente, quando a sociedade ou seu próprio grupo concorda 

(e apoia) o discurso do dominador. O elemento capaz de fazer com que os indivíduos se 

afastem da cotidianidade – usando a moral como norte para suas ações – e se levantem 

contra a hegemonia em defesa do grupo ou do outro é o vínculo.  

A publicidade social, que se propõe a trazer a sociedade civil para dentro da 

solução dos problemas, deve ter como base de atuação e como objetivo o fortalecimento 

e criação de vínculos, seja com uma causa, um grupo, ou mesmo um indivíduo. A 

publicidade social deve objetivar com sua atuação a criação e o fortalecimento dos 

vínculos (e não no uso tecnicista das ferramentas), para que sua capacidade de 

transformação social seja potencializada.   

Em síntese, a publicidade social (SALDANHA, 2012), fundamentada no fazer 

contra-hegemônico (GRAMSCI, 2004), atua para a criação e o fortalecimento de vínculos 

(SODRÉ, 2012) entre indivíduos e causas, grupos ou comunidades, que, uma vez 

vinculados, passam a tomar decisões baseadas na moral (HELLER, 2016), se afastando 

da cotidianidade – mas sem desvincular-se dela.  

Para Yamamoto, ao analisar os textos de Sodré, “o vínculo pode ser facilitado pelo 

uso técnico” (2012, p.51), por isso é importante que se analise o papel e o impacto das 

novas tecnologias – em especial no digital – no processo de construção de vínculos. A 

campanha #TodosContraTB, por exemplo, se concentrou nas plataformas digitais, uma 

vez que o abaixo-assinado estava disponível em um site e a organização convidava para 

que os usuários apoiassem a campanha pelas redes. Será analisado no terceiro capítulo do 

trabalho as potencialidades e fragilidades do digital para o fazer contra-hegemônico e 

para a publicidade social. Entretanto, no próximo capítulo, será abordado o 

posicionamento de publicidade social que fundamenta este trabalho.   
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CAPÍTULO 2: PUBLICIDADE SOCIAL 

A disputa pela significação do conceito de publicidade é, por si só, uma arena de 

batalha hegemônica. Significar a publicidade apenas como ferramenta do mercado, 

utilizada exclusivamente para um fim comercial, é limitar suas ações a um fazer 

mercadológico e podar dela sua capacidade contra-hegemônica. Para tal, é necessário que, 

antes de se aprofundar nos debates que versam sobre o conceito de publicidade social, 

entender a importância de tal discussão. Feito isso, partiremos para uma análise 

epistemológica do conceito, começando pela perspectiva norte americana, passando pela 

visão espanhola e findando no que se entende por publicidade social no Brasil que, por 

colocar o fazer contra-hegemônico no cerne do conceito, se difere das posições 

defendidas em outros países.  

 

2.1 Publicidade: um campo de batalha por sentido 

Entendendo por signo tudo aquilo que representa algo para alguém em alguma 

circunstância (PIERCE, 1997). Pode-se considerar, com base em Clotilde Perez (2017), 

os signos como a base do pensamento, interação e comunicação humana, que refratam 

das palavras, sons, símbolos, fragrâncias, marcas, etc. significados que transmitam 

pensamentos, informações ou ordens, pode-se perceber que o termo publicidade, 

enquanto signo, traz consigo significados que refletem mais do que sua utilização ao 

longo da história, mas seu modo de fazer e sua utilização com fins mercadológicos, como 

já abordado anteriormente com base nos ciclos de consumo descritos por Lipovetsky.  

A utilização das técnicas publicitárias para um fim comercial, desde a criação das 

marcas durante a primeira revolução industrial (LIPOVETSKY, 2007) até suas técnicas 

apuradas utilizadas para motivar o consumo na atualidade, acabaram por criar, em torno 

da palavra ‘publicidade’, significados que remetem a vender, coagir, influenciar, entre 

outros, voltados para a persuasão e a motivação do consumo. A construção de significados 

com o passar dos anos faz com que, o atrelamento dos termos ‘publicidade’ e ‘social’ 

para a defesa de um conceito de publicidade social gere um certo estranhamento à 

primeira vista.  
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Porém, entender a relação dos acontecimentos na infra-estrutura (ou base)30, e seus 

reflexos na superestrutura31, deixa em evidência a construção dos significados em torno 

do termo publicidade, assim como da necessidade de se batalhar por sua ressignificação. 

Entende-se base como “a existência social real do homem. A base são as relações de 

produção reais que correspondem a fases do desenvolvimento das forças produtivas 

materiais.” (WILLIAMS, 2005, p.213) e superestrutura como “uma “área” unitária na 

qual todas as atividades culturais e ideológicas poderiam ser situadas.” (idem, ibidem, 

p.213). Williams (ibidem), com base em Marx, aponta para o reflexo, reprodução ou 

imitação da realidade da base pela superestrutura. A forma próxima como a publicidade 

se relacionou com as ações de manutenção das hegemonias ao longo dos anos impactam 

diretamente na construção de sentido sobre o termo. Uma vez que se considere a palavra 

como campo de disputa, ressignificar o termo publicidade é, por si só, um ato contra-

hegemônico. 

Deve-se entender a base como um processo em construção, e não como algo inerte, 

engessado e estático. As relações e ações ocorridas nela se refletem diretamente na 

superestrutura, através de um processo de imitação e reprodução da realidade da base. A 

superestrutura, área onde se situam as atividades culturais e ideológicas é diretamente 

impactada pelos acontecimentos da base, sendo, portanto, viva, assim como a base. 

(WILLIAMS, 2005) 

As campanhas publicitárias realizadas nas últimas décadas, carregando consigo 

altos investimentos de mídia, passaram a fazer parte do cotidiano dos indivíduos, 

provocando ações e transformações na base que se refletiram, diretamente, em mudanças 

na superestrutura e o atrelamento da palavra publicidade a um fazer mercadológico e 

voltada para fins puramente comerciais. Porém, uma vez que se admita os signos como 

elementos vivos, móveis e com capacidade plena de mutação (BAKTHIN, 1986), pode-

se considerar o termo publicidade como um elemento em plena construção que pode, e 

deve, ser ressignificado.  

                                                           
30 Entende-se por base: “a existência social real do homem. A “base” são as relações de produção 

reais que correspondem a fases do desenvolvimento das forças produtivas materiais. “A base” é 

um modo de produção num estágio particular de seu desenvolvimento. ” (WILLIAMS, 2005, p. 

213) 
31 Entende-se por superestrutura: “área unitária na qual todas as atividades culturais e ideológicas 

poderiam ser situadas. ” (WILLIAMS, 2005, p. 213) 
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Para Bakthin (1986), os signos emergem das interações entre as consciências 

individuais e, portanto, não podem existir signos em um terreno interindividual. Os signos 

refletem, portanto, as ideologias e refratam, em seus significados, as formas e discursos 

hegemônicos, uma vez que é necessário que os indivíduos formem uma unidade social 

para que os signos façam sentido para ambos. “A consciência adquire forma e existência nos 

signos criados por um grupo organizado no curso de suas relações sociais. Os signos são os 

alimentos da consciência individual, a matéria de seu desenvolvimento, e ela reflete sua 

lógica e suas leis.” (idem, ibidem, p.23) 

Para o filósofo, o estudo do material verbal (linguagem) é um dos principais 

caminhos para que, considerando o contexto supracitado, se estude as relações entre infra-

estrutura e superestrutura e suas respectivas transformações. Considerando que a 

realidade determina o signo (e seus possíveis significados), estudá-los é uma forma de 

entender as transformações que ocorreram na infra-estrutura. Para além de uma proposta 

metodológica, o pensamento de Bakthin aponta para a importância de atuar na disputa de 

sentido dos signos, que, se tomados como elementos em constante construção, podem ser 

hegemônicos ou reinterpretados com um sentido contra-hegemônico.  

A palavra publicidade, assim como os demais signos, passou a estar inserida neste 

cenário de disputa por sentido. A publicidade, ao longo de sua história, agiu, na maioria 

das vezes, em prol de fins mercadológicos e comerciais, sendo um elemento importante 

nas disputas por hegemonia. Porém, quando retomada a etimologia do termo (como será 

visto de forma mais aprofundada nos subcapítulos posteriores) fica evidente que, em sua 

origem, não há tal restrição, mas que o atrelamento da publicidade a um fazer 

necessariamente mercadológico é fruto de suas ações na infra-estrutura ao longo dos anos 

que, refletidas na superestrutura, construíram este sentido para a palavra.  

Para Bakthin (1986), uma vez que os signos estão em constante transformação e 

as diferentes classes se utilizam da mesma língua, as palavras se tornam arenas onde se 

desenvolve a luta de classes e os signos se tornam elementos importantes na disputa por 

hegemonia. Se tomarmos por base o conceito de hegemonia de Gramsci (2001), onde esta 

se dá pela complexa combinação de forças políticas, sociais e culturais (e não pela coesão 

direta e efetiva de uma dominação), questionar o sentido atribuído à palavra publicidade 

é, não apenas propor formas de apropriação de uma ferramenta hegemônica para um novo 

fim, mas uma disputa por hegemonia no campo do sentido. Uma vez que se enxerguem 
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os signos dentro desta perspectiva de disputa por sentido e como um campo de ação 

hegemônica, atribui-se a ele, também, uma importância no fazer contra-hegemônico. 

 “O domínio ideológico coincide com o domínio dos signos” (BAKTHIN, 1986, 

p. 21), portanto, ressignificar a palavra publicidade e atribuir a ela novas interpretações é 

travar uma batalha contra-hegemônica no campo do simbólico. Sem ignorar a utilização 

do termo ao longo dos anos (e suas ações na infra-estrutura que contribuíram para a 

formação do que se entende hoje por publicidade) mas questionando a exclusividade do 

fim para o qual se usam tais técnicas. Defender uma publicidade social, pautada no fazer 

contra-hegemônico, é abrir uma porta para que esta discussão ultrapasse as barreiras 

epistemológicas e se converta em possibilidade concreta, não apenas na práxis, mas no 

campo do sentido.  

 

2.2 Social Marketing and Social Advertising: a perspectiva Americana 

O conceito de publicidade social vem sendo aprimorado continuamente pelo 

LACCOPS32 no Brasil, e é essa perspectiva que esta pesquisa toma por base. Porém, antes 

de adentrarmos em uma das visões brasileiras da publicidade social precisamos delimitar 

as fronteiras que a separam das visões internacionais já consolidadas, a exemplo da 

americana e espanhola. O Brasil vem, a contar a partir do ano de 2012, desenvolvendo 

uma série de estudos sobre o conceito e desenhando uma definição epistemológica 

diferente dos pesquisadores dos demais países. A proximidade etimológica do conceito, 

entretanto, não desinfla o abismo epistemológico que separa as diferentes visões. Deve-

se, portanto, pontuar as distâncias e apontar as convergências.  

Pode-se encontrar nos Estados Unidos duas diferentes vertentes na mesma 

discussão. A primeira, apesar de não se referir diretamente ao conceito de publicidade 

social, traça discussões sobre o Marketing Social (KOTLER e ROBERTO, 1992) – 

perspectiva que influenciou diretamente o conceito de publicidade social nos estudos 

espanhóis – e outra linha que reduz a publicidade social à comunicação de temas de 

serviço público.  

                                                           
32 Laboratório de Investigação em publicidade social e comunicação comunitária 
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Os primeiros relatos de discussões sobre o tema emergiram nos EUA nos anos 70 

(SCHOMMER, 2000), mais especificamente em 1971 com a publicação do artigo “Social 

marketing: approach to planned social chance” (KOTLER e ZALTMAN, 1971), no 

Journal of Marketing. Nesse artigo os autores conceituam o Marketing Social como a 

criação de negócios que visem influenciar e engajar a população para a solução ou 

apaziguamento de mazelas sociais. As disparidades sociais poderiam ser vistas como 

oportunidades de negócios em buscas de soluções que resolvam o problema e gerem 

lucro. Não se pretende aqui discorrer sobre as questões éticas e morais tangentes ao 

posicionamento, mas ressaltar a participação da sociedade civil como coadjuvante do 

processo de mudança e luta por hegemonia. O principal livro americano sobre o tema foi 

publicado anos depois, “Social Marketing: Strategies For Changing Public Behavior” 

(KOTLER e ROBERTO, 1992), com mudanças na visão do autor para a mesma 

problemática. 

Kotler e Roberto defendiam a utilização das ferramentas do Marketing tradicional 

para a criação de negócios que gerem valor e promovam a transformação social, seja 

apoiando uma causa ou promovendo uma mudança comportamental da população. A 

perspectiva americana aponta para a realização do Marketing Social por parte das 

corporações – tradicionais ou novas -, a fim de promoverem mudanças sociais. Se for 

aplicada a estrutura dos quatro “P”s do Marketing tradicional, proposta por Jerome 

McCarthy (1979), para o que se entende por Marketing Social, teríamos um primeiro 

passo para o conceito de publicidade social que - embora não tenha sido abordado pelos 

autores nesta ocasião – foi o caminho trilhado pelos estudos espanhóis.   

O que coloca em xeque a visão norte-americana é o fato de entregar na mão das 

empresas o ferramental para o desenvolvimento de ações que promovam uma 

transformação e terceirizar, para elas, a responsabilidade destas mudanças. Se as grandes 

corporações podem ser consideradas elementos hegemônicos como podemos esperar 

delas ações contra-hegemônicas? Nesse sentido, a publicidade social tem um papel 

estruturante superior à visão reducionista estadunidense.   

Outra linha de estudos dos Estados Unidos define como publicidade social – desta 

vez se dirigindo diretamente ao termo - a divulgação de serviços públicos destinados à 

sociedade. O primeiro livro que traz esta visão foi o “Social marketing:  new imperative 

for public health” (MANOFF, 1985) que aplicava o conceito de Kotler à saúde pública, 
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porém, enquanto Kotler defendia a utilização de todas as ferramentas do Marketing, 

Richard se focava na utilização dos meios de comunicação de massa para o cumprimento 

de tais objetivos. O livro, entretanto, foi publicado antes do “Social Marketing” de Kotler 

e Zaltman (1971), mas retomando os conceitos do autor americano em um dos seus 

primeiros artigos sobre o tema. Pela ótica brasileira acredita-se que o conceito pode ser 

contemplado no guarda-chuva da publicidade social, que pode ser entendido como 

publicidade de utilidade pública, mas não apenas ela. A atuação, capacidade e 

abrangência da publicidade social, para os pesquisadores do LACCOPS, ultrapassa essas 

barreiras, uma vez que a publicidade social seria a apropriação das ferramentas do sistema 

para um fazer contra-hegemônico, trazendo, para junto de si, a sociedade civil, que atua 

como protagonista nas transformações sociais.  

Ambas as visões norte-americanas se distanciam da brasileira, porém por 

diferentes motivos: a primeira por atribuir à publicidade social um sentido mercadológico, 

o avesso do fazer contra-hegemônico defendido pela perspectiva brasileira; a segunda por 

reduzir a publicidade social a apenas uma das cinco vertentes defendidas no Brasil. Tais 

distâncias ficarão mais evidentes posteriormente, quando adentrarmos no detalhamento 

da definição brasileira de publicidade social, mas antes é preciso que se aborde a definição 

espanhola que, embora muito influenciada pelo Marketing Social de Kotler e Roberto 

(1992), desenvolveu uma perspectiva hispânica do conceito. 

 

2.3 Publicidad social: a perspectiva espanhola 

Começar a descrição das três visões sobre a publicidade social pelo olhar norte 

americano não é uma escolha puramente cronológica, pois as reflexões dos pesquisadores 

espanhóis se relacionam diretamente com o conceito definido por Kotler. Os estudos 

acerca da publicidade social se iniciaram na Espanha contemporaneamente aos debates 

no Brasil, embora com uma definição distinta. A autora espanhola Maria Cruz Alvarado 

Lopez (2005) foi uma das primeiras a abordar o tema no país, e definiu a publicidade 

social da seguinte forma:  

A publicidade social será entendida como comunicação publicitária, 

isto é, a atividade comunicativa de caráter persuasivo, pago, intencional 

e com interesse, que serve, através dos anúncios publicitários, a causas 

concretas de interesse social. Portanto, a publicidade social considera 
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os objetivos não comerciais, buscando efeitos que contribuam, seja a 

curto ou longo prazo, para o desenvolvimento social e/ou humano, e 

fazendo parte, ou não, de programas de mudança e conscientização 

social. 

A priori, o elemento mais singular dessa definição é sua parte final. 

Estamos falando de um anúncio que: 

- Serve a causas de interesse social; 

- Possui objetivos não comerciais; e 

- Procura contribuir para o desenvolvimento social. (LOPEZ apud 

SALDANHA, 2018, tradução nossa)33 

 

Alvarado Lopez (2005) define a publicidade social como toda comunicação 

“persuasiva, paga e intencional” que serve a um interesse social e elenca três fatores 

fundamentais para que se enquadre um anúncio na categoria (serve a causas de interesse 

social; possui objetivos não comerciais; e busca contribuir para o desenvolvimento 

social). A abrangência desta definição coloca, por exemplo, as marcas que se utilizam de 

questões sociais no mesmo balaio dos anúncios contra-hegemônicos produzidos como 

forma de resistência nas comunidades, pelas ações nas redes sociais das Organizações 

Não Governamentais ou pelas estratégias de comunicação utilizadas pelos movimentos 

sociais.  

O caráter não comercial, apontado por Lopez (2005), vai de encontro à perspectiva 

brasileira que coloca, por exemplo, a publicidade comunitária, por exemplo, dentro do 

“guarda-chuva” da publicidade social. O principal contraponto entre o viés latino e o 

espanhol está no que ambos entendem como essencial à publicidade social, para Lopez 

(2005), a publicidade social é toda comunicação publicitária que busca um fim de 

transformação social, todavia, para Saldanha (2012) – principal referência do conceito no 

Brasil - o cerne da publicidade social está na sua característica contra-hegemônica. Assim, 

podemos perceber as diferenças das duas visões. 

                                                           
33 Se entenderá por Publicidad Social la comunicación publicitaria, es decir, la actividad comunicativa de 

carácter persuasivo, pagada, intencional e interesada que sirve, a través de los médios publicitarios, a causas 

concretas de interés social. Por lo tanto, la publicidad social se plantea objetivos de carácter no comercial, 

buscando efectos que contribuyan, ya sea a corto o a largo plazo, al desarrollo social y/o humano, y 

formando parte, o no, de programas de cambio y concienciación social. 

A priori, el elemento más singular de esta definición es su parte final. Estamos hablando de una publicidad 

que: 

- Sirve a causas de interés social, 

- Se plantea objetivos no comerciales y 

- Busca contribuir al desarrollo social. (LOPEZ, 2005, p. 2) 
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Alguns casos podem ajudar a compreender tais disparidades. O McDonald’s, uma 

das maiores redes de fast food34 do mundo muito criticada por coletivos de pais e 

nutricionistas como um dos grandes responsáveis pelos índices de obesidade infantil, 

enxergou na mudança de comportamento das famílias e nas críticas à quantidade de 

calorias do Mc Lanche Feliz (um dos principais produtos da rede para o público infantil) 

como um risco e, concomitantemente, uma oportunidade de mercado. Em 201835, a 

franquia passou a oferecer opções mais saudáveis para o combo infantil do McDonald’s 

que, apesar de ter seu valor calórico reduzido em 600 calorias, ainda manteve como a 

base do produto o cheeseburguer36 e os nuggets37. A mudança foi sucedida por uma 

grande campanha de publicidade mostrando os diferenciais nutricionais do produto, 

chegando a tentar posicionar a marca como um produto saudável. Porém, as demais 

campanhas da companhia foram pouco modificadas após a mudança do produto. Ou seja, 

a campanha do Mc lanche feliz que poderia ser enxergada como um fim social de 

educação alimentar infantil se contradizia nas demais peças da própria rede que, para os 

demais públicos e em suas ativações de merchandising continuava a destacar as opções 

mais calóricas (e mais rentáveis). De acordo com a perspectiva espanhola seria um 

exemplo de publicidade social, uma vez que serve a causas de interesse social, possui 

objetivos comerciais e procura – até certo ponto – contribuir para o desenvolvimento da 

sociedade. Porém, não tem um viés contra-hegemônico e, de acordo com a perspectiva 

brasileira, não seria um exemplo de publicidade social.   

Por outro lado, o Armazém do Campo38, loja criada pelo Movimento dos Sem 

Terra (MST), que vende produtos produzidos nos assentamentos do movimento, por ter 

um caráter, à priori, comercial, não se enquadra no conceito de publicidade social 

defendido pelos espanhóis. Porém, pela perspectiva brasileira, uma vez que seus anúncios 

se caracterizem como uma forma de resistência e de defesa da reforma agrária, com uma 

venda que mais se aproxima de um ato político que de um simples ato mercantil, 

poderíamos dizer que se trata de um exemplo do conceito.  

                                                           
34 Restaurantes com comidas de preparo rápido.  
35Disponível em < https://revistapegn.globo.com/Franquias/noticia/2018/02/mcdonalds-anuncia-

mudancas-para-tornar-mclanche-feliz-mais-saudavel.html>. Consultado em 28/04/2019 
36 Tipo de hambúrguer. 
37 Petisco produzido com frango processado.  
38 Disponível em < http://www.mst.org.br/2018/08/01/armazem-do-campo-completa-2-anos-de-alimento-

saudavel-e-politica-em-sp.html>. Consultado em 28/04/2019 
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Desta forma, deve-se considerar que o epicentro desta divergência está no caráter 

contra-hegemônico da publicidade social. Mais do que a apropriação das técnicas ou a 

utilização das ferramentas, esse é o ponto que difere a perspectiva brasileira da espanhola 

e as separa. Pois, o fim social que as aproxima em um primeiro momento, as afasta uma 

vez que não se coloque o fazer contra-hegemônico como prerrogativa para o 

enquadramento de um exemplo de ação publicitária ao conceito defendido no Brasil. 

Garcia (2004) aproxima a perspectiva espanhola ainda mais da definição norte-

americana e reduz a capacidade estruturante da publicidade social a um braço do 

Marketing Social de Kotler e Roberto (1992). Sua visão, embora contemple a definição 

de Alvarado Lopez (2005), está ainda mais distante do que os pesquisadores brasileiros 

entendem por publicidade social.  

Já faz um tempo que se aceitou o Marketing Social como "uma extensão 

do marketing que estuda a relação de troca que ocorre quando o produto 

é uma ideia ou causas sociais" (MOLINER TENA, 1998: 41). Se for 

entendido que a publicidade é um instrumento de marketing destinado 

a públicos externos, podemos considerar a publicidade social como 

"uma extensão da publicidade". Assim, a publicidade social é para a 

publicidade o que o marketing social é para o marketing. (...) Nós 

presumimos que a publicidade (o conjunto de técnicas e instrumentos 

persuasivos de informação e comunicação) não tem de limitar o seu 

alcance ao âmbito do mercado, e que o 'social' pode atuar na publicidade 

de várias formas: 

- 'social' da publicidade (função social da publicidade); 

- 'o social' na publicidade (publicidade com causa); 

- a publicidade do 'social' (publicidade social). (GARCIA apud 

SALDANHA, 2018, tradução nossa)39 

 

Sobre a perspectiva defendida por Garcia é necessário que se façam alguns 

apontamentos. Ao se aproximar da visão de Kotler e Roberto (1992), o autor defende que 

se enxergue as causas sociais como um negócio, onde a publicidade social atuaria como 

um dos princípios (ou um dos quatro P’s) para sua execução. Não pretende-se abordar 

                                                           
39 Desde hace ya algún tiempo se ha aceptado la especificidad del Marketing Social, que “es una extensión 

del marketing que estudia la relación de intercambio que se origina cuando el producto es una idea o causa 

social” (MOLINER TENA, 1998: 41). Si se entiende que la publicidad es un instrumento del marketing 

dirigido a los públicos externos, podemos considerar la Publicidad Social como 'una extensión de la 

publicidad'. Así, la Publicidad Social es a la publicidad lo que el Marketing Social al marketing. (...) 

Partimos de que la publicidad (el conjunto de determinadas técnicas e instrumentos de comunicación 

informativo-persuasiva) no tiene por qué limitar su campo de aplicación al ámbito del mercado, y de que 

'lo social' encuentra cabida en la publicidad de diferentes formas: 

- 'lo social' de la publicidad (función social de la publicidad) 

- 'lo social' en la publicidad (publicidad con causa) 

- la publicidad de 'lo social' (publicidad social). (GARCIA, 2004, p. 2-3) 
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aqui as questões morais e éticas que tangem tal debate e conceito, mas apenas situar seu 

distanciamento em relação à perspectiva brasileira. 

Uma vez apresentadas as visões dos pesquisadores de outros países, pode-se 

seguir para a perspectiva brasileira. Que vem construindo, através de diversos debates40, 

um conceito próprio de se enxergar a publicidade social.  

 

 

2.4 Publicidade social: a perspectiva brasileira41 

Refletir sobre o papel social da publicidade na contemporaneidade é rever seu 

papel, importância, influência e impacto na sociedade das estratégias de venda de um 

produto, do anúncio de uma marca ou da propagação de uma ideia com objetivos 

comerciais. Fazendo, portanto, uma reflexão sobre suas características e funcionalidades. 

Porém, ao se falar de publicidade social, deve-se olhar para uma outra seara de reflexões.   

Chega-se ao conceito de publicidade social ao partir da pergunta: qual a função e 

o papel social da publicidade na contemporaneidade? Primeiramente, a publicidade social 

não se opõe a publicidade comercial, mas se apropria das mesmas técnicas para um fim 

diferente. (SALDANHA, 2017) A diferente realidade (com destaque para a orçamentária) 

separa a aplicação das duas práticas, na maioria das vezes as grandes corporações 

possuem generosas verbas de comunicação enquanto as campanhas de publicidade social 

atuam nas brechas para driblar, na maioria das vezes, os recursos escassos de divulgação. 

Todavia, o linear entre a publicidade social e a mercadológica não está nas 

ferramentas utilizadas por cada uma delas, mas no fim pelo qual se faz. A publicidade 

social traz consigo um caráter contra-hegemônico, como forma de que determinados 

                                                           
40 Em especial do GECCOPS – Grupo de Estudos do LACCOPS (Laboratório de Investigação em 

Comunicação Comunitária e Publicidade Social) 

41 A maior parte das discussões sobre publicidade social no Brasil estão vinculadas aos pesquisadores do 

LACCOPS (Laboratório de Investigação em Comunicação Comunitária e Publicidade Social) da 

Universidade Federal Fluminense, do LECC (Laboratório de Estudos em Comunicação Comunitária) da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro e do LAPECCOS (Laboratório de Pesquisa e Estudos em 

Comunicação Comunitária e Saúde Coletiva) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Todos 

esses laboratórios são vinculados ao INPECC (Instituto Nacional de Pesquisa em Comunicação 

Comunitária). Deve-se a eles a maior parte das pesquisas relacionadas a este tema em terras tropicais. 
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grupos se apropriem de algo ou avancem em prol de mudanças estruturais. Podemos 

considerar como publicidade social, por exemplo, a apropriação das técnicas publicitárias 

pelos movimentos sociais para motivar as pessoas a irem a um determinado protesto, 

considera-se publicidade social as estratégias de venda dos produtos do já citado 

Armazém do Campo, ou mesmo a campanha de Médicos Sem Fronteiras que, através das 

ferramentas da publicidade tradicional, promove suas atividades e capta recursos.  

Se na hegemonia gramsciana o subalterno toma para si a causa do 

dominador como se fosse sua, aqui acontece o contrário: envolve-se o 

cidadão comum na resolução de um problema que, aparentemente não 

lhe pertence, como se fosse seu. Esse tipo de publicidade usa as novas 

tecnologias para reverberar causas e sensibilizar os membros da 

sociedade civil para a causa divulgada. Inclui novos cidadãos no 

processo para atuação de forma colaborativa e participativa para que se 

pense coletivamente na resolução de problemas ou de simples questões, 

através de táticas publicitárias inovadoras. (SALDANHA, 2018) 

 

Ter o viés contra-hegemônico como centro da discussão e como base da 

publicidade social é importante para que se evite o enlear de exemplos hegemônicos, que 

pouco contribuem para a mudança do status quo, mas acabam por assegurar a manutenção 

das camadas sociais estratificadas no formato contemporâneo. Quando não se estabelece 

o viés da contra-hegemônia como cerne da publicidade social, acaba-se chocando com 

exemplos hegemônicos travestidos por um formato ou interesse social. É o descompasso 

ao qual a conceituação epistemológica espanhola e americana se submetem. 

Entende-se por publicidade social a apropriação das técnicas e ferramentas 

utilizadas pela publicidade mercadológica, porém para um fim contra-hegemônico 

(SALDANHA, 2017). A reinterpretação da lógica atribuída à publicidade permite 

enxergar as brechas e as possibilidades de ação dos grupos desfavorecidos nas batalhas 

por hegemonia. Desta forma, ao se enxergar essa brecha, a publicidade social permite 

“tomar como nosso” esse arsenal de ferramentas que, antes, eram usados apenas para a 

manutenção do sistema.  

É preciso enxergar a publicidade social de forma orgânica, ou seja, se adequando 

e se apropriando dos avanços tecnológicos e das mudanças de cenário de acordo com que 

elas modificam a forma de vida e relacionamento dos indivíduos. À publicidade social 

nunca coube os meios de comunicação de massa, as cadeias abertas de TV ou às páginas 

inteiras de grandes periódicos, muito pelo contrário, à publicidade social (mesmo antes 
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do início destas discussões epistemológicas sobre o termo) sempre coube as brechas 

deixadas pelo sistema. Sendo raras as exceções que conseguem budget42 o suficiente para 

comprar espaço nas grandes empresas de mídia. 

Algumas exceções, todavia, acontecem quando as ações da publicidade social nas 

bases são tão efetivas que acabam por pautar as matérias dos jornais (televisivos, 

impressos ou online) que tomam tal movimentação como notícia e impulsionam a 

publicização de determinada informação – mesmo que, algumas vezes, com alguma 

parcela de interpretações tortuosas. (SALDANHA; FAZA, 2017) 

Com as tecnologias digitais, a publicidade social vem ganhando cada vez mais 

ferramentas e oportunidades de atuação. Nadando contra a correnteza dos algoritmos e 

diretrizes das redes sociais (que mudam seus códigos com frequência e se tornam, cada 

vez mais, ferramentas hegemônicas, como foi dito anteriormente), os esforços da 

publicidade social pelas redes vêm proporcionando bons exemplos de sua utilização como 

forma contra-hegemônica. A ambiência digital abriu, para a publicidade social, mais um 

espaço de atuação, mais uma forma de mobilizar a sociedade civil, ou seja, mais uma 

brecha.  

É a partir do manuseio das tecnologias e informação e comunicação, 

com destaque para os dispositivos móveis, enquanto grandes aliados 

para aplicação prática e potencializada do SIG43, que a publicidade 

social vem se desenvolvendo atualmente para valorizar e dar 

visibilidade a causas humanas de grande relevância para a edificação de 

uma sociedade mais justa. (ATEM e SALDANHA, 2016, p. 55) 

 

Outro elemento essencial no modo de fazer da publicidade social é o engajamento. 

Porém, não a visão reducionista que se encontra em fóruns mercadológicos que resumem 

o engajamento à métricas de performance de marketing digital ou à uma equação 

matemática. O engajamento é um conceito que deve ser resignificado e tratado para além 

desta lógica mercantil, de forma que não se confunda interação ou conversão com 

engajamento.  

A popularização do conceito de engajamento começou em meados de 2009, 

quando o Facebook lançou o botão curtir. A partir daí a plataforma passou por 

                                                           
42 Do inglês “orçamento”. Total orçamentário destinado a uma campanha publicitária.  

43 Simultaneidade, instantaneidade e globalidade. 



68 
 

transformações, como a inserção das reações que, mais uma vez, remodelaram a forma 

de uso da ferramenta e nutriu, através do uso dos consumidores, o banco de dados da 

sobre cada um dos usuários (SALDANHA; BASTOS. no prelo). Engajamento passou, 

então, a ser usado como métrica para acompanhar as reações dos usuários nos conteúdos 

de outros perfis (sejam eles marcas ou outros indivíduos), servindo a um fim puramente 

mercadológico. Uma vez que se considere a linguagem como um campo de disputa por 

hegemonia (BAKTHIN, 1986), não se deve aceitar de forma passiva e irrefletida a 

definição epistemológica hegemônica que se construiu ao longo dos anos em torno do 

conceito de engajamento (BASTOS, 2019), nem se curvar de forma inquestionada frente 

ao senso comum que repercute e reforça um conceito de engajamento que serve a um fim: 

o de manutenção das hegemonias.  

