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RESUMO 

 

As manifestações populares ocorridas em junho de 2013 foram episódios sociopolíticos 
expressivos no Cotidiano da sociedade brasileira como um todo. A relevância nesse tipo 
de acontecimentos costuma fazer com que as pessoas demandem esclarecimentos por 
via da grande mídia, em especial ao telejornalismo. Neste contexto, utiliza-se como 
objeto de investigação a atuação do comentarista Arnaldo Jabor e do apresentador José 
Luís Datena sobre o início dos protestos em 2013, além de um processo de reação e 
correção desencadeado pelo público. A partir disso, almeja-se entender o pragmatismo 
de um mecanismo midiático de produção e reverberação de sentidos sociais que interage 
com a repercussão de um público telespectador na internet, onde os usuários que 
utilizam a plataforma Youtube tornam-se participantes ativos no processo comunicativo 
a partir de um conteúdo jornalístico específico. O desenvolvimento deste trabalho 
apropria-se da obra de diversos autores, como Gramsci (1979), Habermas (1984), 
Bardin (2009) etc, para fundamentar uma reflexão que considera a influência do público 
espectador sobre a angulação da informação jornalística produzida pelos grandes meios 
de comunicação que, neste caso, podem formar e conformar a produção do código nas 
mensagens à fatores como a leitura do conteúdo audiovisual pelas pessoas. Assim, a 
pesquisa busca entender melhor como alguns mal entendidos na comunicação podem, 
eventualmente, influenciar nas representações dos fatos pelo telejornalismo seguindo 
uma tendência à adaptação a alguns sentidos predominantes na trama social, em um 
dado momento. A proposta é seguir uma linha teórica que compreenda um viés sobre o 
exercício de uma Hegemonia na sociedade atual como um processo que ocorre na/pela 
Mídia e, que reconfigura-se de um modo contínuo entre os atores sociais e os grandes 
meios de comunicação. Nesse âmbito, também englobaram-se noções pertinentes ao 
estudo, como a cultura de convergência, o Materialismo Cultural e uma metodologia de 
Análise de Conteúdo para, assim, edificar uma argumentação baseada em empirismo 
acerca da ocorrência de novas possibilidades de Esferas Públicas no espaço Digital e, 
nas quais, existem dados que podem ser interpretados e indicar uma materialização para 
alguns sentidos sociais coincidentes acerca da representação telejornalística produzida 
pelas emissoras Rede Globo e Tv Bandeirantes ao surgimento dos protestos e, a 
expressão de um público espectador que, corriqueiramente, interage com a Mídia por 
meio do Espaço digital.  

 

Palavras chave: Manifestações 2013; Mídia; Hegemonia; Esfera Pública; Convergência; 
Youtube  

 

 

 



ABSTRACT 

 

The street protests, wich took place in June of 2013, were expressive sociopolitical 
events that affected the brazilian society´s daily life as a whole. The relevance of this 
type of event usually causes people to demand elucidation through the mass media, 
especially in television journalism. In this regard, the performance of the commentator 
Arnaldo Jabor and the presenter José Luís Datena during the beginning of these protests 
in 2013, as well as a process of reaction and correction initiated by the public, are 
intended to be utilized as objects of investigation. From this way, it is expected to 
understand the pragmatism of a mediatic mechanism of production and reverberation 
for social meanings related with the repercussion of an audience on the Internet, where 
people who use the YouTube platform become active participants in the communicative 
process from some Specific journalistic content. The development of this work is based 
on several authors, such as Gramsci (1979), Habermas (1984), Bardin (2009) etc al, to 
support a reflection proposal wich lead´s itself to the audience´s influence in the 
angulation of the journalistic information produced by the great Media, wich, in this 
case, can form and conform the production of the code in the messages to factors such 
as content appropriation by the current society. Thus, the research aims to understand 
better, how some misunderstandings in communication may, eventually, influence some 
representations of events by television journalism, following a trend toward adapting 
with some prevailing meanings in the society, at a cetain moment. The purposal of this 
study is to build a theoretical line that understands a bias about the exercise of a 
Hegemony in the current society, as a process that takes place in / by the Media and that 
resets itself of a continuous way between the social actors and the media. Reggarding 
this matter, some ideas pertinent to the study were also included, such as the culture of 
convergence, Cultural Materialism and a Content Analysis methodology to build a 
empirical argument about new possibilities of Public Spheres in the Digital space, in 
which there´s data that can be interpreted and indicates some type of materialization for 
some coincident social meanings about the news produced by Television broadcasters 
like the Globo and Bandeirantes with the emergence of the protests linked to the 
expression of a spectator audience that, usually, interact about the great Media and 
Daily Life on the Internet. 
 
 
Keywords: Street Protests 2013; Media; Hegemony; Public Sphere; Convergence; 
Youtube 
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INTRODUÇÃO 

 

As grandes manifestações populares ocorridas no Brasil, em junho de 2013, 

formaram um contexto de expressividade sócio política que movimentou multidões na 

maior onda protestos1

Conforme foi noticiado na Mídia

 dos últimos 25 anos.  
2

 Os acontecimentos geraram um amplo debate na sociedade sobre a atuação da 

grande mídia no Cotidiano da cidade e um questionamento sobre o sistema midiático 

brasileiro como um todo em que diversos autores no âmbito das ciências sociais e 

humanas como BRAGA, BRINGEL, BRITO e MARICATO (2013) que buscaram 

estabelecer conexões entre a mídia e os protestos e traçar um perfil sobre os 

manifestantes e suas causas. 

, no dia 20/06/2013, ocorreram protestos em 

mais de 100 cidades brasileiras que levaram mais de 1.250.000 pessoas pelas ruas, com 

destaque para as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro que, tiveram mais de 100.000 e 

300.000 manifestantes, respectivamente. 

 A relevância da questão gerou uma repercussão em nível internacional, na qual a 

corporação midiática Globo foi duramente criticada. Neste sentido destaca-se uma 

matéria do programa Bajada de Linea3

O programa, literalmente, faz piada do telejornalismo da Rede Globo e evidencia 

uma mudança fugaz de angulação da emissora sobre o acontecimento dos protestos, do 

repúdio à valorização, com destaque para as atuações de Arnaldo Jabor, no Jornal da 

Globo em 12/06/13, quando se referiu aos manifestantes: “Esses revoltosos de classe 

média não valem nem 0,20 centavos”

, da Tv Argentina, pelo uso político da cobertura 

jornalística sobre o ocorrido.  

4 e, sua posterior retratação em 14/06/13, 

veiculada apenas pela rádio CBN, com o pronunciamento: “Amigos eu errei! Era muito 

mais do que isso!”5

                                                            
1Disponível em: 

. 

http://www.parlamentopb.com.br/Noticias/?maior-onda-de-protestos-no-brasil-em-25-
anos-leva-mais-de-250-mil-as-ruas-18.06.2013, acessado em: 25/06/16 
2Disponível em: http://g1.globo.com/brasil/noticia/2013/06/protestos-pelo-pais-tem-125-milhao-de-
pessoas-um-morto-e-confrontos.html, acessado em:18/04/16 
3Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=aS7LmKld_mE acessado em: 03/01/16 
4Disponível em: http://g1.globo.com/jornal-da-globo/videos/t/edicoes/v/arnaldo-jabor-fala-sobre-onda-de-
protestos-contra-aumento-nas-tarifas-de-onibus/2631566/ acessado em: 13/01/16 
5Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=i1Gj_z0aw8I acessado em: 14/01/16 

http://www.parlamentopb.com.br/Noticias/?maior-onda-de-protestos-no-brasil-em-25-anos-leva-mais-de-250-mil-as-ruas-18.06.2013�
http://www.parlamentopb.com.br/Noticias/?maior-onda-de-protestos-no-brasil-em-25-anos-leva-mais-de-250-mil-as-ruas-18.06.2013�
http://g1.globo.com/brasil/noticia/2013/06/protestos-pelo-pais-tem-125-milhao-de-pessoas-um-morto-e-confrontos.html�
http://g1.globo.com/brasil/noticia/2013/06/protestos-pelo-pais-tem-125-milhao-de-pessoas-um-morto-e-confrontos.html�
https://www.youtube.com/watch?v=aS7LmKld_mE�
http://g1.globo.com/jornal-da-globo/videos/t/edicoes/v/arnaldo-jabor-fala-sobre-onda-de-protestos-contra-aumento-nas-tarifas-de-onibus/2631566/�
http://g1.globo.com/jornal-da-globo/videos/t/edicoes/v/arnaldo-jabor-fala-sobre-onda-de-protestos-contra-aumento-nas-tarifas-de-onibus/2631566/�
https://www.youtube.com/watch?v=i1Gj_z0aw8I�
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Nas palavras do âncora Víctor Hugo Morales: “A Rede Globo Mente” e, é 

devido a tais iniciativas de manipulação da sociedade, que os populares presentes nesse 

tipo de protesto costumam hostilizar as equipes de jornalismo da emissora nas ruas. 

A partir disso, ressalta-se uma perspectiva corriqueira sobre a manipulação 

jornalística dos fatos que geralmente é percebida na pesquisa em comunicação social 

seguindo a perspectiva da influência dos meios de comunicação sobre as pessoas, além 

de suas expressões e produções. Assim, a pesquisa também levará em conta outros 

fatores como a formação de resistências e da existência de criticidade por parte do 

público espectador, onde os indivíduos não somente repercutem a grande mídia, mas 

também reagem diante das representações jornalísticas sobre acontecimentos marcantes 

que mobilizam a Opinião Pública. 

 Tal cenário, no contexto da sociedade atual, é algo que invariavelmente se 

materializa no espaço digital através da utilização das redes sociais e plataformas de 

produção e compartilhamento de conteúdo audiovisual. Um exemplo marcante ocorre 

no site Youtube, que oferece uma experiência diferente da TV, pois nele o público pode 

assistir, compartilhar e influenciar o conteúdo exibido cotidianamente. 

 Em 2013 o Youtube chegou a 82 milhões de usuários6

 Em virtude disso, configurou-se um panorama de pesquisa que considera a 

popularização do uso da internet e do Youtube para a produção e circulação de 

informações pelos indivíduos e, dessa forma, configura-se a complexidade de uma 

interação entre os grandes meios de comunicação, neste caso com o telejornalismo e, a 

expressão de um público telespectador, que produz e discute as suas próprias 

percepções sobre a mídia e os fatos no espaço digtal, em especial no site Youtube. 

 no Brasil. Este Número 

representa cerca de 80% das 102 milhões de pessoas com acesso à internet no País, das 

quais 85 milhões consomem conteúdo em vídeo. Não por acaso, o YouTube é 

considerado a principal plataforma para vídeos na internet, com 72% das pessoas 

concordando, quase sempre, como uma alternativa de substituto para a TV. 

 Neste sentido, a obra de Jenkins (2009) apropria-se da internet como um espaço 

de expressão e convergência que valoriza um engajamento das audiências e, dessa 

maneira, promove-se um entrecruzamento dos produtores e consumidores de uma forma 

                                                            
6Disponível em: http://tecnologia.ig.com.br/2016-10-05/youtube-usuarios.html, acessado em 21/06/16. 
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quase imprevisível. O autor propõe a cultura da convergência como um fenômeno que 

está revolucionando a compreensão sobre a produção e o consumo de conteúdo 

midiático em todo o mundo.  

 Assim, Jenkins também não compartilha de uma percepção crítica de tom 

manipulatório quanto ao poder das mídias, uma vez que, o autor propõe um maior poder 

coletivo de barganha social com a formação de comunidades de consumo de 

informações e, assim, é produzido um contexto de valorização dos aspectos de uma 

organização coletiva na sociedade que se manifesta no espaço digital. Neste 

entendimento, o autor contraria uma visão individualizada do usuário. O que ele 

defende é uma mudança nas “comunidades de consumo”. “A maior mudança talvez seja 

a substituição do consumo individualizado e personalizado pelo consumo como prática 

interligada em rede” (Idem,Ibidem , p. 327). 

 Conforme foi explicado, as pessoas não se limitam a um papel passivo como 

consumidores e, neste contexto, o Youtube apresenta-se como objeto de pesquisa, já que 

se configura enquanto uma alternativa estratégica na sociedade para a produção e 

reverberação de sentidos relevantes quanto aos interesses cotidianos em uma pespectiva 

social, cultural e política. 

 Com base nestes pressupostos, a proposta de dissertação será desenvolvida em 

um espectro teórico relacionado aos Estudos Culturais, onde os meios de comunicação 

de massa fazem parte da cultura e, por isso, não é possível estudá-los isoladamente de 

um contexto histórico, social e econômico. Sob esta abordagem, Martín-Barbero explica 

a necessidade de “abandonar o mediacentrismo, já que o sistema da mídia está perdendo 

parte de sua especificidade para converter-se em elemento integrante de outros sistemas 

de maior envergadura, como o econômico, cultural e político” (2009, p. 292). 

 Assim, seria possível produzir um conhecimento científico, em que o processo 

comunicativo não esteja compreendido em apenas uma perspectiva reducionista sobre a 

manipulação da mídia. Este viés de reflexão pode fornecer algumas pistas sobre a 

percepção da realidade no cotidiano dos indivíduos que, naquele momento, apontava 

uma profusão de sentidos sobre as causas dos protestos e a atuação da grande mídia, 

neste caso do telejornalismo. 

 Justifica-se, portanto, a relevância desta pesquisa em um programa de pós 

graduação como o PPGMC, que engloba concomitantemente as múltiplas relações entre 

a comunicação social e o cotidiano e, que forneceu perspectivas valiosas para a 
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construção de um conhecimento científico que busca compreender melhor um contexto 

midiático atual que compreende uma interação entre os grandes meios de comunicação, 

o cotidiano e a repercussão do público no espaço digital sobre a realidade vivida. 

 Conforme aproxima-se o Cotidiano na proposta, é conveniente mencionar um 

apontamento de Agnes Heller (2004) no sentido de um universo formativo para o ser 

social. Na realidade social do mundo capitalista, é difícil viver fora de uma 

cotidianeidade alienada e alienante, porém, é possível evitar a “automatização” do 

pensamento diante dos fatos mais corriqueiros, imediatos e mecanizados da 

cotidianeidade. 

 A partir de uma tomada de consciência, permitiria-se aos indivíduos 

suspenderem-se ou elevarem-se de uma condição de alienação em que, muitas vezes, 

encontram-se condicionados pela Mídia. Simplificando, permite-se que as ações na e 

para a vida cotidiana apresentem-se impregnadas de valores ético-morais e ético-

políticos de liberdade e responsabilidade e, portanto, como valores universais que 

possibilitariam um despertar à consciência em-si-mesma e, com possibilidades de uma 

consciência para-si-mesma, em outras palavras, como uma vida mais reflexiva. Esse 

conceito de ética que foi utilizado refere-se à essa “tomada de consciência” do ser social 

“do momento que se humaniza a si mesmo e humaniza a humanidade” (p. 121). 

 Em seguida, apresenta-se a perspectiva de Sodré(2002) que, conceitua o “Bios 

Midiático”, como uma relação dinámica constituída entre a grande mídia e os anseios da 

sociedade atual que, deseja ter representada a sua própria percepção sobre os fatos nos 

meios de comunicação de massas. 

Assim, explica-se a ideia de uma confirmação para a concepção de "realidade" 

das pessoas na sociedade atual que, conforme explica Sodré (2002), pode ser entendida 

como a representação midiática sobre os fatos, ultrapassando a menção nos meios de 

comunicação para integrarem um sentido social modelado a partir da própria sociedade 

a respeito do cotidiano e dos acontecimentos. 

 Dessa forma, evidencia-se uma relação complexa entre a grande mídia e a 

sociedade atual que engloba em especial, o papel do jornalismo como portador de um 

tipo de credibilidade social para uma representação objetiva dos fatos. 

 Esta, é uma característica marcante na deontologia da profissão jornalística que 

compreende a objetividade como premissa básica, uma regra que transparece em 
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manuais de redação de MCM’s, explicando que “há normas para a opinião” 

(GARCIA,1992,p.34) 

 Com a relevância de acontecimentos marcantes na sociedade, como foram as 

manifestações de 2013, é notável o modo como a grande mídia se apropria de alguns 

porta-vozes, como figuras reconhecidas no telejornalismo e, portanto, portadores de 

alguma credibilidade social, para a promoção de esforços explicativos sobre os fatos 

rotineiros de uma sociedade que clama pelo acesso à informação. 

 Nesse âmbito, é preciso considerar a atuação do comentarista, que se funde ao 

dia a dia do jornalismo e que, hipoteticamente, poderia conformar a sua expressão sobre 

os fatos com uma demanda específica de sentidos sociais provenientes de um público 

espectador que, embora estratificado entre diversos setores sociais, muitas vezes, 

converge para um entendimento quanto à percepção da realidade. 

A partir disso, a pesquisa se dedica a investigar as atuações do comentarista 

Arnaldo Jabor (no Jornal da Globo e rádio CBN - Central Brasileira de Notícias) e, do 

apresentador José Luís Datena (no programa Brasil Urgente, da Tv  Bandeirantes) que, 

expressaram suas opiniões em seus lugares de fala privilegiados no telejornalismo, 

durante as manifestações de junho de 2013. 

As atuações de ambos evidenciam um chamado ao conservadorismo para a 

população em que eles defendiam a repressão do Estado contra os protestos que se 

formavam nas ruas, além de desqualificá-los sob um rótulo de “Vandalismo”. Nesta 

linha de pensamento, defende-se uma perspectiva sobre a angulação pela grande mídia a 

um conservadorismo para a manutenção de um “establishment”7

Também ficou em evidência a retratação de Jabor em: “Amigos eu errei! Era 

muito mais do que isso!”, diante de uma reprovação do público espectador, que será 

compreendida na pesquisa a partir de um vídeo resposta intitulado: “Vinagre contra 

Arnaldo Jabor”, de Cláudia Riecken, que possui mais de 500.000 visualizações e 5000 

compartilhamentos em redes sociais. 

.  

Desta maneira, consolida-se que a hipótese pretendida pela pesquisa consiste em 

investigar sobre relações de formação ou conformação entre a representação midiática 

das manifestações de junho de 2013 e, algumas conjecturas sobre novas possibilidades 

                                                            
7 Dicio. Dicionário online: s.m. (pal. ing.) Grupo sociopolítico que exerce sua autoridade, controle ou 
influência, defendendo seus privilégios; ordem estabelecida, sistema. Dísponível em: 
http://www.dicio.com.br/establishment/ acessado em: 03/12/15. 
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de Esferas Públicas que, por sua vez, são ressignificadas em uma deliberação dentre 

usuários no espaço digital.  

Para esclarecer o aporte teórico que fundamenta esse estudo, um dos eixos 

teóricos de reflexão deste estudo se inspirou nos referenciais de Gramsci (1975) sobre a 

produção e a reverberação de um consenso, não forçado, a ser reverberado na sociedade.  

Neste sentido, Gramsci (1975) desenvolve uma reflexão de um modo 

direcionado, sobretudo, quanto às instituições, como a imprensa, interpretando seu 

papel na sociedade por meio da figura do “intelectual orgânico”, como um líder, que 

representa um grupo social ou é adotado por ele e, que pode atuar como um tipo de 

“porta-voz” na sociedade. 

Posteriormente, Ianni associa o ideário de Gramsci sobre os meios de 

comunicação com “O príncipe”, de Maquiavel, de um líder personificado, assim como 

outros, e propõe uma noção inovadora de intelectual orgânico da modernidade: o 

conceito de "Príncipe Eletrônico", que "simultaneamente subordina, recria, absorve ou 

simplesmente ultrapassa os outros (2000,p.145)".  

A partir de então, o estudo adentra à proposição de Habermas (1984) que explica 

a formação da Esfera Pública como um espaço de deliberação social em que se 

reconfiguraram os limites entre a ideia de público e privado e, consequentemente, entre 

o Estado e a sociedade.  

Ao revisitar sua própria obra, Habermas passou a conceber uma nova 

perspectiva sobre a formação de um consenso social, na qual, existe uma pluralidade de 

Esferas Públicas que concorrem entre si, ou seja, ele propõe a mídia em um ambiente de 

embate entre diversos grupos de interesses em busca por representatividade nos meios 

de comunicação e, assim, buscar atingir um público maior (1999,P.7-28).  

Em virtude disso, entende-se que pode existir uma relação entre uma ideia de 

Esfera Pública sob a influência dos meios de comunicação de massas, uma vez que, o 

debate não se constitui mais originalmente em um espaço público de discussão, mas 

diante dele, por meio das representações midiáticas sobre os acontecimentos que, assim, 

poderiam pautar as discussões da sociedade.  

Neste entendimento, Habermas esclarece que “a exclusão das classes inferiores 

provoca uma pluralização da Esfera Pública em sua fase de formação. Ao lado de uma 

Esfera Pública hegemônica e, entrelaçada a ela, uma Esfera Pública plebeia se forma” 

(1999,p.4). 
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A argumentação aproxima-se de um contexto envolvendo a sociedade atual em 

um processo crescente de globalização e de modernização das tecnologias de 

comunicação que, por meio da internet, vem reconfigurando novos espaços de 

deliberação e produção de sentidos em novas modalidades de Esfera Pública. 

 Neste sentido, a metodologia de pesquisa segue como um pressuposto teórico a 

perspectiva  de materialismo cultural de Williams (1979), que compreende  o consumo 

de bens culturais, a exemplo da literatura, para a formulação de um panorama da 

sociedade e dos acontecimentos históricos em meio a influência dos meios de 

comunicação. 

 A partir disso, a pesquisa buscará construir com uma metodologia de análise de 

conteúdo conforme a proposta de Bardin (2009) que, por sua vez, será aplicada sobre o 

recorte dos conteúdos audiovisuais no Youtube para a coleta e tratamento dos dados 

fornecidos pelo site e, por fim, será utilizada a concepção de Hall (2003) sobre a leitura 

das mensagens pelo público para, dessa forma, constituir uma categorização para os 

comentários que são proferidos e, então serem produzidos os gráficos que representem 

os termos coincidentes nos comentários produzidos pelos usuários sobre os vídeos 

escolhidos. 

 Dessa forma, a metodologia de pesquisa pretende conectar um ponto de vista da 

produção com a reação de um público espectador que interagiu com os grandes meios 

de comunicação de massas durante as manifestações populares de 2013.  

 Por isso, é importante ressaltar que mesmo tratando-se de uma análise do ponto 

de vista do público e sua reação, a pesquisa segue um viés de compreensão estruturada 

na produção. Isto, se deve à constatação de que os dados a serem coletados e analisados 

seriam fornecidos e organizados pelo próprio produtor, o site Youtube e, portanto, 

distanciando esta pesquisa de uma análise de recepção sobre as mensagens midiáticas.  

 No primeiro capítulo a pesquisa direciona-se à construção de uma abordagem 

metodológica que utiliza os preceitos de Bardin (2009) sobre análise de conteúdo e, 

desse modo, serão utitlizados procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens para, assim, obter indicadores qualitativos e quantitativos que 

permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/ recepção 

(em variáveis já definidas) sobre as mensagens. 
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  Posteriomente, os dados recolhidos serão categorizados  para a construção de 

gráficos que indiquem a proeminência de alguns sentidos sociais através de termos 

coincidentes dentre os comentários analisados. 

 Para tal, será utilizada a proposta de Hall (2003), que conceitua sobre uma 

combinação de elementos de aceitação, negociação ou oposição a uma mensagem 

emitida pelos meios de comunicação. Segundo o autor, ela é fruto de contradições entre 

discursos e lógicas de poder e, portanto, de codificação e decodificação sobre as 

informações oferecidas pelos meios de comunicação. Quanto a essa adaptação, as 

mensagens tendem a ser interpretadas pelos indivíduos, em um nível situacional, 

conforme as próprias concepções dos receptores que a decodificam, assim, 

desenvolvendo uma interação. 

 É importante também esclarecer a escolha dessa pesquisa pela inserção da 

aplicação metodológica logo no primeiro capítulo do texto. A intenção foi otimizar a 

didática para os leitores e ampliar a compreensão, de forma geral, sobre o que é 

pretendido pelo estudo antes de aprofundar-se no rigor da reflexão teórica necessitada 

no desenvolvimento dessa temática.     

 No segundo capítulo chamado: “Os Revoltosos Que Não Valiam Um Vintém - 

Mídia, Hegemonia e Semiformação”, a pesquisa buscará construir uma abordagem 

teórica a partir do contexto do exercício de uma Hegemonia e o papel da mídia na 

sociedade atual para, neste enfoque, refletir e investigar a representação da grande 

Mídia sobre as manifestações, ocorridas no Brasil em Junho de 2013, bem como a sua 

repercussão na sociedade.  

 Assim, o texto dedica o seu enfoque à uma abordagem teórica estruturada a 

partir dos conceitos de Frankfurt sobre Indústria Cultural e Semiformação dos Sujeitos 

(ADORNO;HORKHEIMER.1991;1996; MARCUSE 1982;1999), de Hegemonia 

(GRAMSCI.1975.1982; COUTINHO.1999); e Estado e Democracia (BOBBIO, 

Norberto 2006b.2000; HOBBES, 2000), em uma abordagem  que considera a relação 

entre a grande Mídia e a sociedade atual para, neste entendimento, refletir e investigar 

sobre as manifestações ocorridas no Brasil, em junho de 2013.  

A partir da compreensão sobre a Indústria Cultural, a Semiformação dos sujeitos 

é explicada como uma consequência de um processo de popularização de uma cultura 

dominante burguesa através dos meios de comunicação e entre as características deste 

proceso. A argumentação dedica-se sobre a percepção social da realidade sendo 
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relacionada à atuação da grande mídia.  Dessa maneira, será construída uma reflexão 

crítica acerca da possibilidade de um esvaziamento na autonomia do público e, portanto, 

a atenuação da formação de qualquer criticidade social sobre as narrativas que são 

produzidas pelos meios de comunicação. 

 O terceiro capítulo denominado: “ O vinagre no espaço digital – o Poder e as 

resistências em novas possibilidades de Esferas Públicas” busca entender a proveniência 

de uma noção de Esfera Pública. Para tal, utilizou-se a proposta de um resgate 

genealógico8

 A partir de uma concepção sobre a Esfera Pública e a evolução deste conceito ao 

longo da obra de Habermas (1984,1999), o estudo seguirá adiante numa reflexão sobre 

novas alternativas de expressão do público contra a Mídia e o Poder que, neste caso, 

ocorre em meio à deliberação dentre os usuários do site Youtube a respeito das 

manifestações em junho de 2013 e as representações do Telejornalismo que foram 

produzidas sobre este assunto. 

, conforme foi explicado por Foucault (2000), que contextualiza essa 

reflexão crítica em um panorama atualizado com a modernização tecnológica da 

comunicação que, adentra o processo comunicativo e descentraliza o fluxo de 

informações e, assim, se constituí o panorama de uma cultura de convergência 

(Jenkins.2009) que se estabelece por meio do espaço digital. 

 Por isso, a partir de uma concepção que compreende alguns processos de 

deliberação entre as pessoas através do uso da internet, surge uma ideia sobre novas 

possibilidades de Esferas Públicas ocorrendo no espaço digital através de  plataformas 

de compartilhamento audiovisual, como ocorre no site Youtube. 

 Neste entendimento, o estudo almeja produzir uma reflexão crítica sobre o 

exercício de um Poder na perspectiva de uma rede de micropoderes e a disseminação de 

resistências por um público telespectador. Essa ideia norteia a análise e a reflexão de um 

vídeo contido no Youtube, de autoria de Cláudia Riecken, intitulado: “Vinagre contra 

Arnaldo Jabor”, que aborda essa questão de uma reação e correção do público diante da 

atuação do comentarista Arnaldo Jabor, no Jornal da Globo, sobre as manifestações em 

junho de 2013. 

 O capítulo 4 intitulado: “A baderna da manipulação – reconsiderando a Opinião 

Pública” dedica-se a um contexto recorrente em que a grande imprensa é vista apenas 
                                                            
8 Vale ressalvar nesta pesquisa, que a utilização da proposta de Foucault restringe-se com a apropriação 
de sua Genealogia e mais alguns adendos ao longo do texto. Contudo a utilização desse autor não 
participa ativamente no percurso teórico que foi desenvolvido. 
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como um instrumento de  empresários anunciantes e proprietários dos meios de 

comunicação que, por sua vez, administram um espaço de discussão que deveria ser 

livre, subentende-se então, uma noção de opinião pública vinculada com uma esfera de 

representação pública para interesses privados. 

 Essa prerrogativa fatalista relaciona-se com as colocações de Bourdieu em “A 

Opinião Pública não existe9

 Entretanto, é importante investigar um ponto de vista sobre a opinião pública 

como algo orgânico e reativo que, de certa forma, poderia expressar uma percepção 

crítica na sociedade no desenrolar do Cotidiano e a sua representação na grande mídia 

através do telejornalismo. 

” e, de certa forma, talvez por isso esse conceito esteja quase 

sempre associado à manipulação na grande Mídia e a aplicação indevida de pesquisas 

de opinião na angulação de matérias produzidas pelos grandes veículos de comunicação, 

como podemos observar no telejornalismo.  

 Assim, será utilizado como parte do corpus de pesquisa o episódio envolvendo 

o, até então, apresentador do programa Brasil Urgente, na TV Bandeirantes, José Luís 

Datena que, no dia 13 de junho, apresentou uma enquete para o seu público 

telespectador durante uma matéria “ao vivo” sobre as manifestações em São Paulo 

intitulada: “Impasse livre - manifestantes se preparam para uma nova onde de 

protestos”. 

 Por fim, a bibliografia a ser utilizada neste estudo é indicada, em um apanhado 

geral sobre noções entre Hegemonia, Indústria Cultural, Cultura de Convergência e 

Esfera Pública a partir das concepções de autores que melhor representam o aporte 

teórico que será adotado como Gramsci (1975), Adorno (1991), Habermas (1984), Ianni 

(2000), Jenkins (2009), Williams (1979), Hall (2003) e Bardin (2009), assim como 

outros, que com esses dialogam. 

  

 

 

 

 

                                                            
9 Comunicação feita em Noroit (Arras) em janeiro de 1972 e publicada em Les Temps Modernes, 318, 
janeiro de 1973. Disponível em:  
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/50619/mod_resource/content/1/A_Opini%C3%A3o_P%C3%BA
blica_N%C3%A3o_Existe_(Pierre_Bourdieu).pdf acessado em: 22/01/17 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/50619/mod_resource/content/1/A_Opini%C3%A3o_P%C3%BAblica_N%C3%A3o_Existe_(Pierre_Bourdieu).pdf�
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/50619/mod_resource/content/1/A_Opini%C3%A3o_P%C3%BAblica_N%C3%A3o_Existe_(Pierre_Bourdieu).pdf�
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CAPÍTULO 1- CONSTRUINDO UMA METODOLOGIA DE ANÁLISE 
 

 A metodologia será construída com base em dois métodos: a realização de um 

levantamento bibliográfico, que ampara o ponto de vista teórico deste estudo, e a 

aplicação de uma Análise de Conteúdo conforme a proposta de Bardin (2009), de um 

conjunto de técnicas que almeja, de uma maneira sistemática, descrever objetivamente o 

conteúdo das mensagens que, por sua vez, atinge-se por meio de indicadores 

qualitativos e quantitativos que permitam a exploração e dedução de inferências 

relacionadas às condições de produção e recepção  para as mensagens em variáveis 

previamente delimitadas.  

 A partir disso, justificou-se a adequação da Análise de Conteúdo para esta 

pesquisa, uma vez que, ela pode ser instituída tanto em uma vertente quantitativa como 

qualitativa, porém com aplicações específicas e complementares na construção da 

metodologia. 

  

1.1 – CONTEXTUALIZAÇÃO DO APORTE TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

 A construção da abordagem metodológica se propõe a utilizar como plataforma 

de investigação o site de compartilhamento audiovisual Youtube para, assim,  coletar e 

analisar os dados presentes no corpus da pesquisa disposto em quatro vídeos 

relacionados com a temática das manifestações em junho de 2013 e a atuação da grande 

mídia: 

 

1- “Arnaldo Jabor comenta sobre onda de protestos contra aumento nas tarifas de 

ônibus”10

2- “Jabor pede desculpas a manifestantes que criticou em Protestos Contra Aumento 

Nas Tarifas em SP”

 

11

3- “Vinagre contra Arnaldo Jabor”

 
12

4- “Datena surpreendido em pesquisa! Passe Livre 13/06/13”

 
13

                                                            
10 Disponível em: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=luLzhtSYWC4 acessado em: 02/06/2015 
11 Disponível  em: https://www.youtube.com/watch?v=lXZCXENNMD0 acessado em: 02/06/2015 
12 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=oqAOz47xRAE&t=85s acessado em: 11/06/2015 
13 Disponível em: https://youtu.be/7cxOK7SOI2k?list=PL-u1ZMdnJ97A2e_2sL5xGzaGtWK1CuGnJ  
,acessado em: 13/12/2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=luLzhtSYWC4�
https://www.youtube.com/watch?v=lXZCXENNMD0�
https://www.youtube.com/watch?v=oqAOz47xRAE&t=85s�
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.   Assim, pretende-se verificar em que medida, seria possível empreender uma 

análise quali-quantitativa sobre os dados oferecidos pelo Youtube que possibilite a 

materialização de alguns sentidos sociais produzidos sobre a temática das manifestações 

ocorridas no Brasil, em junho de 2013, com ênfase na cobertura telejornalistíca do 

evento e, nas reações desencadeadas no/pelo público diante dos acontecimentos que, 

ficaram registradas neste espaço digital e, portanto, ainda podem ser resgatadas e 

analisadas. Neste sentido, Bardin (2009) define o método como: 
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, 
por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 
das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 
inferência de conhecimentos relativos às condições 
deprodução/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens (p. 47). 

 Na parte quantitativa da análise, o que servirá de informação é a freqüência com 

que surgem certas características no conteúdo audiovisual, como a aprovação ou 

reprovação dos usuários sendo medida através dos likes e compartilhamentos 

registrados, já na na parte qualitativa o considerado foi a presença ou ausência de uma 

dada característica de conteúdo ou de um conjunto de características no fragmento das 

mensagens que serão levadas em consideração. A exemplo da escolha de expressões 

coincidentes entre os comentários produzidos pelos usuários como “manipulação”, 

“verdade” ou mesmo “burro” quando referiam-se a Arnaldo Jabor. 

 Neste caso, a abordagem se dedicará aos comentários produzidos pelas pessoas 

nos vídeos selecionados e, nos quais será realizada uma seleção e uma categorização de 

termos coincidentes, implícitos ou explícitos, entre eles. 

 Por isso, a metodologia foi escolhida visando à interpretação dos dados em uma 

descrição objetiva, sistemática, além de interpretativa sobre os dados coletados. Além 

disso, é importante ressaltar que essa metodologia também recorre à reflexão, à intuição 

e à investigação sobre o embasamento fornecido em materiais empíricos que, por sua 

vez, torna possível estabelecer conexões entre a comunicação e a realidade vivida no 

recorte delimitado pelo estudo.  

 Ainda sobre a análise de conteúdo, Bardin (2009) explica que esse tipo de 

metodologia deve ter como um ponto de partida a organização de procedimentos com 

diferentes fases de análise sobre os dados organizadas em 3 pólos: 
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Figura 1 - Fases da análise de conteúdo 

  

 Inicialmente explica-se a pré-análise, onde é estabelecida uma organização do 

material de coleta a partir da seleção de documentos/informações relevantes que, por 

sua vez, permitam uma leitura inicial do material de análise e torne clara a escolha sobre 

quais informações devem ser consideradas. No presente trabalho, foram explorados no 

objeto de pesquisa elementos como os likes, deslikes, compartilhamentos, visualizações, 

duração dos vídeos e etc. 

 Ainda sobre o momento de pré-analise nessa metodologia, Bardin (2009) 

também antevê as dificuldades que possam impôr-se à pesquisa explicando que: “Nem 

todo o material de análise é susceptível de dar lugar a uma amostragem, e, nesse caso, 

mais vale abstermos-nos e reduzir o próprio universo (e, portanto, o alcance da análise) 

se este for demasiado importante” (p.123). 

 Para tanto, a autora explica que nessa fase não se pode abrir mão de algumas 

regras específicas, entre elas: a exaustividade, a representatividade e a homogeneidade. 

A regra da exaustividade se propõe a “esgotar a totalidade da comunicação”, ou seja, 

deve-se considerar todos os elementos no objeto para, assim, buscar direcionar os 

esforços de análise e obter as informações necessárias. Já a representatividade, trata da 

delimitação na escolha de um conjunto de elementos no objeto que represente o 

universo inicial de dados. E, por fim, a homogeneidade que explica que todos os dados 

devem ser obtidos por técnicas iguais e critérios de escolha precisos que não extrapolem 

os objetivos definidos pelo estudo. 

 O segundo pólo da abordagem é a exploração dos dados recolhidos no material 

e a sua codificação, ou seja, a sua transformação de dados brutos por recortes, 

agregação ou enumeração, até que essa codificação atinja alguma representatividade do 

conteúdo. Para ocorrer essa codificação, é possível usar palavras, temas, contextos, 

relações, personagens, etc., até conseguir formular uma categorização dos mesmos.  



27 

 

 As categorias são como rubricas, as quais reúnem um conjunto de elementos  

sob um título genérico. Este agrupamento ocorre em razão de alguns caracteres comuns 

entre esses elementos. Neste sentido, o critério de categorização pode ser semântico 

como por exemplo: todos as palavras que remeteriam aos black blocs ficam agrupados 

na categoria vandalismo; sintático (como os verbos e os adjetivos); léxico (classificação 

de palavras segundo seu sentido como ocorre com “vandalismo”) e expressivo (por 

exemplo, categorias que classificam as diversas perturbações da linguagem). 

 E finalmente, o pólo que aborda o tratamento dos resultados, com a sua 

inferência e interpretação. Para chegar nessa etapa de tratamento dos resultados, é 

necessário realizar a interpretação dos dados coletados, fazendo uso ou não de 

quantificações e/ou se restringindo somente às análises qualitativas. No caso deste 

estudo foi feita uma opção de seguir essas as duas frentes de uma forma mista. 

 

 

 
Figura 2 - Organograma do método 
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1.2 – DELIMITAÇÃO PARA APLICAÇÃO METODOLÓGICA: 

 

 O recorte desta análise de conteúdo se concentra nos quatro vídeos, estes, que 

serão investigados na pesquisa em três momentos distintos envolvendo as 

manifestações. Para manter a abordagem dos sentidos sociais estritamente ao momento 

delimitado, entre a data de 12/06 e 17/06 de 2013, como o período que marcou o início 

dos protestos contra o aumento na passagem do transporte público. 

 A partir do ponto de vista da produção, os dados fornecidos sobre esses vídeos 

pelos usuários do site serão analisados, deste modo, considerando variantes como 

visualizações, compartilhamentos, dados de aprovação ou reprovação dispostos em 

botões de “gostei” ou “não gostei”, além dos comentários que receberão um tratamento 

categorial. 

 Lembrando que esses comments também permitem uma repercussão entre 

usuários através de botões de “gostei” ou  “não gostei”, além de uma possibilidade de 

réplica por outra pessoa. Os dados também poderão ser explorados e, caso sejam 

identificados em algum comentário que, porventura, seja escolhido e tenha alguma 

resposta, ela também será englobada. 

 Em relação aos comentários, é necessário explicar de maneira mais detalhada a 

exploração sobre o material de pesquisa. Existe uma dificuldade técnica imposta pelo 

próprio Youtube para o acesso de um modo específico quanto aos comments produzidos 

pelos usuários ao longo do tempo. Em virtude disso, torna-se dificultoso o 

estabelecimento de parâmetros para a escolha e coleta desses dados, uma vez que, os 

comentários produzidos pelos usuários terminam perdidos na infinitude de uma lista que 

pode conter milhares deles.  

 Por isso, foi elaborada uma estratégia de investigação na qual o estudo optou 

pelo que o Youtube tem a oferecer nesse âmbito: duas listagens diferentes de 

comentários sobre cada vídeo que o site contém. 

 A primeira listagem contém os principais comentários, estes, que são os que 

causaram mais repercussão dentre os usuários que acessaram o conteúdo. Conforme foi 

explicado, isso se dá na forma  de likes deslikes e réplicas de outros usuários e, por essa 

razão, eles podem ser definidos como mais próximos ao período de postagem do vídeo. 
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Já a segunda listagem, dispõe os comments mais recentes que foram produzidos pelos 

usuários sobre o conteúdo acessado. 

 Dessa maneira, serão escolhidos respectivamente os 5 primeiros comentários 

que constam  nas duas listagens para a coleta e análise de dados. Em seguida, será feita 

uma verificação de termos coincidentes entre eles para, assim, definir os parâmetros 

categoriais de abordagem. 

 A questão da categorização dos comentários para a produção de gráficos sobre 

os sentidos que são expressados pelos usuários no Youtube é uma vertente na 

metodologia de pesquisa que será executada de acordo com a perspectiva de Hall 

(2003), que aponta uma combinação de elementos de aceitação, negociação ou oposição 

a uma mensagem. Segundo o autor, ela é fruto de contradições entre discursos e lógicas 

de poder e, portanto, de codificação e decodificação sobre as informações oferecidas 

pelos meios de comunicação. 

 Por isso, segundo Hall (2003), a Hegemonia pode ser entendida como um 

momento de transparência existente entre a codificação e a decodificação e, neste 

sentido, é possível inferir, em um ponto de vista da Grande mídia, que a codificação das 

mensagens seja produzida de um modo em que cada sentido expressado pelo 

comentarista permita ao público exercer a chamada “leitura preferencial”, assim como, 

uma “leitura negociada”,  na qual as pessoas possam negociar um entendimento quanto 

ao que esta sendo dito. Em compensação, também será considerada uma “leitura de 

oposição” que implica em ser “globalmente contrária” ao código dominante, na qual 

“Ele ou ela totaliza a mensagem no código preferencial para retotalizá-la dentro em 

algum referencial alternativo” (p. 379). 

  A partir disso, também  será estabelecida uma comparação sobre os termos mais 

utilizados pelos usuários em seus comentários para, assim, buscar-se esclarecer melhor 

sobre a repercussão do público quanto às manifestações e suas causas, além da atuação 

da grande mídia, que se dará por meio dos sentidos que foram evocados pelos usuários.  

  Desse modo, serão escolhidos os termos coincidentes que irão descrever a 

construção de gráficos e, através disso, busca-se compreender as questões suscitadas 

pelos usuários que opinaram sobre os conteúdos. Como podemos exemplificar de 

maneira hipotética com as palavras “vândalo”, “0,20 centavos”, “violência”, 

“corrupção”, etc.  
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 E, finalmente, com a montagem dos gráficos categoriais, eles serão comparados 

para verificar se existem sentidos em comum, quando o público se refere às 

manifestações e sua representação no telejornalismo atual. 

 Concluindo esta delimitação, reitera-se que em cada vídeo selecionado, todo o 

audiovisual exposto será analisado para coleta e análise de dados. Dessa forma, intenta-

se compreender as questões suscitadas pelos pronunciamentos realizados pelos 

protagonistas nos vídeos e pelos usuários que opinaram sobre os conteúdos. Vale 

ressaltar que essa infinidade de dados estará disposta em quadros a seguir, na parte de 

execução e aplicação da metodologia. 

 

1.2.1 – PRIMEIRA ETAPA DA PESQUISA: ANÁLISE DE ARNALDO JABOR   

 

 A primeira etapa a ser desenvolvida, compreende dois vídeos contendo 

pronunciamentos de Arnaldo Jabor, que é comentarista do Jornal da Globo e da Rádio 

CBN.  Ao início dos protestos contra o aumento da passagem, no dia 12 de junho, Jabor 

condenava o surgimento dos protestos e defendia os policiais apedrejados no Jornal da 

Globo e na rádio CBN. "Esses revoltosos de classe média não valem  nem 0,20 

centavos", era o que o comentarista afirmava sobre os manifestantes. 

 O vídeo 1 trata sobre o episódio em questão e se chama: “Arnaldo Jabor 

comenta sobre onda de protestos contra aumento nas tarifas de ônibus”14

 O posicionamento do comentarista gerou uma repercussão negativa no público 

espectador que, consequentemente, resultou em uma onda de reprovação por meio de 

redes sociais e, em 14 de junho, a narrativa de Jabor mudou significativamente do 

repúdio para a retratação em um apoio fervoroso de um discurso pró-manifestantes que 

afirmava apenas na rádio CBN: “Amigos eu errei” Era muito mais do que isso!”. 

. Ele foi 

postado em treze de junho de 2013 e, encontra-se no canal de um usuário denominado 

Joseph Mcartyhy. O conteúdo possui 630.494 visualizações e 1867 compartilhamentos, 

com uma aprovação pelos usuários no valor de 1687 e de reprovação no valor de 

15.085. Neste conteúdo foram postados 7.044 comentários sobre o desempenho de 

Jabor ao analisar os protestos que se formavam. 

                                                            
14 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=luLzhtSYWC4 acessado em: 02/06/2015 

https://www.youtube.com/watch?v=luLzhtSYWC4�
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 A retratação de Jabor faz parte do vídeo 2 denominado: “Jabor pede desculpas a 

manifestantes que criticou em Protestos Contra Aumento Nas Tarifas em SP”15

 

 e, foi 

postado em dezessete de junho de 2013 no canal do usuário MrFazsentido. Este 

conteúdo possui 38.136 visualizações e 91 compartilhamentos, além da aprovação, com 

94 votos contra uma reprovação de 55 e 207 comentários. 

1.2.2 – SEGUNDA ETAPA DA PESQUISA: ANÁLISE DE CLÁUDIA RIECKEN  

  

 A segunda etapa de pesquisa se refere à análise do vídeo 3: “vinagre contra 

Arnaldo Jabor”16

 O vídeo também possui 2701 comentários diversos que expressam as mais 

variadas percepções sobre o posicionamento de Cláudia Riecken acerca da atuação de 

Arnaldo Jabor em “Esses revoltosos de classe média não valem nem 0,20 centavos”. 

,  de autoria de Cláudia Riecken e postado no canal da mesma. Este 

conteúdo exemplifica sobre a questão da reação social produzida pelo público e, até o 

momento, possui 563.687 visualizações e 5317 compartilhamentos, com aprovação dos 

usuários no valor de 18.395 votos e 395 desaprovações.  

 

1.2.3 – TERCEIRA ETAPA DA PESQUISA: ANÁLISE DE JOSÉ LUÍS DATENA 

 
 Já na terceira e última etapa da pesquisa, será analisado um episódio envolvendo 

o, até então, apresentador do programa Brasil Urgente, na TV Bandeirantes, José Luís 

Datena que, no dia 13 de junho, apresentou ao vivo uma matéria sobre as manifestações 

em São Paulo, sob a legenda intitulada “Impasse livre - manifestantes se preparam para 

uma nova onde de protestos”. 

 O vídeo 4, é denominado “Datena surpreendido em pesquisa! Passe Livre 

13/06/13”17

                                                            
15 Disponível  em: 

 . Ele trata sobre o episódio em questão e  foi postado no canal do usuário 

Fabio Hemeg, em 16/06/2013. Este conteúdo possui 1.443.884 visualizações com 3511 

https://www.youtube.com/watch?v=lXZCXENNMD0 acessado em: 02/06/2015 
16 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=oqAOz47xRAE&t=85s acessado em: 
11/06/2015 
17 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=7cxOK7SOI2k&t=120s acessado em: 
13/12/2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=lXZCXENNMD0�
https://www.youtube.com/watch?v=oqAOz47xRAE&t=85s�
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compartilhamentos e, dados de aprovação de 3.783 contra uma reprovação de 231. Ele 

também possui 6.186 comentários. 

 

1.3 - APLICAÇÃO DA METODOLOGIA: 

 

 Conforme foi proposto anteriormente na delimitação, a seguir, será demonstrada 

a aplicação metodólogica. 