Por esse motivo, pesquisadores do Laccops - em especial Pablo Bastos - vêm 

discutindo e refletindo sobre uma proposição dialética de engajamento, que extrapole a 

definição mercantil de engajamento e o redefina em uma perspectiva de sujeitos que, 

suspensos da cotidianidade, e conscientes das questões de seus grupos sociais, atuem de 

forma efetiva nas resoluções das causas.  

A partir dessa perspectiva de engajamento que compreende a forma de 

inserção do sujeito na realidade fenomênica, que se apresenta a partir 

da totalidade material e cuja aparência está impregnada de ideologia, 

propomos como síntese dialética: a construção crítica e reflexiva de 

engajamento para compreender a noção da Publicidade de Interesse 

Público. Nessa compreensão, o engajamento se constrói no processo 

epistemológico e político de superação da cotidianidade, da 

pseudoconcreticidade, por meio da educação, da práxis interativa e da 

práxis política. (SALDANHA; BASTOS. no prelo) 

 

O fim da publicidade social não é o engajamento, mas sim a transformação da 

sociedade civil através da redução das desigualdades e da ampliação dos direitos. O 

engajamento é o caminho para que se chegue a este fim. Ao passo que o vínculo é o 

elemento fulcral para que se ocorra o engajamento, de forma que não seja possível engajar 

sem vincular. A publicidade social deve ser planejada de forma que suas ações objetivem 

a criação de vínculos entre os indivíduos e seu grupo social, uma causa, ou mesmo outros 

indivíduos. Somente através do vínculo é possível engajar. Portanto, não existe 

publicidade social sem a criação de vínculo e sem engajamento. 
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Publicidade social é toda ação contra-hegemônica realizada através da 

apropriação das ferramentas, aparatos maquínicos, técnicas, táticas ou estratégias da 

publicidade mercadológica por uma organização, movimento social, grupos minoritários, 

comunidades ou indivíduos que, através dela, busquem enfrentar formas de dominações 

contemporâneas ou tradicionais, utilizando a criação dos vínculos e o engajamento como 

estratégia para suas atuações. Se adaptando de acordo com as mudanças dos aparatos 

tecnológicos e se transformando na mesma velocidade em que a forma de se relacionar, 

consumir e agir dos indivíduos muda, essas ações podem motivar novas práticas e 

comportamentos ou, simplesmente, romper a inércia de um grupo de indivíduos a apoiar 

uma causa social. É sobre a perspectiva latina da publicidade social que se fundamenta 

esta pesquisa. 

 

 

2.5 Derivações: publicidade afirmativa, comunitária, de causa, de interesse público 

e transversal 

O LACCOPS tem trabalhado no desenvolvimento de um mapa epistemológico, 

com uma proposta tipológica para a publicidade social, que a contempla como um guarda-

chuva para várias subdivisões conceituais de fazeres publicitários que se apropriam das 

ferramentas para um fim contra-hegemônico. No organograma de derivações podemos 

considerar a publicidade afirmativa, publicidade comunitária, publicidade de causa, 

publicidade de utilidade pública e publicidade transversal (SALDANHA, 2018).  

Cada uma dessas categorias será abordada de forma detalhada a seguir, porém, é 

importante que se façam algumas ressalvas e comentários acerca delas. As derivações do 

conceito de publicidade social se baseiam nas experiências empíricas, com base na 

utilização do método de pesquisa-ação (PERUZZO, 2016), ao longo dos anos de 

existência do Laccops, e nas reflexões bibliográficas de textos e autores estruturantes para 

área, no Geccops44. Todavia, o próprio laboratório não considera tais conceitos como uma 

base fechada e definitiva, mas sim como um pensamento em constante discussão e 

construção, uma vez que um dos principais esforços de seus membros tem sido na 

sistematização do conceito. Tais reflexões são importantes para que se construa, de forma 

                                                           
44 Grupo de estudos em comunicação comunitária e publicidade social.  
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estruturada e crítica, um posicionamento brasileiro da publicidade social, que rompa o 

debate epistemológico e que adentre nos modos de fazer da publicidade social.  

Tais derivações não devem ser vistas como fronteiras ou conceitos distantes e 

distintos, mas como definições próximas e inter-relacionadas, podendo, um mesmo 

exemplo, se encaixar em mais de uma categoria. A pluricategorização de um mesmo 

exemplo se dá pelo fato das diretrizes e definições do conceito central de publicidade 

social, que coloca o fazer contra-hegemônico como premissa para que uma ação se 

enquadre na categoria, reúna ações que convergem para um mesmo fim. As subcategorias 

da publicidade social se configuram em um mapa epistemológico do conceito, e acaba 

por melhorar a organização dos objetos de análise e nutrir, de forma simplificada, as 

explicações sobre o que se entende por publicidade social no Brasil. As definições, 

entretanto, não buscam criar muros ou barreiras que isolem cada uma das categorias de 

publicidade social, mas sim criar pontes e possibilitar a difusão e divulgação de outras 

formas de fazer.  

O conceito de publicidade social engloba todas as ações publicitárias com um fim 

contra-hegemônico, sendo, portanto, um conceito guarda-chuva que centraliza todas as 

demais variações. A publicidade social tem seu cerne no fim contra-hegemônico de suas 

ações e na apropriação das ferramentas de domínio hegemônico, tendo o engajamento 

como elemento fundamental para o envolvimento da sociedade civil na resolução dos 

problemas. Tal disposição é fundamental, ainda mais quando se trata de uma campanha 

que atue principalmente das redes digitais, de forma que se entenda que as interações 

(compartilhamentos, curtidas e comentários) podem demonstrar o interesse dos usuários 

por determinada publicação, porém não significa que houve engajamento e, sem 

engajamento, não há publicidade social. A publicidade social deve, portanto, ter a criação 

dos vínculos como elemento central de sua estratégia, pois apenas através dele é possível 

provocar o engajamento, envolvendo os sujeitos na construção de soluções e na promoção 

de mudanças e, portanto, mobilizando. O vínculo prevê a conexão com algo e o 

engajamento a ação em prol de algo. Existe vínculo sem engajamento, mas não existe 

engajamento sem vínculo. Da mesma forma que não se considera uma campanha de 

publicidade social qualquer ação que não tenha um fim contra-hegemônico como norte e 

o engajamento como estratégia de transformação.  
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A publicidade social convoca a sociedade para que ela seja protagonista das 

mudanças sociais. Na publicidade social não é a marca anunciante a responsável pelas 

transformações, mas a sociedade civil. A ONG, por mais que atue diretamente no combate 

à alguma mazela, em suas ações de publicidade social precisa considerar a importância 

da sociedade civil na resolução dos problemas (seja atuando diretamente como voluntário 

ou doando recursos para financiar tais ações). Colocar o indivíduo como centro das 

transformações e como eixo central da dissolução dos problemas acaba por criar mais 

uma fronteira com o conceito de marketing social defendido por alguns pesquisadores 

que, ao se espelhar e se basear nas concepções epistemológicas americanas acabam por 

centralizar nas marcas o protagonismo das mudanças, colocando-as como epicentro das 

transformações. A publicidade social propõe o contrário, desloca o indivíduo para o 

campo da ação, tirando-o – através do engajamento - da inércia e o colocando como 

elemento central. Não existe publicidade social sem engajamento e sem o envolvimento 

da sociedade civil. “Publicidade social: conceito guarda-chuva que sedia e engloba as 

derivações da publicidade contra-hegemônica, integrando organicamente suas várias 

formas de funcionamento.” (SALDANHA, 2018, p.9) 

 Tomando MSF como objeto de análise, consegue-se extrair do histórico 

comunicacional da organização diversas ações que se enquadrariam nesta conceituação, 

mas, neste momento, tomaremos como exemplo o vídeo “Hold On”, já analisado 

anteriormente em pesquisas prévias, mas que se enquadra dentro da conceituação de 

publicidade social defendida pelo LACCOPS. Neste caso, ultrapassou-se a vinculação e 

promoveu o engajamento e, logo, a participação da sociedade civil na causa.  

 O vídeo Hold On, produzido pelo escritório norueguês de MSF e replicado por 

quase todos os escritórios da organização (incluindo o brasileiro), traz consigo uma série 

de imagens que apresenta ao espectador os problemas encontrados no campo de atuação 

da ONG no mundo. Uma população economicamente desprivilegiada, com doenças 

muitas vezes com procedimentos de cura já descoberto, em um cenário de completa 

ausência do poder público e com pouca atenção da comunidade internacional por se 

tratarem de países periféricos. Hold On apresenta o problema e desloca o espectador para 

o centro deste sofrimento, colocando-o como alguém que divide as angustias com os 

personagens assistidos por MSF mas que, para além disso, precisa se mover para que seja 

parte da resolução do problema.  
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A mensagem, a estrutura e a estratégia do vídeo (...) saem do lugar 

comum ao colocar o espectador dividindo o sofrimento dos 

beneficiados pelas ações e dos médicos no trabalho em campo. Este 

deslocamento diminui a distância entre a instituição e o espectador. Esta 

estratégia rompe a fragilidade de uma relação, criando e fortalecendo 

vínculos. A escolha da trilha, dos personagens e das imagens é 

fundamental para este resultado vinculativo que desperta nos indivíduos 

a vontade de se unirem à causa apoiada pela Organização. (FAZA, 

2016, p.10) 

  

No exemplo de Hold On pode-se ver com clareza a utilização das técnicas 

publicitárias – em um vídeo tecnicamente muito bem produzido – sendo utilizadas para 

um fim contra-hegemônico, que demonstra os percalços encontrados por MSF na sua área 

de atuação, mas que desloca para o espectador o protagonismo na resolução do problema. 

Uma vez que se compreenda o conceito guarda-chuva de publicidade social, deve-se 

aprofundar sobre suas derivações.  

 

2.5.1 Publicidade afirmativa 

A publicidade afirmativa pode ser um exemplo de como o mapa epistemológico 

da publicidade social está em constante construção. Desde o início desta pesquisa outros 

conceitos foram utilizados para definir esta categoria de publicidade social, entretanto, a 

mais aceita dentre os pesquisadores do LACCOPS é a terminologia de publicidade 

afirmativa.  

Segundo Azevedo (2005), publicidade afirmativa é a apropriação da publicidade 

enquanto ferramenta para um fim que não seja a venda de algo. A publicidade afirmativa 

atua no fortalecimento dos territórios marginalizados através da divulgação de expressões 

culturais, atividades e produtos que reforcem a identidade de um grupo ou dinamize a 

economia local. Sua atuação parte através da instrumentalização da sociedade civil para 

que se construa novas alternativas e se reforcem os direitos. Segundo Azevedo (ibidem), 

a produção de resultados efetivos deve partir da união de forças do território - enquanto 

elemento agregador e consonante - técnica, tecnologia e a construção de redes - através 

da vinculação.  

O recente projeto desenvolvido pelo Laccops dentro do Morro da Providência, no 

Rio de Janeiro, utilizando o método de pesquisa-ação (PERUZZO, 2016), pode ser um 



73 
 

exemplo de fomentação da publicidade afirmativa. Durante a realização do projeto 'Provi 

Criativa: a melhor visão do morro'45, promoveu-se a troca entre alunos da Universidade 

Federal Fluminense, jovens moradores do morro e projetos locais, possibilitando a 

qualificação dos participantes para a produção de vídeos que divulgassem os projetos 

locais. Entre os meses da agosto e setembro de 2017 foram realizadas três turmas de 

oficinas de audiovisual, que resultaram em 16 filmes publicitários sobre iniciativas do 

Morro, de forma que fossem divulgadas as ações culturais da comunidade e produtos que 

permitissem a geração de renda para a economia local.  Os 15 vídeos participaram de um 

concurso com votação online, onde foram escolhidas as melhores produções, que foram 

premiadas em uma cerimônia no Instituto de Artes e Comunicação Social da 

Universidade Federal Fluminense.  

Os vídeos publicitários produzidos pelos beneficiados do projeto Provi Criativa 

se apropriaram da publicidade enquanto ferramenta para produzir peças que tenham como 

objetivo o fortalecimento do território através da divulgação de ações culturais locais 

(como o Favela Cineclube, um cineclube que exibe filmes que reforcem a identidade, e 

cultura do povo da favela) ou fomentando a economia local (como a Naturalê, uma marca 

de produtos orgânicos e fitoterápicos produzidos na favela).  

A publicidade afirmativa se conecta com a publicidade social pelo seu fim contra-

hegemônico e a utilização do vínculo como propulsor do engajamento e das 

transformações sociais. Entretanto, a publicidade afirmativa de difere das demais 

categorias de publicidade social ao colocar como elemento central a força do território e 

o fortalecimento do grupo como objetivo de sua atuação, o que se dá por ações de 

divulgação – e manutenção – da cultura e o fortalecimento da economia local a partir de 

iniciativas que nasçam dentro da própria comunidade local, a comunidade de vida física. 

Que se difere da publicidade comunitária – que será discutido de forma detalhada no 

próximo subcapítulo – uma vez que o conceito de comunidade não se detém ao lugar 

físico, essa outra categorização da publicidade, que toma por base as novas conceituações 

                                                           
45 O projeto faz parte do programa Territórios Culturais RJ e Favela Criativa e contou com o patrocínio da 

secretária de cultura do Estado do Rio de Janeiro, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e a Light. 
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de comunidade, serão trabalhadas a seguir, por ora, deve-se ressaltar que à publicidade 

afirmativa cabe a vida física.   

 

2.5.2 Publicidade comunitária 

Entende-se a comunidade "não como o mero convivialismo num território, mas 

como o compartilhamento (ou uma troca), relativo a uma tarefa, implícito na obrigação 

simbólica que se tem para com o Outro." (PAIVA, LACERDA, SALDANHA, 2014). 

Considerando, portanto, que comunidade “não é simplesmente agregação, junção de 

pessoas. É o laço atrativo. E esse laço atrativo, é a obrigação simbólica originária, que faz 

nascendo uma dívida simbólica com o grupo social. ” (SODRÉ, 2001). Ou seja, o próprio 

conceito de comunidade extrapola o sentido de vida física – o que faz com que o conceito 

de publicidade comunitária de difira da definição de publicidade afirmativa – pois 

considera as iniciativas locais, mas também leva em consideração a comunidade espiritual 

ou de pensamento. Por exemplo, pessoas de uma mesma religião pertencem à mesma 

comunidade independente do país ou região onde se encontrem. Por mais que a vida física 

atue na formação e na consolidação das comunidades, nesta perspectiva o que é levado 

em consideração é, também, os alinhamentos ideológicos e de pensamento. A 

comunidade rompe as fronteiras físicas.  

E, portanto, a publicidade comunitária é aquela feita por e para a comunidade de 

forma a fomentar a economia, cultura, expressões artísticas, eventos esportivos, culinária, 

entre outros, e que amplie a sensação de pertencimento dos indivíduos e aqueçam as 

iniciativas locais. (SALDANHA, 2017) 

(...) desenvolvida em comunidades, por seus membros, muitas vezes 

com a participação de “agentes externos”, e tem por objetivo divulgar 

interna e externamente as produções endógenas, incrementar a 

economia local e converter os resultados em benefícios tangíveis para 

a própria comunidade. (SALDANHA, 2018, p.9) 

 

 Posicionar a publicidade comunitária dentro do guarda-chuva da publicidade 

social é reconhecer nela sua importância no fazer contra-hegemônico. Divulgar eventos 

produzidos pela comunidade, fortalecer as expressões artísticas do grupo, reforçar as 
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características que os agreguem e fomentar a economia local são alguns dos elementos 

que tornam a publicidade comunitária um fazer contra-hegemônico.  

A publicidade comunitária é contra-hegemônica porque, ao promover uma 

atividade artística local ou determinada expressão cultural ela, além de reforçar a 

identidade e a sensação de pertencimento ao grupo, enfrenta os padrões estéticos 

midiáticos e suas definições culturais pasteurizadas globalmente. Se tomar por base que 

é consumo é, em si, um ato político, a publicidade comunitária é contra-hegemônica 

porque, ao fomentar o comércio local, acaba por enfrentar, no micro espaço, as ações e 

motivações das grandes corporações que buscam, naquela comunidade, uma parcela do 

seu faturamento. A ação não só enfrenta (guardadas as devidas proporções) as grandes 

companhias como torna o microempreendedor competitivo e aquece a economia local.  

As experiências do Laccops no Morro da Providência, no Rio de Janeiro, rendem 

alguns exemplos deste tipo de publicidade. Como as peças de divulgação da Galeria da 

Providência, uma galeria de arte de rua que reúne obras de diversos grafiteiros dentro do 

morro, os as campanhas de divulgação do Favela Cineclube do Morro da Providência, 

que exibem filmes e promovem debates com moradores da comunidade e que já começa 

a expandir sua área de atuação para outras favelas da cidade. Ao se tratar de publicidade 

comunitária para fomentar a economia do grupo, podemos tomar como exemplo as peças 

publicitárias desenvolvidas, também em parceria com o Laccops, pelo Armazém do 

Campo, um espaço comandado pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

(MST) onde se comercializam produtos saudáveis frutos da reforma agrária. O Armazém 

do Campo evidencia o consumo como ato político e reforça a publicidade comunitária 

como um modo de fazer contra-hegemônico. 

Quem produz a publicidade comunitária é a própria comunidade que é, portanto, 

protagonista no seu desenvolvimento. Todavia não se deve descartar o apoio de agentes 

externos (sejam eles acadêmicos, organizações não governamentais, movimentos sociais, 

entre outros) que podem contribuir tecnicamente para o desenvolvimento das ações, mas 

sempre com o cuidado de não ofuscar o protagonismo da comunidade.  

As fronteiras da publicidade comunitária não se restringem apenas à própria 

comunidade – embora seus benefícios fiquem limitados à ela.  Suas estratégias podem 

comunicar interna e externamente, enviando, para fora do grupo, suas produções 
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endógenas ou chamando atenção da sociedade para problemas que ocorram dentro dela. 

Por isso, as ações de comunicação desenvolvidas pela comunidade para pressionar as 

autoridades ou o Estado a agirem em prol de um bem comum que lhes é necessário se 

enquadra dentro do conceito de publicidade comunitária (embora, em alguns casos, possa 

se tangenciar ao que se entende por publicidade de causa). Utilizando-se das ferramentas 

da publicidade para dar visibilidade à uma determinada mazela ou conseguir apoiadores 

que unam seus gritos à causa apoiada, a publicidade comunitária, é utilizada também 

como forma de chamar a atenção para problemas ignorados pelo poder público, muitas 

vezes por estarem localizados em áreas periféricas ou longe dos interesses econômicos. 

(Idem, 2017) 

 

2.5.3 Publicidade de Causa 

A publicidade de causa, também contemplada no mesmo guarda-chuva da publicidade 

social, se refere às campanhas de comunicação que buscam dar visibilidade a uma causa 

específica. É muitas vezes pautada na resistência a formas de exclusão, segregação ou a 

ordens vigentes que ferem os princípios de igualdade entre os indivíduos. Advindas, na 

maioria das vezes, de pressões coletivas, a publicidade de causa pode ser considerada 

aquela feita pelos movimentos sociais como forma de pressão na luta por direitos. Pode-

se definir a publicidade de causa como aquela que se coloca da seguinte forma: 

(...) como ferramenta de visibilidade as causas advindas das pressões 

coletivas em prol dos direitos humanos, do acesso a cidadania e a 

reconfiguração da cidade. Está diretamente ligada à luta política dos 

Movimentos Sociais independentemente do período histórico em que 

se encontram, uma vez que estão em continua ressignificação. Sua 

operação se dá, substancialmente, nas ações de resistência as formas de 

exclusão. (SALDANHA, 2018, p.9) 

 

À publicidade de causa cabe os mesmos preceitos fundamentais para o que se entende 

por publicidade social, ou seja, enquadram-se nesta categoria as mobilizações norteadas 

por uma causa contra-hegemônica e que envolva a sociedade civil na resolução do 

problema proposto. Muitas marcas, nos últimos anos, se apropriaram de causas comuns 

como diferencial competitivo em relação a sua concorrência, como estratégia para a 

personificação da marca, ou mesmo como elemento da construção de suas estratégias de 
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branding. Casos de marcas que se apropriam de causas com tal fim, sem produzir ações 

contra-hegemônicas de fato, acabam por utilizar a causa como argumento para a 

publicidade (da marca), mas não como uma publicidade de causa, como aqui se defende. 

A análise de performance da campanha #TodosContraTB permitirá que se analise se 

ela é um exemplo de publicidade social (ou não) – uma vez que o engajamento é essencial 

para que ela possa ser considerada como aderente ao conceito – todavia, deve-se ressaltar 

que o objetivo da campanha era mobilizar a sociedade civil para pressionar o poder 

público de diversos países e cobrar por uma ação efetiva contra a tuberculose. A causa é 

clara: a luta contra a TB, por atingir as parcelas economicamente menos favorecidas da 

população, acaba por assumir um papel secundário na agenda pública de diversos países. 

Pressionar para que os governos tomem posições para sanar o problema e expor a questão 

para a comunidade internacional é uma ação com um fim contra-hegemônico, uma vez 

que tem como interesse inserir grupos excluídos de políticas públicas de saúde na agenda 

governamental. Apesar de organizada e liderada por Médicos Sem Fronteiras, o 

protagonismo da resolução do problema estava na sociedade civil, que precisava assinar 

o abaixo assinado. Ou seja, em #TodosContraTB, MSF se posicionava como um 

articulador na obtenção das assinaturas que, no momento oportuno, seriam utilizadas 

como forma de pressão. Não se deve, entretanto, negar a liderança evidente da 

organização no desenvolvimento da campanha, todavia o que se ressalta é a necessidade 

iminente do engajamento dos indivíduos para que a ação cumprisse seus objetivos. 

Partindo do pressuposto que a campanha tenha obtido êxito na tentativa de engajar a 

sociedade civil – o que seria incauto afirmar neste momento e que será analisado 

posteriormente – estaríamos falando de um exemplo de publicidade de causa.  

Em síntese, quando se tem uma causa bem definida e ações de publicidade que 

mobilizem a sociedade civil norteadas por um fim contra-hegemônico, estamos falando 

de um exemplo de publicidade de causa. 
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2.5.4 Publicidade de Interesse Público 

A Publicidade de Interesse Público46 é aquela que promove o interesse da 

sociedade civil e se propõe a mobilizar a mesma em prol de um fim contra-hegemônico. 

Trata-se, por exemplo, das questões de gênero, saúde pública ou ações de comunicação 

de grupos de direitos humanos. Estas campanhas publicitárias, muitas vezes (para não 

dizer na maioria delas) vão de encontro aos interesses do Estado e contra o discurso 

hegemônico – e por isso não deve ser confundida com a publicidade de utilidade pública 

que, com base em uma agenda governamental, se utiliza das ferramentas da publicidade 

para defender questões que sejam de interesse do governo vigente. Embora uma das 

definições de publicidade social defendidas pela perspectiva americana reduza o conceito 

à utilidade pública, para o LACCOPS a categoria não se enquadra no que se entende por 

publicidade social, uma vez que, ao ter o Estado como definidor das pautas abordadas, 

perde o caráter contra-hegemônico da sua atuação.  

Em suma, a PUP (Publicidade de Utilidade Pública) tem suas 

divulgações publicitárias determinadas pelo Estado, uma vez que suas 

ações não emergem de uma participação popular, mas são originárias 

da Secom, cujas instruções normativas disciplinam as ações de 

publicidade estatal. Nomearemos, portanto de PIP (Publicidade de 

Interesse Público) a publicidade social que considera os interesses e 

direitos das diversas minorias e propões soluções a partir das decisões 

comuns resultantes de uma diversificada participação para resolução 

legal de problemas coletivos. (SALDANHA; BASTOS. 2019, no prelo) 

 

Alguns exemplos ajudam a clarificar a distinção entre os conceitos. Uma 

campanha liderada pelos movimentos sociais, mesmo que com o apoio governamental, 

em prol de promover um debate amplo sobre a igualdade de gênero, pode ser considerada 

uma ação de publicidade de interesse público, dado o viés contra-hegemônico e a 

participação da sociedade civil na base da ação. Por outro lado, uma campanha promovida 

pelo governo federal para que a sociedade aceite um pacote de medidas impopulares, 

como uma reforma da previdência que reduz o direito dos trabalhadores, é considerado 

uma campanha de publicidade de utilidade pública, mas não se enquadra na categorização 

de publicidade de interesse público (nem ao menos no conceito de publicidade social). 

                                                           
46 A definição de Publicidade de Interesse Público também sofreu transformações ao longo do período de 

elaboração da pesquisa. Adota-se, neste trabalho, a mais recente conceituação defendida pelo LACCOPS, 

antes chamada de publicidade de interesse público. 
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Entretanto, não se deve definir o conceito de publicidade de interesse público como um 

tema necessariamente contrário ao posicionamento do governo e nem se deve negar o 

fato de que algumas campanhas de interesse público podem ser realizadas pelo estado, 

como uma campanha para reduzir a violência contra a mulher, por exemplo. Ou seja, o 

cerne da publicidade de interesse público não está em quem a promove (sendo ou não 

órgãos governamentais) mas sim nos interesses contra-hegemônicos que a norteiam.   

Uma vez que se considerem as bases da publicidade social (a participação da 

sociedade civil na resolução dos problemas - e definição das pautas - e o caráter contra-

hegemônico) para a definição do conceito, percebe-se que a publicidade de interesse 

público é aquela que pauta suas ações em temas que sejam de interesse da sociedade civil 

(público), sem uma diretriz hegemônica que defina (de cima para baixo) os temas em 

pauta e os objetivos da ação. Publicidade de interesse público é aquela que busca e 

promove ações em sinergia com os interesses da população, em prol do bem comum, de 

uma sociedade mais igualitária e justa.  

 

2.5.5 Publicidade Transversal 

A publicidade transversal "é um tipo de ação publicitária que envolve três pilares 

da Sociedade Civil (Poder público, Organizações Privadas e Movimentos Sociais) e 

atende aos seus interesses de forma orgânica, pois é a interdependências que garante a 

transversalidade." (SALDANHA, 2018, p.11) Encaixam-se na categoria as ações de 

publicidade que contam com o apoio, suporte ou ação dessas três dimensões da sociedade 

que - juntas - promovem uma ação contra-hegemônica.  

Na prática a transversalidade se dá uma vez que a campanha promova o interesse 

dos três pilares, que pode acontecer com o patrocínio de uma empresa a um determinado 

projeto, evento ou atividade organizada por movimentos sociais. É importante que se 

reforce o caráter contra-hegemônico das ações para que se enquadrem na perspectiva da 

publicidade social, para que se evite cair nas distorções conceituais aqui já citadas. 

Todavia, não se pode confundir a publicidade transversal com ações de responsabilidade 

social advindas das estratégicas de comunicação organizacional. Uma vez que se tome o 

fazer contra-hegemônico como cerne desta análise fica perceptível suas diferenciações. 
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Outra ressalva necessária sobre a publicidade transversal é que não se pode negar 

o interesse comercial e mercadológico que motiva o investimento de grandes companhias 

nestas iniciativas, da mesma forma que não se pode diminuir as motivações hegemônicas 

por trás de suportes governamentais. A importância da participação dos movimentos 

sociais na tríade da publicidade transversal faz com que o fim contra-hegemônico das 

ações planejadas se mantenha. A aproximação de governos, empresas e movimentos 

sociais pode acabar por desviar as ações de seus fins contra-hegemônicos, por isso nem 

toda ação publicitária que reúna esses três pilares da sociedade civil é, necessariamente, 

uma ação de publicidade transversal. Só podem ser enquadradas na categoria aquelas 

ações que, mesmo diante de tal aproximação, mantiveram seu fim contra-hegemônico.47 

 

2.6 Publicidade social e o social como publicidade 

Trabalhos acadêmicos que vêm sendo publicados nos últimos anos com termos 

que ou se confundem com publicidade social ou aplica, a este conceito, um olhar diferente 

do discutido aqui. Muitas das citações e pesquisas tomam como base, em especial, a 

perspectiva americana da publicidade social (e Marketing Social) e trabalham a utilização 

de uma causa como argumento de venda e estratégia de persuasão de um determinado 

produto.  

Nos últimos anos, principalmente com o advento das redes sociais e a crescente 

discussão sobre o consumo consciente e os impactos ambientais no processo de produção, 

o consumidor passou a utilizar critérios sociais como diferencial de decisão no processo 

de compra. As marcas começaram, em contrapartida, a se preocupar com a forma como 

são vistas por seus clientes e a utilizar ações sociais e sustentáveis como diferencial 

competitivo. As ações podem ser vistas das prateleiras, onde selos e discursos 

ambientalmente corretos ganham espaço e se transformam em argumento de compra, às 

páginas e sites das marcas, que passam a dar mais destaque para suas ações de 

responsabilidade social.  

                                                           
47 O Laccops tem atuado na instrumentalização de indivíduos e grupos para que possam passar a pensar e 

executar projetos de publicidade transversal. Um exemplo foi a palestra “Comunicação Transversal: ponte 

de diálogo entre Setor Privado e Projeto Social”, da Bruna Kassis, no encontro Mobilize-se: Publicidade 

Social e Reexistência, no ano de 2018. 

 



81 
 

Casos recentes de escândalos ambientais (como os testes em animais feitos pelas 

marcas de cosméticos, ou desastres ambientais com responsabilidade de companhias de 

mineração) e sociais (como a exploração do trabalho escravo por marcas de moda) 

provocaram diminuição das vendas de algumas marcas e queda das ações, resultando em 

prejuízo para os acionistas. O que redobrou o cuidado das marcas com sua cadeia de 

produção e fez com que elas enxergassem nas causas comuns um objeto de diferenciação 

diante de seus concorrentes. Independente da motivação, é desejável que as marcas 

adotem, cada vez mais, posturas socioambientais responsáveis (para além do nexo 

discursivo), porém não se pode ignorar seus objetivos comerciais e mercadológicos.  

A medida em que os consumidores elegem critérios socioambientais como 

diferenciais no momento da escolha de uma marca em detrimento da outra, as companhias 

passam a trazer as narrativas exigidas por eles em seus discursos e ações, podendo romper 

o nexo discursivo e adentrando na rotina de suas decisões organizacionais. Na medida em 

que se empodera o consumidor e ele passa a ser o centro das ações, mais as organizações 

precisam se transformar para se adequar às suas exigências desse novo mercado.   

(...) a instrumentalização dos novos experimentos não tem atuado 

apenas sob a perspectiva funcionalista, mas também tem agido, com 

certa autonomia, na ordem cognitiva do homem contemporâneo que 

começa a se questionar se seu protagonismo como consumidor precisa 

se limitar aos parâmetros determinados pelo mercado ou se pode 

ampliar para outros espaços. (ATEM e SALDANHA, 2016, p. 53) 

 

Além disso, diversas marcas também se apropriam do discurso socioambiental 

para amenizar a imagem negativa ou os danosos impactos à população através de fortes 

estratégias de comunicação. Se travestindo, portanto, de um discurso que, na prática da 

companhia, não se aplica. Ao consumidor vale redobrar a atenção para com tais casos e 

buscar, na prática das empresas, os reflexos das ações publicizadas. É neste cenário 

contemporâneo, de marcas que percebem a importância de sua imagem para a saúde dos 

negócios e convergem para um discurso socioambiental, que o consumidor se insere 

atualmente.  

Nesse sentido, diversos anúncios de marcas se apropriam de causas sociais, ações 

e discursos como estratégia competitiva na batalha pelos consumidores contemporâneos. 

É positivo que as empresas tenham, cada vez mais, uma preocupação com seu discurso e 
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o entendimento dos impactos causados por estes (seja por boa vontade ou por estratégia 

de negócio). Assim a publicidade começará a trilhar um caminho mais responsável (e 

coerente) com a sociedade. Porém, não se pode confundir inadvertidamente essas ações 

com o que se entende por publicidade social.  

A diferenciação fica clara ao considerarmos o viés contra-hegemônico como base 

fundamental para a publicidade social. Desta forma, evitam-se as distorções e equívocos 

de se considerar como publicidade social campanhas de empresas que se utilizam de 

argumentos socioambientais com fins puramente mercadológicos. 