 

1.3.1 – (PRÉ-ANÁLISE: VÍDEO 1) – PRIMEIRA ETAPA DE PESQUISA: 
“ESSES REVOLTOSOS DE CLASSE MÉDIA NÃO VALEM NEM UM 
VINTÉM”. 

 A primeira parte a ser desenvolvida, compreende dois vídeos baseados na 

atuação de Arnaldo Jabor durante o acontecimento das manifestações ocorridas em 

junho de 2013. Primeiramente, ao início dos protestos contra o aumento da passagem, 

no dia 12 de junho, Jabor condenava o surgimento dos protestos e defendia os policiais 

apedrejados no Jornal da Globo e na rádio CBN em: "Esses revoltosos de classe média 

não valem  nem 0,20 centavos", era o que o comentarista afirmava sobre os 

manifestantes. 

 
Figura 3 - Fotograma do vídeo 1 na interface do Youtube 
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 O vídeo 1 a ser analisado tem  a duração de 1 min37 e se chama: “Arnaldo Jabor 

comenta sobre onda de protestos contra aumento nas tarifas de ônibus” . Ele foi postado 

em treze de junho de 2013 e, encontra-se no canal de um usuário denominado Joseph 

Mcartyh, que possui apenas 1049 inscritos. Em contrapartida, o conteúdo possui 

expressivas 631.525 visualizações e 1867 compartilhamentos, com uma aprovação 

pelos usuários no valor de 1687 e de reprovação no valor de 15.085. Neste conteúdo 

foram postados 7.044 comentários sobre o desempenho de Jabor ao analisar os protestos 

que se formavam conforme é apontado na tabela a seguir (Observação: a marca em 

amarelo destaca o número de comentários). 

 

VÍDEO 1 Arnaldo Jabor comenta sobre onda de protestos contra 
aumento nas tarifas de ônibus 

Data da Publicação 13/06/2013 
Duração do Vídeo 1min37 
Duração média das visualizações: 1min19 
Inscritos no canal 1058 
Visualizações do vídeo 631.578 
Compartilhamentos 1891 
Gostei 1680 
Não gostei 15.093 
Comentários 7.045 
Visualizações do canal 1.308.206 
Canal  Joseph McCarthy 
URL https://www.youtube.com/watch?v=luLzhtSYWC4 
Data da coleta  11/1/17 

Tabela 1 - Dados do vídeo 1 

 

Gráfico 1- Estatísticas do vídeo 1 

https://www.youtube.com/watch?v=luLzhtSYWC4�
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 As estatísticas fornecidas neste espaço são exibidas de um modo acumulado ao 

longo do tempo desde a postagem do vídeo, ou atualizadas diariamente. Então, a partir 

da coleta destes dados é possível estabelecer conexões com outras variantes, como o 

nome do canal e a sua amplitude junto aos usuários do Youtube.  

 Os demais conteúdos postados neste canal, que são mais de 80, também 

fortalecem essa percepção já que, além do vídeo escolhido, em uma breve análise já é 

possível observar como grande parte das postagens desse usuário se relacionam com 

política e uma “caça aos comunistas”.    

  A partir dessa compreensão na metodologia desenvolvida, esclarece-se que a 

produção de tabelas não é o foco dessa abordagem, uma vez que, isso não relaciona-se 

especificamente com a recepção e, portanto, o interesse não é direcionado ao aspecto 

quantitativo dos vídeos, mas sim, de uma análise qualitativa cuidadosa sobre os dados 

disponíveis no objeto de análise. 

 Por exemplo as figuras 5 e 6, a seguir, mostram o desempenho do vídeo 1: 

“Arnaldo Jabor comenta sobre onda de protestos contra aumento nas tarifas de ônibus” 

em que os dados acumulam-se ao longo do tempo. A curva dos gráficos evidencia o 

enorme interesse despertado na comunidade do Youtube acerca da atuação de Arnaldo 

Jabor durante o início das manifestações. E que essa reação foi momentânea, uma vez 

que, os dados apontam uma estabilização quase imóvel nas estatísticas do vídeo ao 

longo dos últimos 4 anos.    

 

  

Gráfico 2 - Estatísticas acumuladas do vídeo 1 
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Gráfico 3 - Estatísticas diárias do vídeo 1 

 Assim, é possível estabelecer algumas conjecturas sobre aquele momento vivido 

pela sociedade brasileira e a relevância que os sentidos propagados por Arnaldo Jabor 

em : “Esses revoltosos de classe média não valem nem 0,20 centavos” despertaram 

naquela comunidade daquele espaço restrito e, a partir desse tipo de abordagem 

metodológica que se direciona a produção, talvez seja possível aumentar a compreensão 

sobre o assunto e realizar algumas projeções em uma escala maior da forma como as 

manifestações ocorridas em junho de 2013 afetaram a trama social.  

 

 

Figura 4 - Descrição do vídeo 1 

  

 Naquele momento, quanto à fala de Jabor pró-repressão do Estado em relação às 

manifestações que se formavam nas ruas, não é possível afirmar que despertou a ira na 

sociedade mas sim que, talvez tenha evidenciado um processo de comoção social que as 

pessoas viviam sobre o acontecido e, que isso ficou evidenciado em uma reação de seu 

público espectador que, por sua vez, repercutiu de uma forma notável no espaço digital, 
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em especial no Youtube, em que pipocaram inúmeros vídeos resposta contra o 

comentarista. 

 A aprovação e a reprovação dos usuários também pode evidenciar isso, já que é 

notada a discrepância existente entre os valores mostrados pelos botões de “gostei” ou 

“não gostei”, que mostraram uma esmagadora maioria reprovando aquele conteúdo. 

 Seguindo além na investigação dos dados, é verificada a duração média das 

vizualizações, que foi de 1:19 min em um vídeo que possui uma duração de apenas 1:37 

min, ou seja, a maioria dos usuários que acessaram aquele vídeo foram até o final de sua 

execução, ao contrário do que costuma acontecer no consumo de vídeo pelos usuários 

do Youtube, mostrando assim, que essa reprovação era devido ao que foi dito por Jabor 

e não devido a qualquer outra falha que esse vídeo possa conter, como por exemplo a 

qualidade técnica.  

1.3.2 – DESCRIÇÃO DO VÍDEO 1 COM O PRONUNCIAMENTO DE 
ARNALDO JABOR: 

 Este vídeo não varia seu padrão imagético, sendo composto apenas pelo cenário 

do Jornal da Globo e o comentarista Arnaldo Jabor discorrendo sobre os protestos que 

surgiam nas ruas em 12/03/13. Por isso, neste caso, somente foi realizada uma 

transcrição da fala de Jabor: 

 

“ Mas afinal o que  que provoca um ódio tão violento contra a cidade ? Só vimos 

isso quando a organização criminosa de São Paulo queimou dezenas de ônibus. Não 

pode ser por causa de vinte centavos ! A grande maioria dos manifestantes são filhos de 

classe média, isso é visível ! Ali não haviam pobres que precisassem daqueles vinténs, 

não. Os mais pobres ali eram os policiais apedrejados,ameaçados com coquetéis 

molotov  -  que ganham muito mal. 

 No fundo, tudo é uma imensa ignorância política, é burrice misturada a um 

rancor sem rumo. 

 Há, talvez, a influência da luta na Turquia, justa e importante contra o Islamismo 

fanático. Mas aqui, se vingam de quê ? 

 Justamente a causa deve ser ausência de causas. Isso ! Ninguém sabe mais por 

que lutar, num país paralisado por uma disputa eleitoral para daqui há um ano e meio. O 
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Governo diz que está tudo bem, apesar dos graves perigos no horizonte como a inflação, 

fuga de capitais, juros e  dólar em alta. 

 Por que não lutam contra o Projeto de Ementa Constitucional 37  (a PEC 37), 

por exemplo, ( que será votada no  dia 26 no congresso para impedir o ministério 

público de investigar) ? Talvez eles nem saibam o que que é  a PEC 37, "a lei da 

impunidade eterna". 

 Esses caras vivem no passado de uma ilusão, eles são  caricatura violenta da 

caricatura de um socialismo dos anos 50 que a velha esquerda ainda defende aqui. 

Realmente, esses revoltosos de classe média não valem nem vinte centavos.” 

 

1.3.3 – COMENTÁRIOS PRODUZIDOS PELOS USUÁRIOS 

   A partir de então, primeiramente, vamos analisar ambas as listagens dos 

comentários, os mais relevantes e os mais recentes e, dessa forma, será feita uma 

avaliação sobre a leitura das mensagens seguindo a proposta de Hall (2003). 

 Em seguida buscaremos materializar, de uma forma puntual, os sentidos 

ímplicitos e explícitos nos comments que ficaram registrados no Youtube para, assim, 

buscar-se construir uma categorização através de “termos-chave” coincidentes dentre os 

elementos contidos na expressão dos usuários sobre a temática das manifestações em 

junho de 2013.  

 

1.3.3.1 - (EXPLORAÇÃO DOS DADOS) LISTAGEM DOS 5 COMENTÁRIOS 
PRINCIPAIS NO VÍDEO 1: 

 Nesse momento, busca-se empreender o método proposto na listagem dos 

comentários principais. 

1º Comentário:  - will santos  (3 anos atrás) 

 “Infelizmente, é a mais pura verdade, muitos que estavam ali nem sabiam o por que 

de certas questoes politicas. muitos dos que diziam que os politicos nao o 

representavam, votaram neles nas ultimas eleições, muitos votaram em corruptos e 

vao pras ruas dizerem que o brasil acordou. Hipócriotas. isso mesmo hipocritas e 
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idiotas.” 

Gostei (Likes):   3 Não gostei (Deslikes):  0 

Evidentemente expressa uma concordância com o que disse Arnaldo Jabor com 

destaque para a ideia de repressão do estado contra as manifestações que ocorriam 

e contra a corrupção. 

Análise do Comentário: 

 

 

2º Comentário:  - David Bene-Hail (3 anos atrás) 

Nos vingamos da corrupção, dos 1 bilhão gastos em estádios de futebol enquanto 

pessoas morrem nas filas de hospitais, nos vingamos do salário miserável que os 

professores ganham enquanto os vagabundos do mensalão recebem regalias e mais 

regalias, nos vingamos da alienação praticada pela Rede Globo em nossos pais e 

mães de famílias mais humildes e miseráveis. Nos vingamos da alta tributação, onde 

nosso combustível é vendido 70% mais barato em nossa vizinha Argentina. Nos 

vingamos da incompetência e ganância daqueles q se dizem políticos, sr. Arnaldo 

Jabor. E na Copa do Mundo vamos protestar, gritar, xingar, quebrar oque for 

necessário para que essa bagunça chamada Brasil tome seu devido rumo e respeite os 

seus cidadãos. 

Gostei (Likes):   0 Não gostei (Deslikes):  0 

É um comentário de discordância quanto a Arnaldo Jabor que evoca sentidos contra 

a corrupção, a alienação proporcionada pela grande mídia no papel da rede 

Globo, além de um claro descontentamento com a tributação e os gastos da 

realização da Copa do mundo em 2013. 

Análise do Comentário: 
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3º Comentário:  - Julio Neto (2 anos atrás) 

“Não é a toa que todo tipo de bandido e vagabundo está sendo protegidos no Brasil; 

pois todos sabem que o PT e seus aliados comunistas estão avacalhando o país o 

quanto podem (em todos os aspectos: jurídicos, morais, e inclusive através dos 

protestos "chapa branca" do MST, Black Blocs e outros baderneiros), porque o 

interesse é chegar a uma convulsão social que dará a desculpa de virar a mesa, fechar 

o congresso e implantar de vez o comunismo (e aí fudeu tudo! - Desculpem, mas não 

tenho uma palavra melhor pra expressar a minha revolta). 

O pior é que isso já está sendo feito através do decreto presidencial 8.243. O 

congresso está se mobilizando para revogar essa porcaria, mas lá vem o PT com mais 

uma armadilha que é o plebiscito constituinte que vai acontecer no começo de 

setembro. Mais uma pedreira pra ser resolvida... 

 E a próxima armadilha é a utilização das urnas ultrapassadas (de 1ª geração - que 

não imprimem o voto, não permitem a recontagem dos votos) e não estão sendo 

usadas em nenhum lugar do mundo. Só o povo brasileiro está aceitando essa 

geringonça e sendo motivo de piada pra todo lado... 

PRECISAMOS NOS MOBILIZAR PARA IMPEDIR A UTILIZAÇÃO DESSAS 

URNAS E, ANTES DISSO, PARA SAIR DAS DIVERSAS ARMADILHAS QUE 

OS TRAIDORES PREPARARAM PARA O BRASIL.” 

 Fonte: https://www.facebook.com/centraldadireita 

Gostei (Likes):   1 Não gostei (Deslikes):  0 

Este comentário manifesta concordância com o que foi dito atribui a culpa do 

acontecido no PT ( partido dos trabalhadores). Entre os sentidos que mais ficaram 

explícitos foram o de indignação com a corrupção e o de uma caça aos 

“comunistas”. 

Análise do Comentário: 
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4º Comentário:  - kratoss7895 (2 anos atrás) 

“TUDO QUE ELE FALO É UMA MERDA. O PIOR É Q NO FINAL AINDA 

NEGAMOS A PEC 37, ALGO Q ERA PRA REDUZIR O PODER DOS CORRUPTOS 

DO MINISTERIO PUBLICO....” 

Gostei (Likes):   0 Não gostei (Deslikes):  0 

Expressa uma clara discordância quanto ao que disse Jabor e evoca o sentido sobre a 

votação da PEC 37, que se relaciona com a idéia de combate a corrupção. 

Análise do Comentário: 

 

5º Comentário:  - Marcos Antonio (2 anos atrás) 

Porra, Arnaldo Jabor, esses  0,20 centavos, que teoricamente parece um valor pequeno, 

na verdade, quando acrescentado ao valor do transporte, acaba se transformando  em 

milhões de reais. Porque reflete no preço das mercadorias e inflaciona o mercado. “Isso 

você não falou”. 

Gostei (Likes):   0 Não gostei (Deslikes):  0 

Expressa discordância quanto a Arnaldo Jabor e destaca sobre o aumento na passagem 

de ônibus e a sua relação com a inflação. 

Análise do Comentário: 
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1.3.3.2 - LEITURAS SOBRE OS COMENTÁRIOS PRINCIPAIS (VÍDEO 1): 

 

Leituras dos comentários principais (vídeo 1): 

Concordância:  2 

Discordância:  3 

Negociação:  0 

Tabela 2 - Leitura dos comentários principais no video 1 

                                               

1.3.3.3 - TERMOS DESTACADOS NOS COMENTÁRIOS DA LISTAGEM DOS 
PRINCIPAIS (VÍDEO 1): 

Conforme visto, estes foram os termos apontados como coincidentes. 

1- repressão/manifestações/corrupção 

2- grande mídia/ corrupção, rede globo, impostos, Copa do mundo (valoriza 

manifestações) 

3- PT, Comunismo, MST, Black blocs, Baderneiros, decreto presidencial 8.243, Urna 

eletrônica. 

4 –PEC 37/ corrupção 

5- 0,20 centavos/ inflação 

 

1.3.3.4 - LISTAGEM DOS COMENTÁRIOS MAIS RECENTES (VÍDEO 1): 

 Em seguida, será aplicada a mesma técnica na listagem dos comentários 

recentes. 

 

1º Comentário:  - Mariana Saroa (1 ano atrás) 

2 anos dps percebo que o Jabor só falou fatos 
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Gostei (Likes):   1 Não gostei (Deslikes):  0 

Expressa concordância com o que foi dito e menciona Jabor. 

Análise do Comentário: 

 

2º Comentário:  - Seu Delícia (1 ano atrás) 

  Só ouvi verdades. 

Gostei (Likes):   0 Não gostei (Deslikes):  0 

Expressa concordância e uma idéia de verdade sobre a análise de Jabor. 

Análise do Comentário: 

 

3º Comentário:  - Luiz Fabiano (1 ano atrás) 

Tinha razão? Meu Deus... como esses coxinhas em pleno 2015 ainda não tem coragem de 
enxergar um palmo frente a própria face? 

Gostei (Likes):   1 Não gostei (Deslikes):  0 

  Expressa discordância e expressa o sentido “coxinha” que se refere a uma ideologia da 
“direita”. 

Análise do Comentário: 

 

4º Comentário:  - Willian Viana (1 ano atrás) 

Estou vendo esse vídeo em 2015 e dando risada da profecia do Jabor. Era sim pelos R$ 0,20 
centavos. Kkkkkk...  
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Gostei (Likes):   3 Não gostei (Deslikes):  0 

Expressa concordância e menciona Jabor e os 0,20 centavos. 

Análise do Comentário: 

 

5º Comentário:  - marcelo Oliveira (2 anos atrás) 

“Primeiramente quero ressaltar que Arnaldo Jabor é um comentarista político, e não 

econômico. Eu sempre admirei o seu conhecimento, e a forma irônica como sempre fez 

seus comentários, inclusive tem um que acho fenomenal que é sobre a destruição da 

natureza. Porém, faz muito tempo que não assisto televisão, e muito menos ele; mas temos 

que olhar para a questão como um todo. A Rede Globo de Comunicações, é uma empresa 

financiada pelo grupo da Revista Time que por sua vez não faz jornalismo, é um 

escritório de relações públicas midiáticas da agenda imperialista americana. E seu 

Arnaldo Jabor é funcionário da Globo, seu discurso é pré-filtrado, tendendioso, é fácil 

constatar quando ele há muito tempo vem criticando o Ahmadinejah, Hugo Chaves, os 

países que não seguem a agenda, os “terroristas” muçulmanos, e todos sabem que não 

existem terroristas algum. Teve uma vez que num programa sobre política-economica 

mundial, um jornalista leu alguns trechos do artigo de Leonardo Boff sobre o fim do 

capitalismo e perguntado para ele sobre isso ele respondeu que Leonardo é um idealista e 

que o capitalismo não irá acabar, ele vai se reinventar, mesmo ele tendo ciência que existe 

um movimento gigantesco no mundo promovendo o fim desse modelo econômico e 

apontando para outro modelo baseado em recursos ele não pode apontá-lo como solução,  

ele está preso no sistema, o sistema bloqueia tudo. Portando não concordo com o que ele 

falou em tal programa, fico com a opinião de Karl Marx que analisou o capitalismo não 

como o fim da história, como a forma de sociedade correspondente à natureza humana, 

mas como um modo de produção historicamente transitório cujas contradições internas o 

levariam à queda. 

Esse comentário sobre as manifestações foi no mínimo patético, digno de uma pessoa 

comprada, uma mentira atrás da outra, a manifestação não foi contra a cidade como ele 
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alega no começo do vídeo, não havia só pessoas de classe média e se havia mostra 

claramente o pré-conceito de seu comentário. Depois disse que os Policiais foram 

apedrejados e ameaçados com coquetéis molotóvis, outra grande mentira. 

Ele cita, aos 39 segundos de vídeo que a luta na Turquia é contra o Islamismo fanático. 

Olha, que coisa mais absurda e mentirosa de se dizer. As manifestações que ocorrem 

naquele país são contra uma política de recessão, austeridade e desemprego criada pelos 

verdadeiros terroristas, que são os terroristas financeiros internacionais como o FMI, BCE 

e a Goldman Sachs, assim como ocorreu na Grécia. 

 Depois ele pergunta do que os manifestantes se “vingam”? Alegando que a causa deve ser 

a ausência de “causas”. Ele afirma ainda que os manifestantes são a “caricatura violenta de 

um socialismo dos anos 50”. Primeiro que os manifestantes não estão se vingando, 

segundo há muitas causas sim em questão seu Arnaldo Jabor: Roubalheira escancarada 

dos políticos, governos à serviço das corporações (inclusive logicamente das empresas 

de ônibus), salário mínimo de fome (pelo calculo do DIEESE deste ano deveria ser de 

R$2800,00), impostos e mais impostos, abismo social, etc.. etc... etc... 

Para mim esse seu discurso é uma aberração da direita agressiva do século XXI. É um 

Alex Jones brasileiro, nada mais é do que uma pessoa paga para fazer com que os 

movimentos pelas liberdades pareçam insanos. É um propagandista, tenta fazer com que 

ativistas pareçam aberrações. Aproveita-se de questões de preocupação real e a faz soar 

tão ridículas quanto possível. Tenta desviar o foco do problema propondo atenções para 

outros fatos. Ele é pago para isso !!! 

O sistema de mercado monetário de crenças religiosas está na raiz da vasta maioria dos 

desequilíbrios ecológicos e sociais que vemos no mundo de hoje. Infelizmente, isto é 

encarado como normalidade, então muitos não vêem. Podemos começar a perceber que 

essa idéia básica e prática é de fato um problema na sociedade, e está no âmago de uma 

cultura em decadência. "O maior destruidor da ecologia, a maior fonte de desperdício, 

esgotamento e poluição, o maior incitador da violência, guerra, crime, pobreza, abuso 

animal e desumanidade, o maior gerador de neuroses sociais e individuais, de doenças 

mentais, depressão, ansiedade, para não falar na maior fonte de paralisia social, que nos 

impede de adotar novas metodologias para a saúde pessoal, a sustentabilidade e o 
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progresso neste planeta, não é nenhum governo corrupto ou legislação, nenhuma 

corporação perversa ou cartel bancário, nenhuma falha na natureza humana, e nenhuma 

sociedade secreta que controla o mundo. É, na verdade, o próprio Sistema 

Sócioeconômico em sua essência". 

Fonte - Facebook: Marcelo Zeitgeist. 

Gostei (Likes):  0 Não gostei (Deslikes):  0 

Demonstra discordância quanto a Jabor e expressa sentidos como a falência do sistema 

economico, a manipulação da grande mídia e causas dos protestos como a corrupção, 

as empresas de ônibus, o salário mínimo, e os impostos  

Análise do Comentário: 

 

1.3.3.5 - LEITURAS SOBRE OS COMENTÁRIOS RECENTES (VÍDEO 1): 

 Leituras dos comentários recentes - vídeo1 

Concordância:  3 

Discordância:  2 

Negociação:  0 

Tabela 3 - Leituras dos comentários recentes - vídeo1 

 

1.3.3.6 - TERMOS DESTACADOS NOS COMENTÁRIOS NA LISTAGEM DOS 
MAIS RECENTES (VÍDEO 1): 

Conforme observado, estes foram os termos apontados como principais na investigação. 

1 – Jabor (fatos – 0,20 centavos) 

2 – Verdades ( jabor - 0,20 centavos) 

3 – coxinha (valoriza as manifestações) 
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4 – 0,20 centavos ( manifestações)   

5 – Jabor (sistema econômico, grande mídia, corrupção, empresas de ônibus, salário 

mínimo, impostos)  

 

1.3.3.7 - (TRATAMENTO DOS RESULTADOS) - COMPARAÇÃO DE 
LEITURA DAS MENSAGENS NAS DUAS LISTAGENS DE COMENTÁRIOS 
(PRINCIPAIS E RECENTES) DO VÍDEO 1: 

Análise Comentários principais: Comentários recentes: 

Concordância:  2 3 

Discordância:  3 2 

Negociação:  0 0 

Tabela 4 - Comparação de leituras de comentários principais e recentes no vídeo 1 

 

 

Gráfico 4 - Comparação dos comentários vídeo 1 
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1.3.3.8 - COMPARAÇÃO DE TERMOS COINCIDENTES DESTACADOS NAS 
DUAS LISTAGENS DE COMENTÁRIOS (MAIS RELEVANTES E MAIS 
RECENTES) DO VÍDEO 1. 

 Lembrando que o critério de escolha para esses comments foi dos primeiros 5 

que estivessem registrados em cada listagem respectivamente: Os comentários 

principais e, em seguida os comentários mais recentes. 

Termos na lista dos comentários principais (vídeo 1): 

1- repressão/manifestações/corrupção 

2- grande mídia/ corrupção, rede globo, impostos, Copa do mundo (valoriza 

manifestações) 

3- PT, Comunismo, MST, Black blocs, Baderneiros, decreto presidencial 8.243, Urna 

eletrônica. 