É pouco provável que se espere de grandes corporações ações contra-

hegemônicas, uma vez que elas se beneficiam das formas de hegemonia. Na maioria das 

vezes as campanhas produzidas pelas empresas visam manter as engrenagens do sistema 

girando ininterruptamente e buscam motivar o consumo, muitas vezes irrefletido. A 

nebulosidade desta fronteira se rompe uma vez que consideremos o fim contra-

hegemônico como fundamental para que uma campanha se enquadre na perspectiva 

brasileira de publicidade social.  

Todavia, uma vez que não consideremos os conceitos de publicidade social e 

publicidade comercial como antagônicos (uma vez que um dos interesses da publicidade 

social é aquecer a economia local), é necessário que se reflita sobre os pontos de contato 

entre ambas. Por outro lado, a proximidade também reforça a importância de tomar o viés 

contra-hegemônico como base para se analisar toda ação que se proponha como 

publicidade social, tendo em vista o cerne epistemológico deste conceito. Evitando assim, 

trilhar caminhos por análises de anúncios ou casos que tratem o social como publicidade, 

e não um exemplo de publicidade social.  
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CAPÍTULO 3: MOBILIZAÇÃO SOCIAL PELAS REDES 

 

“O mundo será um lugar melhor se você compartilhar mais.”48 

Mark Zuckerberg 

 

A frase de Zuckerberg, fundador e CEO do Facebook em entrevista para a revista 

Wired, em agosto de 2010, adianta algumas características da contemporaneidade com o 

uso das redes sociais, que modificaram a forma como se compartilha conteúdo e como os 

indivíduos interagem entre si. Olhar para o novo cenário, onde online e offline se 

misturam, é importante para que se reflita sobre as fragilidades e potencialidades das 

novas redes e como elas podem – ou não – contribuir para as ações contra-hegemônicas. 

Debater sobre como as redes sociais impactaram o cotidiano dos indivíduos e como elas 

podem modificar e abrir novas possibilidades para as mobilizações é necessário para que 

se enxerguem alternativas digitais, assim como as armadilhas presentes na rede.  

 

3.1 “A revolução será tuitada”? 

Discutir o papel das tecnologias digitais e, portanto, das redes sociais digitais para 

as transformações da sociedade e para as mobilizações que nela ocorrem passa por 

discutir quem são os sujeitos envolvidos no constante processo de disputa por hegemonia. 

Uma vez que se entenda a necessidade de ter os indivíduos como protagonistas das 

mudanças (ou das mobilizações em prol delas) e os posicione como centro das disputas 

por poder, e não apenas como elementos passivos às batalhas hegemônicas, pode-se 

entender como as redes sociais transformaram a lógica do compartilhamento de conteúdo 

e interações entre os indivíduos, sem, necessariamente, impactar no engajamento.  

É necessário que se reflita até que ponto as mobilizações, discussões e debates que 

ocorrem digitalmente têm reflexo na sociedade e como elas impactam, positiva e 

negativamente, no processo de disputa por hegemonia, na aproximação entre os sujeitos 

e as causas, na mobilização dos indivíduos em prol de um movimento e, por fim, na 

tomada de decisão dos grupos dominantes.  

                                                           
48 Tradução do original: “The world will be better if you share more.” 
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Como pode uma ONG promover uma ação contra-hegemônica dentro do 

Facebook que, envolto em seus interesses comerciais e mercadológicos, é uma ferramenta 

hegemônica? “As redes sociais democratizaram a informação”, dirão alguns, mas até que 

ponto todos os cidadãos têm acesso aos seus dados em um país tão desigual 

economicamente como o Brasil? Seriam as redes sociais uma forma de aproximar o 

debate político dos indivíduos ou apenas uma ferramenta para levar a mais pessoas causas 

majoritárias? Não se pretende esgotar tais questões neste trabalho, mas pontuar as 

diferentes visões sobre as redes digitais, assim como suas potencialidades e fragilidades. 

As redes sociais modificaram as lógicas interacionais entre os indivíduos, a questão que 

fica é até onde tais transformações contribuem para as batalhas por hegemonia.  

Quando analisamos as transformações sociais e como elas iniciam e ocorrem, 

podemos enquadrá-las nas seguintes formas: endógenas; exógenas; descendentes e 

ascendentes (ABELLA, 2016). Entende-se por transformações endógenas aquelas que 

iniciam de dentro do grupo para fora e que, em meio aos indivíduos, emergem anseios 

por mudanças que impactam na organização e nas regras do grupo. As mudanças 

exógenas seriam aquelas que ocorrem graças a pressões externas e que acabam por 

modificar a organização dos indivíduos ou as regras que os regulam. A diferença entre 

descendente e ascendentes está na origem das transformações e de onde nascem as 

solicitações por reformas. As mudanças que surgem de baixo para cima, que começam na 

base da sociedade, pressionando os governantes ou grupos dominantes, seriam as 

mudanças ascendentes. Por outro lado, aquelas que partem dos grupos dominantes e 

modificam a organização social seriam as descendentes. (idem, ibdem) 

As transformações sociais não ocorrem de forma isolada e, portanto, não se 

encaixam exclusivamente em uma das definições. Na maioria dos exemplos elas possuem 

a predominância de uma das categorias, mas com características comuns às outras. 

Todavia, quando se miram os olhares nas ações contra-hegemônicas e em sua oposição 

aos grupos dominantes, não se pode restringir ou limitar, mas deve-se apontar que elas, 

majoritariamente, possuem características endógenas e ascendentes. Ou seja, a maior 

parte das transformações sociais que ocorreram graças a uma campanha, mobilização, 

protesto, abaixo-assinado, pressões, e entre outras formas pautar as causas contra-

hegemônicas (e lutar por elas) foram endógenas, ou seja, surgiram no meio da sociedade 
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e entre os indivíduos que ela compõe, e ascendentes, uma vez que se originaram nos 

movimentos sociais, nas ONGs, o nos indivíduos da base da sociedade.  

Segundo Abella (2016), as transformações ascendentes – sejam elas endógenas ou 

exógenas – foram maximizadas e potencializadas com as redes sociais e suas novas 

formas de interação entre os indivíduos. De fato, a nova lógica mudou a forma como os 

sujeitos, protagonistas nas ações que objetivem um fim contra-hegemônico, se 

comunicam e interagem entre si. Ao passo que mais pessoas passaram a utilizar as redes 

sociais e a produzir conteúdo para seus perfis, as formas de produção de vídeos, fotos e 

textos – sejam eles políticos ou com outros fins – foi alterada. Entretanto, antes do advento 

das redes sociais, as grandes transformações também ocorreram de forma endógena e 

ascendente, o que aponta para uma direção que coloca tais categorias como características 

do fazer contra-hegemônico – com ou sem as redes sociais.  

Pierre Levy (1999), ao analisar as características do que ele chamou de ciberespaço 

- que seria a forma como os indivíduos utilizam os novos aparatos digitais e não apenas 

as tecnologias desenvolvidas - o autor concluiu que o digital permite uma comunicação 

mais interativa, recíproca, comunitária, horizontal e heterogênea, na qual todo indivíduo 

pode participar e contribuir. E que, segundo o mesmo autor, existem três princípios que 

impactam diretamente na utilização dos novos aparatos pelos indivíduos, assim como de 

seus comportamentos, uma vez que o estejam utilizando. São eles: interconexão, 

comunidades virtuais e inteligência coletiva.  

Interconexão seria a capacidade de conectar e integrar pessoas, coisas, coletivos e 

organizações através da rede. A interconexão é o que possibilitaria que os indivíduos se 

conectassem de forma igualitária, aproximando-os e colocando-os em contato, facilitando 

suas interações e motivando sua aproximação. A visão de Levy para a interconexão, 

embora coerente uma vez que se imagine um cenário ideal e utópico, carece de críticas, 

já que os indivíduos não possuem o mesmo acesso às tecnologias, da mesma forma que 

as pessoas possuem diferentes formas e dificuldades de usabilidade para interagir com 

determinadas plataformas ou tipos de conteúdo. Entretanto, uma vez conectados, e com 

a simplificação das ferramentas de edição, os usuários passaram a ser produtores de 

conteúdo – mesmo que em sua minoria (FUCHS, 2014) – a participar de forma ativa na 

produção de conteúdo, reformulando a lógica do compartilhamento de informação e 

redesenhando as formas de se utilizar a rede. 
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Com o aumento do acesso aos novos meios, percebe-se uma 

considerável e progressiva ampliação da participação popular nas mais 

variadas ações de produção de conteúdo, que vão desde jogos e memes 

com posicionamentos políticos, como de spots com denúncias e 

divulgação de artistas regionais, até vídeos para divulgação de 

comércios locais, e assim por diante. (NERY; SALDANHA. 2016) 

 

Apoiada na interconexão, as comunidades virtuais são construídas sobre as 

afinidades de interesses, de conhecimentos, sobre projetos mútuos ou grupos de 

cooperação ou de troca. As comunidades virtuais são formadas independente das 

limitações geográficas dos indivíduos contidos nelas ou de suas filiações institucionais. 

“Uma comunidade virtual não é irreal, imaginária ou ilusória, trata-se de um coletivo mais 

ou menos permanente.” (LEVY, 1999. p. 130) Para Levy (1999), o que aproxima os 

indivíduos e os aglomera em comunidades virtuais são seus temas de interesse, para além 

do local onde moram, onde trabalham, entre outros.  

A questão que fica é qual a força do vínculo que une os indivíduos para que, 

através da rede, se conectem e se comuniquem. Segundo Sodré (2004), a internet não foi 

capaz de acabar com os vínculos sociais, entretanto, questiona-se a força dos vínculos 

construídos pela web. Raquel Paiva (2003) sinalizou para as transformações sofridas pelas 

comunidades, que remodelaram sua lógica: 

Uma vez que a comunidade tradicional não existe mais, aquela forma 

de grupo que agregava o indivíduo, absorvendo-o em seu lazer, 

profissão, religião, já não vigora. Em seu lugar ergue-se uma 

diversidade de grupos que o indivíduo frequenta, participa, 

descentralizando seus múltiplos interesses. (PAIVA, 2003, p.25) 

 

Deve-se refletir sobre a relação entre as comunidades descritas por Paiva (2003) e 

as comunidade virtuais citadas por Levy (1999), que mantém sua análise de forma 

superficial e enfocada no compartilhar de conteúdos e informações. Quando se tem a 

publicidade social como centro do debate é preciso que se enxergue para além da troca 

de conteúdo, mas se reflita sobre como a rede pode operar no fortalecimento das 

comunidades através do vínculo. 

Ainda sobre as comunidades virtuais, Levy (ibidem) não considera ao descrever 

as comunidades virtuais são as bolhas de informação criadas pelos algoritmos das redes 

sociais, onde indivíduos acabam recebendo conteúdos mais próximos de seus 
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posicionamentos com conteúdo adequado ao seu interesse. O autor também não questiona 

como as disparidades econômicas e as diferentes possibilidades de acesso às tecnologias 

impede que os indivíduos participem das comunidades virtuais e interajam entre si 

digitalmente de forma proporcional e igualitária. 

Uma vez que se considere a presença dos indivíduos nas plataformas digitais e 

suas interações e compartilhamento de conteúdo a partir dela, Levy (ibiden) aponta para 

a inteligência coletiva, que seria, segundo o mesmo autor, a união dos saberes de vários 

indivíduos na rede. A inteligência coletiva possibilitaria a troca de informações e saberes 

por pessoas conectadas à rede – independente de sua geolocalização – criando uma 

democratização do saber e um livre acesso a todos que tenham interesse pelo conteúdo 

compartilhado. Para o autor, a inteligência coletiva contribui para que a sociedade avance, 

pautada em um compartilhamento democrático das informações e dos saberes. O que não 

é considerado nas análises sobre a inteligência coletiva, por exemplo, é o 

compartilhamento de informações falsas, inverídicas, ou sem fundamentação e, 

tampouco, o engajamento. O Brasil assistiu na última corrida eleitoral (2018) o 

compartilhamento de um grande número de notícias falsas e informações mentirosas e 

sem fundamento que ganharam a grande rede em curtos espaços de tempo, o que seria 

um exemplo de como o compartilhamento de conteúdos pode não ser necessariamente 

positivo. Também não foi contestado o acesso dos indivíduos às tecnologias que os 

permitam acessar o grande ciclo de compartilhamento e repasse de informações.  

Sobram questionamentos às teorias de Levy, em especial por sua falta de análise 

crítica da utilização das plataformas digitais pelos indivíduos e do acesso deles às 

tecnologias. As ferramentas digitais são contraditórias e, portanto, servem aos interesses 

hegemônicos dos grupos que objetivam a manutenção do poder (CAMMAERTS apud 

FUCHS 2014), não ignorar seus aspectos hegemônicos é o primeiro passo para que se 

desenhem estratégias efetivas de ações contra-hegemônicas que partam das redes sociais 

ou que as utilizem como ferramenta para provocar mudanças. Não as idealizar é mais do 

que realizar uma pesquisa crítica, mas sim entender o cenário hegemônico onde pretende-

se articular as manobras.  

O diferente acesso dos indivíduos aos aparatos que os permitam utilizar as 

plataformas digitais, assim como as diferentes experiências de usabilidade dos sites e 

aplicativos, colocam em xeque o cenário idealizado por Levy, onde a interconexão 
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permitiria o acesso de todos os indivíduos de forma igualitária à grande rede, onde se 

aproximariam de suas comunidades virtuais baseados em seus temas de interesse e, 

compartilhando informações e saberes contribuiriam para a construção de uma 

inteligência coletiva. Quando se acrescenta no contexto as disparidades socioeconômicas 

e se considera que muitas pessoas nem ao menos tem acesso as tecnologias que as 

permitam acessar a internet o cenário descrito por Levy começa a se mostrar não tão 

igualitário.  

Até o fim do ano de 2016, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) o Brasil possuía 116 milhões de pessoas com acesso à internet49. O resultado que, 

na época, foi comemorado pelo governo e que demonstra de fato um crescimento no 

número de indivíduos com acesso à grande rede, fruto das políticas de inclusão digital, 

também demonstravam que o total representava apenas 64,7% da população brasileira. 

Ou seja, 35,3% dos brasileiros ainda não tem acesso à grande rede, o que inviabiliza a 

conexão igualitária proposta por Levy, assim como o livre acesso às comunidades virtuais 

e a formação de uma inteligência coletiva.  

Feitas as ponderações às análises de Levy (1999), deve-se considerar que suas 

contribuições apontam para uma nova forma dos indivíduos se relacionarem uma vez que 

tenham acesso às tecnologias que os permitam acessar a grande rede. A interconexão – e 

sua expansão – possibilita que os sujeitos se relacionem de mediada por computador, 

reconstruindo a lógica difusionista (de um para muitos) para uma perspectiva interacional 

(de muitos para muitos), sem cair no deslumbramento de considerar um cenário 

igualitário na atualidade (de todos para todos) dadas as disparidades de acesso e sem 

desconsiderar o impacto dos algoritmos na distribuição dos conteúdos entre os usuários 

– que será tratado de forma mais aprofundada no capítulo de análise.  

A nova forma de interações pelas redes apresenta aos movimentos sociais, ONGs, 

coletivos, grupos minoritários, entre outros, uma nova possibilidade de se aproximar da 

sociedade e de motivá-la a agir em prol de mudanças sociais. De fato, o cenário não é 

igualitário, diferente do descrito por Levy (1999), mas não se deve ignorar as 

possibilidades que emergem com os novos ferramentais e pospor suas alternativas de 

atuação. O fazer contra-hegemônico, historicamente, não se acostumou a atuar em 

                                                           
49 Disponível em: https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/brasil-tem-116-milhoes-de-pessoas-

conectadas-a-internet-diz-ibge.ghtml 
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cenários igualitários. Os folhetins de sindicatos batiam de frente com as matérias 

veiculadas na grande imprensa, as rádios comunitárias davam voz a temas ignorados pelas 

grandes difusoras, e as TVs pouco abordavam os temas que não estivessem alinhados 

com suas diretrizes comerciais. O cenário desfavorável nunca foi motivo para a inação 

do fazer contra-hegemônico. As desigualdades provocadas pelos algoritmos das grandes 

redes, pela facilidade de distribuição de conteúdos sem fundamento ou as disparidades de 

acesso não podem ser motivo para que se defenda a não atuação dos movimentos contra-

hegemônicos nas novas plataformas. Entender suas características hegemônicas é 

fundamental para que se pense em maneiras de subvertê-la, mas não de ficar inerte diante 

delas.  

As redes sociais – ou as mídias digitais como um todo – alteraram a forma como 

os indivíduos consomem, produzem e compartilham conteúdos. Jenkins (2008), muito 

influenciado pelas análises de Levy (1999), fez contribuições para os debates sobre o 

impacto da nova lógica no comportamento dos indivíduos e nas suas formas de se 

relacionar entre si e com os novos aparatos. Jenkins (2008) aponta para o que ele chamou 

de cultura da convergência, onde todas as mídias e os conteúdos estariam se convergindo 

para um aparelho, por onde passariam todos os aspectos das vidas cotidianas dos 

indivíduos (vida, relacionamentos, memórias, fantasias, desejos, etc.). 

Meu argumento aqui será contra a ideia de que a convergência deve ser 

compreendida principalmente como um processo tecnológico que une 

múltiplas funções dentro do mesmo aparelho. Em vez disso, a 

convergência representa uma transformação cultural, à medida que 

consumidores são incentivados a procurar novas informações e fazer 

conexões e meio a conteúdos de mídia dispersos. (JENKINS, 2008, p. 

30) 

Para o autor, a mudança que impacta no uso dos aparelhos está para além da 

simples utilização dos aparatos sociotécnicos, mas sim de uma transformação cultural que 

reorganiza e reestrutura a forma e o canal por onde os indivíduos interagem, se 

comunicam, se organizam e, porque não, se mobilizam. A mudança cultural provocada 

pelas transformações tecnológicas motivou uma transformação na forma como 

interagimos com as mídias. Segundo Jenkins (2008), as novas tecnologias têm a 

capacidade de aproximar o cidadão do debate político e de transformá-lo não apenas em 

um receptor de conteúdo, mas de convertê-lo em um criador de materiais que expressem 

suas posições políticas e os insira nessa dinâmica. 
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O autor não aponta as mudanças como algo fulcral para a lutas por hegemonia ou 

batalhas políticas, entretanto sinaliza que a facilidade com que os usuários podem criar 

conteúdo, produzir imagens e publicar informações acaba por democratizar os debates e 

inserir os cidadãos, como um todo no contexto político e nos debates a cerca dele.  

Talvez não possamos derrubar o poder estabelecido da noite para o dia: 

ninguém envolvido nessas campanhas inspiradas na cultura popular 

está falando em revolução, digital ou de outra ordem. Estão falando de 

uma mudança no papel do público no processo político, aproximando o 

mundo do discurso político das experiências de vida dos cidadãos; estão 

falando em mudar a maneira como as pessoas pensam sobre a 

comunidade e o poder, para que sejam capazes de mobilizar a 

inteligência coletiva e transformar o governo; e estão falando em 

substituir o conceito de cidadão individualmente informado pelo 

conceito cooperativo do cidadão maior. (JENKINS, 2008, p. 287) 

 

É possível encontrar exemplos que corroboram a simplificação da produção de 

conteúdo pelos usuários, assim como a possibilidade de que os materiais produzidos 

cheguem a muitas pessoas em um curto espaço de tempo. Como, por exemplo, na última 

eleição presidencial brasileira, 2018, em que o estudante Militão Queiroz, de Limoeiro 

do Norte, interior do Ceará, produziu uma arte simples, com os dizeres Ele Não, em 

oposição ao candidato Jair Bolsonaro, que liderava as pesquisas de intenção de voto 

naquele momento e que venceria as eleições nos dias subsequentes. Em pouco tempo a 

arte ganhou as redes sociais sendo um dos marcos da campanha e uma das principais 

bandeiras daqueles que se posicionaram contra a eleição do candidato que defendia 

medidas reacionárias.50  

                                                           
50 Disponível em <https://heloisatolipan.com.br/arte/conheca-o-artista-cearense-militao-queiroz-que-

viralizou-brasil-afora-com-sua-arte-elenao/>. Acessado em 28/04/2019. 
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Figura 2: Arte de Militão Queiroz compartilhada durante a campanha presidencial de 2018 no Brasil 

(Fonte: Folha de São Paulo)51 

 

Jenkins (2008), entretanto, não leva em consideração que o funcionamento das 

redes sociais responde a uma lógica hegemônica e que, muitas vezes, a hegemonia 

perpassa a ideologia dos indivíduos (GRAMSCI, 2004), que se reflete diretamente na 

produção de conteúdo que, ao invés de questionarem a ordem vigente, acabam sendo 

utilizadas para corroborá-las e reforçá-las. Ou seja, as novas ferramentas acabam 

permitindo a popularização da edição e da produção de conteúdo, todavia não se pode 

considerar apenas como positiva, uma vez que também se tornam acessíveis ferramentas 

para a produção de conteúdo contendo discursos de ódio, atacando minorias, ou 

reforçando a estabilidade da classe dominante. Quando se considera que a hegemonia 

ultrapassa as fronteiras da dominação pela coerção, mas adentra no campo simbólico, os 

conteúdos facilmente editáveis podem ser um problema e não apenas a solução. Sendo 

assim, a o acesso às ferramentas não significa que serão produzidos materiais que vão de 

encontro à ordem vigente. Segundo Bourdieu (1989), os símbolos seriam produzidos para 

servir à classe dominante, o que é coerente, partindo da proposição de Bakthin (1986), 

que coloca as disputas por sentido como um elemento central na batalha por hegemonia. 

A popularização da produção de conteúdo pode servir para que as classes subalternas 

confrontem o que está posto, assim como, a mesma facilidade, pode servir para que se 

reforcem os sentidos hegemônicos.  

                                                           
51 Disponível em < https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2018/09/estudante-do-interior-do-ceara-ve-

sua-criacao-viralizar-como-simbolo-da-campanha-elenao.shtml>. Acessado em 15/05/2019. 
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Jenkins (2008), assim como Levy (1999), não sinaliza em sua análise as 

dificuldades de acesso para que alguns indivíduos utilizem das tecnologias disponíveis e, 

portanto, ficam impedidos de participar da produção coletiva de conteúdo. Jenkins (2008) 

também desconsidera o impacto dos algoritmos na distribuição dos conteúdos dentro das 

plataformas e aponta para um cenário onde todos os presentes nas redes sociais se 

comunicam de forma igual e horizontal entre si nas redes sociais, o que não se aplica na 

prática. 

É fato que, apesar dos algoritmos, alguns conteúdos acabam por viralizar e chegar 

aos usuários através do compartilhamento de vídeos, fotos e textos pelos usuários. Porém, 

não se pode considerar a exceção como regra, da mesma forma que, muitas vezes, um 

material produzido viraliza entre as pessoas que já compartilham da opinião contida nele. 

Jenkins (2008) não considera em sua análise o controle das corporações nas novas mídias, 

sejam ela diretas, como o Facebook ao tomar determinadas iniciativas que priorizem seus 

interesses comerciais, ou indiretas, como grandes corporações que possuem capital para 

investir no impulsionamento de publicações, mostrando seu conteúdo de forma 

segmentada para indivíduos que, os mesmos algoritmos, categorizaram por grupos de 

interesse com base no comportamento na plataforma.  

Jenkins argumenta que cada vez mais “a Web se tornou um local de 

participação do consumidor” (Jenkins 2008, 137) e dificilmente dá 

qualquer exemplo de dominação corporativa na cultura ou na Internet. 

Portanto, a noção de cultura participativa assume um caráter reificado 

em suas obras. Jenkins argumenta que a cultura participativa promove 

a diversidade cultural (Jenkins 2008, 268), mas ignora que nem todas 

as vozes têm o mesmo poder e que tipos de conteúdo são 

frequentemente marginalizados porque a visibilidade é um recurso 

central na cultura contemporânea, que atores poderosos, como a mídia, 

podem comprar. (FUCHS, 2014. p. 60, tradução nossa)52 

 

                                                           
52 Jenkins argues that increasingly “the Web has become a site of consumer participation” (Jenkins 2008, 

137) and hardly gives any examples of corporate domination in culture or on the Internet. Therefore, the 

notion of participatory culture takes on a reified character in his works. Jenkins argues that participatory 

culture advances cultural diversity (Jenkins 2008, 268), but overlooks that not all voices have the same 

power and that produced content and voices are frequently marginalized because visibility is a central 

resource in contemporary culture that powerful actors, such as media corporations, can buy. (FUCHS, 2014. 

p. 60) 
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As contribuições de Jenkins (2008) sinalizam a possibilidade e a facilidade com 

que, em face dos novos ferramentais, os indivíduos podem produzir conteúdo e divulga-

los para um número cada vez maior de pessoas. Guardadas as críticas a alguns aspectos 

das suas análises, em especial da não consideração dos contextos onde estão inseridos os 

indivíduos e suas diferenças, de fato as produções de conteúdo e a possibilidade de 

reinterpretação das mensagens hegemônicas foram facilitadas. É importante que as ações 

contra-hegemônicas e as campanhas de publicidade social considerem a nova dinâmica 

em suas estratégias. Não para considerar a web como um ambiente democrático onde 

todos podem produzir conteúdo e compartilhá-los de forma horizontal e irrestrita, mas 

sim para que, tendo em vista a popularização da produção de conteúdo, possa utilizá-lo 

como um potencializador de suas ações, sem ignorar as fraquezas que circundam o 

mesmo cenário de transformações.  

Jenkins (2008) enfocou suas análises na produção de conteúdo cultural, avaliando 

de forma breve as produções de conteúdos populares para fins políticos, mas não abordou 

os impactos das redes sociais para as mobilizações ou disputas por hegemonia.  

Entretanto, Castells (2003) analisou sua utilização para mobilizações e como os 

movimentos sociais podem utilizá-la para travar suas batalhas. Para o autor, “os 

movimentos sociais do século XXI, ações coletivas deliberadas que visam a 

transformação de valores e instituições da sociedade, manifestam-se na e pela internet.” 

(CASTELLS, 2003, p. 114). Pode-se dizer que muitos movimentos na atualidade ou 

nascem no ambiente digital, ou usam as plataformas como forma de mobilização e 

organização, ou puramente como registro e ferramenta de publicização dos atos offline, 

entretanto não se deve generalizar – como coloca o autor – que os movimentos em sua 

totalidade têm seu espectro digital, e quando o têm, não chegam necessariamente à 

vinculação e, consequentemente, ao engajamento. Este pode ser um risco capaz de reforça 

a superficialidade das mobilizações sociais, o que não se aplica na prática. De toda forma, 

a utilização das redes sociais pelos indivíduos apresenta aos movimentos sociais, 

organizações não governamentais, coletivos, grupos minoritários, entre outros, novas 

possibilidades de atuação. 

Segundo Castells (2003), os movimentos sociais devem, e se utilizam, das 

potencialidades das redes sociais para promoverem suas articulações e engajarem os 

indivíduos nas lutas por transformações sociais. Para ele, a internet se tornou 
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indispensável para as mobilizações na atualidade por três razões: os movimentos sociais 

agem em torno dos valores culturais da sociedade; precisam preencher um vazio herdado 

das instituições e, portanto, agem no hiato das grandes organizações verticais; e utilizam-

se das redes globais para aumentar a repercussão de suas ações.  

A internet tornou-se um componente indispensável do tipo de 

movimento social que está emergindo na sociedade em rede. Isso ocorre 

por três razões: 

Primeiro, os movimentos sociais na Era da Informação são 

essencialmente mobilizados em torno de valores culturais. A luta para 

mudar os códigos de significado nas instituições e na prática da 

sociedade é a luta essencial no processo de mudança social no novo 

contexto histórico. (...) Os movimentos culturais (...) formam-se em 

torno de sistemas de comunicação porque principalmente através deles 

que conseguem alcançar aqueles capazes de aderir a seus valores e, a 

partir daí atingir a consciência da sociedade como um todo.  

O segundo (...) é que eles têm que preencher o vazio deixado pela crise 

das organizações verticalmente integradas, herdadas da era industrial. 

A internet torna-se um meio essencial de expressão e organização para 

esses tipos de manifestação, que coincidem numa dada hora e espaço, 

provocam seu impacto através do mundo da mídia, e atuam sobre 

instituições e organizações por meio das repercussões de seu impacto 

sobre a opinião pública.  

Terceiro, o poder funciona cada vez mais em redes globais, passando 

em grande parte ao largo das instituições nacionais, os movimentos 

defrontam com a necessidade de obter o mesmo alcance global dos 

poderes vigentes, exercendo seu próprio impacto sobre a mídia. 

(CASTELLS, 2003, p. 116) 

 

O elemento que Castells não contempla em sua análise é o fato do alcance, 

repercussão e performance das publicações nas redes sociais serem controlados por 

decisões algorítmicas, definidas com critérios mercadológicos e que priorizam os 

interesses - em especial os comerciais - dos grupos e indivíduos acionistas do Facebook, 

por exemplo. Como atuar de forma contra-hegemônica em um cenário hegemônico? 

Deve-se refletir até que ponto os algoritmos criam barreiras para o engajamento e analisar, 

partindo de uma perspectiva crítica, suas potencialidades e brechas de atuação. E até que 

ponto as barreiras do sistema fazem com que as conclusões de Castells não se apliquem 

na prática das mobilizações sociais.  

Se a hegemonia se mantém e se perpetua para além da dominação coerciva, mas 

adentrando nos discursos, na cultura e na formação de sentido dos símbolos para os 

indivíduos (GRAMSCI, 2004), o primeiro componente apontado por Castells (2003) se 

faz necessário uma vez que, através das redes sociais e dos conteúdos nela produzidos e 
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compartilhados é possível que se insiram mensagens dissonantes da ordem vigente. De 

forma que, uma vez facilitada a produção dos conteúdos para um número maior de 

usuários (JENKINS, 2008), seja possível que mensagens contra-hegemônicas também 

ganhem a rede. Não se pode desconsiderar o caráter hegemônico das redes sociais que, 

enquanto empresas, possuem seu alinhamento com o sistema e suas prioridades 

comerciais. Ter a ideologia como o principal campo de disputa hegemônica faz com que 

se considere as redes digitais, apesar de suas características hegemônicas, como um bom 

campo para se travar tal batalha.  

O segundo componente, quando Castells (2003) sinaliza a necessidade de os 

movimentos sociais atuarem no espaço deixado pelas grandes instituições, o autor não 

adverte que as organizações e os grupos dominantes também se utilizam das redes sociais 

para realizarem suas ações, reforçar as ideologias e repercutir suas mensagens. É 

importante que os movimentos sociais também se apropriem do ambiente digital e o 

utilizem para publicizar suas ações e mobilizar a população, mas sem desconsiderar que 

os grupos hegemônicos também atuam nesse mesmo espaço.  

O terceiro componente sinalizado por Castells (2003) aponta para possibilidade de 

globalização das causas. Ou seja, através da interconexão (LEVY, 1999) usuários 

espalhados por diversos países podem tomar ciência de determinada mobilização e apoiá-

las (ou mesmo publicizá-las). #TodosContraTB pode ser um exemplo de globalização de 

causa onde a estrutura de Médicos Sem Fronteiras, espalhada por diversos países, 

organizaram um abaixo assinado para pressionar governos dos países com alto índice de 

tuberculoso, na maioria deles países emergentes, a tomarem medidas que solucionassem 

a questão. Ou seja, a estrutura global de MSF foi importante na estratégia para que a causa 

apoiada rompesse as fronteiras dos territórios que sofrem com os problemas apontados. 

Seria incauto, a esta altura, concluir se a estratégia obteve êxito, uma vez que 

compartilhamentos não geram, necessariamente, engajamento e, sem ele, a publicidade 

social não se realiza. Mas a utilização da globalização de causas para a estratégia da 

campanha pode ser percebida na perspectiva do conteúdo. Entretanto, Castells (2003) 

também não discute o acesso dos indivíduos às tecnologias e como as redes sociais 

acabam se tornando um campo de articulação e batalha de muitos, mas não de todos. 