4 –PEC 37/ corrupção 

5- 0,20 centavos/ inflação 

 

Termos na lista dos comentários recentes (vídeo 1): 

1 – Jabor (fatos – 0,20 centavos) 

2 – Verdades ( jabor - 0,20 centavos) 

3 – coxinha (valoriza as manifestações) 

4 – 0,20 centavos ( manifestações)   

5 – Jabor (sistema econômico, grande mídia, corrupção, empresas de ônibus, salário 

mínimo, impostos)  

  

 Neste cenário, vale apontar uma disputa ideológica que mostra-se ímplícita nos 

comentários das pessoas em termos reducionistas como “coxinha” ou a “ameaça 

comunista” que demonstram um esvaziamento no debate entre os usuários do site 

Youtube em detrimento a um binarismo político que povoa as redes e isso, de fato, 

dificulta a deliberação de interesses em comum que ocorre no espaço digital. 

 Em geral, o que denota-se nesse apanhado de comentários seria a forma difusa 

de um descontentamento generalizado com a atuação do Estado que, por sua vez, 

emergiu em uma multiporadidade de causas sobre os protestos. Observa-se uma 



48 

 

concordância dos usários quanto aos protestos, inclusive a violência envolvida nesse 

processo, além disso, também estão presentes múltiplas queixas como a má qualidade 

do serviço de transporte público e, principalmente, o combate a corrupção com a 

menção de temáticas mais complexas como as disputas políticas da PEC 37 e do decreto 

presidencial 8.243 (explicação presente no anexo 1).  

 Algo também fica evidente é um embate entre valores individualistas e o comum 

de uma coletividade em inúmeras queixas mal estruturadas, porém o interessante esta na 

firmeza da opinião das pessoas. Isso é algo que aproxima-se da argumentação teórica 

proposta no capítulo 2 e, que envolve questões como a Indústria Cultural e a 

Semiformação dos sujeitos.  

  Por isso, nesse momento a análise recorreu à temática da percepção social, o 

impacto da tecnologia e da Indústria Cultural, em que os autores Frankfurtianos foram 

fundamentais ao descreverem um processo de decadência na formação cultural da 

sociedade em detrimento do mercado que, “agora se converte em uma Semiformação 

socializada, na onipresença do espírito alienado que, segundo sua gênese e seu sentido, 

não antecede à formação cultural, mas a sucede” (ADORNO & HORKHEIMER, 

1985,p.391). 

 Assim sendo, reflexão teórica realizada leva em conta a possibilidade de 

ocorrência de prévias restrições para as subjetividades e, dessa maneira, a 

Semiformação pode incutir nos indivíduos uma falsa sensação de sabedoria, esta que 

encobre uma superficialidade individualista na qual ele se encontra. Conforme explicou 

Pucci, a “semiformação, ao invés de instigar as pessoas a desenvolverem plenamente 

suas potencialidades, e assim colaborarem efetivamente na transformação social, 

propicia um verniz formativo que não dá condições de se ir além da superfície”. 

(1997,p.3). 

 Algo que também ficou evidente nos comentários do vídeo 1 com Jabor é que, 

inicialmente, ocorreu uma reação e uma repulsa das pessoas quanto ao que estava sendo 

dito pelo comentarista e, em um ponto de vista mais recente sobre os comentários, 

denota-se uma impressão de concordância com Jabor. 

 Essa argumentação será melhor explicada ao longo do capítulo 2 que analisa o 

esforço condenatório inicial produzido pela atuação de Arnaldo Jabor durante o 

acontecimento das manifestações de junho de 2013 em que, inicialmente, ele defendia 

os policiais apedrejados pelos manifestantes e, ao mesmo tempo, desqualificava o 
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assunto de forma reducionista como se fosse uma mera “baderna” e uma aglomeração 

de “vândalos”. 

   

1.4 – (PRÉ-ANÁLISE DO VÍDEO 2) - “JABOR PEDE DESCULPAS A 
MANIFESTANTES QUE CRITICOU EM PROTESTOS CONTRA AUMENTO 
NAS TARIFAS EM SP”: 

 

 Em seguida é apresentado o vídeo 2, que também integra a primeira parte desta 

análise. Ele se chama: “Jabor pede desculpas a manifestantes que criticou em Protestos 

Contra Aumento Nas Tarifas em SP” e tem a duração de 03:56 mins. O conteúdo foi 

postado em dezessete de junho de 2013 no canal do usuário MrFazsentido, que possui 

8349 inscritos. Este conteúdo possui 38.136 visualizações e 91 compartilhamentos, 

além da aprovação, com 94 votos contra uma reprovação de 55 e 207 comentários. 

 

 

Figura 5 - Fotograma do vídeo 2 com os comentários em destaque 

 

 Como já sabemos, o pronunciamento de Jabor gerou uma repercussão negativa 

no público que, consequentemente, resultou em uma onda de reprovação no espaço 

digital através de redes sociais e, consequentemente, em 14 de junho, a narrativa de 

Jabor mudou significativamente do repúdio para a retratação em um apoio fervoroso de 

um discurso pró-manifestantes no vídeo seguinte a ser analisado, em que o colunista se 
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pronunciou apenas na rádio CBN em: “Amigos eu errei” Era muito mais do que 

isso!”18

 

. Em seguida são apresentados os dados desse material: 

VÍDEO 2 Jabor pede desculpas a manifestantes que criticou em 
Protestos Contra Aumento Nas Tarifas em SP 

Data da Publicação 17/06/2013 
Duração do Vídeo 03min56 
Duração média das visualizações: 1min46 
Inscritos no canal 8747 
Visualizações do vídeo 38.624 
Compartilhamentos 98 
Gostei 95 
Não gostei 56 
Comentários 208 
Visualizações do canal 5.778.683 
Canal MrFazsentido 
URL https://www.youtube.com/watch?v=lXZCXENNMD0 
Coleta de Dados 01/01/2017 

Tabela 5 - Dados do vídeo 2 

 

 
Gráfico 5- Dados do vídeo 2 

 

 
                                                            
18 Disponível  em: https://www.youtube.com/watch?v=lXZCXENNMD0 acessado em: 02/06/2015 

https://www.youtube.com/watch?v=lXZCXENNMD0�
https://www.youtube.com/watch?v=lXZCXENNMD0�
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1.4.1 - DESCRIÇÃO DO VÍDEO 2 COM A RETRATAÇÃO DE ARNALDO 
JABOR: 

Tempo Imagem Áudio 

 

 

00:00 – 00:06 min 

 

É mostrado um fundo preto 

com letras amarelas e os 

seguintes dizeres: 

Comentarista da Rede 

Globo, Arnaldo Jabor, 

utilizou a maior rede de TV 

do Brasil [GLOBO] para 

criticar as manifestações do 

MPL e após críticas voltou 

atrás com pedidos de 

desculpas na rádio CBN 

No cano inferior direito da 

tela existe um logotipo  em 

vermelho e branco da TV 

revolta, composto pelo 

símbolo de um dedo em riste 

e uma picareta. 

 

 

Mudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00:06 – 00:12 min 

 

É mostrado um fundo preto 

com letras brancas e os 

seguintes dizeres: 

“Ouça agora a retratação 

deArnaldo Jabor na rádio 

CBN” 

No cano inferior direito da 

tela ainda consta o mesmo 

logotipo da TV-Revolta. 

 

 

mudo 
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Tempo Imagem Áudio 

 

 

 

 

0:12 – 0:34 min 

 

Observa-se um fundo preto 

com uma foto de Jabor no 

canto superior esquerdo da 

tela e, logo abaixo também 

consta um logo da rádio 

CBN. 

2 Comentários são exibidos 

na tela juntamente com a 

foto de Jabor acima e a 

esquerda na tela e o logo 

da rádio CBN abaixo e á 

esquerda na tela. 

JOÃO CARLOS 

17/06/2013-12:07 

Acho que ele ficou com 

medo de ser vaiado saindo 

na rua, pois é isto que vai 

acontecer de agora em 

diante ! Vaia nele ! 

mansilvas 

17/06/2013 - 12:06 

Para fechar o seu mea 

culpa com chave de ouro, 

abra o seu espaço no Jornal 

da Globo e repita o seu 

Errei! 

 

   _Amigos ouvintes, outro  

 

dia eu errei. Sim, errei na 

avaliação do primeiro dia 

das manifestações contra o 

aumento das passagens em 

São Paulo. Falei na TV 

sobre o que me pareceu um 

bando de irresponsáveis 

fazendo provocações por 

causa de vinte centavos. 

Era muito mais que isso; 

pois eu fiz um erro de 

avaliação -  e essa é minha 

auto crítica 

Fala de Jabor: 
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Tempo Imagem Áudio 

      

 

 

0:34 - :00:57 min 

 

2 Comentários são exibidos 

na tela: 

Rodrigo do Nascimento 

da Silva 

17/06/2013 - 11:45 

Seria bom que a mesma 

coragem que o Arnaldo 

teve ao se desculpar aqui, 

fosse demonstrada também 

na TV Globo. A não ser  

 

que la ele seja mais um 

fantoche manipulado pelo 

alto escalão que comanda a 

TV. Aguardando sua 

próxima aparição na TC. 

Se acontecer, eu venho 

aqui também pedir 

desculpas. 

Daniel Caldeira de 

Oliveira 

17/06/2013 - 11:42 

Cadê sua hombridade? na 

globo é uma coisa e aqui 

nesse misero canal outra ? 

 

 

 
Fala de Jabor: 

Este movimento, o passe 
livre, que começou outro 
dia, tinha toda a cara de 
anarquismo inútil e 
critiquei-o porque temia 
que tanta energia fosse 
gasta em bobagens quando 
há graves problemas a 
enfrentar no Brasil. Mas a 
partir de quinta-feira, com 
a violência maior da 
polícia, ficou claro que o 
movimento passe livre  
expressava uma  
inquietação que tardara 
muito no país. 
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Tempo Imagem Áudio 

 

 

 

 

 

0:57 – 1:20 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dois comentários são 

exibidos na tela: 

Rômulo Rocha Silva 

17/06/2013 - 12:01 

Peça desculpas aos 

manifestantes e a policia ! 

A policia só cumpre 

ordens, nós o povo 

sabemos disso, a 

responsabilidade pelos atos  

da PM é do Governador do 

Estado! 

Marcia Toselli Corrêa  

17/06/2013 - 12:01 

Sou a favor da 

manifestação sim! Mas não 

sou a favor de quebra 

quebra, penetras 

baderneiros, policiais 

também tem família que 

anda de ônibus sabia? Vai 

lá você vestir uma farda 

pesada e colocar Ordem. 

Sua ordem intelectual se 

restringe em pensamentos. 

Só antes que fique 

desempregado. 

 

_ Pois desde 92, faltava o 

retorno de algo como os 

caras pintadas. Os jovens 

que derrubaram um 

presidente. Hoje eu acho 

que o movimento passe 

livre expandiu-se como 

uma força política original, 

até mais rica do que os  

caras pintadas justamente 

porque não tem um rumo,  

um objetivo certo apriori. 

Fala de Jabor: 
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Tempo Imagem Áudio 

      

     

 

 

1:20 – 1:50 min 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Dois comentários são 

exibidos na tela: 

Gilmar Siqueira Barreto 

17/06/2013 - 11:46 

Arnaldo Jabor foi 

extremamente infeliz. As 

elites sempre buscam 

desqualificar as legítimas 

manifestações do povo. 

João Cândido Felisberto, 

líder da revolta da Chibata, 

em Novembro de 1910, 

sofreu da mesma nefasta 

atitude das elites e a causa 

era legítima! Jabor, mais 

cuidado ! 

Demerson gama dos 

santos 

17/06/2013-11:46 

UAI, o cara vai na TV e 

detona o movimento, se 

arrepende, diz que avaliou 

mal e coisa e tal e vem aqui 

pedir desculpas. E ainda 

me chama de amigo, hehe 

esse mundo tá é loco. 

 

 

Como escreveu Carlos 

Diegues no jornal O dia: “ 

O movimento passe livre é  

importante porque talvez o  

mundo tenha perdido a 

esperança em mudanças 

radicais. Talvez porque a 

revolução tenha perdido o 

prestígio para a mobilidade 

social. Talvez porque não 

nos sentimos mais 

representados por nenhuma 

força política. É isso, não 

vivemos diante de 

acontecimentos amigos 

ouvintes. Mas só de 

incertezas, de não-

acontecimentos. Na mídia, 

só aparecem narrativas de 

fracassos, de impunidade, 

de derrota diante do mal. 

Fala de Jabor: 
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Tempo Imagem Áudio 

 

 

 

01:52 – 2:20 min 

 

Dois comentários são 

exibidos na tela: 

Rodrigo do Nascimento 

da Silva 

17/06/2013 - 11:45 

Seria bom que a mesma 

coragem que o Arnaldo 

teve ao se desculpar aqui, 

fosse demonstrada também 

na TV Globo. A não ser 

que la ele seja mais um 

fantoche manipulado pelo 

alto escalão que comanda a 

TV. Aguardando sua 

próxima aparição na TC. 

Se acontecer, eu venho 

aqui também pedir 

desculpas. 

Daniel Caldeira de 

Oliveira 

17/06/2013 - 11:42 

Cade sua hombridade? na 

globo é uma coisa e aqui 

nesse misero canal outra ? 

 

 

 

Essa energia do passe livre 

tem que ser canalizada pra 

melhorar as condições de 

vida do Brasil. Desde o 

desprezo com que se trata 

os passageiros pobres de 

ônibus, passando pelo 

escândalo ecológico, 

passando pela pieguice do 

código penal que legitima a 

corrupção 

institucionalizada. Tudo 

esta parado e essa 

oportunidade não pode ser 

perdida. De um fato 

pequeno pode sair muita 

coisa, muito crime pode 

estar escondido atrás de 

uma bobagem. 

Fala de Jabor: 
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Tempo Imagem Áudio 

 

 

 

02:20 -02:46 min 

 

Dois comentários são 

exibidos na tela: 

Tércio Fagundes Caldas 

17/06/2013 - 11:55 

Esse negócio de dizer que 

esse modelo de 

investigação e que o 

Ministério Público só não 

investiga em três países, é 

mentira! Não existe esse 

modelo em nenhum lugar 

do Planeta, e, NÃO HÁ 

cartório de polícia em 

nenhum lugar do mundo. 

Alexsander 

17/06/2013 - 11:54 

Ha ha ha !! Reconhece que 

errou mas continua 

desqualificado para emitir 

qualquer opinião sobre 

jovens tardios!! Se és tão 

inteligente e conhecedor 

dos meios adequados, 

junte-se aos estudantes e 

levante a bandeira da 

indignação erdadeiramente, 

e pare de falar besteira ! 

 

Os fatos concretos são 

valiosos. Exemplo: Não 

basta lutar genericamente 

contra a corrupção. Há que 

se deter em fatos singulares 

e exemplares, como por 

exemplo, a terrível ameaça 

da PEC 37,  que será 

votada daqui ha uma 

semana na Câmara dos 

Deputados, e que acaba na 

prática com o Ministério 

Público, que pode reverter 

as punições do Mensalão, 

pode acabar até com o 

processo da morte de Celso 

Daniel.” 

Fala de Jabor: 
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Tempo Imagem Áudio 

      

    

02:47 – 03:15 min 

 

Dois comentários são 

exibidos na tela: 

Lilian Moreira Nogueira 

17/06/2013 - 11:53 

Agora, então resuma este 

comentário e o faça ao 

vivo, no jornal da Globo. 

Será que a emissora vai 

permitir ? Faça por que 

pegou mal pra você. 

Tércio Fagundes Caldas 

17/06/2013 - 11:52 

Segundo o delegado de 

polícia, Marcos Leôncio, 

(presidente da Associação 

dos delegados de policia 

federal) o objetivo [da 

FENAPEF] é fazer uma 

revolução na persecução 

penal. E é exatamente disso 

que o BRASIL DA 

IMPUNIDADE precisa !!! 

    existem, por exemplo: 

     comprou uma refinaria por 1 

    na, no Texas, se ela só vale 

    

 

Outros alvos concretos 

existem, por exemplo: 

Descobrir porque a 

Petrobrás comprou uma 

refinaria por um bilhão de 

dólares em Passadena, no 

Texas, se ela só vale cem 

milhões? Por que a ferrovia 

norte sul esta sendo feira 

ha 27 anos, desde a Era 

Sarney e ainda quer mais 

100 milhões para mais um 

trechinho novo ? Por que o 

PAC não andou ? Por que 

aeroporto, ferrovias e 

rodovias estão podres e são 

concessões resolvidas ?”  

Fala de Jabor: 
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Tempo Imagem Áudio 

   

 

03:15 – 03:38 min 

Dois comentários são 

exibidos na tela: 

Ricardo Augusto Lima 

Calderan 

17/06/2013 - 12:08 

Vai comentar isso também 

no Jornal Nacional ? 

Marcelo Gotardo 

17/06/2013 - 12:07 

O Cara fala merda para 

milhões de brasileiros em 

cadeia nacional no jornal 

mais assistido no País e 

fala no rádio que poucos 

ouvem que errou. Bizarro! 

Vergonhoso! This is Brasil 

Vídeo encerra em fadeout 

Por que as obras do rio São 

Francisco estão  secas ? 

Por que as obras públicas 

do Brasil custam o  dobro 

dos orçamentos ? Por que 

que a inflação está 

voltando ? Por que que a 

infra estrutura do país esta 

destruída ? Por que? E por 

aí vai, amigos ouvintes... 

Por que? Por que? Por que? 

O passe livre pode nos 

ajudar a responder essas 

perguntas.” 

Fala de Jabor: 

 

 

1.4.2 - (EXPLORAÇÃO DOS DADOS) - LISTAGEM DOS 5 COMENTÁRIOS 
PRINCIPAIS NO VÍDEO 2: 

Segue agora a listagem dos comentários e suas respectivas análises. 

 
1º Comentário:  - João Capinan (2 anos atrás) 

O QUE É JABOR? um coitado desesperado metendo os pés pelas mãos e vendendo a 
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própria alma  pra manter seu empreguinho na r globo. como um cara desses imagina 

conseguir credibilidade para as asneiras proferidas? como a emissora (globo) imagina 

que ter um boçal dessa monta lhe confere algum sinal de prestígio? respostas, por favor. 

Gostei (Likes):   3 Não gostei (Deslikes):  0 

Este comment demonstra discordância e menciona Jabor e a manipulação da grande 

mídia (Rede Globo)  

Análise do Comentário: 

. 

 
2º Comentário:  - Pedro del Alamo (2 anos atrás) 

 o jabor sempre foi um cineasta mediocre e Agora ganha dinheiro falando merda 

 

Gostei (Likes):   2 

 

Não gostei (Deslikes):  0 

Este usuário expressa discordância e menciona apenas sobre Jabor 

Análise do Comentário: 

 

 
3º Comentário:  - Pedro del Alamo (2 anos atrás) 

  tudo isso e o pensamento da globo e ela quem paga 

 
Gostei (Likes):   1 
 

 
Não gostei (Deslikes):  0 

Este comentário não expressa uma leitura precisa da mensagem de Jabor mas a 

grande Mídia é novamente mencionada. 

Análise do Comentário: 
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4º Comentário:  -  mineiro  (2 anos atrás) 

  chupa velho gagá 

Gostei (Likes):   1 Não gostei (Deslikes):  0 

Indica uma leitura de discordância e menciona Jabor. 

Análise do Comentário: 

 

 
5º Comentário:  -  H A  (2 anos atrás) 

   Seu filho da PUTA babaca do caralho! Falso moralista de merda !!! 

 
Gostei (Likes):   1 

 
Não gostei (Deslikes):  0 

Também indica discordância e menciona Jabor. 

Análise do Comentário: 

 

1.4.3 - LEITURAS SOBRE OS COMENTÁRIOS PRINCIPAIS (VÍDEO 2): 

 

Leitura dos comentários Principais (vídeo 2): 

Concordância:  0 

Discordância:  4 

Negociação:  0 

Tabela 6 - Leitura dos comentários Principais (vídeo 2): 
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1.4.4 - TERMOS DESTACADOS NA LISTAGEM DE COMENTÁRIOS            
PRINCIPAIS (VÍDEO 2): 

Conforme visto, estes foram os termos apontados na listagem dos principais comments. 

1- ataca Jabor / Grande Mídia (manipulação) 

2- ataca Jabor (concorda com os protestos) 

3- ataca Jabor / Grande Mídia. (manipulação) 

4 –ataca Jabor (concorda com os protestos) 

5- ataca Jabor (concorda com os protestos) 

 

1.4.5 - LISTAGEM DOS COMENTÁRIOS MAIS RECENTES (VÍDEO 2):  

 

1º Comentário:  -  Pedro del Alamo  (2 anos atrás) 

   tudo isso e o pensamento da globo e ela quem paga 

Gostei (Likes):   1 Não gostei (Deslikes):  0 

Este comentário se repete nas duas listagens. Ele aponta discordância e fala de Jabor 

Análise do Comentário: 

 

2º Comentário:  -  Pedro del Alamo  (2 anos atrás) 

o jabor sempre foi um cineasta mediocre e Agora ganha dinheiro falando merda 

Gostei (Likes):   2 Não gostei (Deslikes):  0 
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Este comment se repete nas duas listagens. Ele indica discordância e fala de Jabor. 

Análise do Comentário: 

 

3º Comentário:  -  Valtercides Morais (2 anos atrás) 

É verdade que um jornalista de uma TV como a rede GLOBO, tem que saber o que fala. 

Mas também é claro que muitos erram, falam e não voltam atrás, com medo de ser 

taxados como profissionais de duas opiniões. Vi nesse acontecimento em si, que Arnaldo 

Jabor mudou de opinião, mudou para melhor, e assumiu a mudança, mesmo sabendo que 

seria criticado por isso. Nisso, admiro esse jornalista. 

Gostei (Likes):   0 Não gostei (Deslikes):  0 

Demonstra uma clara leitura negociada. Entre os sentidos apontados, ficam em destaque 

Jabor, a grande Mídia ( Rede Globo) e opinião. 

Análise do Comentário: 

 

4º Comentário:  -  mineiro (2 anos atrás) 

chupa velho gagá 

Gostei (Likes):   1 Não gostei (Deslikes):  0 

É mais um comment que se repete nas listagens . É uma leitura de discordância sobre 

Jabor. 

Análise do Comentário: 
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5º Comentário:  -  paulo della (2 anos atrás) 

JABOR K. H. DO  

Gostei (Likes):   0 Não gostei (Deslikes):  0 

Este também é um comentário de discordância que menciona somente Jabor  

Análise do Comentário: 

 

1.4.6 - LEITURAS SOBRE OS COMENTÁRIOS RECENTES (VÍDEO 2): 

 

 

 

 

 

Tabela 7 - Leitura dos comentários recentes (vídeo 2) 

 

1.4.7- TERMOS DESTACADOS NA LISTAGEM DE COMENTÁRIOS MAIS 
RECENTES (VÍDEO 2): 

1- Grande mídia (manipulação) 

2- dicorda de JABOR (concorda com os protestos) 

3 – Jabor, concordância, Grande Mídia (produtores culturais)  

4- ataca Jabor (concorda com os protestos) 

5 – ataca Jabor (concorda com os protestos) 

 

Leitura dos comentários recentes (vídeo 2) 

Concordância:  0 

Discordância:  4 

Negociação:  1 
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1.4.8- (TRATAMENTO DOS RESULTADOS) COMPARAÇÃO DE LEITURA 
DAS MENSAGENS NAS DUAS LISTAGENS DE COMENTÁRIOS 
(PRINCIPAIS E RECENTES) DO VÍDEO 2: 

 

Análise dos Comentários Comentários Principais: Comentários Recentes: 

Concordância:  0 0 

Discordância:  4 4 

Negociação:  0 1 

Tabela 8 - Comparação de leituras de comentários principais e recentes no vídeo 2: 

 

 

 

Gráfico 6 - Comparação dos comentários principais e recentes do vídeo 2 
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1.4.9- COMPARAÇÃO DE TERMOS COINCIDENTES DESTACADOS NAS 
DUAS LISTAGENS DE COMENTÁRIOS (MAIS RELEVANTES E MAIS 
RECENTES) DO VÍDEO 2:  

Lembrando que o critério de escolha para esses comments foi dos primeiros 5 que 

estivessem registrados em cada listagem. 