Quando se analisam os impactos das redes sociais e das plataformas digitais na 

contemporaneidade, em especial na sua contribuição para as ações de publicidade social, 
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percebe-se um mar de oportunidades, mas também um variado número de pontos de 

atenção e ressalvas. De fato, as tecnologias modificaram as formas de interação dos 

indivíduos e a interconexão (LEVY, 1999) permitiu que, uma vez conectados, eles entrem 

em contato. Ao passo que, as mesmas tecnologias possibilitaram uma nova dinâmica na 

produção de conteúdo e reinterpretação dos mesmos (JENKINS, 2008) que oferecem uma 

oportunidade maior de protagonismo aos indivíduos. Fuchs (2014) alerta que o número 

de usuários ativos e produzindo imagens, textos e vídeos sejam uma minoria presente nas 

redes, enquanto a maioria acompanha tudo passivamente. Por mais que o ferramental 

empodere os indivíduos até certo ponto, isso não garante que eles se tornem ativos 

produtores de conteúdo, seja pela dificuldade de utilização das ferramentas ou baixo 

interesse por tais ações. Deve-se refletir até que ponto a baixa participação dos indivíduos 

na produção de conteúdo coloca em xeque o processo de engajamento ou, até que ponto, 

ele é o responsável por pela baixa atuação dos usuários na produção do conteúdo.  

A rede permite que se organizem os movimentos de transformação, que podem 

começar no digital ou simplesmente utilizá-la como plataforma de organização, de forma 

a atacar pontualmente a construção de sentido da hegemonia vigente, agir nos espaços 

deixados pelas organizações e extrapolá-las para além de sua localização geográfica 

(CASTELLS, 2003), Fuchs (2014) sinaliza, entretanto, o controle dos algoritmos no 

compartilhar de informações e como eles constroem muros para a disseminação da 

informação.  

Em um primeiro olhar, com base nos pensamentos de Levy (1999), Jenkins (2008) 

e Castells (2003), o digital parece um cenário perfeito para que ocorram as ações contra-

hegemônicas. Entretanto, como criticou Fuchs (2014), as análises dos três autores 

carecem de uma visão crítica que permita sinalizar as armadilhas escondidas pela web. 

As novas tecnologias apresentam diversas possibilidades de ação e de atuação - muitas 

delas apontadas pelos três autores supracitados - entretanto, é importante que se aborde 

de forma mais aprofundada alguns temas: o controle dos algoritmos e suas barreiras para 

o compartilhamento dos conteúdos; os interesses mercadológicos por trás da ferramentas, 

o que faz delas elementos de manutenção da hegemonia; dificuldade de acesso dos 

usuários às tecnologias graças as disparidades econômicas; a utilização amadora das 

plataformas por muitos grupos e a falta de recursos de impulsionamento, frente às equipes 
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especializadas e os altos valores de investimentos no impulsionamento de conteúdo no 

digital; entre outros que trataremos a seguir.  

Apontar os elementos negativos e as características hegemônicas das redes sociais 

não pode ser confundido com uma instrução para sua não utilização para ações contra-

hegemônicas, mas pelo contrário. Sinalizar os muros que limitam as ações que almejam 

transformações é uma forma de atuar conhecendo o cenário onde serão realizadas as 

manobras. Não se deve inferir, mas talvez a falta de clareza das características (entre 

possibilidades e fraquezas) das redes digitais pelos atores das ações contra-hegemônicas 

pode ser o motivo ou a questão do não engajamento da sociedade civil em causas que 

visem o bem comum e que tenham as redes sociais como base da estratégia de 

mobilização.   

 

3.2 Algoritmos e os muros digitais 

Ao utilizar o Spotify53, uma das maiores plataformas de streaming musical da 

atualidade, o usuário pode perceber que as sugestões que aparecem na página de abertura 

do aplicativo se adequam ao seu gosto musical e, à medida que usa o aplicativo, as 

sugestões vão ficando cada vez mais refinadas. O mesmo acontece na Netflix54, uma 

plataforma de streaming de conteúdo audiovisual, onde os filmes e séries sugeridos na 

maioria das vezes se adequam ao interesse do usuário (chegando a ter uma parte intitulada 

"Sugestões para você", com conteúdo aderente ao comportamento do usuário na 

plataforma. O mesmo se aplica ao Facebook e Instagram55, onde o usuário entra em 

contato com conteúdo dos mesmos amigos, mesmo tendo um número muito maior de 

conexões, e entrando em contato com imagens, vídeos e textos muito próximos dos 

materiais com os quais ele já interage. Ou aplicativos comerciais, como Uber56 e iFood57, 

que enviam promoções ao usuário totalmente adequadas ao seu histórico de consumo. O 

que comanda a personalização dos conteúdos e o atendimento quase personalizado de 

cada plataforma? Os algoritmos.  

                                                           
53 Plataforma de streaming de músicas e podcasts. 
54 Plataforma de streaming de conteúdo audiovisual.  
55 Rede social que se baseia no compartilhamento de conteúdos audiovisuais.  
56 Serviço de mobilidade urbana, que tem como base de operação motoristas autônomos e um aplicativo.  
57 Serviço de entrega de comida.  
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Do ponto de vista técnico, "algoritmo é uma sequência lógica de passos para 

resolver um problema, que é escrita em linguagem de programação de computador" 

(PIERRO, 2018. sem página). Na perspectiva do usuário, os algoritmos, códigos que, 

articulados, são responsáveis por apresentar plataformas e sites cada vez mais adequados 

aos gostos e interesses de cada usuário, melhorando a usabilidade da plataforma, 

diminuindo o tempo de compra, e otimizando a experiência do usuário. Tais entregas só 

são possíveis graças a uma análise minuciosa dos dados e dos padrões de comportamento 

dos usuários nas plataformas, o que se reflete em um total controle do que se vê, se escuta, 

e se interage em cada um dos sites. Os dados dos usuários, portanto, se tornaram um dos 

ativos mais valiosos de algumas companhias. 

Tome-se o exemplo da sequência de passos realizada pelo algoritmo do 

Facebook. A escolha do que vai aparecer no feed de notícias de um 

usuário depende, em primeiro lugar, do conjunto de postagens 

produzidas ou que circulam entre os amigos. Em linhas gerais, o 

algoritmo analisa essas informações, descarta posts denunciados como 

de conteúdo violento ou impróprio, os que pareçam spam ou os que 

tenham uma linguagem identificada como “caça-cliques”, com 

exageros de marketing. Por fim, o algoritmo atribui uma nota para cada 

uma das publicações com base no histórico da atividade do usuário, 

tentando supor o quanto ele seria suscetível a curtir ou compartilhar 

aquela informação. Recentemente, o algoritmo foi modificado para 

reduzir o alcance de publicações oriundas de sites de notícias. 

(PIERRO, 2018. sem página) 

Os algoritmos analisam o comportamento dos usuários, o que falam, com quem 

interagem, quando estão conectados, seus gostos, preferências e diversas outras 

informações para moldar o conteúdo que lhes serão apresentados, os produtos oferecidos 

e as ofertas a que estarão expostos dentro das plataformas. Facebook, Instagram, 

LinkedIn58, Spotify, Netflix, Uber, iFood e diversas outras plataformas, sites e aplicativos 

são, antes de tudo, empresas. Os interesses mercadológicos de cada uma delas, assim 

como a perpetuação de sua liderança nos seus respectivos mercados e públicos, faz parte 

da tomada de decisão constante dentro de cada uma das companhias. Não se deve, 

portanto, excluí-las ou separá-las da hegemonia vigente, mas pelo contrário, elas se 

integram e contribuem constantemente para sua perpetuação. O que deixa claro que a 

utilização das redes sociais é uma possibilidade para o fazer contra-hegemônico, mas não 

nos moldes descritos por Castells (2003), uma vez que é importante considerar as brechas 

deixadas pelos algoritmos e demais artifícios das redes. Não se descorda da capacidade 

                                                           
58 Rede social para o compartilhamento de currículos, vagas e conteúdos corporativos.  
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de mobilização dos ferramentais digitais, mas não se deve desconsiderar suas 

características hegemônicas no processo de elaboração da estratégia.  

A existência de um algoritmo que analisa e decide o que será mostrado a cada 

usuário também levanta algumas ressalvas sobre a interconexão descrita por Levy (1999), 

que não considerou os pontos negativos que dificultam a disseminação de informações. 

De fato, com as redes sociais, uma vez conectados, os usuários podem interagir entre si, 

tendo acesso aos diversos conteúdos publicados pelas suas respectivas conexões, porém, 

com o compartilhamento mediado por algoritmos que, analisando os comportamentos, 

avaliam a quem mostrará aquele conteúdo.  O reflexo do filtro de conteúdo com base nos 

interesses dos usuários é a formação de bolhas ideológicas, culturais e de interesses, onde 

os indivíduos tem a falsa impressão de interagirem com a totalidade das suas conexões, 

mas se restringem ao alcance daqueles que já concordam com eles. 

Os mecanismos que controlam a atenção e suas mediações técnicas 

tornaram-se objeto de grande preocupação. A formação de bolhas de 

interesse e de opinião, as fake news e a distração no campo político são 

atribuídas a tecnologias desenhadas para manipular a atenção dos 

usuários. (SEAVER apud PIERRO, 2018. sem página) 

 

Outro fator que deve ser ressaltado é o cuidado para com os dados dos usuários 

que utilizam diariamente as plataformas. O comportamento dos indivíduos nas redes 

sociais da, às companhias, um universo de dados a serem analisados dos usuários - e 

utilizados para fins comerciais. O escândalo da Cambridge Analytica empresa que 

conseguiu obter dados de comportamento de 50 milhões de usuários através do Facebook 

- que foram utilizados na campanha de saída do Reino Unido da União Europeia e do 

presidente Donald Trump, ambas vitoriosas - e fizeram com que, em 2018, a companhia 

de Zuckerberg perdesse 49 bilhões de dólares do seu valor de mercado e resultou em um 

convite do senado americano para que o CEO fosse pessoalmente prestar esclarecimentos. 

A utilização dos dados vasados nas eleições americanas e no plebiscito inglês reforçam a 

preocupação para com o impacto da utilização dos dados disponíveis. 

A falta de transparência dos algoritmos também é um elemento preocupante. 

Fuchs (2014) sinaliza para a obscuridade das escolhas algorítmicas, que servem a um 

objetivo comercial e atendem a uma lógica que não é pública, nem para a sociedade, nem 

para os usuários que nela estão inseridos. Especula-se sobre os seus critérios, base de 
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análise e captação de dados, mas os elementos levados em consideração para a 

composição do feed de notícias dos indivíduos, ou o que é analisado pela ferramenta para 

a composição dos perfis e interesses que são oferecidos quando uma empresa deseja 

impulsionar um conteúdo comercial, ou mesmo o monitoramento de conversas e 

conexões em outras redes da mesma companhia (WhatsApp, Instagram, etc.) não são 

transparentes. Sabe-se que o algoritmo monitora os dados, os analisa e reflete os 

resultados nos conteúdos e produtos oferecidos aos usuários, entretanto os detalhes de 

funcionamento e a frequência com que são atualizados não são públicos.   

Algoritmos são performativos. Isso quer dizer que alteram os ambientes 

em que são utilizados. Geram efeitos, muitos dos quais não previsíveis. 

Por isso, é fundamental que as sociedades democráticas avancem na 

compreensão das implicações dos algoritmos. Só assim será possível 

encontrar o melhor modo de regular essas tecnologias que começaram 

a regular nosso comportamento e nossa relação com o Estado. Mas os 

sistemas algorítmicos são envoltos pelo sigilo. Isso gera um grave 

problema para o Estado democrático, uma vez que a democracia não 

convive bem com a opacidade. (SILVEIRA, 2018. sem página) 

O Facebook divulgou em janeiro de 2018 que seus algoritmos sofreriam uma 

modificação para diminuir o alcance orgânico59 das publicações na plataforma - número 

de vezes que uma publicação é visualizada sem que o perfil que a publicou insira uma 

verba para impulsionamento. O objetivo institucional divulgado pelo Facebook foi que a 

alteração visava tornar o feed de notícias ainda mais adequado aos interesses de cada 

usuário, que, de acordo com suas conexões e publicações com as quais interage, a 

ferramenta analisa e mostra, com base em seu comportamento, as publicações que ele 

teria uma maior probabilidade de gostar. Segundo o Facebook a alteração melhoraria a 

usabilidade e a experiência do usuário na rede social. A alteração, entretanto, deixou claro 

o posicionamento da companhia e seu interesse nas verbas publicitárias das companhias 

presentes na rede social. O Facebook passou a mostrar as publicações a um número ainda 

menor de seguidores das páginas, forçando as companhias a investirem verbas de 

impulsionamento e aumentando ainda mais o impacto das bolhas de interesse nos 

conteúdos visualizados pelos usuários.  

O impacto da mudança do algoritmo torna o Facebook um terreno ainda mais 

arenoso para a realização de ações contra-hegemônicas. Ainda que se mantenha com o 

                                                           
59 Como já exposto, orgânico é o termo utilizado pelo próprio Facebook para se referir ao alcance obtido 

por uma publicação sem que o usuário ou o perfil corporativo precise pagar por isso.  
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menor investimento de divulgação entre as outras mídias (em relação a TV, rádios, 

jornais, entre outros) e com uma mensuração de resultados extremamente detalhada, as 

campanhas promovidas por movimentos sociais, ONGs e coletivos passaram a competir 

com os grandes investimentos de mídia das organizações. A disputa por espaço e sentido 

no ambiente digital acontece desde sempre, todavia, a queda do alcance orgânico ampliou 

ainda mais a discrepância dos resultados, dada a desproporção de investimentos.   

Não se deve ignorar o fato que "a Web 2.0 é contraditória e, portanto, também 

serve a interesses dominantes (CAMMAERTS apud FUCHS, 2014) e os interesses 

corporativos das companhias que gerem o grande número de redes sociais impactam 

diretamente na forma como os indivíduos as utilizam e como elas se modificam e se 

adaptam para responder aos interesses mercadológicos. Outros muros de acesso ao 

conteúdo e ao universo digital podem estar exteriores às plataformas. Como já citado, a 

discrepância econômica dos indivíduos faz com que muitos não tenham acesso às 

tecnologias que lhes permitam utilizar as redes sociais. Assim como cada pessoa tem uma 

forma diferente de utilizar os sistemas com suas respectivas facilidades e dificuldades. 

Um senhor idoso que nunca acessou um computador porte ter dificuldades de usabilidade 

em relação à um adolescente que cresceu mexendo em smartphones. As experiências e 

contato de cada indivíduo com a tecnologia podem criar diferentes barreiras de 

usabilidade. “Pode-se dizer que o modo de viver a "extensão uniforme" difere não apenas 

de uma cultura para outra, mas também na diversidade dos projetos existenciais que o 

homem movimenta no interior do seu universo social." (SODRÉ, 1988, p.27) 

Entretanto, apesar do número de indivíduos desconectados, o total de pessoas 

acessando as plataformas cresce a cada ano. As dificuldades de usabilidade se refletem 

em ferramentas cada vez mais simples, pois é do interesse das companhias, como o 

Facebook, que mais pessoas consigam utilizá-lo. Os filtros do algoritmo podem afastar o 

conteúdo produzido por um indivíduo de uma de suas conexões, mas não impede que eles 

se comuniquem. A popularização da produção de conteúdo, mesmo que, quando 

postados, estejam expostos às ações dos algoritmos, não impede que uma imagem viralize 

e ganhe as redes sociais (como o exemplo da imagem do "Ele Não", produzida por um 

estudante no interior do Ceará). Mesmo com as bolhas de interesse, as redes sociais ainda 

são uma ferramenta importante nas ações contra-hegemônicas e nas campanhas de 

mobilização da sociedade civil. Suas fraquezas devem servir como pontos de atenção, 
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para que não se romantize ou se promova um "ciberutopismo" (FUCHS, 2014), mas que, 

cientes de suas fragilidades, as ONGs e os movimentos sociais a utilizem como campo 

de batalha por hegemonia.  

 

3.3 Ciberpublicidade social? 

Quando se olha para a publicidade pode-se perceber como ela se transformou com 

o passar dos anos. Diversas tecnologias, com diferentes fins, adentraram no dia a dia dos 

indivíduos e transformaram suas formas de se relacionar e interagir. As novas ferramentas 

de mediação sociotécnica por dispositivos midiáticos (FAUSTO NETO, 2010) refletiram 

diretamente nas estratégias e linguagens da publicidade mercadológica na busca dos 

objetivos.  

A história da publicidade oferece exemplos fartos de adaptações e cooptações 

diante do surgimento ou expansão de uma nova ferramenta ou técnica (RABAÇA e 

BARBOSA, 2014). Se o consumidor muda, a forma de se comunicar com ele também 

muda, de forma a aumentar (ou manter) as fatias de mercado das corporações. Nas últimas 

décadas, com a facilidade de acesso da população aos aparelhos digitais (sejam eles 

computadores, smartphones, tablets, entre outros) a produção de conteúdo, mensagem e 

opiniões rompeu a barreira das marcas e chegou ao terminal do usuário (SANTAELLA e 

MENDONÇA, 2014), que agora não apenas consome, mas opina sobre o produto, não 

apenas vê um anúncio, como interage com ele e o reinterpreta. Da mesma forma que o 

acesso dos indivíduos aos ferramentais e a rede são diferentes, assim como são diferentes 

também sua forma de os utilizar. Muitos não têm acesso aos ferramentais, outros o tem, 

mas não acessam a rede, enquanto alguns acessam a rede e possuem o ferramental, mas 

não a utilizam (seja por medo, desinteresse, ou falta de conhecimento técnico que o 

permita utilizar as ferramentas).  

O novo cenário fez com que as marcas precisassem adaptar não apenas sua 

linguagem, mas seus formatos e estratégias comunicacionais para se adequarem à nova 

realidade de mudanças profundas no fazer publicitário. O novo modus operandi da 

publicidade, que ultrapassa os veículos de comunicação de massa e se adequa a um 

ambiente digital, com um processo de produção de conteúdo pulverizado entre os 
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usuários, que se comunicam entre sí, é o que entendemos por ciberpublicidade (ATEM; 

OLIVEIRA e AZEVEDO, 2014).  

Quando se analisa a publicidade social e as estratégias adotadas na rede pelas 

ONGs, movimentos sociais ou grupos minoritários pode-se perceber a adequação nas 

linguagens e a utilização do potencial estratégico do recente ferramental. Em uma web 

que deixou de ser estática para assumir um papel dinâmico (SANTAELLA e 

MENDONÇA, 2014), onde os usuários interagem entre si e com as marcas (e, porque 

não, com as Organizações Não Governamentais) cria-se um solo fértil para que as causas 

se tornem públicas, adentrando nos grupos de discussão e mobilizando a sociedade civil 

para um fim comum.  

O modelo tradicional de publicidade, que se fundamentava no acrônimo AIDA 

(Atenção, Interesse, Desejo e Ação) segundo diversos manuais técnicos se viu, diante do 

novo cenário, insuficiente para os desafios contemporâneos, precisando abarcar palavras 

como interatividade, relevância e experiência na batalha pelo consumidor (ATEM; 

OLIVEIRA e AZEVEDO, 2014). Ao tomar como base a campanha #TodosContraTB de 

MSF, pode-se perceber a utilização de uma nova linguagem estratégia na ação, que 

aconteceu majoritariamente online.  

O modelo tradicional de publicidade e da ciberpublicidade (idem, 2014) não 

podem ser considerados independentes, mas imbricados e conectados. Enquanto o 

mercado discute estratégias de comunicação integrada (KOTLER, KELLER, 2006), que 

seria o alinhamento de discurso, posicionamento e linguagem da marca em todos os 

canais em que ela se posiciona com suas mensagens publicitárias seria incauto supor uma 

independência entre o modelo tradicional de publicidade e a ciberpublicidade. As 

transformações não aniquilaram o antigo modo de fazer, mas agregaram a ele novas 

estratégias para novos tempos, onde as formas tradicionais não são mais suficientes, e as 

escolhas estratégicas (como tempo de veiculação, investimentos, palavras-chave, 

objetivos, entre outros) impactam diretamente na repercussão do conteúdo, podendo 

impactar diretamente no engajamento.   

Sobre a publicidade social, pode-se perceber que ela "pode ser uma brecha que 

tem, na prática, a ciberpublicidade como lugar de atuação." (ATEM e SALDANHA, 

2016, p.55). A análise da campanha #TodosContraTB precisa considerar seus paralelos 
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com a ciberpublicidade, uma vez que se trata de uma ação pensada para os canais digitais 

de MSF, o que leva a reflexão se #TodosContraTB seria uma campanha de publicidade 

social em rede ou ciberpublicidade social.  

Considerando que o objeto analisado é uma campanha com estratégias desenhadas 

para as plataformas digitais, com ações potencializadas pelas novas ambiências 

sociotécnicas e utilizando, a seu favor, o cenário de interações frenéticas entre usuários 

(e ONG), pode-se concluir que se trata de um caso de ciberpublicidade. Por outro lado, 

seu viés contra-hegemônico e a apropriação do ferramental da publicidade mercadológica 

em prol de uma causa comum, convocando a sociedade civil para agir a seu favor e dando 

visibilidade (ou publicizando) um tema, apontam para um exemplo de publicidade social 

– a ser analisado e verificado no capítulo subsequente. Porém, uma vez que se conclua 

que #TodosContraTB é um exemplo de publicidade social, estaríamos diante de um 

exemplo que se posiciona em um ponto comum entre os dois conceitos, de 

ciberpublicidade e publicidade social, que não se separam de forma apolar, mas se 

complementam. Seriam estes modelos de campanha exemplos de publicidade social em 

rede ou de ciberpublicidade social?  

 

3.4 O Facebook  

Até aqui foram tratados os impactos das redes sociais no cotidiano dos indivíduos, 

nas formas de comunicação entre eles e nas suas interações – fundamentais para se 

compreender a dinâmica desta ambiência. Entretanto, o corpus de análise deste presente 

trabalho são as postagens de MSF para a campanha #TodosContraTB, que ocorreram 

entre os dias 11 e 16 de novembro de 2017, no Facebook. É importante, portanto, que se 

observe e se analise de forma mais aprofundada a história e as características da rede 

social de Zuckerberg e como os usuários interagem nela. 

Apesar de sua data oficial de fundação ser considerada o dia 4 de fevereiro de 

2004, quando Zuckerberg lança o Thefacebook, ainda apenas para a utilização dos alunos 

da Universidade de Harvard (em Boston, no Estados Unidos), a história da plataforma 

começa um pouco antes. Em outubro de 2003 o então universitário Mark Zuckerberg 

colocou no ar - com o apoio de seus colegas Andrew McCollum, Chris Hugles e Dustin 

Moskovitz - o site Facemash. Após acessar, sem autorização, os sistemas da Havard e 
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coletar as fotografias de estudantes da instituição que estavam disponíveis no cadastro da 

universidade, os alunos montaram e lançaram um site onde a foto de colegas estariam 

lado a lado e, caberia ao usuário, "votar" na mais atraente. Nas primeiras quatro horas 

online o Facemash recebeu 450 visitantes, com um total de 20.000 visualizações de 

fotografias. O site permaneceu apenas alguns dias no ar até que a direção da universidade 

solicitou sua exclusão, acusando Zuckerberg de ter violado as regras de segurança 

cibernética. (CORREIA; MOREIRA; 2014) Muitos consideram o Facemash como um 

primeiro rascunho da plataforma.  

Em janeiro do ano seguinte, Zuckerberg inicia a programação e o 

desenvolvimento de uma nova plataforma, o Thefacebook, que, agora seguindo os 

padrões de segurança da informação exigidos por Harvard, seria lançado no mês seguinte. 

A nova plataforma, que permitia que usuários se conectassem, publicassem conteúdo e 

interagissem dentro dela estava no ar em fevereiro de 2004 e, em apenas um mês, já 

possuía metade dos estudantes de Harvard inscritos. (idem, ibdem) 

A história da criação do Facebook foi conturbada desde sua origem. O Facemash 

rendeu a Zuckerberg um processo institucional na universidade que poderia tê-lo 

expulsado da universidade. Os alunos Cameron Winklevoss, Tyler Winklevoss e Divya 

Narendra acusaram Mark de utilizá-las durante o processo de programação do 

Thefacebook dizendo que estavam trabalhando para o desenvolvimento de uma outra 

plataforma, o "havardconnection.com". A acusação perdurou por anos entre as partes e 

terminou com um acordo judicial. (idem, ibdem) 

Na página oficial do Facebook, a empresa se posiciona como um produto ou 

serviço que tem como missão “oferecer às pessoas o poder da partilha, tornando o mundo 

mais aberto e interligado” (Facebook, 2013) entretanto, do ponto de vista prático, pode-

se defini-lo da seguinte forma: 

O Facebook pode ser definido como um website, que interliga páginas 

de perfil dos seus utilizadores. Tipicamente, é nestas páginas que os 

utilizadores publicam as mais diversas informações sobre eles próprios, 

e são também os utilizadores que ligam os seus perfis aos perfis de 

outros utilizadores. No essencial, a experiência do Facebook permite 

que os utilizadores se envolvam em três tipos de atividades: publicar 

informação pessoal relevante numa página individual com o seu perfil, 

ligar- -se a outros utilizadores e criar listas de amigos, e interagir com 

outros utilizadores. (CORREIA; MOREIRA; 2014. p. 1) 
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A ascensão da companhia aconteceu de forma rápida. Ainda no verão de 2004 a 

empresa passou a ter sede em Palo Alto, na Califórnia. Em 2005, aconteceu a mudança 

do nome para apenas Facebook, quando foi realizada a compra do domínio 

www.facebook.com. Ao fim do mesmo ano a plataforma já estava disponível para 800 

redes universitárias. Em 2006, o número subiu para 22.000 organizações (agora incluindo 

não apenas universidades) com direito a utilizar o site e, ainda no mesmo ano, o acesso 

foi aberto para qualquer usuário conectado, acima de 13 anos e com um e-mail válido. 

Daí em diante iniciou-se um aumento exponencial no número de usuários, como pode ser 

verificado no gráfico abaixo, que compara o crescimento de indivíduos inscritos na 

plataforma entre 2004 e 2012. (idem, ibdem) 

 

 

Figura 3: Número de utilizadores do Facebook (CORREIA; MOREIRA. 2014) 

 

O Facebook, ao longo dos anos, foi somando números robustos de acessos, 

usuários cadastrados, tempo de permanência na plataforma e conteúdos compartilhados 

em seu interior. Com a popularização dos smartphones e o desenvolvimento do aplicativo, 

o Facebook passou a acompanhar os usuários em toda a sua rotina (e a coletar dados 

inerentes a elas).  

Apesar de americana, a plataforma possui 89% de seus utilizadores fora dos 

Estados Unidos, estando disponível em mais de 70 idiomas, o que reforça a capacidade 

da ferramenta de conectar pessoas distantes independente da sua localização geográfica. 

Embora a companhia tenha divulgado que os algoritmos priorizem o compartilhamento 

de conteúdo produzido por conexões e evita sugerir que os usuários se conectem com 



107 
 

perfis de outros países. Mesmo que o país com maior número de usuários na plataforma 

seja a Índia, aproximadamente 24 milhões de usuários em 2017, é pouco provável que 

um brasileiro já tenha recebido sugestões de conexão com um indiano, por exemplo.  

Em junho de 2017, o Facebook anunciou em forma comemorativa que havia 

alcançado um total de 2 bilhões de usuários. Ou seja, duas em cada sete pessoas no mundo 

estão cadastrados na plataforma. E o Brasil é o terceiro país com o maior número de 

usuários cadastrados, que totalizavam os 139 milhões de usuários em 2017, o que 

significa 6% do total de membros cadastrados na plataforma.  

Do ponto de vista de marca, segundo a revista Forbes, em 2016 a companhia 

possuía a décima quinta marca mais valiosa do mundo, com um valor de mercado 

estimado em mais de 32 bilhões de dólares. A captação de dados dos usuários e a 

conversão das informações em segmentação para anúncios, fez da plataforma uma boa 

oportunidade para marcas que desejavam anunciar com um custo relativamente baixo em 

relação as demais mídias, e com um nível de segmentação e mensuração que foi sendo 

otimizado com o passar dos anos. O que rendeu, em 2013, uma receita anual de 7.87 

bilhões de dólares60 para a companhia. 

A principal fonte de receita do Facebook vem dos anúncios publicitários inseridos 

na plataforma que escolhem a plataforma, dentre os demais motivos, pelo nível de 

assertividade da segmentação oferecida. É possível, por exemplo, que uma ação de MSF 

tenha suas publicações direcionadas para o público de uma região, gênero, faixa etária 

e/ou com interesses específicos, o que leva a refletir sobre as questões relacionada à 

privacidade dos dados dos usuários.  

As políticas de privacidade e os termos de uso que os usuários assinalam que 

leram e concordam com seu conteúdo antes de entrar na plataforma são poucos 

convidativos e claros, com sua linguagem técnico-jurídica, letras miúdas e um grande 

número de páginas. Com base em Fuchs (2014), que traz em seu livro "Social Media: a 

critical introduction" críticas consistentes às redes sociais (em especial ao Facebook) e 

uma análise detalhada das complicações relacionadas à privacidade dos usuários na 

plataforma. O autor toma como partida a definição de controle da privacidade pelos 

                                                           
60 Disponível em https://investor.fb.com/secfiling.cfm?filingID=1326801-14-7&CIK=1326801. Acessado 

em 01/05/2019 

https://investor.fb.com/secfiling.cfm?filingID=1326801-14-7&CIK=1326801
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indivíduos de Westin (1967): “Privacidade é a reivindicação de indivíduos, grupos ou 

instituições para determinar quando, como e até que ponto as informações sobre eles são 

comunicadas aos outros.61” (WESTIN apud FUCHS; 2014. p. 156, tradução nossa).  

O Facebook não oferece um nível detalhado de transparência sobre seus 

algoritmos e a utilização e análise dos dados, o que faz com que se questione quais 

informações são processadas, como e quem tem acesso a eles. O escândalo da Cambridge 

Analytica, já abordado no subcapítulo 3.2, expõe indícios de que os dados dos usuários 

podem ser utilizados para fins pouco republicanos e, embora Zuckerberg tenha prometido 

tomar medidas de proteção e mitigação de riscos em plena corte americana, a 

complexidade do tema e a falta de transparência da companhia não permite que se tenha 

certeza se os avanços, análises e medidas de fato ocorreram. 

A questão é até que ponto o controle dos dados dos usuários no Facebook é uma 

forma de controle das instituições e grupos hegemônicos. Ferramentas de monitoramento 

permitem que o Estado, empresas e grupos acompanhem em tempo real a organização de 

mobilizações, por exemplo, e tomem medidas para inibi-los ou contê-los. Ter ciência do 

monitoramento constante da rede e das utilizações de seus dados pelos grupos 

hegemônicos é fundamental para que se planeje e se execute as ações contra-

hegemônicas.  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
61 Tradução: “Privacy is the claim of individuals, groups or institutions to determine for themselves when, 

how, and to what extent information about them is communicated to others.” (WESTIN apud FUCHS; 

2014. p. 156) 
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CAPÍTULO 4: #TODOSCONTRATB 

Com base nas diversas reflexões anteriores, deve-se agora seguir para as reflexões 

sobre a campanha #TodosContraTB. Para tal, será utilizada a análise de conteúdo e a 

análise de métricas. Fundamentaremos, neste capítulo, os detalhes de cada uma das 

metodologias, assim como o motivo de suas escolhas. Entretanto, faz-se necessário 

entender a história, princípios e áreas de atuação de MSF, assim como conhecer sua 

presença digital e seu nível de relevância nas redes sociais para, a seguir, analisar de forma 

detalhada a campanha #TodosContraTB e analisar se ela se enquadra no que se entende 

por publicidade social de acordo com a perspectiva do Laccops.    

 

4.1 Médicos Sem Fronteiras: a organização 

Médicos Sem Fronteiras é uma das maiores e mais influentes organizações de 

apoio médico-humanitário do mundo. Seja pelo número de profissionais trabalhando para 

a organização, pela sua escala global, pelos diversos reconhecimentos internacionais já 

recebidos (como o Nobel, por exemplo) ou mesmo pelas centenas de doadores anônimos 

que financiam suas ações. É importante, portanto, entender quem é a organização 

Médicos Sem Fronteiras, onde atua, como realiza suas ações, quem as financia, seus 

princípios e história, assim como observar a presença digital da organização para, em 

seguida, analisar detalhadamente a campanha e as publicações de #TodosContraTB.  

 

4.1.1 História 

Levar ajuda humanitária internacional, de forma independente, comprometida 

com as pessoas, sem discriminar raça, religião ou convicções políticas. Com este objetivo 

nascia, em 1971, a organização Médicos Sem Fronteiras (MSF). Suas ações fizeram da 

instituição reconhecida internacionalmente, sendo crucial no atendimento da população 

em momentos delicados da história. A organização sempre esteve pronta para combater 

doenças epidêmicas em países ou comunidades com sistema de saúde precário ou 

ineficiente, atender emergencialmente vítimas de catástrofes naturais ao redor do mundo, 

assegurar o atendimento médico às pessoas excluídas pelos sistemas de saúde, ou entrar 
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em zonas de conflito e locais já devastados por confrontos armados, oferecendo socorro 

de forma imparcial aos feridos de ambos os lados.  