 

Termos destacados na lista dos comentários principais (vídeo 2): 

1- ataca Jabor / Grande Mídia (manipulação) 

2- ataca Jabor (concorda com os protestos) 

3- ataca Jabor / Grande Mídia. (manipulação) 

4 –ataca Jabor (concorda com os protestos) 

5- ataca Jabor (concorda com os protestos) 

Termos destacados na lista dos comentários recentes (vídeo 2): 

1- Grande mídia (manipulação) 

2- dicorda de JABOR (concorda com os protestos) 

3 – Jabor, concordância, Grande Mídia (produtores culturais)  

4- ataca Jabor (concorda com os protestos) 

5 – ataca Jabor (concorda com os protestos) 

 

 

 Como é observável nos dados, a discordância dos usuários quanto ao que disse 

Arnaldo Jabor em sua retratação, se mostra mais agressiva nesta parte da primeira 

análise. Além disso, também é possível perceber que a postura dos usuários também é 

mais explícita com opiniões mais curtas e muitos xingamentos direcionados ao 

comentarista Jabor com alegações constantes sobre a manipulação da Grande Mídia. 

 Talvez isso possa ser justificado pelo acirramento de ânimos que ocorreu nesse 

período com a violência da repressão policial contra as manifestações e o crescimento 

dos protestos subsequentes. Ou mesmo uma preocupação latente da sociedade com a 

manipulação da informação e isso relaciona-se, de certa forma, com uma temática 

envolvendo Hegemonia e Indústria Cultural. De certa forma, os indivíduos percebem 
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uma forma tendenciosa dos MCM’s e isso evidenciou-se no caso da retratação de 

Arnaldo Jabor  sobre os protestos. 

 Além disso, naquele momento, é possível rememorar a ocorrência de um 

processo de valorização e fortalecimento dos protestos na sociedade Brasileira, com a 

adesão de diversos setores sociais além do movimento estudantil e de organizações 

como a UNE que já integravam o início dos protestos. 

 Neste entendimento, apresenta-se o ponto de vista em geral da pesquisa com a 

utilização da obra de Ianni (2000), o “príncipe eletrônico”, que seria algo como a 

Grande Mídia gerindo o seu papel social na sociedade e, desse modo, a sua participação 

junto ao exercício de uma Hegemonia, conforme explica Gramsci (1975). Isso ocorre 

por meio da retratação de Jabor que passou, então, a valorizar os protestos conforme 

alteravam-se as reações da sociedade durante as manifestações. 

 Nesse âmbito, o conceito de Indústria Cultural amplia a reflexão sobre uma 

hipótese que compreende a produção de uma narrativa telejornalística literalmente como 

um produto, uma mercadoria produzida em conformidade com as percepções de um 

público específico que, além disso minimize a possibilidade de quaisquer divergências a 

partir das próprias subjetividades dos indivíduos. 

 Por isso, o enfoque destinado pelo capítulo 2 buscará construir uma reflexão 

crítica acerca da apropriação midiática deste comentarista que, dessa maneira, foi 

exemplificado como um instrumento de conformação a um sentido dominante adequado 

à estrutura de um pensamento liberal, este, que flana por entre os indivíduos de uma 

sociedade capitalista. 

 E, finalmente, é mencionada a questão da reação social sobre a atuação de Jabor, 

que tornou-se falha em uma concepção mercadológica, a partir do momento em que ele 

rompe com o nexo comum e direciona uma agressão ao seu público majoritário em: 

“Esses revoltosos de classe média não valem nem 0,20 centavos” que é compreendido 

no estudo, como o estrato social que o posiciona em seu lugar de fala de destaque na 

corporação Globo, a qual primordialmente Jabor representa os interesses. 

 Porém, a realização de uma análise criteriosa sobre este processo de reação, que 

é proposto na forma de resistências contra um “poder” da grande Mídia, será parte da 

discussão a ser realizada no capítulo 3, por meio de uma analogia com o vídeo resposta 

chamado “Vinagre contra Arnaldo Jabor”, de autoria de Cláudia Riecken,  
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1.5 – (PRÉ-ANÁLISE: VÍDEO 3) - SEGUNDA ETAPA DE PESQUISA: 
“VINAGRE CONTRA ARNALDO JABOR” 

 A etapa seguinte na presente pesquisa se dedica a analisar o vídeo intitulado 

“vinagre contra Arnaldo Jabor” de autoria de Cláudia Riecken e postado no canal da 

mesma. 

 

 
Figura 6 - Fotograma do vídeo 3: Cláudia Riecken em: Vinagre contra Arnaldo Jabor. 

  

 Este vídeo representa uma questão levantada sobre a reação social produzida 

pelo público e a sua a interação com seus pares usuários da rede Youtube e os grandes 

meios de comunicação. Este exemplo possui até o momento, o valor de 566.504 

visualizações e 5317 compartilhamentos, com aprovação dos usuários no valor de 

18.395 votos e 395 desaprovações.  

 O vídeo também possui 2701 comentários diversos que expressam as mais 

variadas percepções sobre o posicionamento de Cláudia Riecken acerca da atuação de 

Arnaldo Jabor em “Esses revoltosos de classe média não valem nem 0,20 centavos”. 

 



69 

 

 
VÍDEO 3 Cláudia Riecken em: Vinagre contra Arnaldo Jabor.  

Data da Publicação 14/06/2013 
Duração do Vídeo 5min19 
Duração média das 
visualizações: 3min 44 
Inscritos no canal 2542 
Visualizações do vídeo 566.626 
Compartilhamentos 2327 
Gostei 18.328 
Não gostei 374 
Comentários 2.701 
Visualizações do canal 905.334 
Canal Claudia Riecken 
URL https://www.youtube.com/watch?v=oqAOz47xRAE&t=9s 
Coleta de dados 03/01/2017 

Tabela 9 - Dados do vídeo 3 

 

 
 

 

Gráfico 7 - Dados do vídeo 3 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oqAOz47xRAE&t=9s�


70 

 

1.5.1 - TRANSCRIÇÃO DO VÍDEO COM O DEPOIMENTO DE CLÁUDIA 

RIECKEN EM “VINAGRE CONTRA ARNALDO JABOR”: 

 

 Este vídeo também não varia seu padrão imagético, sendo composto apenas pelo 

cenário de um cômodo da casa de Cláudia Riecken que discorre sobre a sua reação 

diante da fala de Arnaldo Jabor sobre os protestos que se formavam nas ruas. Por isso, 

neste caso somente é mencionada a transcrição da fala de Cláudia riecken a seguir: 

 

 “E assim/ Eu estou tão cansado/ mas não pra dizer, que eu não acredito mais em 

você! (trecho da música: Pescador de Ilusões de 1971)19

 Isso é pra São Paulo, isso é pro Brasil, isso é pra minha família, isso é pra você 

Arnaldo Jabor: eu acabo de ouvir sua manifestação..., enfim, sua reportagem no jornal 

da globo, convenhamos é a globo, que sobre a manifestação de São Paulo tem mostrado 

os policiais machucados, coisa que na internet, os meus amigos jornalistas, funcionários 

e tantas outras pessoas que estavam lá, a gente vê outra realidade né?! A manifestação 

em São Paulo foi marcada por uma reação absurda, desequilibrada da polícia. As 

pessoas gritando: violência não! E os caras (policiais) descendo o gás lacrimogêneo, 

prendendo gente a torto e a direito só porque estava com vinagre, se tivesse um pano na 

bolsa ia preso e essas pessoas estavam lá pra dizer dos 0,20 centavos que o senhor 

chama de "vinténs" e diz que eram visivelmente pessoas da classe média. 

 

 Como é que o senhor sabe que eram visivelmente pessoas da classe média? O 

senhor entrevistou todas as pessoas que estavam lá? O senhor viu na televisão as 

pessoas da classe média que nãoprcisam de 0,20 centavos, e aí o senhor diz no seu 

vídeo:"O que faz um ódio tão grande só comparado ao PCC (Primeiro Comando da 

Capital) não é? Porque isso São Paulo? Na verdade o que o senhor chamou de uma 

ilusão caricatura, essas pessoas estão vivendo uma ilusão dos anos 50. O senhor é que 

esta vivendo uma ilusão, o senhor virou uma caricatura de mal gosto e diz que a 

ausência de causas e que faz a causa dessas pessoas. A Turquia com as causas 

justificadas da Turquia... Na Turquia é que é bonito né? Mas essas pessoas tem uma 

ausência de causas e a ignorância política delas... 

                                                            
19 Análise da canção disponível no anexo 2 
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 Eu vou dizer uma coisa pro senhor, senhor Arnaldo Jabor: _ O senhor podia 

fazer um papel mais decente com seu poder de mídia, com a sua exposição e com o 

respeito que o senhor tem ao longo dos anos, a gente sempre ficou meio assim meio: 

'Arnaldo Jabor' esse cara merece respeito. Eu tive a oportunidade de mediar uma das 

suas palestras como convidada, o senhor fala do perfil psicológico do Brasil. O senhor 

tem coisas muito ricas mas as pessoas sempre ficam assim entre uma admiração 

respeitosa e um certo "humpf", talvez porque a gente se sinta meio ignorante, o senhor é 

tão inteligente não é? E ai o senhor posta uma ignorância das pessoas e a ausência de 

causas... Ausência de causas em São Paulo? Isso deve ser uma piada. O senhor leu a 

"Isto é" dessa semana? A "Veja-São Paulo" vai? Que tem mais a "cara" dessa coisa 

Rede Globo, Revista Veja... todas as revistas semanais. O que esta acontecendo? São 

Paulo esta sitiada, as pessoas estão sendo mortas mesmo quando elas entregam as coisas 

num assalto. A empregada doméstica foi morta porque foi pagar uma conta na casa 

lotérica. Os nossos filhos estão sendo assaltados, sequestrados né?  

 Eu também não ando de ônibus mas não é preciso ser pobre pra querer um país 

melhor, pra criar condições para as pessoas que trabalham conosco, por nós, e que, 

eventualmente, por esse desmando e esse exagero viram assassinos, viram 

enlouquecidos e que, de alguma forma nós somos um, nós vamos nos encontrar meu 

caro! Então quando o senhor postula a sua inteligência:"_Vocês deviam estar 

protestando sobre a PEC 37!" Isso demonstra uma ignorância semântica de sua parte de 

que os 0,20 centavos e a PEC 37 são parte de uma mesma ponte aonde a gente precisa 

dizer: Enough! It´s enought! Chega! É suficiente! Não é!? Então a PEC 37 do 

Ministério Público que vai ser cortada fora de poder julgar ou avaliar crimes então a 

impunidade vai ser eterna e essa votação vem no dia 26. Seria tão lindo ver o senhor na 

televisão dizendo: "-Pessoas, meu respeito pelos manifestantes, vamos manter a calma, 

vistam-se de branco, pintem a cara". O senhor acha tudo é política né? E que a 

maturidade política faria as coisas? Sim, mas é a maturidade política engrenada com as 

pessoas, engrenada com as instituições, engrenada com as pessoas que estão dizendo 

que elas têm causas aos milhões em São Paulo pra protestar. Não é? E que a PM deu 

forma pra essa manifestação. Agora eu também quero ir. Agora todo mundo quer ir! 

Escuta: Porque não? Como assim? Você toma bala de borracha mesmo quando você 

esta dizendo: Ei paz! Ei todo mundo lá: "Não violência!" e aquela reação! Então o 

senhor podia diminuir a ignorância das pessoas, fazer um papel educativo, ser um líder 
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construtivo e não uma caricatura de si mesmo. E dizer: "Olha sabe o que é a PEC 37? É 

uma boa causa pra gente continuar também. Porque a gota dá´gua de 0,20 centavos foi 

nota 10! Ao invés de a gente estar só atrás das câmeras fazendo sucesso, fazendo 

apologias de "inteligência" do que é importante realmente esse bando de "vândalos". 

Devia estar fazendo liderança de "Gente grande" que é o que esse país precisa. Porque 

esta todo mundo falando pra mudar do Brasil e eu acho que a gente tem que mudar o 

Brasil. 

 O senhor, sinceramente, me decepcionou profundamente! Essas pessoas tem 

razões e talvez o senhor no seu conforto não tenha a sensibilidade de perceber que a 

comunicação não é assim tão "bobinha"! Se estivessem se manifestando 

intelectualmente da PEC 3720

 Pois sabe o que? Os vinténs não são por causa da pobreza nem por causa da 

pequeneza. A pequeneza não vê a grandeza que tem cada ser humano que São Paulo 

esta massacrado. Massacrado com 2,5 de solução dos crimes que tem aqui. Gente que 

trabalha, que paga imposto e que... sabe o que? Existe amor em SP tá? Seu Arnaldo 

Jabor.” 

 as pessoas tinham valor.  

 

1.5.2 - (EXPLORAÇÃO DOS DADOS) - LISTAGEM DOS COMENTÁRIOS 
PRINCIPAIS NO VÍDEO 3: 

 

 

1º Comentário:  -  Thyago Freitas de Arruda (3 anos atrás) 

Cláudia, quando ele disse "Falta de causas", não foi por não haver causas, e sim, por 

haver uma luta sem causas definidas. Isso se chama inconsistência. E o que você disse 

significa incapacidade de interpretação. É claro, que em São Paulo e no Brasil todo, há 

infinitas causas pelas quais devemos lutar, mas os manifestantes são incapazes de 

defini-las. A maior parte das pessoas, de classe média, que revindicam pelas causas 

das classes inferiores, fazem isso muito mais por "modinha", por ter uma vida 

entediada, cercada de privilégios. Não estou dizendo que todos são assim, mas temos 

                                                            
20 Consta no anexo 1 um breve esclarecimento sobre a PEC 37 
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lembrar que nem todos os artistas que praticam filantropia, fazem por coração, e sim, 

por puro marketing pessoal. O "Chega" não é o fim em si, é apenas o folego do 

discurso, que depende da língua e principalmente do cérebro. 

   Concordo com você, quando diz que a critica dele não foi muito construtiva, mas 

temos que concordar, que em alguns pontos, ele tinha toda a razão. A atitude da 

manifestação é perfeita, mas o entusiasmo em volta dela é realmente péssimo. 

Devemos nos manter concentrados no nosso objetivo em vez de nos iludirmos por 

algum aspecto do objetivo conquistado. 

 

Gostei (Likes):   1 

 

Não gostei (Deslikes):  0 

 
Análise do Comentário: 

Este comentário manifesta uma leitura negociada quanto ao que disse Cláudia Riecken e 

aponta sentidos como a ausência de causas das manifestações. 

 

 

 

2º Comentário:  -  Gerson Pereira Boy (2 anos atrás) 

É o Jabor estava certo heinnnnn... Basta ver as pesquisas eleitorais.... Modinha sim, fui 

nas manifestações no Rio, meu cartaz contra o pezão estava lá, e adiantou de que???  

E o Alckmim? Fica a reflexão. 

Gostei (Likes):   0 Não gostei (Deslikes):  0 

Esse usuário é discordante quanto a Cláudia Riecken e aponta os termos manifestações, 

modinha, Alckmin, e pezão 

Análise do Comentário: 

 

 

 



74 

 

 

3º Comentário:  -  Vera Fonseca (2 anos atrás) 

Amei, a melhor mensagem e fala deste ano, arrasou... 

Gostei (Likes):   0 Não gostei (Deslikes):  0 

Manifesta concordância com Cláudia e não indica termos específicos no comentário. 

Análise do Comentário: 

 

 

 

 

4º Comentário:  -  roxana maria Filett (3 anos atrás) 

resolvi ir até o fim. Sem escapar da obviedade mais vulgar e apelando para um 

sentimentalismo barato, errou feio nas análises sobre as manifestações em São Paulo que, 

invariavelmente, assumiram o viés violento e as depredações escandalosas. Fraco. Pra 

falar do Jabor precisa ter ideias mais sofisticadas. 

Gostei (Likes):   0 Não gostei (Deslikes):  0 

Expressa clara discordância de Claúdia e destacam-se termos como: manifestações, 

depredação e Jabor. 

Análise do Comentário: 
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5º Comentário:  -  roxana maria Filett (3 anos atrás) 

Errou feio... Mudou tudo, na sequencia...  

Gostei (Likes):   0 Não gostei (Deslikes):  0 

Expressa discordância de Cláudia e faz referência as manifestações. 

Análise do Comentário: 

 

1.5.3 - LEITURAS SOBRE OS COMENTÁRIOS PRINCIPAIS (VÍDEO 3): 

 

Leituras dos comentários principais (vídeo 3): 

Concordância:  1 

Discordância:  3 

Negociação:  1 

        Tabela 10- Leituras dos comentários principais (vídeo 3): 

 

 

1.5.4 - TERMOS DESTACADOS NOS COMENTÁRIOS PRINCIPAIS (VÍDEO 
3): 

1- Ausência de causas / classe média/ manifestações/ ilusão 

2 - Manifestações, Modinha, Alckmin, e Pezão 

3- indefinido 

4 - Manifestações, Violência, Vandalismo e Jabor. 

5 – Manifestações 
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1.5.5 - LISTAGEM DOS COMENTÁRIOS MAIS RECENTES (VÍDEO 3): 

 

1º Comentário:  -  Gerson Pereira Boy (2 anos atrás) 

É o Jabor estava certo heinnnnn... Basta ver as pesquisas eleitorais.... Modinha sim, fui 

nas manifestações no Rio, meu cartaz contra o pezão estava lá, e adiantou de que???  

E o Alckmim? Fica a reflexão. 

Gostei (Likes):   0 Não gostei (Deslikes):  0 

Comentário repetido de discordância que aponta termos como Manifestações, 

Modinha, Alckmin, e Pezão. 

Análise do Comentário: 

 

 

 

2º Comentário:  -  Vera Fonseca (2 anos atrás) 

Amei, a melhor mensagem e fala deste ano, arrasou... 

Gostei (Likes):   0 Não gostei (Deslikes):  0 

Expressa concordância com Cláudia e menciona discurso. 

Análise do Comentário: 

 

 

 
3º Comentário:  -  roxana maria Filett (3 anos atrás) 

resolvi ir até o fim. Sem escapar da obviedade mais vulgar e apelando para um 
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sentimentalismo barato, errou feio nas análises sobre as manifestações em São Paulo 

que, invariavelmente, assumiram o viés violento e as depredações escandalosas. Fraco. 

Pra falar do Jabor precisa ter ideias mais sofisticadas. 

Gostei (Likes):   0 Não gostei (Deslikes):  0 

Comentário repetido de discordância que indica os termos manifestações, violência, 

Vandalismo e Jabor. 

Análise do Comentário: 

 

 

4º Comentário:  -  roxana maria Filett (3 anos atrás) 

Errou feio... Mudou tudo, na sequencia... 

Gostei (Likes):   0 Não gostei (Deslikes):  0 

Mais um comentário que se repete, este expressa discordância de Cláudia e faz 

referência as manifestações.  

Análise do Comentário: 

 

 
5º Comentário:   David Bene-Hail (3 anos atrás) 

Virei fã dessa mulher. Maravilhoso discurso! 

Gostei (Likes):   0 Não gostei (Deslikes):  0 

Expressa concordância com Cláudia e aponta como termos o discurso. 

Análise do Comentário: 
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1.5.6 - LEITURAS SOBRE OS COMENTÁRIOS RECENTES (VÍDEO 3): 

    Leitura dos comentários mais recentes (vídeo 3): 

Concordância:  2 

Discordância:  3 

Negociação:  0 

     Tabela 11 - Leitura dos comentários mais recentes (vídeo 3): 

 

1.5.7 - TERMOS DESTACADOS NOS COMENTÁRIOS RECENTES (VÍDEO 3): 

 

1- Manifestações/ Modinha/ Alckmin e Pezão 

2- Discurso 

3- Manifestações, Violência, Vandalismo e Jabor. 

4- Manifestações 

5- Discurso 

 

1.5.8 - (TRATAMENTO DOS RESULTADOS) - COMPARAÇÃO DE LEITURA 
DAS MENSAGENS NAS DUAS LISTAGENS DE COMENTÁRIOS 
(PRINCIPAIS E RECENTES) DO VÍDEO 3: 

Análise dos Comentários Comentários Principais: Comentários recentes: 

Concordância:  1 2 

Discordância:  3 3 

Negociação:  1 0 

Tabela 12 - Comparação de leituras de comentários principais e recentes do vídeo 3: 
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Gráfico 8- Comparativo dos comentários vídeo 3 

                                   

1.5.9 - COMPARAÇÃO DE TERMOS COINCIDENTES DESTACADOS NAS 
DUAS LISTAGENS DE COMENTÁRIOS (MAIS RELEVANTES E MAIS 
RECENTES) DO VÍDEO 3: 

Termos da lista dos comentários principais (vídeo 3): 

1- Ausência de causas / classe média/ manifestações/ ilusão 

2 - Manifestações, Modinha, Alckmin, e Pezão 

3- indefinido 

4 - Manifestações, Violência, Vandalismo e Jabor. 

5 – Manifestações 

 

Termos da lista dos comentários recentes (vídeo 3): 

1- Manifestações/ Modinha/ Alckmin e Pezão 

2- Discurso 

3- Manifestações, Violência, Vandalismo e Jabor. 

4- Manifestações 

5- Discurso 
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 Conforme foi realizado anteriormente é possível, através da comparação entre 

esses termos, realizar uma análise sobre a coincidência entre os sentidos implícitos 

expressados pelos usuários. No caso do vídeo 3, a discussão dos usuários dedica-se 

principalmente a uma apuração sobre o resultado dos protestos e numa discordância 

quanto a autora e o vídeo resposta utilizado, ao contrário do que mostraram os dados 

quantitativos do vídeo, que apontam a conquista de uma expressiva notoriedade em 

views e likes pelo canal de Cláudia Riecken. 

 De um modo geral quanto aos comentários, observou-se a prevalência de uma 

visão pessimista quanto as manifestações, que é relacionada a uma ideia de vandalismo 

ou de uma ilusão condenatória, como sendo apenas uma “modinha” de engajamento 

político oriunda de setores da classe média. 

  Neste sentido, assim como fez Gramsci (1982), Williams (1992) menciona sobre 

a ação de produtores culturais e, define o momento da criação cultural de uma maneira 

relacionada ao produtor mas também a todo indivíduo, que direta ou indiretamente 

participa dele.  
“A ligação [ entre produtores culturais e grupos dominantes] pode ser 
exclusiva, de modo que o trabalho cultural é desempenhado apenas 
para o grupo dominante. Pode ser estrategicamente inclusiva, de modo 
que, embora seja desempenhado para todos, isso se faz no interesse do 
grupo dominante” ( p. 216). 

 Seguindo além, mesmo que as tentativas de alguma inferência sobre esses 

comentários possa ser, eventualmente, infrutífera devido aos próprios procedimentos de 

armazenamento e seleção destes dados pelo Youtube e, que são considerados 

ineficientes pela pesquisa, já que os comentários principais e recentes tendem a se 

repetir em uma lista que contém milhares de outras opiniões de usuários. Por isso, a 

pesquisa direcionou-se para uma análise que parte do ponto de vista da produção no 

processo comunicativo. 

 Adentrando essa questão da linguagem, Williams (1979.p.21) explica que buscar 

a sua definição seria algo sempre, implícita ou explicitamente, como uma definição dos 

seres humanos no mundo e todas as categorias, incluindo a própria linguagem, seriam 

construções que somente com muito esforço podem, dentro de um sistema particular de 

pensamento, serem separadas para uma investigação da relação entre essas categorias. 

 De toda forma, talvez o resultado mais perceptível sobre esse período 

emblemático, seja que o povo brasileiro redescobriu as manifestações como uma ação 
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legítima contra um poder e uma atuação ineficiente do Estado e, isso é algo que perdura 

no imaginário coletivo da sociedade até os dias de hoje. 

 Assim, é possível apontar, mesmo que superficialmente, a ocorrência de várias 

grandes manifestações em um passado recente que culminaram no impeachment da 

presidente Dilma e, nos protestos atuais que formaram a maior greve geral já realizada 

no país, estas, que são contra as reformas da previdência almejadas por um governo 

envolto em polêmicas sobre golpismo e deslegitimidade. 

 A obra de Williams (1979), é importante neste capítulo porque analisa o 

consumo literário da classe operária inglesa e, dialogando com a Escola de Frankfurt, 

desponta como um precursor em uma reflexão Marxista sobre a conceituação de cultura 

e sua relação com a historiografia britânica. Trata-se de: “... uma teoria das 

especificidades da produção material cultural e literária dentro do materialismo 

histórico”(p.7) 

 Por isso, a noção de cultura, conforme enfatizado na bibliografia experimentada, 

não integra uma concepção reducionista sobre a cultura popular e sua expressão pelos 

indivíduos. Além do conceito de “Ideologia” que, em uma concepção “Marxista”, tem 

uma conotação negativa mas, para Williams passa a ter outra proposição: 
“Ideologia”, então, reverte para uma dimensão específica e prática: o 
processo complicado no qual os homens “se tornam” (são) conscientes 
de seus interesses e de seus conflitos. Os atalhos categóricos para uma 
distinção (abstrata) entre uma consciência “verdadeira” e uma “falsa” 
é então efetivamente abandonado, como deve ser em toda a prática 
(1979; p. 68). 

 Em geral, da mesma forma como ocorreu em  um passado recente, é possível 

traçar um padrão, mesmo que superficial, quanto a esse tipo de manifestações como 

algo inicialmente envolto em desaprovação pela sociedade, que abomina a violência, 

seguindo-se a uma repressão violenta do Estado e, surge então uma subsequente 

valorização dos manifestantes na sociedade e, além disso, uma posterior desilusão com 

os resultados de um ciclo de coação e enfrentamento entre a atuação do Estado e a 

formação de Resistências por parte do povo. 

 Neste sentido, o espaço digital pode ser uma alternativa viável para compreender 

melhor essa construção de um consenso sobre a percepção social da realidade e a 

produção de um sentido dominante a ser partilhado entre os indivíduos na sociedade e, 

neste sentido, Williams(1979), afirma que “nenhum modo de produção e portanto 

nenhuma ordem social dominante e portanto nenhuma cultura dominante, nunca, na 
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realidade, inclui ou esgota toda a prática humana, toda a energia humana e toda a 

intenção humana”( p.128). 

1.6 – (PRÈ-ANÁLISE: VÍDEO 4) TERCEIRA ETAPA DE PESQUISA: 
“DATENA É SURPREENDIDO EM PESQUISA! PASSE LIVRE 13/06/13”: 

  Na terceira fase da pesquisa, será analisado um episódio envolvendo o, até então, 

apresentador do programa Brasil Urgente, na TV Bandeirantes, José Luís Datena que, 

no dia 13 de junho, apresentou uma enquete para o público telespectador durante uma 

matéria “ao vivo” sobre as manifestações em São Paulo sob a legenda: “Impasse livre - 

manifestantes se preparam para uma nova onde de protestos”. 

 

 
Figura 7- Fotograma do vídeo 4 :Datena surpreendido em pesquisa! Passe livre. 

   

 O vídeo 4 a ser analisado, se chama “Datena surpreendido em pesquisa! Passe 

Livre 13/06/13”21

                                                            
21 Disponível em: 

 e foi postado no canal do usuário Fabio Hemeg, em 16/06/2013. Este 

https://www.youtube.com/watch?v=7cxOK7SOI2k acessado em 13/12/2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=7cxOK7SOI2k�
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conteúdo possui 1.443.884 visualizações com 3511 compartilhamentos e, dados de 

aprovação de 3.783 contra uma reprovação de 231. Ele também possui 6.186 

comentários. 

 

VÍDEO 4 Datena surpreendido em pesquisa! Passe livre. 
Data da Publicação 16/06/2013 
Duração do Vídeo 3min05 
Duração média das visualizações: 2min07 
Inscritos no canal 396 
Visualizações do vídeo 1.449.022 
Compartilhamentos 3575 
Gostei 3.820 
Não gostei 234 
Comentários 6.024 
Visualizações do canal 1.986.996 
Canal Fabio Hemeg 
URL https://www.youtube.com/watch?v=7cxOK7SOI2k 
Coleta de dados 05/01/2017 

Tabela 13 - Dados do vídeo 4 

 

 
Gráfico 9 - Dados do vídeo 4 
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 Nessa matéria, que teve a duração de 3 minutos, foi aplicada uma pesquisa de 

opinião: “você é a favor dos protestos?” enquanto Datena afirmava: “Baderna! Me 

inclua fora dessa! Eu votaria no não!” enquanto relacionava as manifestações com 

vandalismo e os impedimentos ao trânsito.  

 Mesmo com o apresentador, a todo o momento, condicionando a angulação da 

matéria e buscando influenciar a percepção do público, a enquete mostrava a aprovação 

da população quanto aos protestos e, apresentava como últimos valores: Não com 1943 

votos e sim com 3025 votos. 

 Datena se mostrou contrariado com o resultado e, literalmente, censurou a 

pesquisa, solicitando para retirarem a pergunta do ar, enquanto afirmava que a pergunta 

estava mal formulada e, que os espectadores estavam vendo as imagens de um protesto 

que, naquele momento ocorria de uma forma pacífica. 

 A seguir, o programa retira a pesquisa do ar e recomeça o contador do início, 

agora, com a legenda na tela: “Polícia detém manifestantes no centro de São Paulo”, 

além de reformular a enquete com a pergunta: “Você é a favor de protestos com 

baderna?”, enquanto Datena, novamente, se esforçava em rotular as manifestações de 

“vandalismo” e legitimar a repressão policial. 

 No entanto, novamente, a pesquisa mostrava claramente que a população se 

posicionava a favor dos protestos, apresentando como resultados para o não: apenas 998 

votos, enquanto pra o sim: 2391 votos. O apresentador então, resignado afirma: “O 

povo esta tão “p” da vida que apoia qualquer tipo de protesto pelo que eu vi. (...) então 

pode tirar daqui.”, disse Datena referindo-se a tirar a matéria do ar. 

 

 

 

Figura 8- Fotograma do vídeo 4 com o placar da enquete final 
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1.6.1 - DESCRIÇÃO DO VÍDEO 4 COM JOSÉ LUÍS DATENA E A ENQUETE 
NO PROGRAMA BRASIL URGENTE: 

 

Tempo Vídeo Áudio 

 

00:00 – 00:30 min 

 

Imagem do Programa 

Brasil Urgente com Datena 

falando em plano médio e 

imagens dos protestos 

sendo exibidas no telão ao 

centro, com a seguinte 

legenda: 

IMPASSE LIVRE 

MANIFESTANTES SE 

PREPARAM PARA 

NOVA ONDA DE 

PROTESTOS 

 

“Então baderna eu sou 

contra, velho. Baderna, me 

inclua fora dessa. Me 

inclua fora dessa nesse 

negocio de baderna, me 

inclua fora dessa. 

Entendeu? 

Fala de Datena: 

Eu acho que o protesto tem 

que ser pacífico, não pode 

ter depredação, não pode 

impedir via pública. E joga 

esses caras contra a 

população pois tem muita 

gente revoltada contra 

essas pessoas que estão 

fazendo esse tipo de 

protesto violento. 

Então eu vou fazer uma 

pesquisa em cima disso 

aqui. Deixa eu ver a 

pergunta que fizeram aí: A 

pesquisa! Onde é que está a 

pesquisa? 
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Tempo Vídeo Áudio 

 

 

00:30 – 00:40 min 

 

A seguir, mantém-se o 

mesmo cenário com 

Datena e o telão ao centro 

exibindo imagens dos 

protestos. A legenda da 

matéria então dá lugar a 

uma enquete com os 

seguintes dizeres: 

Você é a favor deste tipo 

de protesto ? 

00011 97207-5400 - NÃO  

00011 97207-56- SIM  

  

Você é a favor desse tipo 

de protesto, que inclui ai 

depredação pública, o 

pessoal andando nas vias 

públicas.  

Fala de Datena: 

 

 

 

 

 

 

 

0:41 – 01:03 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

O cenário mantém-se com 

Datena falando em plano 

americano e o telão ao 

centro exibindo imagens 

dos protestos. No rodapé é 

exibida a enquete: (nota-se 

que os dados da pesquisa já 

estão contrariando Datena)  

- Você é a favor deste tipo 

de protesto ? 

00011 97207-5400 

NÃO (869 votos) 

0001197207-5600 

SIM (977 votos) 

 

Não to perguntando sobre 

aumento da passagem - 

por que eu também sou 

contra, mas o tipo de 

protesto de protesto que 

tem acontecido com 

quebra pau. Até agora, a 

maioria - eu não sei se os 

caras entenderam bem, 

mas a maioria ta achando 

que esse protesto de  

Fala de Datena: 
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0:41 – 01:03 min 

 

 

    

 

  

quebrar tudo é legal. Quer 

dizer, a opinião do povo 

prevalece, eu não quero 

aqui... eu dou a minha 

opinião. Eu não sou a 

favor desse tipo de quebra-

quebra, protesto porque eu 

acho que é vandalismo, 

acho que é vandalismo. 

 

 

01:04 – 01:15 min 

O enquadramento muda e 

Datena fica sozinho ao 

centro da imagem em 

plano médio com um fundo 

azulado. 

No rodapé da imagem é 

exibido o resultado da 

enquete que continua a 

contrariar o apresentador 

aumentando a disparidade 

entre os resultados.  

- Você é a favor deste tipo 

de protesto ? 

000011-97207-5400 

NÃO (1231 votos) 

00001197207-56 

SIM ( 1661 votos) 

É, esse tipo de protesto 

com baderna, eu sou 

contra. Eu votaria no não. 

Eu votaria no não, porque 

eu não sou a favor desse 

tipo de protesto. 

Fala de Datena: 

Você é a favor desse tipo 

de protesto? Não!  

 

 

 

 

Tempo Video Áudio 
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Tempo Vídeo Áudio 

 

 

01:30 – 01:48 min 

 

A seguir, o enquadramento 

muda novamente e Datena 

volta a aparecer com o 

telão ao seu lado, dessa vez 

em plano aberto com o 

telão na lateral do vídeo.  

No rodapé da imagem, os 

dados da enquete 

continuam a crescer 

vertiginosamente a favor 

dos protestos. 

Você é a favor deste tipo 

de protesto ? 

000011 97207-5400 

NÃO (1850 votos) 

00001197207-56 

SIM ( 2806 votos) 

 

 

 

 

 

 

 

Será que nós formulamos 

mal a pergunta? Você é a 

favor deste tipo de protesto 

com baderna ? 2839 

pessoas disseram que são a 

favor desse tipo de 

protesto. O cara que liga, tá 

vendo ali tudo calmo, 

tranquilo, pode achar ate 

que a pergunta é essa. 

Fala de Datena: 
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Tempo Vídeo Áudio 

 

 

02:07 – 02:18 min 

 

A seguir, o enquadramento 

muda novamente, Datena 

some da imagem e fala 

somente em “off” enquanto 

o telão ocupa toda a 

imagem exibindo as 

multidões nos protestos. 

A enquete desaparece da 

tela com os resultados e 

surge em seu lugar a 

seguinte legenda: 

“Impasse livre: Polícia 

detém manifestantes no 

centro de São Paulo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadê a outra pesquisa que 

eu pedi pra fazer aí? Pra 

ver se as pessoas 

entenderam ou não, ou se  

é isso mesmo. 

Fala de Datena: 
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Tempo Vídeo Áudio 

 

02:19 – 02:27 min 

 

A imagem não se modifica 

e Datena continua falando 

em “off” enquanto o telão 

ocupa toda a imagem 

exibindo as multidões nos 

protestos. 

A legenda anterior 

desaparece e surge em seu 

lugar uma nova enquete 

com os dados zerados: 

Você é a favor de protesto 

com baderna? 

0000 11 97207-5400  

NÃO (8) 

0000 11 97207-56 

SIM ( 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Você é a favor de protesto 

com baderna ? Isso aí tá... 

começando outra pesquisa 

pra ver se o povo tinha 

entendido. 

Fala de Datena: 
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Tempo Vídeo Áudio 

 

02:30 – 03:05 min 

 

O programa retorna  ao seu 

enquadramento inicial com 

Datena em plano médio e o 

telão ao seu lado exibindo 

imagens dos protestos. 

A nova pesquisa, apesar de 

ter sido reiniciada, mostra 

uma disparidade no 

resultados a favor das 

manifestações. 

Placar final da enquete: 

Você é a favor de protesto 

com baderna? 

0000 11 97207-5400  

NÃO (998) 

0000 11 97207-56 

SIM ( 2351) 

 

Mas o povo...já deu pra 

sentir... O povo tá tão pê da 

vida com aumento de 

passagem, não interessa se 

é de ônibus, trem, metrô, o 

povo ta  pê da vida que ate 

qualquer tipo de 

protesto...pelo que eu vi. 

Fala de Datena: 

Eu fiz 2 pesquisas,achei ate 

que uma palavra poderia 

simplesmente não estar 

sendo bem entendida, a 

palavra protesto, poderia 

englobar um protesto com 

baderna ou sem 

baderna,mas as 2 pesquisas 

deram praticamente a 

mesma proporção, o 

mesmo resultado. As 

pessoas estão apoiando o 

protesto por que não 

querem aumento de 

passagem. Então pode tirar 

daqui” 
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1.6.2 - (EXPLORAÇÃO DOS DADOS) LISTAGEM DOS COMENTÁRIOS 
PRINCIPAIS DO VÍDEO 4: 

 
1º Comentário:  -  Augusto Oliveira (1 ano atrás) 

EI DATENA, VAI TOMA NO CU! 

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 

"Será que a gente formulou a pergunta errado" ? 

Gostei (Likes):   18 Não gostei (Deslikes):  0 

Não é possível estabelecer uma leitura precisa e aponta-se a falha na enquete. 

Análise do Comentário: 

 

2º Comentário:  -  JJ Felipe G Aleister (1 ano atrás) 

EI DATENA, VAI TOMA NO CU! 

Gostei (Likes):   15 Não gostei (Deslikes):  0 

Expressa discordância e menciona Datena. 

Análise do Comentário: 

 

 
3º Comentário:  -  Mauricio Weber  (2 anos atrás) 

Tão engraçado ler os comentários agora... Cadê o gigante? Já dormiu? 
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 

Povinho bosta, no fim das contas ERA SÓ POR 20 CENTAVOS. 

Se contentaram com as promessas e esmolas que a Dilma meteu no cu de vocês e todo 
mundo voltou pra casa com o rabinho entre as pernas. Brasil, um país de otários! 
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Gostei (Likes):   12 Não gostei (Deslikes):  0 

Expressa concordância com Datena e destacam-se os termos Gigante, povo, 0,20 
centavos e Dilma. Este comment também possui 3 réplicas. Sendo a primeira de 
Discordância, a segunda indefinida e a terceira negociada. Nelas são apontados termos 
como protestos e gigante. 

Análise do Comentário: 

 

 

 
4º Comentário:  -  Levy Nunes (1 ano atrás) 

Lixo mesmo kkkkkkkkk sem argumento gosta de falar so o que o povo gosta so pra ter 
audiência. 

Gostei (Likes):   9 Não gostei (Deslikes):  0 

Demonstra discordância quanto ao que disse Datena e indica termos como a 
audiência para a grande mídia 

Análise do Comentário: 

 

 

 
5º Comentário:  -  Raian moreira (8 meses atrás) 

Será que nós formulamos mal a pergunta? rsrs, o bicho não aceita a verdade. 

Gostei (Likes):   6 Não gostei (Deslikes):  0 

Aponta discordância quanto a Datena e menciona a enquete e a verdade. 

Análise do Comentário: 
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1.6.3 - LEITURAS SOBRE OS COMENTÁRIOS PRINCIPAIS (VÍDEO 4): 

 

Leituras dos comentários principais (vídeo 4): 

Concordância:  1 

Discordância:  3 

Negociação:  0 

Tabela 14 - Leituras dos comentários principais (vídeo 4): 
 

1.6.4 - TERMOS DESTACADOS NA LISTAGEM DOS COMENTÁRIOS 
PRINCIPAIS (VÍDEO 4): 

1- Enquete 

2 – Datena 

3 – Gigante/ povo/ 0,20 centavos e Dilma 

4 – Datena, audiência, /grande Mídia 

5 – Enquete e verdade 

 

1.6.5- LISTAGEM DOS COMENTÁRIOS MAIS RECENTES (VÍDEO 4): 

 
1º Comentário:  -  Gustavo Ferreira (2 meses atrás) 

HAHAHAHAHAHAHAHAHA. 

Gostei (Likes):   0 Não gostei (Deslikes):  0 

Denota-se discordância através da ironia.  Não foi possível escolher nenhum termo. 

Análise do Comentário: 
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2º Comentário:  -  Mc Lovin (3 meses atrás) 

o sistema só aceita o que ele não pode evitar 

Gostei (Likes):   1 Não gostei (Deslikes):  0 

Não é possível realizar uma leitura precisa. É mencionado o sistema capitalista. 

Análise do Comentário: 

 

 
3º Comentário:  -  Gustavo (5 meses atrás) 

o dia em que a panelinha do bananal trollou o datena 

Gostei (Likes):   0 Não gostei (Deslikes):  0 

Expressa discordância  por meio da ironia sobre Datena e também refere-se a enquete. 

Análise do Comentário: 

 

 
4º Comentário:  -  Arthur Miguel (6 meses atrás) 

kkkkkkkk... por isso a globo não faz enquete desse tipo.. 

Gostei (Likes):   0 Não gostei (Deslikes):  0 

Este também indica discordância, ironiza a enquete e refere-se a Grande Mídia. 

Análise do Comentário: 
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5º Comentário:  -  Raian moreira (8 meses atrás) 

Será que nós formulamos mal a pergunta? rsrs, o bicho não aceita a verdade. 

Gostei (Likes):   6 Não gostei (Deslikes):  0 

Comentário repetido que expressa discordância e refere-se a enquete e a verdade. 

Análise do Comentário: 

 

 

1.6.6 – LEITURAS SOBRE OS COMENTÁRIOS RECENTES (VÍDEO 4): 

 

Leituras dos comentários recentes (vídeo 4): 

Concordância:  0 

Discordância:  4 

Negociação:  0 

Tabela 15 - Leituras dos comentários recentes (vídeo 4): 

 

1.6.7 - TERMOS DESTACADOS NA LISTAGEM DOS COMENTÁRIOS MAIS 
RECENTES (VÍDEO 4): 

1 - Sem termo definido 

2 – Sistema capitalista 

3 - Enquete 

4 – Enquete/ Grande mídia 

5 – Enquete/ verdade 
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1.6.8 - (TRATAMENTO DOS RESULTADOS) COMPARAÇÃO DE LEITURAS 
DE COMENTÁRIOS NAS DUAS LISTAGENS (PRINCIPAIS E RECENTES) 
DO VÍDEO 4: 

 

Análise dos Comentários Comentários Principais: Comentários recentes: 

Concordância:  1 0 

Discordância:  3 4 

Negociação:  0 0 

Tabela 16 - Comparação de leituras de comentários do principais e recentes no vídeo 4: 

  

 

 

Gráfico 10 - Comparação entre os comentários principais e recentes (vídeo 4) 
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1.6.9 - COMPARAÇÃO DE TERMOS COINCIDENTES APONTADOS NAS 
DUAS LISTAGENS DE COMENTÁRIOS (MAIS RELEVANTES E MAIS 
RECENTES) DO VÍDEO 4: 

Termos na lista dos comentários principais (vídeo 4): 

1- Enquete 

2 – Datena 

3 – Gigante/ povo/ 0,20 centavos e Dilma 

4 – Datena, audiência, /grande Mídia 

5 – Enquete/ verdade 

 

Termos na lista dos comentários recentes (vídeo 4): 

1 - Sem termo definido 

2 – Sistema capitalista 

3 - Enquete 

4 – Enquete/ Grande mídia 

5 – Enquete/ verdade 

 

 

 Relacionando o termos coincidentes em ambas as listagens de comentários do 

vídeo 4, é possível entender melhor sobre o episódio de Datena e a sua desastrosa 

enquete sobre as manifestações de junho de 2013.  

 Desta maneira, nota-se uma preocupação enfático dos usuários quanto a verdade 

sobre os protestos e a manipulação da grande mídia, além de outras referências como o 

slogan “o gigante acordou”. No entanto, o principal aspecto a ser destacado em uma 

reflexão crítica sobre as manifestações de junho de 2013, talvez seja que a sociedade 

brasileira há muito tempo não se mobilizava de uma maneira tão expressiva, gerando 

assim uma maior pressão e participação populares na gestão do Estado como deveria ser 

em uma sociedade Democrática, de fato.  
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CAPÍTULO 2 - OS REVOLTOSOS QUE NÃO VALIAM UM VINTÉM - MÍDIA, 
HEGEMONIA E SEMIFORMAÇÃO 
 

 

Desde a chegada da internet, uma das mudanças fundamentais para o 

fortalecimento da ideia de que seria possível, em algum momento, uma postura mais 

participativa de um público capaz de questionar, refletir e buscar mudanças efetivas nas 

contradições impostas pela realidade sócio-política-econômica da atualidade foi, sem 

dúvidas, a utilização das redes sociais enquanto ferramenta digital estratégica de 

mobilização social.   

Entretanto, o viés comunicacional a ser explorado no presente trabalho pretende 

compreender a atuação da grande mídia no cenário das manifestações populares e 

analisar a declaração polêmica de um de seus mais destacados cronistas, Arnaldo 

Jabor22.  O pronunciamento do colunista sobre as manifestações que ocorriam, no dia 12 

de junho de 2013, desencadeou um processo de indignação no público que além de 

tomar as ruas, se organizou em rede para protestar contra sua fala. Assim, como 

veremos adiante, a grande mídia que costuma se posicionar como um “porta-voz” na 

Sociedade, além de não ter cumprido seu papel, gerou um sentimento de repulsa e fez 

com que Arnaldo Jabor buscasse uma retratação em seu pronunciamento23

 Neste entendimento, o texto dedica-se à construção de um reflexão crítica sobre 

como a produção de sentidos gerados pela mídia, muitas vezes, pode resultar numa 

recepção em conformidade aos seus próprios interesses, mas também pode desencadear 

uma reação antagônica, como o que aconteceu com o público que, além de condenar a 

repressão violenta do Estado, também foi o reflexo, naquele momento, da aversão de 

uma sociedade que não se sentia representada. 

.  

 

 

 

 

 
                                                            
22-Jornal da Globo. Jabor. Arnaldo. 2013. Disponível em: http://g1.globo.com/jornal-da-
globo/videos/t/edicoes/v/arnaldo-jabor-fala-sobre-onda-de-protestos-contra-aumento-nas-tarifas-de-
onibus/2631566/ acessado em: 13/01/16    
23-Rede CBN. Jabor. Arnaldo. 2013 “Amigos eu errei. Era muito mais do que isso!”. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=i1Gj_z0aw8I acessado em: 14/01/16 

 

http://g1.globo.com/jornal-da-globo/videos/t/edicoes/v/arnaldo-jabor-fala-sobre-onda-de-protestos-contra-aumento-nas-tarifas-de-onibus/2631566/�
http://g1.globo.com/jornal-da-globo/videos/t/edicoes/v/arnaldo-jabor-fala-sobre-onda-de-protestos-contra-aumento-nas-tarifas-de-onibus/2631566/�
http://g1.globo.com/jornal-da-globo/videos/t/edicoes/v/arnaldo-jabor-fala-sobre-onda-de-protestos-contra-aumento-nas-tarifas-de-onibus/2631566/�
https://www.youtube.com/watch?v=i1Gj_z0aw8I�
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2.1 - O PAPEL DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

 

Existe uma crença quase irrefutável, reverberada todo o tempo pelos meios de 

comunicação, através da propagação de  um discurso jornalístico permeado por  termos 

como a “liberdade” e o respeito às individualidades, de que vivemos em um espaço 

social-democrático. Sob esta ótica é fundamental que seja feita a observação do 

cotidiano das pessoas comuns enquanto representantes de uma parcela considerável da 

opinião pública e, no caso do presente trabalho, o foco da análise concentra-se no 

espaço virtual. Outro ponto primordial para a constituição deste raciocínio será 

investigar a maneira nefasta como o pensamento liberal pode assumir uma 

expressividade e anunciar, em meio a um quadro de semiformação na sociedade, uma 

predominância de concepções individualistas que, de certo modo, costumam se 

sobrepor aos interesses coletivos. 