Atuando como voluntários em Biafra, Nigéria, jovens médicos e jornalistas 

puderam vivenciar todas as muitas dificuldades que havia para realizar ajuda humanitária 

internacional. Ao se depararem com os muitos entraves, barreiras burocráticas e as 

diversas dificuldades para se chegar aos locais impactados, sentiram a necessidade de 

criar uma instituição que organizasse as ajudas humanitárias, tornasse possível e viável o 

atendimento médico para populações impactadas por epidemias ou conflitos e desse a 

visibilidade necessária para todos os acontecimentos antes negligenciados. Assim nascia, 

no ano de 1971, na França, a 28 organização Médicos Sem Fronteiras, que viria a se tornar 

essencial para o socorro de muitas pessoas espalhadas por todo o mundo.  

Quatro anos depois, em 1975, a organização realizava seu primeiro programa 

médico em larga escala, oferecendo suporte durante a fuga de cambojanos do Khmer 

Vermelho, no Camboja. Desde então, a instituição esteve presente em diversos países, 

como Afeganistão, em 1984, oferecendo proteção e estrutura para as vítimas da guerra 

após a ocupação do país pelos Estados Unidos. Em 1986 organizou clínicas móveis e 

hospitais para tratar dos feridos e traumatizados na Guerra Civil do Sri Lanka. E, no 

terremoto da Armênia, no ano de 1988, ofereceu suporte às vítimas da catástrofe.  

Ao longo dos anos a organização ampliou suas ações humanitárias por diversos 

países, mas chegou ao Brasil apenas em 1991 na tentativa de conter a epidemia de cólera 

na Amazônia. Esta ação ocorreu durante 10 anos, sendo finalizada com a criação dos 

Distritos Sanitários Especiais Indígenas, levando informação e cuidados básicos de saúde 

para a população da região. Em 1993 se iniciava, no Rio de janeiro, um trabalho de apoio 

aos moradores de rua. Para levar atendimento de clínica geral, ginecologia, obstetrícia, 

pediatria, odontologia, psicologia, serviço social, consultas e procedimentos de 

enfermagem para a população de baixa renda foi montado um posto de atendimento, em 

1995, em Vigário Geral. Neste momento ficava clara a ampliação dos serviços e das ações 

de apoio da organização no Brasil, que até esta época já havia atuado com eficiência em 

comunidades remotas e distantes dos grandes centros e nas periferias das grandes capitais.  

Após testemunhar a morte de 800 mil ruandeses da etnia tutsi pelos milicianos 

hutus, em 1994, a organização ganhou destaque no cenário internacional ao solicitar 
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intervenção armada no território de Ruanda, pois médicos não poderiam parar um 

genocídio. Também presenciaram, no ano seguinte, o fim da “zona protegida” das Nações 

Unidas em Srebrenica, quando oito mil bósnios foram massacrados por tropas sérvias, 

além das deportações em massa e abusos cometidos. Estas ações fortaleceram ainda mais 

o posicionamento, importância e a imagem coerente da instituição no cenário mundial.  

Devido a essas e muitas outras ações, após 28 anos de trabalho humanitário, a 

organização Médicos Sem Fronteiras foi agraciada com o Prêmio Nobel da Paz, como 

forma de reconhecimento por todas as ações realizadas, seja no combate sério às 

epidemias, levando atendimento para aqueles que se encontravam fora dos sistemas de 

saúde locais, sendo fundamental no suporte às vítimas de catástrofes ambientais e atuando 

como agente singular nos conflitos internacionais. Na ocasião, a organização aproveitou 

para lançar a Campanha Mundial de Acesso a Medicamentos, uma ação global que visava 

levar remédios básicos para a cura de doenças infecciosas tratáveis, que matavam milhões 

todos os anos.  

Após o prêmio a organização ampliou ainda mais suas áreas de atuação e sua 

capilaridade em todo o território mundial. Participou de ações importantes no âmbito 

global como o tratamento de 173 mil pacientes e a realização de 11 mil cirurgias após 

terremoto do Haiti (2010) e no âmbito nacional, como a criação do Centro de Atenção 

Integral à Saúde no Complexo da Maré (2003), a fundação da Unidade de Emergência no 

Complexo do Alemão (2007) e o apoio aos afetados pelas enchentes de Pernambuco e 

Alagoas (2010)62.  

Um fator importante para a atuação da organização no território brasileiro 

aconteceu em 2005, quando a MSF começou a recrutar profissionais brasileiros para 

trabalhar nas missões humanitárias espalhadas por todo o mundo. Esta decisão aproximou 

ainda mais a instituição do Brasil, que passou a enviar médicos para apoiarem causas em 

outros países. No ano seguinte, 2006, a organização decide então implantar seu primeiro 

escritório no território nacional brasileiro, o que ajudou a ampliar ainda mais sua atuação 

no país, captando uma quantia maior de recursos financeiros, captando ainda mais 

médicos para atuar nas ações da organização e promover ações de comunicação no 

território nacional. Ao longo destes anos, com essas e muitas outras ações, a Organização 

                                                           
62 Disponível em <https://www.msf.org.br/nossa-historia>. Acessado em 01/05/2019. 
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Médicos Sem Fronteiras construiu uma marca respeitada globalmente e conhecida 

nacionalmente no Brasil. Sua importância para muitos países fez da instituição um 

organismo de apoio singular aos mais necessitados, atuando com qualidade e eficiência 

em todas as suas missões. 

Em 201763, de acordo com o último relatório anual da organização, foram 

realizados no ano 110.000 intervenções cirúrgicas, 10.648.300 consultas ambulatoriais, 

2.520.600 casos de malária tratados, 288.900 partos, 2.095.000 pessoas vacinadas contra 

o sarampo e 749.700 internações. 

 

4.1.2 Princípios64 

Para entender como se estrutura a organização Médicos Sem Fronteiras deve-se 

partir da carta de princípios da instituição, base para a atuação de seus profissionais. Ela 

é um elemento fundamental para as tomadas de decisões de seus colaboradores, um 

norteador para os expatriados em ações humanitárias, uma demonstração de seriedade 

para a comunidade internacional e um sinal do trabalho sério e coerente para seus 

financiadores. O documento é fundamental para a manutenção da imagem da instituição 

perante todos os seus apoiadores e colaboradores.  

O primeiro princípio é a ‘independência’, que garante sua atuação de forma livre 

das instituições políticas, militares, econômicas e religiosas, cabendo à própria MSF 

tomar as decisões sobre quando e onde atuar. A ‘imparcialidade’ propõe que todos os 

colaboradores oferecerão ajuda humanitária e cuidados de saúde sem fazer discriminação 

de raça, religião, nacionalidade ou convicção política. O objetivo da organização deve 

ser, sempre, levar cuidados médicos até aqueles que mais necessitam, independente de 

quem sejam eles. A neutralidade, um dos principais valores da organização, garante que 

ela não tome partido, permitindo sua entrada nos locais de conflito para se aproximar da 

população afetada. A ‘transparência’ garante aos apoiadores e a sociedade uma prestação 

de contas clara, auditada e acessível para que todos os interessados saibam sobre a gestão 

de recursos captados e os resultados das ações promovidas. Outro pilar essencial da 

                                                           
63 Disponível em < https://www.msf.org.br/publicacoes/relatorio-anual-2017.pdf >. Acessado em 

01/05/2019. 
64 Disponível em < https://www.msf.org.br/principios>. Acessado em 01/05/2019. 

https://www.msf.org.br/principios
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organização, a ética médica, garante que os profissionais ajam de acordo com as regras 

da ética médica universal, que versa sobre a autonomia, confidencialidade, e, acima de 

tudo, o fato de que todo indivíduo deve ser tratado com respeito e dignidade e receber 

cuidados médicos de qualidade. Sobre o conceito de imparcialidade e independência, dois 

princípios fundamentais para a operação de MSF, Alessandra Vilas Boas, ex-diretora de 

comunicação da organização explicou: 

Se você vem para MSF você precisa saber que se trata de uma 

organização que não vai trabalhar com um dos lados de um conflito, se 

a gente está falando de um conflito étnico ou de uma guerra 

propriamente dita. A gente vai trabalhar com os civis, prestando serviço 

a quem mais precisa, independente da etnia, da raça ou do gênero, 

entrando no conceito de imparcialidade. (VILAS BOAS apud FAZA, 

2016) 

A parte mais complexa de manter as ações alinhadas ao discurso dos princípios se 

deve ao fato de, na maioria dos casos, a organização estar envolvida em ações 

humanitárias em áreas de conflito armado ou de instabilidade política. Por isso, uma 

decisão errada pode colocar em risco os expatriados que ali trabalham, a população local 

ou ocasionar a expulsão dos profissionais do território impactado. A manutenção da 

relação entre o profissional e os princípios é fundamental para a coesão das decisões 

tomadas pelas equipes. Todavia, a organização considera essencial chamar a atenção e 

tornar públicas as situações vividas pelas pessoas. Por isso, comunica o que é de seu 

conhecimento pelo contato direto através das atividades que realiza, sejam elas médicas 

ou não. Diante de situações específicas, MSF pode denunciar abertamente a ruptura de 

convenções internacionais e violação de direitos humanos. Como cita Reginald Moreels, 

que presidiu a organização em 1992, em um depoimento dado ao documentário MSF 

(UN)Limited, que narra a história de MSF.  

Quando vemos uma catástrofe (...) como situações de fome e 

extermínios de grupos éticos, é impossível permanecer indiferente. A 

neutralidade política defendida por Médicos Sem Fronteiras, que 

sempre será a base da nossa carta de princípios, não significa 

neutralidade da consciência. (MSF (UN)Limited. Direção: Francesco 

Ponnofino, Produção: Peter Casaer. Itália, 1992)  

Os princípios são fundamentais para manter todos os profissionais de diferentes 

áreas e nacionalidades vinculados a um só posicionamento e discurso. Os princípios são 

compreendidos e convertidos em ações para a manutenção dos serviços humanitários da 

organização, principalmente em zonas de conflitos políticos. 
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4.1.3 Atuação global 

 

Figura 4: Mapa de atuação de MSF em 2017 (Fonte: MSF)65 

 

A maior dificuldade para a manutenção das ações alinhadas com seus princípios 

se deve ao grande número de pessoas envolvidas nas ações humanitárias. Médicos Sem 

Fronteiras está presente em 60 países, contando com 36 mil profissionais de diferentes 

áreas e nacionalidades. As ações são organizadas pelos escritórios distribuídos por 28 

países. O Escritório Internacional de MSF está localizado em Genebra, Suíça, onde se 

encontra a presidência global da organização. Os projetos são controlados diretamente 

pelas Seções Operacionais localizadas na Bélgica, França, Holanda, Espanha e Suíça, que 

decidem quando cada um deles deve começar ou terminar. E trabalham incessantemente 

para recrutar profissionais e angariar recursos humanos, financeiros, logísticos e de 

comunicação. 

 

Figura 5: Organização dos escritórios de MSF no mundo (Fonte: MSF)66 

                                                           
65 Disponível em <https://www.msf.org.br/publicacoes/relatorio-anual-2017.pdf>. Acessado em 

26/02/2019. 
66 Disponível em <https://www.msf.org.br/nossa-estrutura>. Acessado em 26/02/2019. 

https://www.msf.org.br/nossa-estrutura
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As ações da organização são financiadas por doadores de todo o mundo, sendo 

majoritariamente (96%)67 por doações vindas de indivíduos e da iniciativa privada. Deste 

modo, a instituição consegue se manter isenta e independente das decisões e escolhas de 

governos, sendo fundamental para a manutenção dos princípios de independência, 

imparcialidade e neutralidade. De toda a receita arrecadada68, 83% são destinados às 

ações de ajuda humanitária, 12% são utilizados para ações que visam angariar novos 

doadores e 5%69 são utilizados para cobrir os custos administrativos. A organização 

possui uma política clara de transparência, sendo possível acessar seus relatórios 

financeiros através do site, o que aumenta ainda mais a confiabilidade da sociedade em 

relação à marca. 

 

4.1.4 @MedicosSemFronteiras: presença digital 

A organização Médicos Sem Fronteiras está presente nas principais redes sociais 

da atualidade, com perfis proprietários que divulgam suas ações nas áreas de atuação, 

publicizam temas locais que violem direitos fundamentais dos seres humanos, denuncia 

ataques contra suas unidades e prospecta novos apoiadores e recursos.  

O Facebook de MSF é, dentre as quatro redes sociais, a que possui maior 

relevância se considerar o número de seguidores que totaliza, 1.801.74570 milhões de 

usuários. Na plataforma a organização explora diversas de suas funcionalidades, 

compartilhando vídeos, imagens, links e interagindo com os seguidores que comentam 

em suas publicações. A relevância do Facebook em relação as demais redes em que MSF 

está presente, foi o dado que motivou o recorte deste trabalho na análise das publicações 

da campanha #TodosContraTB no perfil institucional de MSF no Facebook. 

Desconsiderando, no momento, as publicações nas demais plataformas.  

                                                           
67 Disponível em <https://www.msf.org.br/quem-somos>. Acessado em 26/02/2019. 
68 Disponível em <https://www.msf.org.br/quem-somos>. Acessado em 26/02/2019. 
69 Disponível em <https://www.msf.org.br/transparencia-e-prestacao-de-contas>. Acessado em 

26/02/2019. 
70 Disponível em <https://www.facebook.com/MedicosSemFronteiras/>. Acessado em 17/03/2019. 

https://www.msf.org.br/quem-somos
https://www.msf.org.br/quem-somos
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O número de seguidores no Twitter totaliza 372.00071 seguidores, no Instagram 

eles são 200.00072 usuários e o YouTube conta com uma audiência de 18.49373 inscritos. 

Analisando de forma proporcional, fica ainda mais evidente a relevância do Facebook 

para a comunicação de MSF em relação às demais redes. 

 

 

Gráfico 3: Total de seguidores por rede de MSF (Fonte: lavra própria) 

 

Outro importante elemento para a presença digital de MSF é o seu site 

institucional, onde o usuário pode encontrar diversas informações sobre a organização, 

desde a história da instituição à prestação de contas transparente com seus apoiadores. O 

site também é todo desenvolvido objetivando a conversão dos visitantes em apoiadores - 

sendo uma ferramenta essencial para a captação de recurso.  

 

4.2 #TodosContraTB 

Não tinha roupa, só tinha um terno; não tinha meias, só tinha 

um par de sapatos; trabalhava demais e quase não dormia; e, 

quantas vezes, almocei uma média e não jantei nada? Tudo isso 

era a minha fome, e tudo isso foi a minha tuberculose. 

Nelson Rodrigues 

                                                           
71 Disponível em <https://twitter.com/MSF_brasil>. Acessado em 17/03/2019. 
72 Disponível em <https://www.instagram.com/msf_brasil>. Acessado em 17/03/2019. 
73 Disponível em <https://www.youtube.com/channel/UCyG6SY3s8fS7ZKje6lv1JKg>. Acessado em 

17/03/2019. 
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Nelson Rodrigues, um dos mais relevantes dramaturgos, teatrólogos e jornalistas 

brasileiros, escreveu o trecho acima no período em que realizava um tratamento para se 

curar da tuberculose em Campos do Jordão. Assim como ele, outros grandes nomes da 

literatura brasileira (como Machado de Assis, Manuel Bandeira, Casimiro de Abreu, entre 

outros) enfrentaram a doença durante a vida ou a tiveram presente em suas obras literárias.  

A frase de Nelson Rodrigues denuncia quem era, na época, a população assolada 

pela doença - pessoas com condições de vida precárias, desfavorecidas economicamente 

e sem acesso a condições básicas de sobrevivência. A realidade ainda é muito similar 

entre o ano de 1934 - quando o trecho foi escrito - e a atualidade. O tratamento da 

tuberculose avançou, todavia, os mais pobres seguem sendo a parcela da população mais 

afetada pela doença, e encontram, na maioria das vezes, o desinteresse governamental no 

diagnóstico e tratamento dos casos.  

A cada 18 segundos74 uma pessoa morre de tuberculose no mundo. O dado que, a 

princípio, já parece assustador e demonstra o impacto da doença na população mundial, 

se torna ainda mais alarmante diante do fato de se tratar de uma doença diagnosticável e 

curável. Com um custo de tratamento relativamente baixo - se considerada sua capacidade 

letal - o combate à tuberculose enfrenta a inércia dos governos que não colocam seu 

tratamento dentre as suas prioridades e as indústrias farmacêuticas que enxergam na 

letalidade da doença uma fonte de lucro.  

A atuação de MSF na garantia do tratamento da tuberculose não se resume à 

campanha #TodosContraTB. A organização oferece, diariamente, tratamento para 

pacientes infectados pela doença nas regiões onde está presente, atuando de forma direta 

no tratamento de 18.50075 casos de tuberculose de primeira linha (com cura mais simples) 

e 3.600 casos de tuberculose multirresistente (quando a doença possui resistência aos 

medicamentos tradicionais).  

A organização também atuou, ao longo dos anos, em embates com governos para 

ampliar o acesso ao diagnóstico e a cura da tuberculose, enfrentando, inclusive, grandes 

farmacêuticas na disputa pela quebra de patente de remédios fundamentais para o 

                                                           
74 Disponível em <https://www.msf.org.br/noticias/enfrentamento-da-tuberculose-precisa-ser-acelerado-

afirma-relatorio>. Acessado em 17/03/2019 
75 Disponível em <https://www.msf.org.br/noticias/enfrentamento-da-tuberculose-precisa-ser-acelerado-

afirma-relatorio>. Acessado em 17/03/2019. 
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tratamento da doença. Como, por exemplo, em fevereiro de 201676, quando pressionou, 

através dos órgãos internacionais, a farmacêutica japonesa Otsuka a vender a delamanida 

(um importante medicamento para a cura da TB) por 500 dólares para países em 

desenvolvimento quando o objetivo da empresa era vendê-lo por 1.700 dólares. Ou em 

fevereiro de 201977, quando declarou apoio a um grupo de ativistas que contestavam o 

monopólio da patente da Johnson&Johnson sobre a bedaquilina, um outro medicamento 

fundamental para o tratamento da TB. 

Segundo a pesquisa publicada na terceira edição do "Out of Step" (em 2017), um 

relatório que avalia as políticas e práticas de tuberculose em 29 países, e é elaborado pelas 

duas instituições, MSF e Stop TB. Segundo o relatório, os 29 países analisados são 

responsáveis por três quartos dos casos de tuberculose no mundo e apenas 7 dos 29 

utilizam o Xpert MTB/RIF - um teste molecular que permite o diagnóstico rápido e 

assertivo da TB. Nos 29 países analisados, 40%78 dos infectados com tuberculose não 

são, ao menos, diagnosticados.  

No dia 16 de novembro de 2017, MSF participou da primeira cúpula global da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) para discutir a ação de ministros da saúde de todo 

o mundo no combate à tuberculose. Na mesma data, foi entregue pela instituição, em 

parceria com a ONG Stop TB, um abaixo-assinado contendo mais de 30 mil79 assinaturas 

de pessoas de todo o mundo ao diretor-geral da OMS e aos ministros presentes no fórum, 

cobrando dos governantes ações concretas contra a TB, com uma série de ações práticas 

que deveriam ser executadas até o dia 24 de março de 2018 - dia mundial de combate à 

tuberculose.  

Apesar de sua letalidade, a maioria dos países está atrasada em relação 

à implementação de mecanismos novos e existentes que já estão 

disponíveis para combater a TB. A Conferência Ministerial Global da 

OMS é o primeiro passo para compromissos concretos, corajosos e 

mensuráveis por parte dos ministros da Saúde, de modo que chefes de 

Estado e governo prestem contas durante a reunião de Alto Nível das 

                                                           
76 Disponível em <https://www.msf.org.br/noticias/tuberculose-msf-defende-baixa-do-preco-de-

medicamento>. Acessado em 17/03/2019. 
77 Disponível em <https://www.msf.org.br/noticias/ativistas-contestam-patente-de-remedio-para-

tuberculose-na-india-para-impedir-o-monopolio>. Acessado em 17/03/2019. 
78 Disponível em <https://www.msf.org.br/noticias/enfrentamento-da-tuberculose-precisa-ser-acelerado-

afirma-relatorio>. Acessado em 17/03/2019. 
79 Disponível em <https://www.msf.org.br/noticias/na-primeira-cupula-global-sobre-tb-msf-pede-que-

governos-aumentem-acesso-diagnostico-e>. Acessado em 17/03/2019. 

https://www.msf.org.br/noticias/na-primeira-cupula-global-sobre-tb-msf-pede-que-governos-aumentem-acesso-diagnostico-e
https://www.msf.org.br/noticias/na-primeira-cupula-global-sobre-tb-msf-pede-que-governos-aumentem-acesso-diagnostico-e


119 
 

Nações Unidas sobre a tuberculose. (Lucica Ditiu, diretora executiva da 

Parceria entre MSF e Stop TB)80 

 

A campanha #TodosContraTB foi um movimento de MSF, em parceria com a 

Stop TB, para conscientizar a população da situação da tuberculose na atualidade e coletar 

assinaturas para o abaixo-assinado, que foi entregue às autoridades governamentais no 

encontro da OMS81. A organização se utilizou de ações online e offline, em todas as suas 

redes sociais, motivando suas conexões a apoiarem a causa e, juntos, pressionarem os 

governos a tomarem ações que ampliassem o diagnóstico e o tratamento da tuberculose 

em seus respectivos países. E são as publicações da campanha #TodosContraTB no 

Facebook institucional de MSF o corpus desta pesquisa.  

Tomando, portanto, as postagens de #TodosContraTB no Facebook institucional 

de MSF no Brasil, durante o período de coleta de assinaturas, utilizaremos três métodos 

(entrevista qualitativa, análise de conteúdo e análise de performance) para que se possam 

dar passos rumo às respostas das questões que movem esta pesquisa.  

 

4.3 A análise: objeto, corpus e metodologia 

Antes que se iniciem as discussões e as análises sobre as publicações da campanha 

#TodosContraTB, é importante que se entenda o caminho percorrido até aqui pelo autor 

do trabalho, para que fique clara a escolha metodológica e quais os avanços em relação 

às pesquisas anteriores. A pesquisa sobre a comunicação de MSF se iniciou na graduação, 

em 2016, quando, para analisar o filme "Hold On" (uma das principais produções da 

organização) e sua capacidade de mobilização e criação de vínculo, utilizou-se da análise 

semiótica atrelada a entrevista qualitativa para que se entendesse, do ponto de vista da 

produção, as estratégias adotadas pela organização para a criação e o fortalecimento do 

vínculo entre indivíduo e causa.  

A vontade (e a necessidade) de se entender melhor a repercussão e a performance 

das ações de MSF nas redes, assim como sua capacidade de engajar os indivíduos para 

                                                           
80 Disponível em <https://www.msf.org.br/noticias/na-primeira-cupula-global-sobre-tb-msf-pede-que-

governos-aumentem-acesso-diagnostico-e>. Acessado em 17/03/2019. 
81 Disponível em <https://www.msf.org.br/noticias/na-primeira-cupula-global-sobre-tb-msf-pede-que-

governos-aumentem-acesso-diagnostico-e>. Acessado em 17/03/2019. 
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um devido fim, nos trouxe às escolhas deste trabalho. Diferente da pesquisa anterior, onde 

o produto analisado era uma peça institucional, que não trazia em si um call to action, 

apenas aproximava de forma afetiva os indivíduos da organização, opta-se agora por 

tomar como objeto a campanha #TodosContraTB, dado seu caráter de mobilização social 

em prol de uma causa, motivando os indivíduos a agirem alinhados a um devido fim, com 

um objetivo comum: pressionar os ministros da saúde a tomarem ações efetivas no 

combate à tuberculose.  

Para tal, tomaremos como corpus as sete publicações realizadas por MSF no 

período da campanha (10 a 16 de novembro de 2017), no Facebook institucional da 

organização. A campanha foi desdobrada em todas as redes sociais de MSF, entretanto, 

opta-se por analisar as publicações do Facebook da organização dada a relevância da 

plataforma para a comunicação digital de MSF (como supracitado, 75,3% dos seguidores 

da instituição estão na rede social de Zuckerberg). Houve, em outros momentos, 

publicações sobre a tuberculose, uma vez que o combate à doença é um dos principais 

temas trabalhados por MSF, todavia o recorte temporal de seis dias se faz por ser o 

período de mobilização para as assinaturas, ou seja, optou-se por analisar as publicações 

da organização que estavam focadas na mobilização dos usuários, e não apenas no caráter 

informacional. 

Para a realização da análise foi feita a seguinte escolha metodológica: 

- Análise de conteúdo: de forma que se entenda, na perspectiva do conteúdo, as 

estratégias e os elementos utilizados por MSF para convencer os usuários da importância 

da causa, criar vínculo e motivá-los a assinar a petição. 

- Análise de métricas: de forma que não se concentre apenas no conteúdo 

produzido, mas que se reflita sobre sua performance nas redes sociais e sua repercussão. 

Para tal, se analisaram as métricas das publicações, para que se pudesse verificar se as 

discussões contidas no capítulo III, sobre o impacto dos algoritmos nas mobilizações 

sociais pelas redes, se comprova ou se refuta.  

Com a utilização dos métodos citados acima pretende-se realizar uma análise 

detalhada do ponto de vista da produção das peças e do conteúdo – como realizado 

anteriormente na pesquisa sobre o filme “Hold On” – mas dando passos adiante para uma 
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análise de performance, a fim de que se aproxime um pouco mais dos resultados 

quantitativos das publicações no Facebook.  

 

4.4 Análise de conteúdo 

Para que se analisem as publicações de MSF de forma a se aproximar das 

estratégias, objetivos e técnicas comunicacionais utilizadas pela organização na 

campanha #TodosContraTB - na perspectiva do conteúdo, será utilizada a análise de 

conteúdo como método, de forma que se consiga avaliar de forma detalhada cada uma 

das publicações. Segundo Bardin (1977), a análise de conteúdo é “um conjunto de 

técnicas de análises das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos 

de descrição do conteúdo das mensagens" (BARDIN, 1977, p.38), de forma que seja 

possível tirar conclusões a partir das análises. 

O método será aplicado considerando as cinco etapas da análise de conteúdo 

prevista por Bardin (1977): (1) Preparação das informações; (2) Unitarização ou 

transformação do conteúdo em unidades; (3) Categorização ou classificação das unidades 

em categorias; (4) Descrição; e (5) Interpretação. 

Tomando as sete publicações de MSF para a campanha #TodosContraTB como 

corpus da pesquisa, se desenvolverão três análises com base no conteúdo: análise dos 

personagens, para entender os indivíduos que nos vídeos, imagens e links ajudam MSF 

a construir a narrativa e a mobilizar a sociedade civil a apoiar a causa; análise de frases, 

para que se verifique os assuntos e temas tratados nas publicações; e análise de termos, 

para que se verifique as palavras mais utilizadas por MSF na elaboração do conteúdo. 

- Análise de personagens: os personagens contidos nas publicações foram 

analisados tomando como unidade de medida o número de personagens82, enquadrados 

dentro das seguintes categorias83. 

                                                           
82 Etapa (2) da análise de conteúdo proposta por Bardin.  
83 Etapa (3) da análise de conteúdo proposta por Bardin. 
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Conteúdo analisado Categoria84 Unidade de medida85 

Papel nas narrativas 

Paciente 

Um personagem 

Profissional de Saúde 

Apoiador de MSF 

Parente/amigo de paciente 

Não edentificado 

Faixa etária 

Criança 

Um personagem 
Jovem 

Adulto 

Idoso 

Gênero 
Homem 

Um personagem 
Mulher 

Etnia 

Branco 

Um personagem 
Negro 

Asiático 

Hindu 

Tabela 1: Categorias de análise (Fonte: lavra própria) 

- Análise de frases: as frases contidas nos textos, legendas e falas dos personagens 

das publicações foram analisadas tomando o número de frases como unidade de medida86 

e categorizadas87 de acordo as categorias abaixo. 

 

 

 

                                                           
84 Etapa (3) da análise de conteúdo proposta por Bardin. 
85 Etapa (2) da análise de conteúdo proposta por Bardin. 
86 Etapa (2) da análise de conteúdo proposta por Bardin. 
87 Etapa (3) da análise de conteúdo proposta por Bardin. 
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Conteúdo analisado Categoria88 Unidade de medida89 

Mensagem central 

Informação sobre a TB 

Frase 

Informação de MSF 

Informação do encontro ministral 

Informação da campanha 

História da personagem 

Call to action 

Tabela 2: Categorias de análise (Fonte: lavra própria) 

- Análise de termos: as palavras utilizadas nos textos, legendas e falas dos 

personagens foram tomadas como unidade de medida90 e agrupadas91 de acordo com sua 

repetição. 

Para a análise se considerou apenas o conteúdo presente no Facebook, ou seja, os 

textos contidos dentro de matérias no site de MSF não foram considerados, de forma a se 

manter a mesma base de comparação e coerência na unitarização das categorias (como 

prevê o método).   

Antes que se adentre na análise de conteúdo, é importante que se abordem algumas 

informações importantes sobre as publicações analisadas. A campanha de mobilização se 

iniciou no dia 10 de novembro, com uma publicação às 15h40, e teve sua última postagem 

no dia 16 de novembro (data do início do encontro da OMS), às 11h15. Ou seja, as 

publicações foram feitas ao longo de sete dias, um período relativamente curto para uma 

campanha de mobilização com baixo investimento, e as publicações foram realizadas 

como demonstra a linha do tempo abaixo:  

 

                                                           
88 Etapa (3) da análise de conteúdo proposta por Bardin. 
89 Etapa (2) da análise de conteúdo proposta por Bardin. 
90 Etapa (2) da análise de conteúdo proposta por Bardin. 
91 Etapa (3) da análise de conteúdo proposta por Bardin. 
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Gráfico 4:  Linha do tempo das publicações na página de MSF (Fonte: lavra própria) 

 

Não fica clara, entretanto, a estratégia da organização de não publicar nenhum 

conteúdo sobre a campanha nos dias 14 e 15 de novembro de 2017, o que, na prática, 

diminui ainda mais o já curto período de divulgação. O hiato de publicações pode ser 

considerado um erro estratégico já no planejamento de postagens da campanha, pois os 

usuários não recebem as peças de forma recorrente. Nesse sentido, a frequência mal 

programada pode gerar um impacto negativo na campanha e, em alguma medida, 

enfraquecer sua perspectiva social, podendo não estimular - nem alcançam - o 

engajamento. As publicações não são exibidas a todos os seguidores de uma página, da 

mesma forma que seus formatos e conteúdos impactam diretamente na performance de 

cada uma delas. Por isso, é importante que se mantenha uma constância nas publicações. 

MSF também realizou duas postagens nos dias 11 e 13 de novembro, o que também pode 

ser apontado como um erro de planejamento, uma vez que o algoritmo do Facebook tende 

a diminuir o engajamento das publicações caso a página faça mais de uma por dia. 

Publicar diversas vezes por dia pode ser uma opção estratégia dependendo do tipo de 

campanha realizado, mas no caso de #TodosContraTB não fica claro nenhum motivo que 

justifique a decisão. A última postagem, realizada no dia 16 de novembro, dia da reunião 

ministral, também pode ser considerada uma falha de planejamento pois, considerando 

os ciclos de vida das publicações92, provavelmente a postagem continuou performando 

após a reunião, ou seja, parte das pessoas alcançadas e que talvez tenham assinado a 

petição acabaram não contribuindo para a mobilização, pois o fizeram após a entrega do 

abaixo-assinado.  

 Ao se analisar as publicações, também é possível perceber os diferentes formatos 

utilizados pela organização, que abordou o tema com vídeos (4 unidades), links (2 

unidades) e imagem (uma). A utilização de diferentes formatos é uma boa estratégia, uma 

vez que se considere o curto período de campanha, a performance das publicações sem 

                                                           
92 Período em que o Facebook continua mostrando uma publicação no feed de notícias dos usuários.  
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investimento e os objetivos arrojados. Porém, deve fazer parte da estratégia, um 

alinhamento com a periodicidade das publicações. 

 

Gráfico 5: Total de formatos utilizados (Fonte: lavra própria) 

 

Uma vez apontado o cronograma de publicações de MSF sobre a campanha 

#TodosContraTB e os diferentes formatos utilizados pela organização ficam algumas 

questões e dúvidas sobre a estratégia de publicações - no que se refere ao cronograma 

curto e com dois dias de intervalo – porém, seria prematuro tecer qualquer comentário ou 

crítica a esta altura, antes que se realize a análise de performance das publicações. Os 

comentários serão feitos a posteriori.  

 

4.4.1 As publicações 

Segundo Moraes (1999) o primeiro passo para a realização da análise de conteúdo é 

a ‘preparação’, que tem como objetivo que o pesquisador conheça os detalhes do corpus 

a ser analisado, de forma que consiga ter consciência de todos os itens a serem analisados, 

de forma que se consiga: 

 
Identificar as diferentes amostras de informação a serem analisadas. 

Para isto recomenda-se uma leitura de todos os materiais e tomar uma 

primeira decisão sobre quais deles efetivamente estão de acordo com os 

objetivos da pesquisa. Os documentos assim incluídos na amostra 

devem ser representativos e pertinentes aos objetivos da análise. Devem 

também cobrir o campo a ser investigado de modo abrangente. 

(MORAES, 1999, sem página) 

 

O primeiro passo da análise será uma breve descrição de cada uma das 

publicações, apenas para que se tome conhecimento do corpus a ser analisado. As 

publicações foram nomeadas com letras do alfabeto (de A à G), seguindo como critério 

sua ordem cronológica de postagem no Facebook de MSF.   
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- Publicação A 

 

Figura 6: Postagem A - frame 1 (Fonte: Facebook de MSF) 

 

Figura 7: Postagem A - frame 2 (Fonte: Facebook de MSF) 

 

Data da publicação: 10/11/2017 

Rede: Facebook 

Formato: Vídeo 

Há direcionamento para a assinatura da petição? Sim. 

Descrição: A primeira publicação da campanha #TodosContraTB, feita no dia 10 de 

novembro de 2017, se tratava de um vídeo curto, intercalando frases e imagens. As frases 

apresentam as dificuldades de tratamento da tuberculose, seu potencial letal, e convida o 

usuário a assinar a petição e a pressionar os governantes em prol de ações efetivas no 

diagnóstico e combate da doença. O texto de apoio da publicação reforça o convite para 

assinar o abaixo assinado no site da campanha.  

 

  



127 
 

- Publicação B 

 

Figura 8: Postagem B (Fonte: Facebook de MSF) 

 

Data da publicação: 11/11/2017 

Rede: Facebook 

Formato: Link 

Há direcionamento para a assinatura da petição? Sim. 

Descrição: A segunda publicação (publicação B) foi um link, postado às 11h18 do dia 11 

de novembro de 2017. O título do link apresenta uma pesquisa sobre o tratamento de 

tuberculose na Chechênia que vem gerando bons resultados, e na imagem, uma foto de 

Khavani, uma paciente de MSF. O texto explica um pouco mais sobre a pesquisa 

realizada, cita que na matéria existem depoimentos de pacientes curados da tuberculose 

e convida para que o usuário assine a petição da campanha #TodosContraTB. 
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- Publicação C 

 

Figura 9: Publicação C (Fonte: Facebook de MSF) 

 

Data da publicação: 11/11/2017 

Rede: Facebook 

Formato: Vídeo 

Há direcionamento para a assinatura da petição? Sim. 

Descrição: A publicação C, postada às 17h44 do dia 11 de novembro, era um vídeo de 2 

minutos e 10 segundos, com o depoimento de Felix e Elizabeth, ambos do Quênia, que 

estão passando pelo tratamento da tuberculose multirresistente à medicamentos. Eles 

começam o vídeo falando sobre o grande número de pessoas afetadas pela doença e suas 

estatísticas – como o total de 1,8 milhão de mortos de tuberculose todo ano – e se 

apresentam como pacientes infectados pela doença e que estão passando por tratamento. 

Explicam detalhes sobre o tratamento da doença e como parte de seu impacto na 

população está vinculado ao desinteresse dos governos. Por fim, o vídeo apresenta o 

encontro de Ministros da Saúde em Moscou e a campanha #TodosContraTB, convidando 

o usuário a acessar o site e assinar a petição. O texto da publicação apresenta os dois 

personagens do vídeo e fala, de forma rápida, dos novos tratamentos contra a TB. Por 

fim, o texto apresenta a companha #TodosContraTB e convida o usuário a assistir o vídeo 

e assinar a petição.  
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- Publicação D 

 

Figura 10: Publicação D (Fonte: Facebook de MSF) 

 

Data da publicação: 12/11/2017 

Rede: Facebook 

Formato: Link 

Há direcionamento para a assinatura da petição? Sim. 

Descrição: A publicação D, realizada no dia 12 de novembro, às 18h12, se tratava apenas 

de um link para acessar o site onde era possível assinar a petição. Na imagem aparece 

uma médica com máscara de proteção, aparentemente receitando uma paciente. O texto 

que acompanha o link convida para a ação logo no começo, solicitando que o usuário 

acesse o site e assine a petição. Em seguida o texto explica a importância da assinatura, 

que seria usada no encontro de Ministros da saúde, organizado pela OMS em Moscou, 

para cobrar por ações concretas no diagnóstico e no tratamento da doença curável que 

mais mata no mundo.  
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- Publicação E 

 

Figura 11: Publicação E (Fonte: Facebook de MSF) 

 

Data da publicação: 13/11/2017 

Rede: Facebook 

Formato: Vídeo 

Há direcionamento para a assinatura da petição? Sim. 

Descrição: O vídeo, que conta a história da jovem Sinethemba, foi postado no dia 13 de 

novembro de 2017, às 11h. O vídeo, que possui 1 minuto e 38 segundos, com falas da 

sul-africana Sinethemba contando sua experiência com o tratamento da tuberculose e 

algumas informações sobre a doença, tendo sua fala intercalada pela opinião de uma 

especialista, a médica Anja Reuter. No fim, a campanha #TodosContraTB é apresentada 

e o usuário é convidado a acessar o site e a assinar a petição. O texto da publicação 

apresenta o encontro de Moscou e, de forma breve, a tuberculose, e convida o usuário a 

assinar a petição do #TodosContraTB. 
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- Publicação F 

 

Figura 12: Publicação F (Fonte: Facebook de MSF) 

 

Data da publicação: 13/11/2017 

Rede: Facebook 

Formato: Imagem 

Há direcionamento para a assinatura da petição? Sim. 

Descrição: A publicação F foi realizada no dia 13 de novembro de 2017, às 17h50, e se 

tratava apenas de uma imagem. Na foto era possível ver uma criança em um balanço, 

utilizando uma máscara de proteção (normalmente utilizada por pacientes infectados pela 

doença), com uma frase mostrando o impacto da doença na população mundial – uma 

pessoa morre de TB a cada 18 segundos – e convocando para que as pessoas assinem a 

petição da campanha #TodosContraTB. No texto que acompanha a imagem, a 

organização apresenta a TB como um problema atual a ser enfrentado pelos países e 

convida os usuários a acessarem o site da campanha #TodosContraTB e a se unirem ao 

movimento, assinando a petição.  
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- Publicação G 

 

Figura 13: Publicação G (Fonte: Facebook de MSF) 

 

Data da publicação: 16/11/2017 

Rede: Facebook 

Formato: Vídeo 

Há direcionamento para a assinatura da petição? Sim. 

Descrição: A publicação G, feita no dia 16 de novembro de 2017, às 11h15, primeiro dia 

do encontro dos Ministros da Saúde na OMS, mostra uma ação realizada na Praça da 

Carioca, no Rio de Janeiro. Na ação, alguns atores estão dentro de balões de ar 

transparentes, representando o vírus da TB. Transeuntes que passam entre eles param e, 

segundos depois, começam a cair, um grupo de médicos com os coletes de MSF se 

aproximam e “salvam” os atores que ainda não caíram no chão ou que ainda não 

“morreram” por conta da doença. Um grupo de grafiteiros começa a escrever “Stop TB” 

nos balões transparentes e, logo em seguida, os atores que representam as vítimas de 

tuberculose são deitados no chão, cobertos por um pano branco, onde o grafiteiro escreve 

#StopTB. No fim, o vídeo convoca os espectadores a assinarem a petição e a aderirem à 

campanha #TodosContraTB.  O texto que acompanha o vídeo fala sobre o encontro de 

Moscou, apresenta os avanços sobre o tratamento da doença e convoca os usuários a 

cobrarem avanços no diagnóstico e no tratamento da doença assinando a petição no site 

da campanha #TodosContraTB.  
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4.4.2 Análise de personagens 

A primeira parte para a análise das publicações de #TodosContraTB consistirá em 

uma análise dos personagens escolhidos pela organização para compor as peças, imagens 

e vídeos da campanha. Seguindo o método da análise de conteúdo, toma-se, na primeira 

parte, cada indivíduo como unidade de análise, contabilizando cada vez que cada pessoa 

aparece. Tentando, desta forma, seguir o processo de unitarização descrito por Roque 

Moraes (1999): 

Reler cuidadosamente os materiais com a finalidade de definir a 

unidade de análise. Também denominada “unidade de registro” ou 

“unidade de significado”, a unidade de análise é o elemento unitário de 

conteúdo a ser submetido posteriormente à classificação. Toda 

categorização ou classificação, necessita definir o elemento ou 

indivíduo unitário a ser classificado. Na análise de conteúdo 

denominamos este elemento de unidade de análise. (MORAES, 1999, 

sem página) 

 

Tomando cada um dos personagens como unidade de análise, deve-se partir para 

o processo de categorização. Analisaremos os personagens de acordo com seu papel na 

peça publicitária (paciente; profissional de saúde; apoiador; parente/amigo do paciente; e 

não identificado), faixa etária (criança; jovem; adulto; e idoso), gênero (homem e 

mulher); e etnia (branco; negro; asiático; e hindu). 

Os personagens também foram divididos em primários e secundários, sendo os 

primários aqueles que participavam dos vídeos ou matérias como personagens centrais, 

dando depoimento, servindo de exemplo, ou sendo capa de uma matéria, por exemplo. 

Foram considerados personagens secundários todos aqueles que aparecem nos vídeos e 

imagens em segundo plano, na maioria das vezes sem ter sua identidade apresentada, 

atuando como coadjuvantes na composição das peças publicitárias. Ao longo da análise 

das publicações foram identificados 33 personagens, sendo 8 deles primários (24%) e 25 

secundários (76%). 
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Gráfico 6: Proporção de personagens primários e secundários (Fonte: lavra própria) 

 

Optou-se por, na análise de personagens, não se considerar a publicação G que, 

por se tratar de uma performance artística realizada no centro do Rio de Janeiro com 

atores, dançarinos e grafiteiros, poderia promover uma distorção na análise, uma vez que 

as demais peças contam com personagens reais.  

Para que se analise o papel dos personagens nas peças da campanha 

#TodosContraTB, os indivíduos foram divididos em cinco grupos. São eles: 

- Paciente: todo indivíduo que aparece nas imagens recebendo tratamento, se 

declara através de depoimentos como um infectado pela tuberculose ou é identificado nas 

legendas como um portador da doença.  

- Profissional de saúde: todo indivíduo que for identificado como médico, 

enfermeiro, farmacêutico, entre outros profissionais da área da saúde que auxiliam no 

tratamento da tuberculose.  

- Apoiador: todo indivíduo que contribua financeiramente com MSF ou que tenha 

apoiado a causa da campanha #TodosContraTB, assinando a petição. 

- Parente/amigo do paciente: todos os indivíduos que apareçam nas peças da 

campanha e que sejam amigos ou tenham um grau de parentesco com as pessoas 

assistidas.  

- Não identificado: todos aqueles personagens que, pelo vídeo, não é possível ter 

clareza de em qual das categorias acima citadas ele se enquadra. 

Feitas tais considerações, a análise das publicações permite que se identifiquem 

um total de 26, distribuídos de acordo com a seguinte tabela: 
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Publicação 
Paciente 

Profissional 

de saúde 
Apoiador 

Parente/amigo 

de paciente 

Não 

identificado Total 

prim.93 sec.94 prim. sec. prim. sec. prim. sec. prim. sec. 

A - 3 - 3 - - - 1 - - 7 

B 1 - - - - - - - - - 1 

C 2 3 - 2 - - - 1 - - 8 

D 1 - 1 - - - - - - - 2 

E 1 2 1 1 - - - 2 - 7 14 

F 1 - - - - - - - - - 1 

G - - - não considerado - - -  

Total 6 8 2 6 - - - 4 - 7 33 

Tabela 3: Personagens por categoria (Fonte: lavra própria) 

 

Uma vez organizados os dados, já é possível tecer alguns comentários. A 

publicação E, que conta a história da sul-africana Sinethemba, é a que possui o maior 

número de personagens, todavia, a maior parte deles são secundários, usados para compor 

a narrativa do tratamento da jovem. Também é possível perceber que a única categoria 

que aparece em todas as publicações são os pacientes infectados pela TB, nem os 

médicos, protagonistas no tratamento, aparecem em todas as publicações. Por fim, outro 

dado relevante é a ausência de apoiadores, em nenhuma das publicações MSF mostra 

alguém que tenha decidido apoiar a causa como personagem.  

Quando se analisa o número de personagens primários, fica evidente que as 

publicações de MSF se enfocam nos pacientes e profissionais da área de saúde. As 

publicações contam com a participação de pacientes infectados com TB, como forma de 

tangibilizar as dificuldades de tratamento da doença e humanizar a causa. Por outro lado, 

a presença dos médicos nas publicações funciona como a palavra de um especialista no 

tema, para explicar os medicamentos, formas de diagnóstico e dificuldades de se tratar a 

TB. A centralidade de pacientes e profissionais de saúde fica evidente no gráfico abaixo: 

                                                           
93 Prim.: Primário 
94 Sec.: Secundário 
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Gráfico 7: Número de personagens primários por categoria (Fonte: lavra própria) 

 

O número de personagens secundários por categoria reforça a percepção obtida ao 

se analisar o número de personagens primários. A narrativa das publicações se mantém o 

foco nos médicos e nos pacientes infectados por tuberculose como centro das histórias e 

da estratégia para que os indivíduos, ao serem impactados pelo conteúdo, criem ou 

reforcem um vínculo com a causa e assinem a petição. Os parentes e amigos, assim como 

os personagens contabilizados na categoria “não identificados” (que aparecem em sua 

totalidade na publicação E) ajudam a compor a história dos personagens centrais, os 

pacientes, e a manter neles o foco das publicações. Possivelmente, uma estratégia para 

criar uma relação afetiva e motivar o usuário a acessar o site e a assinar o abaixo-assinado. 

  

 

Gráfico 8: Número de personagens secundárias por categoria (Fonte: lavra própria) 
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Seguindo o processo de análise de conteúdo, ainda considerando como unidade de 

análise cada personagem que tenha aparecido nas publicações, foi analisada a faixa etária 

de cada um deles. Como muitos aparecem nas publicações sem qualquer informação 

sobre suas identidades, a análise foi realizada visualmente pelo pesquisador, considerando 

apenas as questões estéticas dos indivíduos que aparecem nos vídeos, imagens e capas de 

link. Todos eles, personagens primários e secundários, foram separados segundo as 

seguintes categorias: criança; jovem; adulto; e idoso. Sendo sua disposição nas 

publicações dada conforme demonstra a tabela abaixo: 

 

Publicação 
Criança Jovem Adulto Idoso 

Total 

prim.95 sec.96 prim. sec. prim. sec. prim. sec. 

A - 1 - 2 - 3 - 1 7 

B - - - - 1 - - - 1 

C - 1 - - 2 4 - 1 8 

D - - - - 2 - - - 2 

E - 2 1 - 1 10 - - 14 

F 1 - - - - - - - 1 

G - - - não considerado - - - 

Total 1 4 1 2 6 17 - 2 33 

Tabela 4: Personagens por categoria (Fonte: lavra própria) 

 

A análise da faixa etária dos personagens primários leva à percepção de um 

número maior de indivíduos adultos participando como elementos centrais das narrativas 

das publicações (sendo eles profissionais de saúde e médicos que representam a totalidade 

dos personagens primários). Isso demonstra alguns pontos, como a não opção da 

instituição de utilizar a imagem de crianças e idosos vítimas de tuberculose como uma 

forma de apelar pela atenção e participação dos usuários. Nas publicações os personagens 

são utilizados para contar suas histórias e explicar o tratamento da tuberculose, a 

complexidade do assunto a ser tratado pode ter levado MSF a optar por adultos, embora 

                                                           
95 Prim.: Primário 
96 Sec.: Secundário 
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a jovem (publicação E) apresenta sua história e como vem enfrentando a doença. A 

análise de frases e termos trará mais clareza sobre este elemento, porém, o número de 

adultos utilizados para explicar a doença pode apontar para uma predominância nos 

argumentos racionais - frente aos emocionais - para a adesão dos usuários à petição. 

 

 

Gráfico 9: Personagens primários por faixa etária (Fonte: lavra própria) 

 

A predominância de adultos também se mantém na análise dos personagens 

secundários. Neste grupo, apenas dois idosos e quatro crianças aparecem nas publicações, 

o que reforça as análises supracitadas. Boa parte dos adultos secundários que aparecem 

nas publicações ou são profissionais de saúde prestando algum tipo de atendimento, ou 

são próximos dos pacientes (família, amigos e cuidadores). 

 

 

Gráfico 10: Personagens secundários por faixa etária (Fonte: lavra própria) 

 

O passo seguinte da análise de conteúdo das publicações de #TodosContraTB foi 

uma análise do gênero dos personagens que aparecem nas publicações. Mais uma vez, a 
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unidade de análise escolhida foi cada indivíduo, sendo todos divididos entre homens e 

mulheres, conforme a tabela abaixo. 

 

Publicação 
Homem Mulher 

prim.97 sec.98 prim. sec. Total 

A - 2 - 5 7 

B - - 1 - 1 

C 1 4 1 2 7 

D - - 2 - 2 

E - 1 2 11 14 

F - - 1 - 1 

G 

Total 1 7 7 18 33 

Tabela 5: Personagens por gênero (Fonte: lavra própria) 

Em relação à proporção de homens e mulheres nas publicações, destaca-se a 

participação feminina elevada, onde as personagens primárias do sexo feminino 

representam 87,5%. A predominância das mulheres aparece nas pacientes assistidas por 

MSF no tratamento da TB, mas é ainda maior quando se consideram os profissionais de 

saúde das publicações que são, em sua totalidade, mulheres. Nas publicações, apenas 

médicas aparecem analisando de forma científica os desafios do diagnóstico e do 

tratamento da TB. Sendo, o único homem da campanha como personagem primário, o 

paciente da publicação C. A participação de homens e mulheres nas publicações seguem 

a proporção abaixo: 

 

Gráfico 11: Personagens primários por gênero (Fonte: lavra própria) 

                                                           
97 Prim.: Primário 
98 Sec.: Secundário 
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A proporção de homens aumenta um pouco na análise dos personagens 

secundários, todavia, a participação segue sendo majoritariamente feminina. O número 

elevado de mulheres é significativo entre os pacientes, profissionais de saúde, 

parentes/amigos de pacientes, e até mesmo entre os indivíduos não identificados - ou seja, 

na campanha #TodosContraTB as mulheres são maioria entre os personagens de todas as 

categorias analisadas. O que pode ser evidenciado no gráfico a seguir: 

 

 

Gráfico 12: Personagens secundários por gênero (Fonte: lavra própria) 

 

Na última etapa da análise de personagens, foram analisadas as etnias de cada um 

dos indivíduos. Novamente, utilizou-se como unidade de análise o número de 

personagens – respeitando a divisão de primários e secundários. As pessoas foram 

divididas em quatro grupos étnicos (branco, negro, hindu e asiático), considerando a 

análise visual do pesquisador para o enquadramento dos indivíduos em cada um dos 

agrupamentos. Foram delimitados apenas três grupos, uma vez que não foram 

identificados personagens pertencentes a outros grupos étnicos que não estes. Na tabela 

abaixo pode-se observar o número de indivíduos de cada etnia por publicação realizada 

por MSF na campanha #TodosContraTB: 
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Publicação 
Branco Negro Asiático Hindu 

Total 

prim.99 sec.100 prim. sec. prim. sec. prim. sec. 

A - 2 - 3 - - - 2 7 

B 1 - - - - - - - 1 

C - 2 2 3 - 1 - - 8 

D - - 2 - - - - - 2 

E 1 1 1 8 - 3 - - 14 

F 1 - - - - - - - 1 

G  

Total 3 5 5 14 - 4 - 2  

Tabela 6: Personagens por etnia (Fonte: lavra própria) 

 

Embora o número de negros entre os personagens primários seja maior, não se 

pode dizer que existe uma diferença significativa entre eles. Outra informação relevante 

é que, das duas profissionais de saúde que aparecem relacionadas entre os personagens 

primários uma é negra e a outra é branca. Embora o universo de análise seja pequeno e 

não se possa extrair dele uma regra que se adeque à toda a comunicação de MSF, uma 

das críticas101 à comunicação da organização é pela utilização majoritária de médicos 

brancos frente a pacientes majoritariamente negros, essa colocação, entretanto, não se 

aplica nesse corpus de análise. Também não foram encontradas referências que tivessem 

realizado esta análise. Não se pretende afirmar que a comunicação da instituição utiliza, 

em sua totalidade, médicos negros e brancos em igual frequência, todavia, é importante 

que se ressalte que nas publicações analisadas da campanha #TodosContraTB foram 

considerados personagens de ambas as etnias. Da mesma forma que não se pode anular 

que esta percepção em relação às campanhas e publicações da marca pode ser comum a 

                                                           
99 Prim.: Primário 
100 Sec.: Secundário 
101 Comentário sobre os personagens utilizados pela comunicação de MSF foi feito por um ouvinte do GP 

de cidadania do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação (INTERCOM), quando o autor deste 

presente trabalho apresentava o artigo intitulado “Médicos não param um genocídio: uma análise do caso 

de Médicos Sem Fronteiras e a utilização da mídia como ferramenta de incursão no cotidiano e de 

mobilização social” 
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mais espectadores – sejam elas aderentes à realidade, ou não. Embora, não seja prudente 

inferir conclusões sobre esta questão.  

 

 

Gráfico 13: Personagens primários por etnia (Fonte: lavra própria) 

 

Diferente da quantidade de indivíduos por grupos étnicos nos personagens 

primários, o número de personagens secundários negros apresenta uma maioria 

significativa em relação às demais etnias. A maioria dos negros se reflete em todas as 

categorias analisadas (pacientes, profissionais de saúde, parentes/amigos de pacientes e 

não identificados), como pode ser verificado no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 14: Personagens secundários por etnia (Fonte: lavra própria) 

 

A análise dos personagens permite que se tenha dimensão das escolhas de MSF 

sobre como contar as histórias e convencer os usuários do Facebook que tiverem contato 

com o conteúdo a irem ao site da campanha e assinar a petição. A presença de pacientes 

e profissionais de saúde como personagens primários de todas as publicações indica a 

centralidade da narrativa nas histórias de tratamentos bem-sucedidos (pacientes) e nas 

análises de especialistas no tema (profissionais de saúde). O número elevado de mulheres 

em todas as categorias analisadas, desde paciente às profissionais de saúde, demonstra 
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que a campanha não pode ser enquadrada nas diversas críticas feitas às campanhas 

publicitárias comerciais sobre falta de equidade de gênero, reforço de estereótipos, 

objetificação da mulher, entre outras.  

O elevado número de adultos entre os personagens primários também direciona as 

conclusões para uma escolha por indivíduos que pudessem contar suas histórias ou 

contribuíssem com seu conhecimento científico sobre o tema, o que aponta para a 

presença de uma estratégia de convencimento mais pautado nos argumentos racionais que 

emocionais - o que irá se verificar, ou não, na análise de frases, a seguir. 

 

4.4.3 Análise de frases 

Uma vez examinada a escolha de personagens por MSF para as publicações da 

campanha #TodosContraTB, o próximo passo será uma análise das mensagens passadas 

pelas publicações, que podem informar o usuário ou convidá-lo a realizar uma ação. 

Foram considerados os textos, legendas e áudios de todo o material publicado e, elegendo-

se como unidade de análise as frases, foram criadas seis categorias de mensagens: (1) 

informação sobre a TB, (2) informação de MSF, (3) informação do encontro ministral,  

(4) informação da campanha, (5) história da personagem e (6) call to action.  

A análise se restringiu ao conteúdo contido no Facebook, ou seja, os números da 

pesquisa não refletem a análise de informações contidas fora da linha do tempo de MSF 

no Facebook (como matérias publicadas no site da organização, por exemplo). As frases 

foram enquadradas nas categorias abaixo, de acordo com a seguinte definição: 

- (1) Informação sobre a TB: foram enquadradas na categoria todas as frases que 

traziam ao usuário alguma informação sobre a doença, seja relativa ao diagnóstico, 

tratamento, números gerais, ou mesmo sobre os avanços das pesquisas científicas que 

buscam novas formas de curar a TB. (Exemplo: A cada 18 segundos uma pessoa morre 

de tuberculose.) 

 - (2) Informação de MSF: todas as frases que traziam informações sobre a 

organização, ligadas ao tratamento da TB ou não, foram inseridas nesta categoria. 

(Exemplo: MSF atua diariamente no tratamento da TB.) 
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- (3) Informação do encontro ministral: o fim da campanha #TodosContraTB 

era levar a petição com o maior número de assinaturas possível para um encontro de 

ministros da saúde, promovido pela OMS. Todas as frases com informações sobre o 

encontro foram consideradas como pertencentes a esta categoria. (Exemplo: Os Ministros 

da Saúde de todo o mundo vão se reunir em Moscou.) 

- (4) Informação da campanha: foram enquadradas na categoria todas as frases 

que traziam alguma informação sobre a campanha #TodosContraTB, seja explicando a 

dinâmica da mobilização ou mostrando ao usuário para que fim as assinaturas seriam 

utilizadas. (Exemplo: Todas as assinaturas serão entregues em Moscou.)  

- (5) História da personagem: foram consideradas aderentes a esta categoria 

todas as frases que contassem a história ou narrassem a experiência de um dos 

personagens, no tratamento da TB como paciente, como profissional de saúde, ou como 

alguém próximo de um infectado. (Exemplo: As injeções eram muito doloridas.) 

- (6) Call to action: todas das frases que provocavam, convidavam ou motivavam 

o usuário a realizar uma ação foi enquadrada nesta categoria. (Exemplo: Assine a petição.) 

As frases que apresentaram conteúdos que poderiam ser enquadrados em mais de 

uma categoria pontuaram para ambas. Por exemplo, a frase "O encontro de Ministros será 

realizado em Moscou e é uma boa oportunidade para exigirmos uma ação efetiva" por ser 

enquadrada como informação do encontro e como informação da campanha, uma vez que 

traz consigo informações sobre o encontro de Moscou, mas também evidencia parte da 

dinâmica da ação.  

O que deve ser considerado na análise é a característica dos argumentos contidos 

em cada uma das características acima pontuadas. As frases enquadradas na categoria 

'história da personagem' apresentam uma carga afetiva superior, o que aponta, portanto, 

para a utilização de argumentos emocionais. As demais categorias - 'informação sobre a 

TB', 'informação de MSF', 'informação do encontro ministral' e 'informação da campanha' 

- apresentam características mais racionais, tentando convencer o usuário a aderir à 

campanha com argumentos lógicos, dados científicos e informações estratégicas da 

mobilização. 

As 122 frases (ANEXO VI), contidas nas sete publicações, foram categorizadas e 

examinadas. Um dado que deve ser percebido é que as publicações com vídeo, graças às 
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suas características (com gráficos, fala dos personagens, entre outros) possuem um 

número de frases superior às demais – que ainda varia de forma proporcional ao tempo 

de cada vídeo. Por esse motivo a análise, apesar de feita considerando os números 

absolutos, foram realizadas levando em consideração a proporção em relação ao total de 

frases por publicação. As publicações tiveram o número de frases coletadas de acordo 

com o gráfico a seguir: 

 

Gráfico 15: Número de frases por publicação (Fonte: lavra própria) 

  

Ao se verificar a temática das frases e a forma como elas se distribuem entre as 

publicações, permite que se percebam algumas escolhas estratégicas de MSF. É possível 

notar, por exemplos, a similaridade entre as mensagens mês que as publicações 

modifiquem o personagem central, o formato ou o argumento principal para a conversão. 

As frases foram distribuídas entre as postagens como se demonstra na tabela abaixo.  

 

CATEGORIA 
PUBLICAÇÃO 

TOTAL 
A B C D E F G 

Informação sobre a TB 2 2 16 1 12 4 12 49 

Informação de MSF - - 1 - 2 - - 3 

Informação do encontro - - 2 - - - 1 3 

Informação da campanha 2 - 4 2 1 - 1 10 

História da personagem - 1 16 - 9 - - 26 

Call to action 5 2 12 4 3 3 2 31 

TOTAL 9 5 51 7 27 7 16 122 

Tabela 7: frases categorizadas por publicação (Fonte: lavra própria) 
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A distribuição das frases por temas entre as publicações permite que se tirem 

algumas conclusões parciais. O número que mais aparece é referente à categoria 

'informação sobre a TB', o que demonstra o caráter informativo da campanha para além 

da simples conversão. Essa categoria e a 'call to action' são as únicas que, por exemplo, 

aparecem em todas as publicações analisadas, na tentativa de estimular o engajamento. 

Também pode ser percebido que, durante a campanha, a instituição desloca o 

protagonismo para os pacientes e profissionais de saúde que, através de suas histórias e 

de seus exemplos pessoais criam um vínculo emocional com o usuário – e aumenta a 

probabilidade de convertê-lo em um apoiador da campanha. O foco da campanha está 

centrado na informação sobre a doença e no protagonismo dos indivíduos, deixando MSF 

apenas como uma facilitadora do processo, como evidencia as poucas três frases 

enquadradas na categoria 'informação de MSF'. 

 

 

Gráfico 16: Número de frases por tema (Fonte: lavra própria) 

 

É importante que se averigue o número de frases por categoria, considerando a 

proporção em relação à totalidade de frases em cada uma das postagens. Observar por 

essa perspectiva permite perceber a relevância do conteúdo sobre a tuberculose para todas 

as postagens, consumindo, em alguns casos, a metade - ou mais - das frases com a 

temática 'informações sobre a TB' (como as publicações C, E F e G). A importância da 

história da personagem para dois dos quatro vídeos publicados (C e E) também fica 

evidente quando se observa a proporção de temáticas, como é visível no gráfico abaixo: 
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Gráfico 17: Número de frases por publicação (Fonte: lavra própria) 

 

Uma das possibilidades do estudo de frases é perceber a estratégia de 

argumentação da instituição que, uma vez que se analisam as mensagens passadas através 

dos textos, áudios e legendas das publicações, é possível observar. Isolando a categoria 

'call to action', pode-se notar que as demais se dividem em categorias centralizadas na 

razão ('informação sobre a TB', 'informação de MSF', 'informação do encontro ministral' 

e 'informação da campanha') e outra ('história da personagem') centralizada em 

argumentos éticos e patéticos (LOPES, 2004).  

Segundo Lopes (ibidem), entende-se por argumentos patéticos aqueles que 

consistem em despertar no espectador um pathos, ou seja, uma paixão. Se baseando na 

emoção e nas histórias dos personagens como base de ação para o convencimento do 

público. Os argumentos éticos, por sua vez, são aqueles pautados na argumentação 

racional para a persuasão do sujeito, muitas vezes realizado com dados de instituições 

reconhecidas, informações técnicas ou depoimento de especialistas em certa área. 

Tratando-se do tema central da campanha #TodosContraTB, que é a mobilização 

da sociedade civil em prol do combate eficiente à tuberculose, não se pode dividir os 

argumentes de forma rígida entre éticos e patéticos, entretanto é possível sinalizar seus 

respectivos focos. Ao se separarem as categorias centradas em argumentos 

fundamentados na emoção e daqueles que se pautam na racionalidade para o 

convencimento do espectador. 
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Gráfico 18: Proporção entre argumentos racionais e emocionais (Fonte: lavra própria) 

 

A predominância dos argumentos éticos evidencia a estratégia de MSF de 

informar sobre os problemas enfrentados para se tratar e diagnosticar a TB - e não apenas 

de coletar assinaturas para a petição. Através da campanha #TodosContraTB, MSF 

buscou publicizar ainda mais o descaso dos governos de alguns países frente ao problema 

da tuberculose. Os resultados do estudo de frases corroboram a percepção do subcapítulo 

anterior, onde a predominância de adultos dentre os personagens apontava para a 

possibilidade de uma priorização da informação e dos argumentos racionais na campanha, 

o que ficou demonstrado nesta parte da pesquisa. O que, de fato, se reflete nas publicações 

de #TodosContraTB, onde os personagens, em sua maioria, são usados não apenas para 

sensibilizar o público, mas como porta-vozes da explicação sobre o problema da 

tuberculose.  