No contexto atual, constata-se que a profusão de informações disponibilizadas 

pelos MCM’s, além de dificultar a formulação de um discernimento sobre a realidade, 

na percepção do público, muitas vezes, tende a direcionar esse mesmo público receptor 

a uma mimese ou homogeneização das consciências. Reiterando esta concepção, 

Adorno e Horkheimer (1985) explicam que: 
[...]a liberdade de escolha da ideologia, que reflete sempre a coerção 
econômica, revela-se em todos os setores como a liberdade de 
escolher o que é sempre a mesma coisa [...] e nesse lugar se edificam 
os preceitos explicitados sobre a indústria cultural atuando na mimese 
dos receptores.(P.156)  

Assim, fica evidenciada a tendência de alinhamento com um ideário de 

reconhecimento social que pode influenciar a estruturação de uma subjetividade comum 

nos indivíduos. Ou seja, algo que confirma alguns sentidos predominantes capazes de 

direcionar o público a uma equidade nas percepções sobre os fatos que, dessa maneira, 

influenciam opiniões, comportamentos e estilos de vida retroalimentados por uma 

representação midiática dos acontecimentos que, por sua vez, denota a necessidade de 

um olhar crítico sobre a dinâmica proporcionada entre a grande mídia e a sociedade na 

produção e apropriação da informação jornalística. 

Em virtude disso, objetiva-se explorar a temática proposta, sob a perspectiva da 

ocorrência prévia de uma conformação a um pensamento liberal, considerando-se o 

crescente protagonismo do mercado e a influência midiática que Ianni (2000) aponta 



101 

 

como um “intelectual moderno” que opera no núcleo da produção simbólica da 

sociedade atual, na medida em que  veicula valores e normas de conduta agregados à 

lógica de um sistema de produção capitalista. Assim, as produções, bem como as 

reproduções dos ideais de alguns estratos sociais na/pela sociedade seriam reverberados 

pelos meios de comunicação de massa e, dessa maneira, seria ratificada uma ótica 

parcial sobre os acontecimentos que pode resultar em um nivelamento da subjetividade 

dos indivíduos comuns alocados pela Indústria Cultural em um estado de semiformação.  

Nesse sentido, aponta-se à necessidade de uma crítica epistemológica que 

proporcione ao profissional da área de comunicação, algumas possibilidades de 

avaliação sobre as imbricações de um referencial discursivo que se empenha 

estrategicamente em constituir as subjetividades de um modo coerente a sentidos 

dominantes que são propagados cotidianamente pelos MCMs24

Primordialmente, é preciso considerar o contexto de uma privatização cognitiva 

dos indivíduos por conglomerados de comunicação que, fomentados por corporações 

transnacionais, operam na lógica de um sistema de produção que possui objetivos 

próprios e, se relaciona com a naturalização de um ideário liberal na sociedade. Dessa 

forma, são reforçados sentidos que ratificam a ótica individualista por entre os atores 

sociais que, consequentemente, podem amenizar a formação de uma percepção social 

adequada diante das contradições geradas em nossa realidade. 

. 

Por isso, é substancial que se estabeleçam conexões entre o exercício de um 

pensamento hegemônico na sociedade e a reverberação do sentido dominante por meio 

dos MCMs, mais especificamente pela televisão, onde tal prática ocorre de modo 

contínuo no cotidiano. Depreende-se então, uma lógica de mercado que influencia a 

produção das narrativas e tornando-as previamente coerentes, em maior ou menor grau, 

de um sentido específico que é ecoado na trama social e que pode repercutir nas 

percepções e nas interações simbólicas dos indivíduos, considerando a própria atuação 

do Estado neste processo.  

Enfim, trata-se de um momento midiático que expôs algumas relações entre as  

manifestações em junho de 2013 e a propagação de um pensamento liberal através dos 

comentários de Arnaldo Jabor que foram emitidos, naquele momento, em cadeia 

nacional pelo mais expressivo grupo de comunicação brasileiro,  mais especificamente, 

pelas organizações Globo. O episódio em questão, foi selecionado para este capítulo a 
                                                            
24-  A utilização do termo MCMs ao longo do texto refere-se aos meios de comunicação de massa. 
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fim de representar um reflexo de nosso cotidiano, da cultura em que vivemos e que, de 

alguma forma, também corroboramos. É perceptível que foi constituído um viés de 

compreensão em que o comentarista é apropriado pela Indústria Cultural e reproduz sua 

lógica como uma estratégia de convencimento para uma sociedade que vive em estado 

de semiformação. Ou seja, como algo que opera no nível da própria cognição dos 

indivíduos e, portanto, de forma que limitaria a formação de um discernimento sobre as 

grandes manifestações que ocorreram em junho de 2013.  

É premente, portanto, compreender como os grandes meios de comunicação se 

apropriam do discurso e da aceitação social em uma concepção elitizada, para a 

produção de esforços explicativos sobre o surgimento dos protestos que podem, por 

conseguinte, vir a direcionar o nosso olhar para além de um entendimento tácito sobre a 

Hegemonia. Neste entendimento, tanto a influência da modernização tecnológica na 

comunicação social, como a Indústria Cultural contribuem na viabilização de um 

processo de reverberação para uma ideologia dominante.  

Destacam-se nesse escopo, os esforços de Arnaldo Jabor para construção de uma 

opinião jornalística sobre as manifestações de  2013 enquanto estratégia de aproximação 

do público de classe média e as consequências da ineficiência de tais esforços. O 

retorno do público receptor escapou ao projeto e ao controle do emissor e o resultado foi 

uma reação negativa do público em relação às mensagens proferidas. Pressupõe-se que 

tal episódio, provavelmente, tenha influenciado uma posterior mudança de angulação do 

colunista sobre os protestos que ocorreram, o que corrobora  a  ideia que um 

(con)formador de sentidos deve ser coerente a uma percepção social  previamente 

articulada a um sentido predominante na trama social. 

 

2.2 - MÍDIA E HEGEMONIA 

 

 É notável como, diante de momentos de catarse social, algumas personalidades 

percebidas socialmente como atreladas à formação de alguma consciência crítica na 

sociedade, exponham a sua credibilidade conquistada junto ao público, para 

posicionarem-se explicitamente de uma forma coerente com sentidos dominantes, 

mesmo que isso não pareça razoável, assim como foi com Jabor que defendeu a 

repressão violenta do Estado contra os manifestantes que estavam nas ruas.  
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É sabido que a grande mídia objetiva a credibilidade por meio da vinculação 

social e, em virtude disso,  almeja um enfoque, para a informação produzida, que esteja 

de acordo com o exercício de uma Hegemonia. Por isso, habitualmente são apropriados 

indivíduos reconhecidos como porta vozes dentre um público específico, na maioria das 

vezes elitizado, e no caso do presente trabalho, uma figura pública conhecida e 

reconhecida pela classe média. A corporação midiática Globo, pode ser citada no Brasil, 

como um exemplo prolífico da comunicação utilizada a serviço de práticas 

hegemônicas, como é o caso da relação entre MCMs com o comentarista Arnaldo Jabor. 

Assim, destaca-se a relevância do papel social de Arnaldo Jabor, uma vez que 

ele desempenha a função de jornalista opinativo em uma coluna no Jornal da Globo e na 

rádio CBN (Central Brasileira de Notícias). O colunista se baseia em análises sobre 

acontecimentos da atualidade para repercutir posicionamentos ideológicos que, 

frequentemente, conformam seus discursos com a agenda liberal. A corporação Globo, 

onde Jabor atua, possui a segunda maior TV pública comercial do mundo em que, 

diariamente, interesses voltados ao “mercado” são propagados para um público 

estimado em 183 milhões de pessoas, no Brasil e no exterior25

Quando se iniciaram os protestos contra o aumento da passagem no transporte 

público, no dia 12 de junho, Jabor afirmava sobre os manifestantes em sua coluna no 

Jornal da Globo e na rádio CBN: "Esses revoltosos de classe média não valem  nem 

0,20 centavos", condenando, desse modo, o surgimento dos protestos e defendendo uma 

ideologia liberal de acordo com a visão da corporação midiática na qual ele atua.  

.  

Observando o desempenho de Jabor percebe-se que há, muitas vezes, uma 

confecção perniciosa de narrativas de medo que são dispostas em esforços explicativos 

sobre os fatos para a sociedade. Operando como um “porta voz” do mercado, ele 

amedronta e confunde seu público direcionando  o olhar a favor de interesses que nem 

sempre têm posicionamentos claros. Por isso, é perceptível como, eventualmente, o 

comentarista torna-se tendencioso, quando critica a atuação de governos que não 

seguem a agenda liberal e, de acordo com a argumentação, quando desqualificou os 

protestos populares que se formavam em meio a estereótipos como “vandalismo”. 

                                                            
25- Disponível em: http://rdeglobo.globo.com/ePortal/institucional/foldereletronico/g_globo_brasil.html. 
Acesso em 08/06/2015 à 13:55 hs. 

http://rdeglobo.globo.com/�
http://rdeglobo.globo.com/�
http://redeglobo.globo.com/Portal/institucional/foldereletronico/g_globo_brasil.html�
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Analisando a etimologia e o siginificado da palavra “vândalo”, verifica-se sua 

origem no Latim “Vandalus”26, que seria o nome atribuído à tribo germânica que 

saqueou Roma em 455, enquanto o nome adotado pelos membros dessa tribo sobre si 

mesmos seria Wandal, algo traduzido como “errante”. No entanto, essa nomenclatura 

foi historicamente associada a depredações sem sentido, pelo modo como foram 

destruídos os monumentos da cidade, conforme a análise de significado do termo 

demonstra: “aquele que pratica atos de vandalismo; adjetivação de Bárbaro, sem 

cultura, selvagem, destruidor, vandálico.”27

Relacionando o registro histórico, com a significação da palavra e a sua 

utilização na grande mídia, conclui-se que “vândalo” foi um termo estrategicamente 

naturalizado em narrativas jornalísticas com um objetivo de conceber uma “realidade” 

peculiar, sobre quaisquer protestos divergentes ao status quo para, dessa maneira, 

relacioná-los, na esfera social, a um contexto essencialmente pejorativo com enfoque de 

depredação. 

 

A ratificação de uma concepção sobre a "realidade" conforme explica Sodré 

(2002), pode ser entendida como uma exposição sobre o fatos que ultrapassa a menção 

nos meios de comunicação para integrarem um “imaginário” coletivo no cotidiano. Para 

o autor, seria como a difusão de um senso comum socialmente modelado a respeito dos 

acontecimentos em evidência na esfera social. 

Entendendo a relevância pública da ocorrência das grandes manifestações em 

junho de 2013, é compreensível o modo como a grande mídia se apropriou de figuras 

socialmente aceitas em um público escolhido, para uma representação conformadora 

sobre os fatos a uma sociedade que clama por informação.  

O comentarista Arnaldo Jabor tornou-se notório publicamente em virtude de sua 

produção cinematográfica e literária. Naquele momento, ele era reconhecido dentre 

setores da classe média com uma fonte de credibilidade intelectualizada acima dos 

padrões e, deste modo, conquistou um lugar de fala de destaque na mídia hegemônica, 

onde até então discorreu com autoridade e atuou não só como um porta-voz da elite em 

seus comentários, mas como um intelectual respeitado. 

Para Gramsci (1982), todos os homens são intelectuais, entretanto, somente 

alguns desempenhariam tais funções na sociedade, pois 
                                                            
26- Disponível em: http://origemdapalavra.com.br/site/palavras/vandalismo/ 
27- Disponível em: http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-
portugues&palavra=vândalo  
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“cada grupo social, nascendo no terreno originário de uma função 
essencial no mundo da produção econômica, cria para si, ao mesmo 
tempo, de um modo orgânico, uma ou mais camadas de intelectuais 
que lhe dão homogeneidade e consciência da própria função, não 
apenas no campo econômico, mas também no social e no político.” 
(p.4) 

Ao longo do tempo, o ideário de Gramsci foi sendo ressignificado por diversos 

autores que desenvolveram aplicações dessa visão compatíveis com seus contextos, 

levando em conta a modernização tecnológica e as mudanças na relação entre a 

sociedade e a mídia através dos MCMs.  

Uma concepção inovadora de “intelectual” foi proposta por Ianni (2000), que 

intersecciona a visão de Gramsci sobre o exercício de uma Hegemonia associada às 

organizações comunicacionais e aos meios de comunicação. Octávio Ianni afirma que 

Maquiavel concebeu um manual sobre o poder que se personifica na figura de um líder 

em sua obra “O príncipe”. A partir disto, Ianni elaborou uma noção atualizada para essa 

temática, posicionando a grande mídia no “lugar” de articulação  que denominou de 

"Príncipe Eletrônico". Segundo o autor, o “Príncipe Eletrônico” é  permeado pelos 

aspectos da sociedade midiatizada e configura-se como um intelectual orgânico 

atualizado que “simultaneamente subordina, recria, absorve ou simplesmente ultrapassa 

os outros.” (IANNI.2000.p.145). 

Nesse sentido, Arnaldo Jabor  enquanto representante notório da grande mídia,  

pode ser compreendido como um intelectual orgânico na medida em que desempenha a 

função  de articulador do modus operandi de um grupo social (alguns setores da classe 

média) a serviço de uma preponderância de percepções elitizadas sobre os 

acontecimentos no Brasil. 

Essa afirmação pode ser constatada por meio de uma breve menção da trajetória 

profissional de Jabor. Um dos pontos relevantes do seu percurso refere-se a um dos 

documentários produzidos ao longo de sua carreira. Segundo o próprio Jabor28

                                                            
28- Presente em: 

, o longa-

metragem “Opinião Pública” (1967), é um filme produzido no escopo do “cinema 

verdade” da década de 60 que,  analisa as opiniões da classe média carioca em um 

período recente ao golpe militar de 1964. O documentário aborda assuntos como a 

juventude, a família burguesa, a política e os meios de comunicação e busca mostrar 

como existia na “elite” da época, um clima de conservadorismo e ingenuidade que 

apoiou  a implantação da ditadura militar no país. 

https://www.youtube.com/watch?v=VUAhXFVkc8A acessado em 25/01/17 

https://www.youtube.com/watch?v=VUAhXFVkc8A�
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Assim, a atuação de Jabor pode ser entendida de forma aproximada e coerente 

com uma representatividade sobre a classe média e seu ponto de vista e, por isso, seu 

lugar de fala na sociedade é relacionado com sua a atuação no Jornal da Globo e os 

segmentos do público espectador envolvidos no processo comunicativo. 

Sendo assim, mostra-se pertinente uma averiguação sobre os esforços 

explicativos produzidos pelo comentarista que, por sua vez, são reiteradamente 

estruturados em um tom apocalíptico, onde quaisquer assuntos se relacionam e 

amparam a articulação de narrativas a serviço de interesses que não costumam ser 

proferidos com clareza para o público. 

A partir disso, outro ponto mostra-se crucial: a questão do desenvolvimento 

tecnológico que, na atualidade, também se concretizou nos aparelhos privados de 

Hegemonia (a exemplo da grande mídia) que exercem uma influência considerável 

sobre a sociedade e, por isso, torna relevante o diálogo com a obra de autores 

frankfurtianos em busca de uma reflexão que abarque uma transversalidade nas 

questões que envolvem a mídia, a Indústria Cultural e a comunicação social. 

Neste sentido, Marcuse (1999.p.73) explica que, a tecnologia, assim como a 

totalidade dos instrumentos que caracterizaram a era da máquina, “é ao mesmo tempo 

uma forma de organizar e perpetuar as relações sociais”, manifestando o pensamento e 

padrões do comportamento dominantes, ou seja, como “um instrumento de controle e 

dominação”. 

De acordo com Adorno e Horkheimer, o conceito de Indústria Cultural  

explicado como consequência de um processo de mercantilização e padronização da 

cultura proporcionado pela sociedade industrial e reverberado através dos MCMs.  No 

caso da representação jornalística da informação, pode-se afirmar que é transformada 

através da técnica que, a subverte em uma lógica capitalista e, desta forma, pode 

envolver os indivíduos em uma atmosfera social distorcida sobre os acontecimentos. 

Tais características podem, consequentemente, atenuar a formação de criticidade social 

junto às narrativas produzidas e esvaziar as possibilidades de autonomia dos indivíduos, 

conforme explicam os autores : “Sob o monopólio privado da cultura a tirania deixa o 

corpo livre e vai direto à alma.”(ADORNO & HORKHEIMER, 1985,p.125) 

Em vista disso, a tecnologia empregada pelos MCMs no âmbito da Indústria 

Cultural, foi explicada por Adorno e por Horkheimer (1985) como um aparato de 

dominação que opera pelo capital e que pode influenciar no inconsciente social, de 
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acordo com modelos culturais em uma conformidade a interesses mercadológicos, como 

é o caso de Arnaldo Jabor que, apropriado pela mídia, atua como um porta-voz 

ideológico de um sistema para um público específico.  

Por isso, a racionalidade do indivíduo é direcionada para uma manutenção do 

capital e, dessa maneira produz uma falsa aproximação entre o indivíduo e a sociedade. 

Este argumento contempla, de certo modo, o que Adorno (1986a) denominou como 

“pseudo-individuação”. A proposição do autor, adaptada ao contexto atual, poderia 

indicar uma adesão dos indivíduos a uma “lógica do mercado” de um modo análogo aos 

ensinamentos dos autores de Frankfurt sobre a Indústria Cultural que cria uma “[...] 

falsa identidade do universal e do particular [...]” (ADORNO E 

HORKHEIMER,1985,p.114), conduzindo uma relação entre o indivíduo, a sociedade e 

a atuação da grande mídia que objetiva uma “[...]integração deliberada, a partir do alto, 

de seus consumidores [...]” (ADORNO, 1986a, p.92). 

Partindo de uma análise sobre a produção da informação como uma mercadoria, 

depreende-se como isso pode repercutir em uma representação midiática que seja 

fidedigna sobre os fatos e, demonstra uma relevância em entender melhor o modo como 

é atingido o objetivo almejado que, neste caso, é de apenas de satisfazer a demanda de 

um público consumidor. 

Ou seja, ao analisarmos a atuação de Arnaldo Jabor em relação ao surgimento 

dos protestos, compreende-se que houve uma perda de seu “lugar de fala” na mídia, no 

momento em que ele se descaracteriza como um “porta-voz” e desqualifica seu próprio 

público, atribuindo a “Vândalos de classe média”, um “ódio injustificado” de quem não 

precisa importar-se com apenas 0,20 centavos. 

Por isso,  é perceptível na fala de Jabor, o posicionamento da valorização de uma 

postura individualista em detrimento a uma coletividade e fica explícita uma coerência a 

uma ideologia presente no estrato social para o qual ele se direciona, o pensamento 

liberal.  
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2.3 - ESTADO DEMOCRÁTICO E PENSAMENTO LIBERAL 

 

Na medida em que construiu-se uma reflexão sobre a produção das 

representações midiáticas relativas aos acontecimentos pela via da Indústria Cultural, 

seguiremos rumo à uma discussão sobre a influência de um pensamento liberal neste 

processo como um todo. Para tal, foi utilizada uma fundamentação teórica relacionada à 

formação do Estado, disposta em clássicos da literatura política como Thomas Hobbes e 

Norberto Bobbio. 

Quando Hobbes (2000,p.146,147) demonstra um pessimismo diante da natureza 

humana em: "Homo homini lupus est"29

A formação da lei, como a conhecemos, foi sedimentada ao longo do tempo em 

valores pertencentes à uma ideologia dominante  influenciadora do poder do Estado 

sobre a sociedade. Dessa forma, a contribuição de Hobbes (2000.p.114), de certa 

maneira, descreve uma trajetória de ratificação para isso, já que, todos concordaram 

contratualmente em abdicar de seus direitos em favor do soberano. A partir de então, o 

soberano passou a deter o monopólio sobre a legitimidade da coerção e tornou-se um 

representante do cidadão. 

 , justifica premencia da formação do Estado 

onde um Soberano decidiria sobre todas as esferas. Para o autor, se todos os  homens 

vivessem em estado de natureza, viveriam em estado de guerra, logo, seria necessário 

que houvesse um poder instituído, capaz de criar parâmetros para manter sob controle, a 

própria natureza humana, permitindo, portanto, que o homem pudesse viver em 

coletividade. Tal poder seria baseado na aceitação de um pacto social amparado pelo 

medo, pacificador das relações em uma sociedade que todos estariam submetidos a um 

poder centralizador e incontestável que, por sua vez, administraria o conflito perpétuo 

entre os homens no estado de natureza por meio da restrição e punição nas formas da 

lei. 

Em termos de sistemas políticos que representam o cidadão, a democracia é a 

forma mais recente de organização social que atribui a titularidade do poder ao comum 

em sociedade, onde as decisões coletivas são adotadas pelo povo mediante mecanismos 

de participação que confiam a legitimidade desse poder a um representante eleito.  No 

caso brasileiro, é aplicado o modelo político da democracia representativa em que as 

                                                            
29- “O homem é o lobo do homem.” 
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decisões que regem a sociedade, são tomadas indiretamente por representantes eleitos 

pelo povo. 

Por isso, as forças políticas que conquistam a representatividade na democracia 

tendem a instituir um aparelhamento das instituições e, para consolidar sua ideologia, a 

investir em aparelhos privados de Hegemonia,  conforme podemos observar nos 

grandes meios de comunicação de massa contemporâneos. Ao se averiguar a existência 

de uma dimensão viva da sociedade atuando na democracia, problematiza-se: é possível 

afirmar que o pensamento liberal que se empenha em  estabelecer-se, enquanto  

onipresença na sociedade,  influencia o Estado,  atuando taticamente  nas questões 

sócio-políticas do cotidiano através dos meios de comunicação enquanto aparelhos 

privados de Hegemonia?30

Deslocando a reflexão do texto para a gestão do Estado nas sociedades 

capitalistas atuais, fica explícita uma concentração deste poder de decisão no que, Boron 

(2001) exemplificou como os "novos leviatãs", referindo-se às corporações 

transnacionais que exercem influência sobre os Estados. Portanto, a extensão desta 

analogia denota a necessidade de uma reflexão sobre o nosso modelo de democracia, 

que se encontra sob a influência de um pensamento liberal quase onipresente em nossa 

própria sociedade. 

  

A formação do Estado moderno surgiu da necessidade de limitar o monopólio 

deste poder centralizador e, da mesma forma, uma estrutura de domínio do estado 

político. Neste sentido, a melhor forma de limitação seria, segundo Bobbio (2006a), 

através de sua distribuição conforme ocorre na Democracia. Porém, confome foi 

explicado, algumas características do pensamento liberal permeiam a sociedade 

capitalista e seguindo uma tendência de aproximação entre a concepção do Estado 

democrático e alguns preceitos da doutrina do liberalismo econômico.  

Por isso, embora Bobbio afirme que "no século passado manifestou-se o 

contraste entre liberais e democratas, a corrente democrática levou a melhor, obtendo 

gradual mas inexoravelmente a eliminação das discriminações políticas, a concessão do 

sufrágio universal" (Idem, Ibidem, p.96), o que fica evidente é que a ideologia liberal 

pode sim, muitas vezes, exercer influência na própria democracia através dos aparelhos 

privados de Hegemonia que estão sob sua tutela e que, em virtude disso, a reflexão aqui 

                                                            
30- Para tanto, vale relembrar a dicotomia mencionada anteriormente entre a ocorrência de 
quaisquer manifestações contra os impedimentos causados ao trânsito nas ruas. 
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proposta entende que regimes denominados como democráticos, possam sim, ser 

coerentes a um pensamento liberal. 