 

4.4.4 Análise de termos 

Para que se examine as menores partículas de sentido dos textos das publicações, 

partiu-se para uma análise de termos. Todos os textos (texto de apoio, frases escritas nas 

imagens, falas dos personagens e legenda dos vídeos) foram transcritos – conforme 

disponível no anexo I – para que fosse possível a contagem das palavras. O objetivo é que 

se entenda os termos mais usados por MSF na campanha para que possam surgir novas 

conclusões sobre o conteúdo da campanha. 

Seguindo a metodologia, a unidade de análise definida foi a palavra. Todas foram 

contadas e ordenadas de acordo com a quantidade de vezes em que apareceu nos textos. 

Foram excluídos os artigos definidos (o, a, os, as), artigos indefinidos (um, uma, uns, 

umas), preposições (a, de, em, por), derivações de artigos e preposições (ao, aos, à, às, 

do, dos, da, das, dum, duns, duma, dumas, no, nos, na, nas, num, nuns, numa, numas, 

pelo, pelos, pela, pelas), pronomes do caso oblíquo (me, mim, comigo, te, ti, contigo, o, 

a, lhe, se, si, consigo, nos, conosco, vos, convosco, os, as, lhes, se, si, consigo) e pronomes 



149 
 

demonstrativos (este, esta, estes, estas, isto, esse, essa, esses, essas, isso, aquele, aquela, 

aqueles, aquelas, aquilo). 

Após a realização de uma contagem do total de palavras - disponibilizada no anexo 

II – e das análises de forma separada por cada publicação, percebeu-se uma similaridade 

nos resultados entre as sete publicações da campanha, o que motivou a produção de uma 

análise única da campanha como um todo. Foram destacadas as 23 mais citadas ao longo 

da campanha (o objetivo inicial era destacar 20 palavras, todavia, como seis palavras 

empataram com 7 aparições, optou-se por manter todas elas e considerar as 23 mais 

citadas), com a qual se elaborou a tabela a seguir:  

 

 

PALAVRA Nº PALAVRA Nº PALAVRA Nº PALAVRA Nº 

Tuberculose 21 Assine 13 Mundo 10 Novo 7 

Mais 17 Petição 13 Tratamento 10 Dizer 7 

#TodosContraTB 16 Pessoa 12 TB 10 Você 7 

Medicamento 16 Doença 11 Não 10 Agora 7 

Eu 14 Ela 11 Ser 9  

Tabela 8: número de aparições de palavras nas publicações de #TodosContraTB (Fonte: lavra 

própria) 

 

A palavra 'tuberculose' (21 aparições) foi a que mais apareceu nas publicações, o 

que é coerente, uma vez que a doença é o centro da ação de MSF e, com base na análise 

de frases, foi possível perceber a centralidade do discurso em argumentos racionais, 

explicando as questões relativas ao processo de diagnóstico e tratamento da doença. A 

estratégia argumentativa da campanha repercute, diretamente, no maior número de 

aparecimentos da palavra 'tuberculose'. Não se pode desconsiderar que outra palavra que 

figura entre as que mais apareceram foi 'TB' (10 aparições), a sigla utilizada pela 

organização para se referir à tuberculose, ou seja, a tuberculose foi, de fato, o centro das 

publicações. Outras palavras em destaque, como 'medicamento' (16 aparições), 'doença' 

(11 aparições) e 'tratamento' (10 aparições) reforçam a percepção do foco nas pesquisas 

sobre a doença e os entraves que impedem seu tratamento aos infectados.  
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O uso da hashtag '#TodosContraTB' (16 aparições), nome da campanha, também 

demonstra a tentativa da organização de criar um movimento pelas redes sociais. As 

hashtags permitem que as redes sociais agrupem as publicações sobre um determinado 

conteúdo e possibilita que os usuários acompanhem tudo o que está sendo falado sobre o 

tema. A campanha utilizou a #TodosContraTB na tentativa de que se criasse um 

movimento nas redes sociais em prol da causa.  

A aparição dos verbos 'assine' (no imperativo - 13 aparições) e 'dizer' (no infinitivo 

- 7 aparições) demonstram a estratégia da campanha de transformar os usuários em atores 

da causa, atuando de forma direta na solução do problema, envolvendo a sociedade civil 

na causa. O número é coerente dada a quantidade de frases destacadas na categoria 'call 

to action', na análise de frases, e que impacta de forma direta no número das palavras. A 

representatividade de verbos no imperativo – assim como de frases categorizadas como 

‘call to action’ – sinalizam uma tentativa da instituição de envolver os seguidores para 

atuarem diretamente na resolução da causa, porém, considerando que o engajamento 

pressupõe a criação de um vínculo, apenas a inclusão deste tipo de termo no conteúdo 

não basta, é preciso que outros elementos sejam considerados para que algo vincule 

indivíduos e causa, e os engaje.  

A proporção da aparição de cada uma das 20 palavras mais utilizadas pode ser 

percebida na nuvem de palavras102 a seguir: 

 
Figura 14: Nuvem de palavras das publicações da campanha #TodosContraTB (Fonte: lavra própria) 

 

                                                           
102 Realizada com apoio do site wordart.com.  
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A nuvem de palavras e a tabela de aparições das mesmas expõe uma informação: 

a instituição praticamente não aparece entre as mais citadas. O nome completo da 

organização 'Médicos Sem Fronteiras' apareceu apenas na assinatura das peças, e a sigla 

'MSF' foi usada apenas três vezes em todas as publicações - o que a colocaria na posição 

54ª de palavras mais utilizadas. O dado demonstra o não protagonismo da marca na 

narrativa das publicações, que tem como porta-vozes, em sua maioria, os pacientes 

tratados contra TB e como base da narrativa as informações sobre a doença e seu processo 

de cura. MSF, na campanha, passa a ser o intermediador ou facilitador, mas não o 

protagonista da campanha, que usa exemplos reais para contar as histórias e depende 

exclusivamente da mobilização da sociedade civil para o seu sucesso.  

É possível que se apontem alguns erros de execução da campanha que podem ter 

comprometido de forma direta o resultado da mesma. Houve uma preocupação com o 

estabelecimento de uma linguagem, termos e personagens que dessem suporte tático para 

a realização dos objetivos da campanha, todavia, a campanha perde no momento que não 

planeja a mídia de forma eficaz, com periodicidade aderente a plataforma na qual se 

pretendia atuar. Reconhecer as características das plataformas, assim como suas regras e 

práticas de melhor utilização, é fundamental para que se obtenham os resultados 

esperados – que no caso da publicidade social é a criação do vínculo, para o engajamento 

em uma campanha ou ação contra-hegemônica.  

 

4.5 Análise de métricas 

No dia 25 de fevereiro de 2019 foi feito o contato com uma profissional de MSF 

solicitando, através de um ofício da Universidade Federal Fluminense, o acesso aos dados 

privados das publicações da campanha #TodosContraTB. Entende-se por dados privados 

as métricas de alcance, cliques no link e números de acesso ao site da campanha a partir 

do Facebook. Tais dados só são disponíveis para os moderadores da página e para os 

administradores do site, ou seja, não é possível que tenhamos tais informações sem que a 

própria organização conceda acesso a elas. 

Não se pode resumir engajamento às interações ou performance das publicações, 

pois deve-se considerar engajamento como algo mais amplo, onde os indivíduos se 

envolvem de forma efetiva na resolução das disparidades do seu grupo social (BASTOS; 
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SALDANHA. no prelo). A análise de métricas, entretanto, pode dar suporte na busca por 

pistas que indiquem se uma campanha engajou ou não a sociedade em prol de uma causa.  

As métricas privadas da página de MSF seriam importantes para que se realizasse 

uma análise que contemplasse conversão do público que de fato assinou a petição em prol 

da causa de #TodosContraTB. A autorização para acessar as informações não foi 

concedida103 até a data de conclusão deste trabalho e, por este motivo, optou-se por 

realizar uma análise com métricas públicas da página – curtidas, compartilhamentos e 

visualizações – coletadas de forma manual.  

Na perspectiva técnica, tomando como base um manual de Buzz Monitor, uma das 

principais ferramentas de métricas e análises de redes sociais utilizadas pelo mercado na 

atualidade, podemos entender interações como o total de reações (curtida, "amei", "haha", 

"wow", "raiva" e "triste"), somada aos comentários e compartilhamentos em uma 

publicação do Facebook e engajamento como o total de interações dividida pelo número 

de fãs em uma conta. Porém, como já debatido anteriormente, optou-se por não repercutir 

a definição mercadológica de engajamento ao longa da pesquisa, uma vez que 

entendemos que as análises aqui realizadas dão conta de mensurar a performance e as 

interações, mas não de abarcar de forma completa o engajamento.  

Um determinado usuário que clica no botão de curtir, compartilha uma publicação 

ou comenta em uma postagem, interagiu com a mesma, mas não se pode dizer que se trata 

de um sujeito engajado na campanha #TodosContraTB. Se partirmos do pressuposto que 

o engajamento supõe a criação de um vínculo (SODRÉ, 2002) entre os indivíduos e a 

causa apoiada, as métricas não refletem de forma exata se houve o engajamento. Porém, 

se, uma vez engajados, os indivíduos passam a agir de forma consoante, integrada e 

articulada para a resolução dos problemas, as ações se refletiriam nas métricas, em 

especial quando se trata de uma mobilização com foco nas ferramentas digitais com o 

direcionamento para uma ação que se realiza online (a assinatura da petição). As métricas 

                                                           
103 No dia 25 de fevereiro de 2019 foi feito o primeiro contato, por Facebook, com uma colaboradora da 

diretoria de comunicação de MSF, solicitando o acesso aos dados de performance das publicações de 

#TodosContraTB. No mesmo dia foi enviado um e-mail solicitando formalmente as informações. No dia 

27 de fevereiro, do mesmo ano, foi feita uma visita ao escritório administrativo de MSF no Brasil, 

localizado no Rio de Janeiro, quando foi entregue uma carta à instituição, em nome do PPGMC, solicitando 

o acesso aos mesmos dados.  A organização retornou dizendo que a solicitação seria analisada. Após essa 

solicitação foram feitos outros contatos solicitando um retorno, mesmo que negativo, sober a concessão 

dos dados e o acesso às informações. Até a data de publicação deste trabalho a organização não retornou 

com uma devolutiva (mesmo que negativa). 
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não são capazes de mensurar se houve engajamento, mas podem evidenciar se não houve. 

Uma campanha que provocou engajamento104 terá seu impacto refletido em suas métricas 

de performance, sendo, portanto, possível analisar caso não tenha havido engajamento. 

Para que se verificasse com exatidão se houve engajamento na campanha seria 

fundamental o acesso aos dados privados da página analisada, entretanto se, ao examinar 

as métricas de performance das publicações e não for percebido nenhuma variação 

positiva que reflita em seus números pode-se afirmar que ele não ocorreu. Essa alternativa 

oferece ao pesquisador uma certa independência dos dados da instituição e possibilita 

uma análise baseada naquilo que está público.  

Para analisar a interação dos vídeos foram consideradas três métricas: curtidas, 

compartilhamentos e visualizações. Todas elas foram avaliadas separadamente, de forma 

a comparar a performance de cada uma das sete publicações e analisar os resultados. Por 

se tratarem de publicações em formatos diferentes (vídeos, imagens e links) não se pode 

avaliar as diferentes performances entre os diferentes formatos, uma vez que o algoritmo 

do Facebook prioriza uns alguns tipos de publicação. Por esse motivo a comparação de 

performance se dará entre publicações do mesmo formato, tentando, portanto, evitar 

distorções.   

 

4.5.1 Análise de curtidas 

A primeira análise de métricas partiu das curtidas nas publicações da campanha 

#TodosContraTB. Como o dado do número de curtidas é público, todas as métricas foram 

coletadas manualmente na página oficial de Médicos Sem Fronteiras e calculada uma 

média aritmética tomando-as como base, de acordo com a tabela abaixo: 

 

publicação A B C D E F G média 

formato vídeo link vídeo link vídeo imagem vídeo - 

curtidas 860 694 1054 1094 769 1240 909 945 

Tabela 9: Número de curtidas por publicação (Fonte: lavra própria) 

                                                           
104 Considerando que foi realizada sem investimento de mídia, quando a página paga ao Facebook para 

que ele mostre a publicação aos usuários. 
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O Facebook já declarou publicamente que seus algoritmos priorizam, ou seja, 

preferem mostrar para os usuários conteúdos em vídeo (uma tentativa clara da plataforma 

de confrontar o YouTube, o maior repositório de vídeos da atualidade), em seguida as 

imagens e, por fim, os links que direcionam para outros sites (numa tentativa eminente 

de que o usuário não saia da rede social). Entretanto, uma vez que não estamos analisando 

o alcance, mas as curtidas nas publicações, os números apontam para um resultado que 

vai contra as regras algorítmicas supracitadas. A publicação mais curtida foi a "F", uma 

imagem. Uma vez que não tivemos acesso aos dados de alcance de cada publicação, o 

número de curtidas aponta para duas possibilidades: a publicação "F" teve um alcance 

menor, mas seu conteúdo que trazia a foto de uma criança em tratamento contra 

tuberculose sentada em um balanço obteve um número maior de curtidas graças ao 

conteúdo, ou, de fato, o conteúdo impulsionou, inclusive, o alcance da publicação. Sem 

acesso aos dados privados qualquer afirmação seria uma inferência. Todavia, o fato é que 

a publicação da campanha com maior número de curtidas foi uma imagem.  

Uma vez delimitada a média das postagens, pode-se perceber que as publicações 

"C", "D" e "G" (um link e dois vídeos) ficaram acima da média de curtidas das 

publicações da campanha, enquanto as demais ("A", "B" e "E") tiveram uma performance 

abaixo da média. 

 

Gráfico 19: Número de curtidas por publicação (Fonte: lavra própria) 
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Todavia, a análise de curtidas deve ser apenas o primeiro passo do estudo de 

métricas, a ser complementada pela observação dos compartilhamentos e visualizações, 

como será realizado nos subcapítulos a seguir. 

 

4.5.2 Análise de compartilhamentos 

 

A segunda métrica escolhida para avaliar as interações foi o número de 

compartilhamentos por publicação. Sabe-se que o usuário, ao compartilhar um conteúdo, 

acaba tendo um compromisso maior com ele, pois significa que aquela publicação será 

fixada em sua linha do tempo do Facebook e mostrada, em seu nome, para as suas 

conexões. As características do compartilhamento fazem com que seu número seja menor 

que as demais interações, entretanto é a métrica que nos possibilita estimar quais 

publicações tiveram maior alcance, embora não se possa inferir. As publicações da 

campanha #TodosContraTB tiveram números de compartilhamento de acordo com a 

tabela abaixo: 

publicação A B C D E F G média 

compartilhamentos 420 74 389 261 248 420 346 272 

Tabela 10: Número de compartilhamentos por publicação (Fonte: lavra própria) 

 

A publicação "A", o vídeo de lançamento da campanha, e a "F", foram as 

publicações com o maior número de compartilhamentos de #TodosContraTB. O número 

reforça a quantidade de pessoas interagindo com a publicação "F" - que obteve também 

o maior número de curtidas - sendo a publicação com a melhor média, se considerada a 

relação curtidas e compartilhamentos. Acredita-se que o conteúdo possa ter contribuído 

para o resultado de performance.  

Outros dois vídeos, "C" e "G", também ficaram acima da média de 

compartilhamentos - 272 - o que é coerente se considerarmos que o Facebook prioriza o 

formato. Todavia, "B", "D" e "E" ficaram abaixo da média de compartilhamentos. O 
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destaque, entretanto, é a publicação "B" que, mesmo postada no início da campanha, 

obteve um número de compartilhamentos bem menor que o demais. 

 

 

Gráfico 20: Número de compartilhamento por publicações (Fonte: lavra própria) 

 

4.5.3 Análise de visualizações 

A quantidade de pessoas que assistiram a um vídeo também é um dado público - 

embora a plataforma arredonde o número, por isso será observado o total de visualizações 

dos vídeos publicados na campanha #TodosContraTB e desconsideradas os links e a 

imagens publicadas.  

É importante analisar a performance dos quatro vídeos de MSF uma vez que, cada 

um deles, possui uma forma de edição diferente. O primeiro alterna imagens de pessoas 

em tratamento da tuberculose e frases com informações da doença, o segundo é o 

depoimento de uma paciente adolescente que foi a primeira a ter acesso à delamida em 

seu país, o terceiro que conta com dois pacientes infectados com TB contando - com uma 

edição bem dinâmica - as informações da doença, e, por último, o quarto vídeo, com uma 

ação realizada na praça da Carioca, no Rio de Janeiro. Os números de visualizações estão 

dispostos de acordo com a tabela abaixo. 
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publicação A B C D E F G média 

visualizações 9.700 - 13.000 - 10.000 - 14.000 11.600 

Tabela 11: Número de visualizações por vídeo publicado (Fonte: lavra própria) 

 

O vídeo da publicação "G", que mostra a ação realizada por MSF na praça da 

Carioca, no Rio de Janeiro, foi o que teve o maior número de visualizações dentre os 

demais vídeos. Apesar do seu conteúdo informacional, o vídeo desperta no espectador a 

curiosidade de saber o que irá acontecer e o envolve de forma que as informações sobre 

a TB sejam contadas de forma interessante e atrativa. Não se pode inferir que esse seja o 

motivo da melhor performance, mas a inovação do vídeo - que não se resume a um 

depoimento - pode sim ter impulsionado seu resultado.  

O vídeo com menor número de visualizações é o do lançamento da campanha que 

é, entre os quatro, o que possui um nível de inovação menor (uma vez que alterna texto e 

imagem) e um conteúdo integralmente informacional, o que pode ter influenciado 

diretamente na repercussão da postagem.  

Os demais vídeos, os quais ambos contavam com depoimentos, embora 

possuíssem estilos de edição bem diferentes entre si, apresentam resultados também 

díspares. O vídeo "C", com a história da adolescente Sinethemba, ficou acima da média 

das publicações, enquanto a publicação "E", com o depoimento dos quenianos, ficou 

aproximadamente três mil visualizações abaixo da "C", com um resultado inferior a média 

das publicações. 
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Gráfico 21: Número de visualizações por vídeo publicado (Fonte: lavra própria) 

 

4.6 Análise de conteúdo x análise de interações 

Analisar as variações dos resultados de interação das publicações faz com que se 

questione quais elementos poderiam ter impactado (direta ou indiretamente) na 

performance de cada uma das postagens de #TodosContraTB. É sabido que muitos fatores 

podem influenciar nas performances como formato da publicação, hora de postagem, 

escolha textual, imagem, entre outros. Entretanto, uma vez analisado o conteúdo das 

publicações, em especial a proporção de argumentos racionais e emocionais de cada 

publicação, fica a dúvida se a escolha entre elementos emocionais - no caso de 

#TodosContraTB - impactaram diretamente na performance das publicações.  

Diz-se o senso comum que postagens emocionais (e, até certo ponto, apelativas) 

possuem mais capacidade de publicização e compartilhamento nas redes sociais. A 

afirmação não se aplica à campanha de MSF, conforme demonstra o gráfico abaixo que 

cruza o resultado de curtidas com a proporção de argumentos emocionais e racionais por 

publicação.  

Foram considerados argumentos emocionais as frases que, na análise de conteúdo 

realizada, foram classificadas como 'história da personagem', e emocionais as 

classificadas como 'informação sobre TB', 'informação de MSF', 'informação do encontro' 

e 'informação da campanha'. Não foram consideradas neste cruzamento as frases 
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categorizadas como 'call to action', e, por isso, algumas publicações não somam 100% 

no gráfico. 

A relevância dos argumentos emocionais em cada publicação, mostrada em 

vermelho no gráfico, não impactou nos resultados de forma diretamente proporcional. 

Pode-se perceber que as curvas do gráfico não seguem uma relação, e variam de forma 

não relacionada. Uma ressalva deve ser feita, entretanto, para que se evite distorções, a 

publicação "F", que no gráfico aparece com um conteúdo formado em sua maioria por 

argumentos racionais (uma vez que essa análise foi relativa aos textos) e obteve o melhor 

resultado de curtidas, tinha a imagem de uma menina no balanço, com a máscara do 

tratamento da TB. Ou seja, mesmo que os argumentos no texto fossem racionais, a 

imagem trazia elementos emocionais à publicação, o que pode ter provocado uma 

melhora na performance. 

 

Gráfico 22: Relação entre curtidas e tipos de argumento (Fonte: lavra própria) 

 

O mesmo se pode concluir ao observar o gráfico da proporção de argumentos 

racionais e emocionais cruzados com o número de compartilhamentos. As variações, 

quando se observa o compartilhamento como fator de comparação, deixam anda mais 

evidente a não vinculação entre a performance das postagens e a proporção de argumentos 

emocionais em cada uma delas. A publicação 'A', vídeo de lançamento da campanha, e a 

publicação 'F', possuem as mesmas características já expostas: textos racionais e imagens 

impactantes, ou seja, as imagens podem ter provocado um resultado melhor da 

performance, mas não se pode inferir tal conclusão. 
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Gráfico 23: Relação entre compartilhamentos e tipos de argumento (Fonte: lavra própria) 

 

O total de visualizações por vídeo também não obedece a uma lógica ligada a 

proporção de elementos emocionais. A variação entre a performance dos vídeos 'A' e 'C' 

até variam de forma proporcional, entretanto, a última publicação, composta inteiramente 

por argumentos racionais, é a que possuiu o melhor resultado de visualizações. 

Entretanto, a publicação 'G' possui um caráter inovador diferente das demais, o que pode 

ter puxado seu desempenho. 

 

 

Gráfico 24: Relação entre visualizações e tipos de argumento (Fonte: lavra própria) 

 

A não vinculação entre o resultado das publicações e os elementos emocionais e 

racionais é compreensível. O público que segue a página de MSF já conhece a 

organização e, supõe-se que tenha uma relação - mesmo que pequena - e um interesse 
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pelas causas apoiadas pela organização. Sendo assim, MSF precisa assumir um papel de 

disseminador de informações e não apenas sensibilização. Percebe-se que a campanha 

#TodosContraTB não busca puramente a mobilização, mas também a informação. Dar 

visibilidade global para causas humanitárias é uma das missões da organização o que se 

reflete diretamente na forma como MSF produz o conteúdo e faz suas escolhas 

estratégicas. E, a priori, pode-se concluir que os conteúdos escolhidos para cada uma das 

publicações não impactaram diretamente da performance das publicações que variaram 

dentro de um coeficiente aceitável. 

 

4.7 Engajamento e falhas de execução 

Através das métricas não é possível que se perceba se houve engajamento. 

Entretanto, considerando a definição epistemológica do conceito proposto por Bastos e 

Saldanha (2019), uma vez que a campanha tivesse obtido êxito na criação de vínculos, 

ocorreria o engajamento através da participação efetiva dos sujeitos na resolução da causa 

apoiada – o que é um elemento fundamental para que a ação se enquadre como um 

exemplo de publicidade social. O que refletiria, até certo ponto em uma performance das 

publicações acima da média. Um conteúdo viral pode, por exemplo, apresentar uma 

performance metrificável acima da média, porém o resultado pode não se traduzir em 

engajamento. Por outro lado, um conteúdo que engaje e que envolva de fato a sociedade 

civil na defesa e na resolução da causa terá isso refletido nas suas métricas de 

performance.  

Analisou-se a performance das publicações da campanha #TodosContraTB de 

forma comparativa com a média das publicações da página de MSF no Facebook no mês 

que ocorreu a campanha (novembro de 2017). O período foi escolhido para que se tivesse 

um recorte temporal aderente ao da campanha, uma vez que se considere que o Facebook 

altera de forma recorrente os algoritmos que controlam o fluxo de conteúdo na 

plataforma, escolher outro período poderia causar distorções que impactassem o 

resultado, não com base na atratividade do conteúdo ou no reflexo de um possível 

engajamento, mas como um reflexo das mudanças do algoritmo. Considerar outro período 

poderia refletir, também, uma transformação nas formas de uso dos usuários, podendo 

gerar informações que não respondessem às perguntas que aqui se colocam.  
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Para que se compare o desempenho de performance das publicações da campanha 

#TodosContraTB – corpus deste trabalho – é necessário que se cruze com a média de 

outras publicações em um período maior. As publicações de um outro período, ao serem 

analisadas, não devem ser tomadas como um novo corpus, mas sim, como um balizador 

de performance das publicações.  Foram analisadas, para tal, o desempenho de 25 

publicações, realizadas entre o dia 1º e 31 de novembro (todas as postagens do mês), na 

página do Facebook de Médicos Sem Fronteiras. Todas elas estão disponíveis no 

ANEXO 5, com as informações detalhadas de forma individual. Entretanto, nesta breve 

análise, serão utilizadas as médias aritméticas105  de cada um dos indicadores analisados 

(curtidas, compartilhamentos e visualizações). Os resultados foram os seguintes: 

 

Publicações Curtidas (média) Compartilhamentos (média) Visualizações (média) 

#TodosContraTB 945 272 11.600 

Mês de 11/2017 627 187 11.636 

 

Tabela 12: média de performance #TodosContraTB x mês 11/2017 (Fonte: lavra própria) 

 

Quando se observa as médias das performances das publicações de 

#TodosContraTB em relação as demais postagens do mesmo mês, pode-se perceber que 

elas possuem resultados melhores, porém não muito significativos. Espera-se que uma 

campanha que mobilize a sociedade civil, crie vínculos e a envolva na resolução das 

causas tenham um reflexo e um impacto maior nas suas interações (em especial nos 

compartilhamentos). Quando se observa a média das interações da campanha 

#TodosContraTB percebe-se que as publicações se comportaram como mais um dos 

conteúdos divulgados pela página, e não como uma campanha que tenha engajado a 

sociedade civil. E, se não houve engajamento, não houve publicidade social, uma vez que 

a publicidade social pressupõe o engajamento. 

#TodosContraTB foi escolhida como objeto desta pesquisa pois, a priori, se 

enquadrava em todos os elementos necessários para a execução de uma campanha de 

publicidade social: o viés contra-hegemônico é claro, assim como a apropriação das 

                                                           
105 Quando se divide a soma dos valores pelo número dos itens analisados com valores válidos. 
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técnicas a publicidade mercadológica (embora, ao longo do trabalho, tenha se identificado 

alguns erros técnicos – como o plano de mídia – na campanha de MSF). Mas não engajou. 

Por isso, deve-se refletir sobre os erros de execução da campanha realizada por MSF, 

assim como pensar maneiras de contribuir para o conceito de publicidade social e 

entender como, a partir dele, é possível que campanhas como a realizada por MSF não 

surtam o efeito esperado.  

Do ponto de vista técnico, a campanha de MSF apresenta algumas características 

ou decisões estratégicas que podem ter impactado negativamente em seu resultado. A 

começar pelo cronograma de publicações que, como citado acima, possuiu hiatos e 

intervalos de publicações, não permitindo que o conteúdo fosse disseminado de forma 

recorrente nas redes no período em que se pretendia abordar o tema.  

Uma vez que se considere que o objetivo era o engajamento e, para tal, é 

necessária a criação de vínculo, o enxuto período de sete dias de campanha pode não ter 

sido o suficiente para apresentar o problema, criar vínculos e envolver os indivíduos de 

forma efetiva em sua resolução. A última publicação também evidencia uma outra falha, 

uma vez que foi publicada do dia em que se iniciou a reunião ministral da OMS, não 

considerando o ciclo de vida de um post e que ele continuaria performando (e 

disseminando o conteúdo) após o fim do encontro, porém, toda assinatura convertida já 

não teria a mesma utilidade.  

Da mesma forma, o conteúdo produzido não possuía uma identidade que criasse 

uma linha visual entre as peças. A identidade visual é importante para que o público alvo 

reconheça uma publicação ou peça publicitária como algo inserido em um contexto, e que 

relembre da ação ou da instituição que lhe promove. MSF já realizou outras campanhas 

(como o exemplo do “Conexões”) que possuem uma identidade clara, com publicações 

alinhadas não só a uma identidade visual de marca, mas a um conceito da campanha. No 

caso de #TodosContraTB a campanha não possuía uma identidade clara que conectasse 

as publicações.  

Outra crítica pode ser feita em relação ao conteúdo, referente à construção da 

narrativa. Apenas duas das sete publicações traziam histórias claras de personagens que 

foram impactados pela doença e que tiveram suas vidas salvas pelo tratamento. Não se 

defende aqui uma estrapolação do uso de argumentos emotivos, com base no sofrimento 

de indivíduos, mas uma maior participação dos pacientes no conteúdo, uma vez que eles 

são capazes de personificar e humanizar os problemas apontados nos dados contidos na 
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campanha. Do ponto de vista de planejamento, onde resoluções estratégicas podem ser 

definidoras, ao concentrar as publicações em um período de sete dias, as postagens 

precisam apresentar o problema, mostrar os exemplos e, ali mesmo, convertê-los em 

assinaturas à petição. 

Ou seja, a campanha de MSF, ao cometer erros de planejamento e execução, à 

princípio simples, colocadou em xeque o resultado da campanha. O fim contra-

hegemônico de #TodosContraTB, assim como sua apropriação das ferramentas mercantis 

não foram suficientes para garantir o engajamento. Acredita-se que a contribuição efetiva 

deste trabalho seja, com base na análise do corpus, ajudar diretamente na construção do 

conceito de publicidade social. A campanha #TodosContraTB evidenciou que não basta 

a campanha pertencer a uma ONG, independente de seu tamanho e relevância, que fará 

dela, naturalmente, social. Não existe, portanto, na publicidade social uma centralidade 

do anunciante, não sendo ele o elemento para que se enquadre uma campanha dentro do 

que se entende por publicidade social. Assim como, uma mesma organização pode 

realizar campanhas de publicidade social e ações que não se adequem ao conceito.  

Porém, quando se observa a campanha #TodosContraTB, reforça-se a importância 

da estratégia no planejamento e execução de campanhas de publicidade social.  
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CONCLUSÃO 

 É possível afirmar que as ações de publicidade social utilizadas por Médicos 

Sem Fronteiras na campanha #TodosContraTB foram capazes de engajar a sociedade 

civil em prol de uma causa comum, a partir das redes sociais? Essa foi a questão que 

norteou, até aqui, o desenvolvimento desta pesquisa. A hipótese era que, uma vez que os 

novos ferramentais (redes sociais, sites, plataformas digitais, entre outros) são 

desenvolvidos para um fim hegemônico e mercadológico, a publicidade se apropria destes 

aparatos para repercutir a lógica mercantil. O uso das técnicas pelas ONG’s para um novo 

modo de fazer, assim como sua ação voltada para a criação e fortalecimento de vínculos 

que engajem a sociedade civil - o que entendemos como uma das características da 

publicidade social – pode permitir que as instituições encontrem brechas para uma 

atuação contra-hegemônica, que se aproprie dos mesmos ferramentais, estratégias, táticas 

e técnicas, porém para um novo fim, não para impulsionar o consumo irrefletido ou 

manutenção de lógicas comerciais, mas em prol de um fazer contra-hegemônico, com 

benefício para a sociedade que a realiza. Entretanto, o que se percebeu ao analisar a 

campanha #TodosContraTB é que esta hipótese se refuta. Não de forma integral, uma vez 

que as reflexões bibliográficas seguem embasando e corroborando parte dela, porém, o 

fim contra-hegemônico e a apropriação das ferramentas mercadológicas pela publicidade 

social não foram o bastante para garantir a criação dos vínculos e, portanto, engajar a 

sociedade civil de forma ativa e efetiva na resolução da causa. Deve-se revisitar o conceito 

de publicidade social para, de forma propositiva, sugerir os elementos que faltaram à 

campanha de MSF e que poderiam, tomando-a como exemplo, servir de base para que 

outras instituições ou grupos que se proponham a realizar campanhas de publicidade 

social – criando vínculos e engajando os sujeitos – gerem resultados efetivos de 

transformação social. 

 Lipovetsky (2007), evidencia como a publicidade se relacionou e se adaptou de 

forma direta com os ciclos econômicos de consumo. As mudanças nos modos de 

produção, assim como as transformações no modo de consumir dos indivíduos, impactou 

as ações e ferramentas da publicidade mercadológica, da mesma forma que foi impactada 

por elas. É turvo definir até que ponto a publicidade foi a causa ou o efeito das mudanças 

nas formas de consumo, todavia, não se deve negar sua estreita relação com o mercado e 
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como ela contribuiu, ao longo dos anos, para a perpetuação de hegemonias (GRAMSCI, 

2001).  

 A publicidade foi, e é, um elemento importante na manutenção de regimes que 

passaram a ter a hegemonia como base de ação e manutenção de privilégios e não a pura 

dominação, executada através da força (WILLIAMS, 2005). A publicidade contribui para 

a manutenção da hegemonia pois perpassa os indivíduos, instituições e grupos através da 

ideologia (DANTAS, 2008), de modo que os indivíduos não se questionem dos objetivos 

e interesses por trás dos valores e princípios hegemônicos difundidos e, até certo ponto, 

reverberem esse discurso. O que impactará, de forma direta, na construção de sentido dos 

elementos, tendo reflexos na linguagem e nos signos (BAKHTIN, 1986).  

 A publicidade social, porém, atua em outra perspectiva. Tendo a criação dos 

vínculos (SODRÉ, 2012) não como fim, mas como estratégia de ação para um fazer 

contra-hegemônico, que diminua as disparidades e atue para redefinir a ordem vigente. A 

publicidade social não se coloca de forma oposta à publicidade mercadológica, mas atua 

em uma outra lógica, trabalhando na construção de sentido dos hegemonicamente 

difundidos (PEREZ, 2017) e promovendo a criação e fortalecimento dos vínculos para, 

através deles, mobilizar a sociedade civil em favor de transformações socias que 

equalizem as disparidades e repercutam uma nova ordem social, igualitária e de expansão 

de direitos.  

 Se compreende hoje por publicidade social a apropriação das técnicas da 

publicidade mercadológica para um fim contra-hegemônico, que gere vínculos e engaje 

os indivíduos na resolução das causas (SALDANHA, 2012). O que se observa, tomando 

#TodosContraTB como objeto central da discussão, é que se trata de uma campanha que 

utiliza as técnicas da publicidade tradicional e tem suas ações voltadas para um fim 

contra-hegemônico. O caminho natural seria, a priori, a criação dos vínculos e o 

engajamento dos sujeitos para atuarem de forma direta na erradicação da tuberculose 

globalmente. Na prática, entretanto, o engajamento não ocorreu e, sem engajamento, não 

há publicidade social. O não engajamento de #TodosContraTB faz com que se reflita 

sobre as falhas de MSF na execução da campanha.  

 Segundo Fuchs (2014), o domínio dos algoritmos e diversos entraves e barreiras 

para o fazer contra-hegemônico nas plataformas digitais. As redes sociais são, em 
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essência, empresas hegemônicas que atuam para a perpetuação e manutenção da ordem 

vigente. É preciso que as instituições, movimentos sociais e grupos minoritários 

entendam os funcionamentos das redes sociais de forma aprofundada para utilizá-la de 

maneira eficiente, agindo nas brechas para promover as transformações necessárias. A 

campanha de MSF cometeu alguns erros táticos (como a estruturação do cronograma, 

ausência de identidade visual, entre outros já apontados) porém, acredita-se que não se 

pode culpar apenas às ações táticas pela ineficiência da campanha na obtenção de 

engajamento. É preciso ir além.  

 A disseminação de informações, dados e argumentos racionais, que possibilitem 

que os sujeitos embasem suas escolhas, fazendo com que racionalizem a tomada de 

decisão e executem as ações previstas de forma induzida. Esse processo é o que Sodré 

(2012) definiu como estratégia. O mercado a utiliza à exaustão, uma vez que é uma 

maneira eficiente de promover o consumo irrefletido – travestido de racionalidade – para 

os consumidores e população em geral. MSF seguiu – parcialmente - o mesmo caminho, 

o que pode ser demonstrado no peso dos argumentos informacionais na campanha 

#TodosContraTB (65 frases informativas, de um total de 91 frases utilizadas em toda a 

campanha). O insucesso da campanha na criação de vínculos e engajamento da sociedade 

civil, entretanto, pode ter sido pela ausência de estratégias sensíveis, que Sodré definiu 

da seguinte forma: 

Quem é, para mim, este outro com quem eu falo e vice-versa? Essa é a 

situação enunciativa, da qual não dão conta por inteiro a racionalidade 

linguística, nem muitas lógicas argumentativas da comunicação. Aqui 

têm, o que nos permitimos designar, como estratégias sensíveis, para 

nos referirmos aos jogos de vinculação dos atos discursivos às relações 

de localização e afetação dos sujeitos no interior da linguagem. (...) a 

dimensão do sensível implica na aproximação das diferenças – 

decorrente de um ajustamento afetivo, somático, entre partes num 

processo. (SODRÉ, 2006, p.10) 

  

 O foco de #TodosContraTB nos argumentos racionais, o que deu um caráter 

informacional para a campanha, dissemina a informação – ao utilizar estratégias de 

comunicação – mas não vincula e, portanto, não engaja. Em pesquisas anteriores, quando 

se analisou o vídeo “Hold On”, também produzido por MSF, concluiu-se que houve 

criação de vínculo e engajamento (FAZA, 2016). Uma das conclusões, a partir da análise 

de conteúdo do vídeo, foi a utilização de imagens que deslocassem o problema enfrentado 
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pelos pacientes atendidos pela organização para o espectador, conectando-os. Pode-se 

dizer que, naquele caso, houve uma “aproximação das diferenças”, como sugeriu Sodré 

(ibidem), ao descrever as estratégias sensíveis.  

 Outros exemplos de publicidade social analisados pelo Laccops, como as ações 

promovidas no Morro da Providência, engajaram. E, em todas, podia-se perceber a 

utilização de estratégias sensíveis, o que, a princípio, parecia evidente e natural sua 

utilização por ações que pretendessem desenvolver ações contra hegemônicas. 

#TodosContraTB demonstra que sua utilização talvez não seja tão intuitiva. 

 Não se defende aqui a utilização de argumentos patéticos (ACRESCENTAR 

REFERÊNCIA), que se baseiem na emoção para a obtenção de resultados, nem o 

abandono por completo dos argumentos racionais e informativos. A informação vincula. 

Mas é preciso que se construam narrativas que permitam que os espectadores se conectem 

com a causa apresentada, de forma que algo os atravesse (vínculo) e os tire da inércia 

(engaje) em prol da transformação social.  

 A proposição, que merece reflexões futuras, é que o conceito de publicidade social 

passe a conter em sua essência epistemológica as estratégias sensíveis como elemento de 

atuação, assim como o vínculo. Dessa forma, o que se sugere é que a publicidade social 

seja pensada como a apropriação das ferramentas e técnicas da publicidade 

mercadológica para que, através da utilização de estratégias sensíveis, sejam criados e 

fortalecidos os vínculos, engajamento os indivíduos e a sociedade civil em prol de um 

fim que seja o bem comum. Sigamos refletindo.  
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Anexo III: Imagem da página no Instagram 

 

 

Anexo IV: Imagem da página no Youtube 
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Anexo V: Imagem da Home do Site 

 

 

 

Anexo VI: Frases das publicações 

 

- Publicação A - Vídeo 

Texto de apoio: Assine a petição e junte-se a nós na campanha #TodosContraTB. 

Pressione os Ministros da Saúde dos principais países afetados pela tuberculose a 

intensificar a luta contra a doença infecciosa mais mortal do mundo. Compartilhe com os 

amigos! 

Informações em texto nos vídeos: Uma pessoa morre de tuberculose a cada 18 segundos, 

a doença pode ser prevenida, tratada e curada. Pressione os governos para que eles 

ofereçam tratamento, assine a petição. Compartilhe e espalhe a mensagem. 

#TodosContraTB 

 

- Publicação B - Link 

Texto de apoio: Na Chechênia, Rússia, nossas equipes estão observando resultados 

promissores em pacientes submetidos aos mais novos tratamentos contra a tuberculose: a 

bedaquilina e a delamanida. A seguir, pacientes de MSF falam sobre as vantagens dos 

https://www.facebook.com/hashtag/todoscontratb?source=feed_text&epa=HASHTAG
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novos medicamentos e suas perspectivas para o futuro após serem curados. Assista ao 

vídeo e assine a petição da campanha #TodosContraTB 

Texto em link ou imagem: Tratamento da tuberculose traz resultados promissores na 

Chechênia. 

 

- Publicação C - Vídeo 

Texto de apoio: Felix e Elizabeth, do Quênia, foram infectados por tuberculose (TB) 

resistente a medicamentos. Com a ajuda de novos tratamentos, eles conseguiram vencer 

a doença, mas, hoje, esses medicamentos só chegam a 5% das pessoas que precisam. 

Assista e assine nossa petição para dizer aos líderes mundiais de saúde que tomem ações 

concretas no combate à doença e que estamos #TodosContraTB! https://msf.good.do/pt-

br/stepupfortb 

Fala de personagem: Você sabe qual é a doença infecciosa que mais mata no mundo? 

Eu vou lhe contar qual é, e os passos que deve seguir para ajudar a contê-la. Ela se chama 

tuberculose. E não é algo do passado. Ela mata 1,8 milhão de pessoas todo ano. Uma 

pessoa a cada 18 segundos. Eu sei porque eu poderia ter sido uma delas. Eu poderia ter 

sido uma delas. Meu nome é Felix. Meu nome é Elizabeth Wangeci. Eu sou do Quênia. 

Eu sou de Nairobi, no Quênia. Eu tenho TB ultraresistente a medicamentos.  Eu tenho TB 

ultraresistente a medicamentos.  Porque os tratamentos padrões não funcionavam. Eu 

poderia ter morrido. Eu poderia ter morrido. E deixado minha família. E deixado minha 

família pra trás. Mas até mesmo os casos mais graves de tuberculose. Podem ser 

prevenidos. Podem ser tratados. Podem ser curados. Podem ser prevenidos. Podem ser 

tratados. Podem ser curados. Dois novos medicamentos foram desenvolvidos 

(bedaquilina e delamanida) para tratar a TB. Eu sei disso porque eu venci a tuberculose 

com a ajuda de um desses medicamentos. Mas MSF não pode tratar sozinha todas as 

pessoas.  Apenas 5% das pessoas que precisam desses novos medicamentos conseguem 

obtê-lo. Muitos países ainda estão utilizando métodos ultrapassados para tratar a TB. Isso 

pode incluir até 20 comprimidos por dia e injeções dolorosas e efeitos colaterais graves, 

como surdez. Não é só uma questão de dinheiro, também há um problema de vontade 

política e prioridades. Na semana que vem, pela primeira vez, líderes políticos vão se 

reunir em Moscou para debater o que fazer em relação à TB. Agora é hora de dizer a esses 

https://www.facebook.com/hashtag/todoscontratb?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC8oxQBXHhvVATN6eKgBHMTm5L3E2zf3huZJXuib7A8qy-qfJXJ6CEjvwV5JVXEcXrBs76fkIMJoNymXCTrRnSrzT84CCD3e3eN-rp6WAquSddwq5sQB3_rew--JgvvUGOlwy4wSrrCasPTfUZDitSSB9OqBq6wWC3MlfbhVyJYEKwinPHb3cJcP4qAAgnR6xWoOw2bFsROxyVNpK_Knclmk2YZTLYhcM9jA4ZmTAj8sBIj0sx-f4vt_CLin46bBe4JEm_2HilQPq7KU4GH4zsLefuQoCPtyJ42Vu9JHi6xRvbsU_5kjYhVYwQhB2YgOMAY&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/todoscontratb?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBXcsYsRIaCrk8aI8SL4sSmTjilfyRf5BgtMQ0923Y2eB3yewWsSVXisnPYoVwVkx6r-mgJr2-gDtjlwX-k2VFD9CXmEOrW4by_6YK81GdNDfhjVA9ZuISOMMhzWpRqAjR-P6EEa2q0zqFy6Ayz7OhiwDCwDbNLYaXVOlVk74wUZdY8pOvBh7l8wGGIoCjqJiUv12j15sx1YYxsMeNdv3co0jAPE8CWKt7U_R8cZ1xoUI4qktlTHdzURnZkXMux8FQO2G7t_JwexG91pyh1eVav4C18pD0r73UtRBjANGYUdXA-jidDM3RoqjFZGR7PIvrBXL0noyrzKmCn&__tn__=%2ANK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmsf.good.do%2Fpt-br%2Fstepupfortb%3Ffbclid%3DIwAR2ZK3grG3dE0wrgKRD4DmUfcW2aN32Kux6K-yy299YrJmRrNiZMtye7ktY&h=AT1DYb-dFF9L8njHWHaBDpgh5FTimU0gjsK7vfvX2ODD5U7ZmtKBHDg0Uba0I4pq18ASHUmeqJxuFPhXKNZfD8CvkUsp-mg_L2aczCNfLhGIHq-5jYZOFJJsXwQnhgY1LxsJEHcYsbJqGHeXlO5coPd7eqi1kGF5JPfawPksqejhkW8sx4VM6eB4lysEZSA9WDTLWvrebcrwYl0qut8jN_BYG5esTTRPpm2sBb64s1hR6YufyJoMZmI7QIQZu8KAfKVolDdX9ZuKG9kihXHzWFWT7Zq8Yn98Y_PWLlyKS4I6TsNLzUW1pG4nHqtNERdUjE1ZoZzChW-s2-0U5jNLcI4mQULXhqFF0RVySXtgoUbkpFGpq8V56bzCjc0AWI4nuOBozoyxLVV_xxeZgZRnhkYv6Nr-zu-40YYuOknfRYYvWU5p4izwm4ZyeV0kag1JKaNdOSh-5Bw2jKA6MEsiVFefWZ8OyuBAE0nXh0vsoz-1EDapTDeQ9uVWndgZqJv6WiSiy4tTvWOfn62W0zQzaNBcLe_mBwf5nt-9yOMAiuHDyJeyxNFTIVdBLf47mqRM1JOylEL5KVwCfWx2ie97COsG1pbjLUlQa7BBwqrauS-OBZvHb9cE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmsf.good.do%2Fpt-br%2Fstepupfortb%3Ffbclid%3DIwAR2ZK3grG3dE0wrgKRD4DmUfcW2aN32Kux6K-yy299YrJmRrNiZMtye7ktY&h=AT1DYb-dFF9L8njHWHaBDpgh5FTimU0gjsK7vfvX2ODD5U7ZmtKBHDg0Uba0I4pq18ASHUmeqJxuFPhXKNZfD8CvkUsp-mg_L2aczCNfLhGIHq-5jYZOFJJsXwQnhgY1LxsJEHcYsbJqGHeXlO5coPd7eqi1kGF5JPfawPksqejhkW8sx4VM6eB4lysEZSA9WDTLWvrebcrwYl0qut8jN_BYG5esTTRPpm2sBb64s1hR6YufyJoMZmI7QIQZu8KAfKVolDdX9ZuKG9kihXHzWFWT7Zq8Yn98Y_PWLlyKS4I6TsNLzUW1pG4nHqtNERdUjE1ZoZzChW-s2-0U5jNLcI4mQULXhqFF0RVySXtgoUbkpFGpq8V56bzCjc0AWI4nuOBozoyxLVV_xxeZgZRnhkYv6Nr-zu-40YYuOknfRYYvWU5p4izwm4ZyeV0kag1JKaNdOSh-5Bw2jKA6MEsiVFefWZ8OyuBAE0nXh0vsoz-1EDapTDeQ9uVWndgZqJv6WiSiy4tTvWOfn62W0zQzaNBcLe_mBwf5nt-9yOMAiuHDyJeyxNFTIVdBLf47mqRM1JOylEL5KVwCfWx2ie97COsG1pbjLUlQa7BBwqrauS-OBZvHb9cE
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líderes políticos que palavras não são o suficiente. Agora é a hora de dizer que eles podem 

salvar mais vidas com ações concretas. Agora é a hora. Agora é a hora de dizer-lhes que 

o mundo inteiro está assistindo. Lute comigo. Lute comigo. E juntos podemos dizer-lhes 

que estamos #TodosContraTB. Clique no link. Clique no link e assine a nossa petição 

hoje. Levante-se e lute. Lute agora comigo. Levante-se e lute. #TodosContraTB. Diga aos 

líderes mundiais que estamos #TodosContraTB. Assine a petição. Compartilhe este 

vídeo. 

 

- Publicação D - Link 

Texto de apoio: Assine a petição da nossa campanha #TodosContraTB.  

Vamos pressionar os Ministros da Saúde a intensificar a luta contra a #tuberculose. 

Precisamos de AÇÕES CONCRETAS para salvar mais vidas, com diagnósticos 

melhores, medicamentos mais recentes e programas mais eficientes de tratamento. 

Compartilhe com os amigos! 

Texto em link ou imagem: Assine a petição e junte-se a nós da campanha 

#TodosContraTB. 

 

- Publicação E - Vídeo 

Texto de apoio: Líderes de saúde de todo o mundo se reunirão nos próximos dias em 

Moscou para falar sobre a doença infecciosa mais mortal do planeta. Agora é hora de 

dizer a eles que precisamos de ações concretas para salvar mais vidas, como a de 

Sinethemba, com novos medicamentos e programas melhores de tratamento. Assine hoje 

a petição da nossa campanha #TodosContraTB 

Fala de personagem: Era fevereiro de 2016, quando fui diagnosticada com TB-XDR. 

Pensar que sou jovem e que todas essas coisas aconteceram foi devastador. Eu sentia dor 

no peito, tossia, estava sempre cansada, não comia muito. Comecei com as injeções, que 

foram muito dolorosas. 

https://www.facebook.com/hashtag/todoscontratb?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDRymmoWoPORH-s8quthIlyiJeFNqZJrOpk9gZLooWeIDdxisaJlfwvfPVwR_iU-KCA8-s7fPagl8h9iWPcTZyKcnRZ6CmfX61-QK8FLbGjpr6VBIco_FskXqQMZMeMyWC7iS1x5BzGZHod-0-bQeWFj9zkcB5cCW5aHlIhfBJNFi69gvyo5z5KzhV4Wjqo3MgH7CTzcNG839UxZD7rrtzaTNKbCji1Q3YvFdjiNqYysbnfwxij54gd0Kv9y28wzudhn4WCms8jILWwxu2pyXroHyGjN3nrtFMWFK19hkoS9Fj6axI37ZUlhJfWYqpy1Gh3&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tuberculose?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDRymmoWoPORH-s8quthIlyiJeFNqZJrOpk9gZLooWeIDdxisaJlfwvfPVwR_iU-KCA8-s7fPagl8h9iWPcTZyKcnRZ6CmfX61-QK8FLbGjpr6VBIco_FskXqQMZMeMyWC7iS1x5BzGZHod-0-bQeWFj9zkcB5cCW5aHlIhfBJNFi69gvyo5z5KzhV4Wjqo3MgH7CTzcNG839UxZD7rrtzaTNKbCji1Q3YvFdjiNqYysbnfwxij54gd0Kv9y28wzudhn4WCms8jILWwxu2pyXroHyGjN3nrtFMWFK19hkoS9Fj6axI37ZUlhJfWYqpy1Gh3&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/todoscontratb?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCiI9LVBzrd3lIz-c4tdireWl97yi5hfXsIlnUwgn2kVv-Ap2O_1Y4zaQj_BjWmGNVwI7ecduMO2erfdQdUuSORlcxapulNaO10LuYEbs3hNL-VognLTDFB_qlSWFqH7mvbENm0IIbcLa-iizYOMcAgzMW8BBydSloAniXWZRQQCBGO1alPLdaa8AISeisMjU2moib7wNh6nYKFXadO8f8YI-21aRnvV64Y2i6csauBeLsrw0mDLIOuUQnv6rekcVq2dBtqVishOI_JnT8dT6dEo6guOPfEJpctOhjKnAszokIgB1hxODJx-LxAXiJOLGUIXyQipgheNf3v&__tn__=%2ANK-R
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Normalmente, tratamos tuberculose resistente a medicamentos com injeções bastante 

dolorosas, que são diária e podem causar insuficiência renal. E em até 60% das pessoas, 

pode causar perda auditiva.  

Não é uma boa experiência, porque você não se sente bem. Você aceita porque quer viver 

e porque você também tem uma família que te ama e te apoia. 

Nós tentamos obter um medicamento chamado delamida. É um medicamento muito novo 

e que parece ser muito eficaz. Então, queríamos obter a delamanida para Sinethemba. E 

conseguimos fazer isso. Na verdade, Sinethemba é a primeira adolescente em Khayelitsha 

que teve acesso a esse tratamento.  

Eu quero melhorar e ter um futuro melhor. Esta é uma chance única na vida. Você também 

tem uma família que te ama e te apoia, e elas sofrem. Muitas pessoas morrem. Todos 

devem ter uma segunda chance. 

Informações em texto nos vídeos: Como esta adolescente venceu a doença infecciosa 

mais mortal do mundo? 

TB-XDR é tuberculose ultra resistente a medicamentos. 

A tuberculose é uma doença pulmonar que mata 1.8 milhão de pessoas por ano. Isso 

equivale a uma pessoa a cada 18 segundos. Em setembro, Sinethemba finalmente pode 

comemorar estar curada da tuberculose. Cercada por familiares, amigos, cuidadores, ela 

tomou a última dose dos medicamentos que salvaram sua vida. Agora ela tem uma 

mensagem para o mundo.  A tuberculose é evitável. A tuberculose é curável. A 

tuberculose é tratável. Clique neste link para dizer aos líderes mundiais que estamos 

#TodosContraTB. #TodosContraTB, assine a petição e compartilhe este vídeo. 

 

- Publicação F - Imagem 

Texto de apoio: A tuberculose não é algo do passado. Ela é a doença infecciosa mais 

mortal do mundo, ainda que seja evitável, tratável e curável. Assine a petição e junte-se 

a nós na campanha #TodosContraTB 

Texto em link ou imagem: Uma pessoa morre de tuberculose a cada 18 segundos. Assine 

a petição #TodosContraTB.  

https://www.facebook.com/hashtag/todoscontratb?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAySkQWqe1F9jATPFzko-OqYD0zVl4kgk_FZVaJkUZtcV9UjtBjh97Fm7BoBb4RsvBPenNpHI0Hm6232_qSF_P-dYzrg1Hw4gqE7iYGjgs1hMroZyYJdbn5UAQ7Qbk74Ibu_eW1Mu9KsSuYFku7kdpaFJXwiOAlz99YGpMRxoiY4uLC3Cbk1leLr_V7qgX6nAvIGstbjsLqcRN2VM9HZFh9Lq6ZJUaYn6F9gsYsiNfxZ26eegQC38cR-uODotO2mFxdmLJGaI-W8Yrv3cnQJ6AfP6eSBISNHqyCox4C287Lus6I3DunUckp8aLzvYk05gSF&__tn__=%2ANK-R
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- Publicação G - Vídeo 

Texto de apoio: Começa hoje em Moscou o primeiro encontro global de Ministros da 

Saúde sobre a tuberculose (TB). Mais de 50 anos se passaram até que surgissem 

medicamentos mais modernos para o combate desta que é a doença infecciosa mais mortal 

do mundo. Precisamos cobrar avanços mais rápidos no diagnóstico e tratamento da TB. 

Assine a petição #TodosContraTB. 

Fala de personagem: Ela circula invisível pelas cidades. Ela vive em meio às multidões. 

Ela gosta de ambientes fechados. Ela se movimenta pelo ar. Você não pode vê-la. Ela 

pode estar em qualquer lugar. Até em você. A cada 18 segundos uma pessoa morre de 

tuberculose no mundo. A tuberculose pode ser prevenida, tratada e curada. Mas até hoje 

é a doença infecciosa que mais mata no mundo. Ainda existem grandes lacunas no seu 

diagnóstico e tratamento. Os governos precisam sair da inércia. Junte-se a nós na 

campanha #TodosContraTB. 

 

Anexo VII: Contagem de palavras 

Palavra nº Palavra nº Palavra nº Palavra nº Palavra nº 

Tuberculose 21 Mundiais 3 Levante 2 Efeitos 1 Também 1 

Mais 17 Lhe 3 Este 2 Colaterais 1 Tentamos 1 

#TodosContraTB 16 Todo 3 Programas 2 Surdez 1 Chamado 1 

Medicamento 16 Ano 3 Xdr 2 Questão 1 Delamida 1 

Eu 14 Sou 3 Causar 2 Dinheiro 1 Parece 1 

Assine 13 Tratar 3 Ama 2 Há 1 Eficaz 1 

Petição 13 Ainda 3 Apoia 2 Problema 1 Então 1 

Pessoa 12 Isso 3 Obter 2 Vontade 1 Queríamos 1 

Doença 11 Injeções 3 Adolescente 2 Política 1 Conseguimos 1 

Ela 11 Dolorosas 3 Esta 2 Prioridades 1 Verdade 1 

Mundo 10 Como 3 Chance 2 Semana 1 Khayelitsha 1 

Tratamento 10 Moscou 3 Estar 2 Vem 1 Teve 1 

Tb 10 Salvar 3 Evitável 2 Vez 1 Acesso 1 

Não 10 Comigo 3 Curável 2 Líderes 1 Quero 1 

Ser 9 Clique 3 Tratável 2 Vão 1 Melhorar 1 

Pode 8 Link 3 20 1 Reunir 1 Única 1 

Podem 8 Precisamos 3 50 1 Debater 1 Sofrem 1 

Campanha 7 DiagnÃ³stico 3 60 1 Relação 1 Muitas 1 

https://www.facebook.com/hashtag/todoscontratb?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCjVMZSmIGRZg_hCCTloZOVVixH6v3eJqNYdovpz5olUOBRicCWSPjhH8VJ90LSkdVJeZGm5PyE954nzEjd9MCaffE3ZYvOxmkm8SMtamzLIJ4rPJ4mhCTcxZ-u7tlJtFpgCX4ekr-9X_Z1WlirrDccVoLPmUQkKWAhQPuq-56ncG8MDBW0deYfVzZ5OhGigIGwt-ZBJU3FZQE37gu9ZjfdvbfCKjOiY4127sscjPpgvtlPjTTIN35-5mhacQGE-j8Icw6cQkGOrWVppe_u83D4D6EoDtVGoedLp20RSyEPQUOIx4GVf_2DxCKaXRfr_m5d6hYVRhL0_qyU&__tn__=%2ANK-R
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Infecciosa 7 Melhor 3 2016 1 Palavras 1 Morrem 1 

Novo 7 Tem 3 Principais 1 Suficiente 1 Devem 1 

Dizer 7 Pressione 2 Afetados 1 Inteiro 1 Segunda 1 

VocÃª 7 PaÃses 2 OfereÃ§am 1 EstÃ¡ 1 Venceu 1 

Agora 7 Intensificar 2 Espalhe 1 Assistindo 1 Ultra 1 

Porque 6 Luta 2 RÃºssia 1 Juntos 1 Pulmonar 1 

Ter 6 Previnida 2 Equipes 1 Podemos 1 Equivale 1 

AtÃ© 6 Tratada 2 Observando 1 Diga 1 Setembro 1 

18 segundos 5 Governos 2 Submetidos 1 Vamos 1 Finalmente 1 

NÃ³s 5 Mensagem 2 Falam 1 Pressionar 1 Comemorar 1 

SaÃºde 5 ChechÃªnia 2 Vantagens 1 Recentes 1 Cercada 1 

Mortal 5 EstÃ£o 2 Perspectivas 1 Eficientes 1 Familiares 1 

Compartilhe 5 Resultados 2 ApÃ³s 1 ReunirÃ£o 1 Cuidadores 1 

Cada 5 Promissores 2 Serem 1 Nos 1 Tomou 1 

Segundos 5 Pacientes 2 Traz 1 PrÃ³ximos 1 Ãšltima 1 

Nossa 5 Bedaquilina 2 Infectados 1 Falar 1 Dose 1 

Ao 5 Seguir 2 Conseguiram 1 Planeta 1 Salvaram 1 

Hoje 5 Sua 2 Vencer 1 Era 1 Neste 1 

LÃderes 5 Futuro 2 Chegam 1 Fevereiro 1 Seja 1 

Um 5 Assista 2 Tomem 1 Quando 1 ComeÃ§a 1 

Muito 5 Felix 2 Good 1 Fui 1 Primeiro 1 

Hora 5 Elizabeth 2 Pt 1 Diagnosticada 1 Encontro 1 

Vida 5 Ajuda 2 Br 1 Pensar 1 Global 1 

Lute 5 SÃ³ 2 Stepupfortb 1 Jovem 1 Passaram 1 

Junte 4 Combate 2 Sabe 1 Essas 1 Surgissem 1 

Eles 4 Qual 2 Vou 1 Coisas 1 Modernos 1 

Por 4 La 2 Contar 1 Aconteceram 1 Desta 1 

Mas 4 Algo 2 Passos 1 Foi 1 Cobrar 1 

AÃ§Ãµes 4 Passado 2 Deve 1 Devastador 1 AvanÃ§os 1 

Concretas 4 MilhÃ£o 2 Ajudar 1 Sentia 1 RÃ¡pidos 1 

Estamos 4 Sei 2 ContÃª 1 Dor 1 Circula 1 

Mata 4 Sido 2 Chama 1 Peito 1 InvisÃvel 1 

Poderia 4 Delas 2 Wangeci 1 Tossia 1 Cidades 1 

Sinethemba 4 Meu 2 Nairobi 1 Estava 1 Vive 1 

Te 4 Nome 2 PadrÃµes 1 Sempre 1 Meio 1 

Ministros 3 Tenho 2 Funcionavam 1 Cansada 1 Ã€s 1 

Dos 3 Ultraresistente 2 Pra 1 Comia 1 MultidÃµes 1 

Pela 3 Morrido 2 TrÃ¡s 1 Comecei 1 Gosta 1 

Contra 3 Deixado 2 Mesmo 1 Normalmente 1 Ambientes 1 

Amigos 3 Minha 2 Casos 1 Tratamos 1 Fechados 1 

Morre 3 FamÃlia 2 Dois 1 Bastante 1 Movimenta 1 

Curada 3 Familia 2 Desenvolvidos 1 DiÃ¡ria 1 Pelo 1 

Delamanida 3 Graves 2 Disso 1 InsuficiÃªncia 1 Ar 1 

Msf 3 Previnidos 2 Venci 1 Renal 1 VÃª 1 
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Sobre 3 Tratados 2 Sozinha 1 Perda 1 Qualquer 1 

Curados 3 Desses 2 Apenas 1 Auditiva 1 Lugar 1 

VÃdeo 3 Todas 2 Conseguem 1 Boa 1 Existem 1 

QuÃªnia 3 Dia 2 ObtÃª 1 ExperiÃªncia 1 Grandes 1 

Foram 3 TambÃ©m 2 Lo 1 Sente 1 Lacunas 1 

Resistente 3 Primeira 2 Utilizando 1 Bem 1 Seu 1 

Esse 3 PolÃticos 2 MÃ©todos 1 Aceita 1 Sair 1 

Precisam 3 Fazer 2 Ultrapassados 1 Quer 1 InÃ©rcia 1 

SÃ£o 3 Comprimidos 2 Incluir 1 Viver 1 Comprimidos 1 

 

Anexo VIII: Métricas das publicações do mês de novembro 

Data da publicação Formato Curtidas Compartilhamentos Visualizações 

01/11/2017 Imagem 481 108 - 

01/11/2017 Imagem 458 98 - 

02/11/2017 Imagem 412 90 - 

02/11/2017 Imagem 640 149 - 

02/11/2017 vídeo 1100 382 26000 

03/11/2017 Imagem 504 128 - 

09/11/2017 vídeo 339 44 19000 

09/11/2017 vídeo 428 132 19000 

10/11/2017 vídeo 860 420 9700 

11/11/2017 link 694 74 - 

11/11/2017 vídeo 184 55 1800 

12/11/2017 link 1094 261 - 

13/11/2017 Imagem 1200 419 - 

13/11/2017 vídeo 768 248 10000 

16/11/2017 vídeo 907 346 14000 

17/11/2017 Imagem 444 81 - 

19/11/2017 Imagem 548 172 - 

23/11/2017 Imagem 785 195 - 

23/11/2017 vídeo 522 91 12000 

24/11/2017 Imagem 507 154 - 

25/11/2017 Imagem 805 330 - 

25/11/2017 vídeo 666 138 5300 

27/11/2017 vídeo 113 54 1200 

28/11/2017 Imagem 106 33 - 

30/11/2017 vídeo 1100 462 10000 

     

TOTAL  15665 4664 128000 

MÉDIA  627 187 11636 

 