Vale ressaltar que a doutrina liberal é a favor da democracia formal. Porém, o 

indivíduo pertencente ao povo que, originalmente, seria o detentor deste poder de 

participação sofre a influência de um pensamento coletivo preexistente que esvazia a 

possibilidade de uma autonomia e, por isso, transfere esse direito de decisão para uma 

estrutura de Estado negando uma participação democrática de fato. Aproximando a 

questão sobre a influência midiática neste processo, o posicionamento de Jabor denota 

um individualismo no qual um “vintém” não seria uma causa justa para representantes 

de classe média integrarem as manifestações, já que “teoricamente” não precisavam se 

importar com um aumento na passagem do transporte coletivo.  

Embora historicamente a democracia e o liberalismo não estejam próximos em 

outras concepções de Estado, o texto busca empreender uma conciliação entre a 

democracia e o liberalismo como necessidades atendidas pela ideologia da classe 

detentora do poder econômico, a burguesia liberal, conforme explica Bobbio (2006b). 
É o pressuposto não só histórico, mas também jurídico do Estado 
democrático. Estado liberal e Estado democrático são 
interdependentes em dois modos: na direção que vai do liberalismo à 
democracia, no sentido de que são necessárias certas liberdades para o 
exercício correto do poder democrático, e na direção oposta que vai da 
democracia ao liberalismo, no sentido de que é necessário o poder 
democrático para garantir a existência e a persistência das liberdades 
fundamentais. Em outras palavras: é pouco provável que um estado 
não liberal possa assegurar um correto funcionamento da democracia 
e de outra parte é pouco provável que um estado não democrático seja 
capaz de garantir as liberdades fundamentais (p.32-33). 
 

Para a doutrina liberal, o Estado é fundamental para assegurar a paz oriunda de 

um pacto social e, dessa maneira, é favorecido o progresso e o desenvolvimento 

econômico. Em contrapartida, o Estado democrático restringe o que essa ideologia mais 

defende: a liberdade e a individualidade como premissas básicas. Por essa razão, um 

Estado democrático liberal costuma limitar as suas funções como soberano em 

detrimento ao mercado. Conforme a contextualização explicitada sobre a democracia 

atual, que, por natureza, seria incompatível com a doutrina liberal, poderia ela então, 

transformar-se em um estímulo a profusão de um pensamento liberal na sociedade 

capitalista. 

Segundo Bobbio (2000), essa particularidade sedimentou-se na sociedade em 

meio a características como a aceitação social de que o desenvolvimento econômico 



111 

 

pode e deve ser individual, e na ideia de que a democracia deveria ser apenas uma 

formalidade submetida aos interesses econômicos. Como é o caso dos comentários de 

Jabor, que afirmava: “ali não havia pobres que precisassem daqueles vinténs” buscando 

esvaziar uma discussão sobre os motivos do protesto em uma “ausência de causas”.  

Dessa maneira, o pensamento liberal pode ser compreendido na defesa de uma 

igualdade, porém somente nos termos formais, já que a igualdade não ocorre 

socialmente. O direito do cidadão em uma democracia liberal existe somente até 

confrontar um interesse econômico. Como o discurso de Jabor indicou, ao mesmo 

tempo que defendia a repressão do Estado e os policiais apedrejados, elencava outras 

prioridades, como a aproximação de uma hipotética “crise econômica, com inflação, 

fuga de capitais, juros e uma alta do dólar”. 

A contradição entre uma noção de democracia permeada por um pensamento 

liberal é justificada por Bobbio na garantia de direitos individuais que, na leitura do 

autor sobre o liberalismo, são vistas como: "expressão da personalidade individual, 

mesmo se o desenvolvimento da personalidade mais rica e dotada puder se afirmar em 

detrimento do desenvolvimento da personalidade mais pobre e menos dotada" 

(2006ª,p.39). Lembrando que o autor também aponta benefícios no sistema democrático 

liberal, quando afirma que ele pode e deve ser desenvolvido ampliando a representação 

popular e as possibilidades de voto como "os espaços nos quais podem exercer este 

direito" (idem.p.40). 

A partir do desvelamento de um pensamento liberal que se encontra onipresente 

no âmago da sociedade capitalista, a democracia passou a viabilizar uma aproximação 

com uma ideologia do mercado, desse modo, norteando o pensamento dos indivíduos e 

adequando a própria gestão do Estado ao progresso e ao desenvolvimento econômico 

em detrimento do desenvolvimento humano. 

Retomando a atenção do texto sobre o contexto sociopolítico das manifestações 

em junho de 2013, a reflexão foi construída em torno do tratamento dado pela imprensa 

ao fato, neste caso, direcionando o foco da observação aos posicionamentos de Arnaldo 

Jabor. E, a partir disso, percebeu-se que a práxis jornalística, pode sevir de instrumento 

de realização dos interesses de corporações de comunicação. É compreensível, portanto, 

que ocorra, pelo menos em algum grau, uma conformação prévia de acordo com uma 

recepção almejada por um mercado consumidor, já que o contexto social no início das 

manifestaões, compreendia uma resistência na opinião pública quanto aos protestos em 
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virtude dos impedimentos causados ao trânsito. Assim, este recorte foi delimitado como 

um exemplo adequado para compreender melhor como a influência de um pensamento 

liberal  operou na trama social, na estrutura política e na própria atuação do Estado. 

A repressão do Estado amparado pela lei transparece uma ideia de que essa 

igualdade de direitos não depende de uma igualdade de condições e, neste aspecto, há 

uma incompatibilidade entre o liberalismo e a democracia, pois o ato democrático 

atende apenas a uma idealização formal e não material para a realidade social. O 

liberalismo possui como princípio fundador a liberdade, porém é contrário à igualdade 

do ponto de vista econômico. Por isso, o pensamento liberal teria como foco um 

desenvolvimento individualizado, mesmo que em consequência seja causada alguma 

desvalorização ao coletivo. 

Neste caso, quando ocorre uma disputa entre o direito coletivo de manifestação, 

contra o aumento da tarifa no transporte público que interfere em uma concepção liberal 

individualizada de cidadania sobre o ideário democrático, esta requisição coletiva não 

pode ir de encontro à liberdade individual de ir e vir, descrita na constituição31

Assim, é possível compreender como a percepção individualizada de um cidadão 

que, por sua vez, esteja norteado por um pensamento liberal é amparada pela lei em 

detrimento a qualquer direito à manifestação de um coletivo contraposto a liberdade 

individual de ir e vir. É desvelada uma dicotomia presente na democracia que, associada 

a uma gestão ineficiente do Estado e à disputa pelo espaço urbano entre as pessoas, 

desencadeou uma situação caótica de mobilidade urbana nas grandes cidades do Brasil 

que também exerceu influência no surgimento das grandes manifestações populares em 

junho de 2013. 

 no art 5º, 

inciso XV: “É livre a locomoção no territorio nacional em tempos de paz, podendo 

qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus 

bens”.(CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA, 2016). 

 

 

                                                            
31- O direito de manifestação é garantido pela constituição brasileira, entretanto, o mesmo não pode 
infringir a liberdade expressa em outros direitos. O Art. 5º, inciso XVI da Constituição Federal dispõe 
sobre o "direito de reunião", entretanto, ele é condicionado à observância de outros direitos, como a 
liberdade de ir e vir, cabendo lembrar que é  vedado o anonimato sob a alegação de que isso pode incitar a 
violência.(Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm 
Acessado em: 13/07/15 às 03:00 hs.) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htmA�
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htmA�
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2.4 - INDÚSTRIA CULTURAL E PERCEPÇÃO SOCIAL  

 

Retomando o enfoque sobre a percepção social, o impacto da tecnologia e da 

Indústria Cultural, em que os autores Frankfurtianos foram fundamentais ao 

descreverem um processo de decadência que ocorre na formação cultural da sociedade 

em detrimento do mercado e, por isso “agora se converte em uma semiformação 

socializada, na onipresença do espírito alienado que, segundo sua gênese e seu sentido, 

não antecede à formação cultural, mas a sucede” (ADORNO & HORKHEIMER, 

1985,p.391). 

A partir disso, o conceito de semiformação32

Entendendo que a utilização da tecnologia no cotidiano afetaria os indivíduos na 

medida em que eles passam a utilizá-la e, mecanicamente, possam suprimir alguns 

valores coletivos em prol de uma individualidade ou causa pessoal, ou seja, como um 

comportamento que afeta diretamente a trama social e relaciona-se com uma reflexão 

construída em meio as manifestações de 2013 e fatores como os impedimentos causados 

ao trânsito, pois o “homem médio dificilmente se importa com outro ser vivo com a 

mesma intensidade e persistência que demonstra por seu automóvel” (MARCUSE, 

1999, p.81). 

 (Halbbildung) é apontado como 

parte de uma forma dominante de consciência na sociedade em uma reflexão atualizada 

sobre a comunicação social e a repercussão da grande mídia na sociedade, conforme foi 

relacionado às manifestações de junho de 2013 e a influência do pensamento liberal que 

perpassa nossa sociedade. 

 Ou seja, o indivíduo “mudou sua função: de uma unidade de resistência e 

autonomia, passou para outra de maleabilidade e adaptação” (Idem, ibidem, p.91) e, 

assim, passou a se ver dependente de uma tecnologia que prejudica a sua formação 

cultural (Bildung)33

                                                            
32- Bildung indica, ao mesmo tempo, formação cultural e cultura. Por isso, a pesquisa entende que o 
título original Halbbildung assumiria os dois sentidos. Foi percebida na consulta aos autores e tradutores 
brasileiros uma opção pela tradução de cultura, semicultura, semiculto. 

 e, como algo que pode resultar em uma dominação de fato, uma vez 

que, “ao manipular a máquina, o homem aprende que a obediência às instruções é o 

 
33 Vale relembrar que o termo “Bildung” significa, ao mesmo tempo formação cultural e cultura. 
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único meio de obter resultados desejados. Ser bem-sucedido é o mesmo que se adaptar 

ao aparato. Não há lugar para a autonomia”. (Idem,Ibidem,p.80). Portanto, o homem 

médio torna-se dependente da tecnologia  em busca de dinamizar seus próprios 

interesses e, assim, tende a uma dominação pela racionalidade técnica até nos pequenos 

atos do cotidiano, como foi o caso dos inúmeros cidadãos comuns que ficaram mais 

incomodados com o caos no trânsito que provavelmente atrapalhou seus planos 

individuais, do que propriamente com a questão fundamentalmente política e social, de 

interesse coletivo, que levou tantas pessoas às ruas. 

Por isso, o escopo deste capítulo relaciona o conceito de semiformação com a 

percepção social, já que que expõe uma tendência na postura da sociedade em geral: os 

indivíduos subjugados à racionalidade técnica priorizam uma formação adequada às 

individualidades em primasia, conforme foi explicado nos preceitos da dialética do 

esclarecimento. 

Assim sendo, reflexão teórica realizada leva em conta a possibilidade de 

ocorrência de prévias restrições para as subjetividades e, dessa maneira, a semiformação 

pode incutir nos indivíduos uma falsa sensação de sabedoria, esta que encobre uma 

superficialidade individualista na qual ele se encontra. Conforme explicou Pucci, a 

“semiformação, ao invés de instigar as pessoas a desenvolverem plenamente suas 

potencialidades, e assim colaborarem efetivamente na transformação social, propicia um 

verniz formativo que não dá condições de se ir além da superfície”. (1997,p.3). 

Em virtude disso, entende-se a semiformação como um processo impeditivo de 

formação autônoma das subjetividades que, consequentemente, inviabilizaria as 

possibilidades de emancipação e percepção crítica em um público espectador diante de 

narrativas jornalísticas sobre os fatos e a realidade voltadas apenas ao mercado e às 

individualidades de uma sociedade atomizada. 

Essa argumentação foi exemplificada ao longo do texto utilizando o esforço 

condenatório inicial produzido pela grande mídia e a atuação de Arnaldo Jabor durante 

o acontecimento das manifestações de junho de 2013 que, inicialmente, defendia os 

policiais apedrejados pelos manifestantes e, ao mesmo tempo, desqualificava o assunto 

de forma reducionista como se fosse uma “baderna” e uma aglomeração de “vândalos”. 

Por isso, o enfoque destinado pelo texto, objetivou uma reflexão crítica acerca da 

apropriação midiática deste comentarista que, dessa maneira, foi exemplificado como 
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um instrumento de conformação a um sentido dominante adequado à estrutura de um 

pensamento liberal, este, que flana por entre os indivíduos de uma sociedade capitalista. 

Nesse âmbito, o conceito de Indústria Cultural ajudou a ampliar a reflexão sobre 

uma hipótese que compreende a produção de uma narrativa telejornalística literalmente 

como um produto, uma mercadoria produzida em conformidade com as percepções de 

um público específico que, além disso minimize a possibilidade de quaisquer 

divergências a partir das próprias subjetividades dos indivíduos. 

Conforme foi explicado, o ponto de vista da pesquisa neste capítulo compreende 

a individualidade como característica própria de um pensamento liberal que se irradia e 

impõe-se sobre a nossa sociedade e, consequentemente, também sobre a atuação da 

grande mídia, onde a questão da produção da subjetividade social foi amparada em 

conceitos como a semiformação e a homogeneização das percepções a partir de um 

referencial teórico calcado na escola de Frankfurt.  

Dando prosseguimento ao estudo, é mencionada a questão da reação social sobre 

a atuação de Jabor, que se tornou falha em uma concepção mercadológica, a partir do 

momento em que ele rompeu com o nexo comum e direcionou uma agressão ao seu 

público majoritário em: “Esses revoltosos de classe média não valem nem 0,20 

centavos” que é compreendido no estudo como o estrato social que o posiciona em seu 

lugar de fala de destaque na corporação Globo, a qual primordialmente Jabor representa 

os interesses. Porém, a realização de uma análise sobre este processo comunicativo 

como um todo e a sua relação com a posterior retratação de Jabor, será parte da 

abordagem a ser realizada no capítulo a seguir. 
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CAPÍTULO 3- O VINAGRE NO ESPAÇO DIGITAL – O PODER E AS 
RESISTÊNCIAS EM NOVAS POSSIBILIDADES DE ESFERAS PÚBLICAS  
 

 A produção desse capítulo surgiu de uma perspectiva que busca compreender, 

no contexto da sociedade atual, sobre a construção de uma percepção social da realidade 

associada com uma relação entre a mídia, o Poder e um panorama da história.  

 Embora a atuação da grande mídia costume ser vinculada ao poder de uma 

maneira negativa, é importante reiterar conforme explicado por Foucault (1979), “que lá 

onde há poder há resistência e, no entanto (ou melhor, por isso mesmo) esta nunca se 

encontra em posição de exterioridade em relação ao poder” (p.104-105). 

 Neste sentido, o autor explica que o Poder não é tangível, mas sim, algo que se 

manifesta através de práticas e relações de poder entre as pessoas. Além disso, existe a 

questão das resistências geradas nesses processos que, por sua vez, se distribuem entre 

diversos pontos na trama social (p.66-70).  Ou seja, Foucault explica o poder, não 

como um processo centralizado de dominação exercido em torno a vida social, mas sim, 

como uma rede de dispositivos ou mecanismos que permeiam toda a sociedade. 

  

3.1- O PODER, AS RESISTÊNCIAS E A CRÍTICA DE HABERMAS 

 

 A utilização de Foucault neste capítulo poderia, de certa forma, induzir o leitor a 

uma impressão equivocada acerca de uma dispersão teórica no desenvolvimendo da 

pesquisa como um todo. Por isso, sem a intenção de desviar o curso deste trabalho e 

aprofundar-se na densidade de um debate filosófico sobre a questão, nesse momento o 

texto busca justificar a pertinência da obra de Foucault no desenvolvimento da 

argumentação teórica. 

 Essa ideia de um distanciamento teórico poderia ser atribuída, ao menos em 

parte, devido à uma incompatibilidade entre o pensamento de Foucault, o Marxismo e a 

obra de alguns autores que foram utilizados, em especial, Jurgen Habermas. 

 De modo geral, a visão de Habermas (1990) relaciona-se com a Hermenêutica 

que, basicamente, trata de uma interpretação contextualizada dos acontecimentos que é 

historicizada e privilegia o discurso dos sujeitos subjetivos. 



117 

 

  Já o estruturalismo, que costuma ser associado com o pensamento de Foucault 

embora o autor renegue este rótulo, pode ser entendido de modo sucinto como uma 

arquitetura de estruturas de pensamento e modos de ser que literalmente eliminaria a 

possibilidade da existência de um sujeito subjetivo em favor de um esquematismo 

universal.  

 Em virtude disso, Habermas (1990) critica o pensamento de Foucault como um 

“estruturalismo positivista” e classifica o autor como como um historiógrafo 

genealogista. Segundo Habermas, Foucault desejaria eliminar a problemática 

hermenêutica e, assim, uma auto-referencialidade que se manifesta com uma abordagem 

interpretativa do domínio do objecto. 
Relativamente à pretensão obstinada à objectividade que acompanha a 
auto-compreensão, basta um relance de olhos a qualquer dos livros de 
Foucault para se ficar a saber que o historiador radical só pode 
explicar as tecnologias do poder e as práticas de dominação 
comparando-as umas com as outras -  e de modo nenhum pode 
explicar cada uma delas como uma totalidade a partir de si própria 
(p.260-261). 

 Neste sentido, Habermas (1990) explica que um historiógrafo genealogista não 

deve proceder como o hermeneuta e, portanto, não deve tentar tornar compreensível 

aquilo que os atores sociais fazem e pensam, a partir de um contexto tradicional 

entrelaçado na autocompreensão dos atores sociais. Para isso seria necessário, antes, 

elucidar o horizonte dentro do qual tais manifestações poderiam aparecer dotadas de 

sentido partindo de práticas subjacentes.  

 Por exemplo, ao investigar sobre a adesão e aprovação da sociedade, no espaço 

digital, quanto às manifestações em junho de 2013 não como a ocorrência de qualquer 

espécie de “despertar” sóciopolítico em nossa sociedade, mas sim, à dissolução de uma 

formação de poder sendo substituída pela seguinte, neste caso, a grande mídia não mais 

ocupando um lugar tão centralizado na formação de uma percepção social acerca de 

nosso cotidiano em detrimento ao surgimento de um poder de articulação social em 

redes. 

 Isso, no contexto atual, é algo que direciona-se ao espaço digital com a discussão 

e interação entre suas inúmeras redes, comunidades e usuários acerca da realidade 

vivida no cotidiano e, no caso da presente pesquisa, é centrado na plataforma Youtube.   

 Em virtude disso, a pesquisa optou pela apropriação de Foucault apenas no 

sentido de uma busca genealógica da proveniência de uma noção de Esfera Pública e 
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uma reflexão sobre o exercício de um poder e sua contestação na forma de resistências, 

dessa maneira, associando com a proposta de Habermas (1984;1999), como um espaço 

público para a deliberação de assuntos de interesses em comum na sociedade. 

 Ainda sobre Foucault, em relação ao saber, o que foi apropriado do autor é que 

em cada época apareceriam algumas estruturas epistêmicas (epistèmes) que determinam, 

de forma oculta, o que pode ser pensado e o que pode ser dito. Quanto ao poder, ele o 

explica como uma rede de relações nas quais o homem se acha inserido. Portanto, onde 

existem relações humanas existe o poder. E, finalmente, em relação à subjetivação o 

autor  analisa os mecanismos que intervêm na produção dos sujeitos. O sujeito não é 

algo dado, mas o resultado de uma relação de forças.   

 

3.2- A GRANDE MÍDIA, O PODER, O PÚBLICO E A FORMAÇÃO DE 
RESISTÊNCIAS   

 

 Embora a atuação da grande mídia seja vinculada de uma maneira recorrente ao 

poder e a manipulação, é importante frisar que, também existe um contexto de 

criticidade e de formação de resistências na sociedade que, atualmente, fica evidenciado 

na utilização do espaço digital.  

 Isso, se relaciona ao objeto de investigação proposto pela pesquisa, que são os 

vídeos opinativos postados por usuários no site de compartilhamento audiovisual 

Youtube. Entre os conteúdos, podem estar contidos alguns dos sentidos sociais 

expressos pelos indivíduos sobre as manifestações ocorridas em junho de 2013 e a 

representação midiática produzida pelo telejornalismo sobre estes acontecimentos. 

Dessa maneira, foi escolhido vídeo resposta de autoria da usuária Cláudia Riecken 

chamado “Vinagre contra Arnaldo Jabor”. 

 Este conteúdo audiovisual exemplifica sobre a formação de resistências de um 

público telespectador quanto a atuação da grande mídia e, até o momento, possui 

563.687 visualizações e 5317 compartilhamentos, com aprovação dos usuários no valor 

de 18.395 votos e 395 desaprovações.  

 O vídeo também possui 2701 comentários diversos que expressam as mais 

variadas percepções sobre o posicionamento de Cláudia Riecken acerca da atuação de 

Arnaldo Jabor em “Esses revoltosos de classe média não valem nem 0,20 centavos”. 
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 Este tipo de perspectiva, de uma investigação sobre a produção e disseminação 

de sentidos sociais, nos remete à questão: até que ponto o saber do cidadão comum (tido 

como desqualificado) é admissível para construção de um saber?  

 Foucault (1999) denomina esse tipo de saber  como “toda uma série de saberes 

que estavam desqualificados como saberes não conceituais, como saberes 

insuficientemente elaborados: saberes ingênuos, saberes hierarquicamente inferiores” 

(p.11-12), uma vez que, esses discursos perfiféricos não estão de acordo com as 

exigências da ciência e da verdade.   

 Neste sentido a genealogia, segundo Foucault (1999), pode ser encarada como 

uma iniciativa que visa a “reativação dos saberes locais e menores contra a 

hierarquização científica do conhecimento e seus efeitos de poder intrínsecos”(p. 14).  

 Conforme explicado sobre o assujeitamento dos saberes tidos como 

desqualificados, a expressão de resistências em um público telespectador que se 

manifesta no espaço digital, ainda é considerada desvalorizada no âmbito da ciência 

como um dado empírico mas, em alguma medida, pode ser utilizada sob uma 

perspectiva de investigação. 

 Como isso pode ser relacionado com a sociedade atual, através dos meios 

digitais, como a internet, e a definição de um episteme sendo relacionada aos 

acontecimentos e aplicada ao consumo de bens culturais, como é o caso dos vídeos de 

usuários no site Youtube e a expressão dos usuários na rede?  

 Talvez seja possível materializar alguns desses sentidos sociais por meio da 

coleta e análise de dados nos conteúdos selecionados; como os acessos, a aprovação ou 

reprovação, além dos inúmeros comentários que podem expressar, mesmo de um modo 

fragmentado, a percepção do público através dos discursos dos usuários na rede.  

 Pressupõe-se aqui, portanto, a uma refexão crítica sobre a existência de certas 

estruturas de poder no discurso da grande mídia em uma relação instável que mobiliza-

se de acordo com as resistências do público espectador, algo que nos remete ao modo 

como em determinadas épocas, o estabelecimento de certos discursos em torno dos 

saberes pode influenciar uma noção da realidade, além de transformar os próprios 

saberes. 
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3.3 - UMA GENEALOGIA COMO PROPOSTA DE REFLEXÃO  

 

 Para entender melhor a temática proposta, é necessário abordar a formação do 

conceito de Esfera Pública relacionando-o ao poder e ao desenrolar da história. Desta 

maneira, será adotada uma perspectiva aproximada à Genealogia de Foucault (1997), no 

qual, é construída uma definição sobre os objetos a serem analisados edificada em 

conceitos como o Saber relacionado ao poder.  Entretanto, é importante ressaltar que 

essa pesquisa não utiliza-se propriamente da obra de Foucault, mas sim de uma 

perspectiva de Habermas em relação à este autor. 

 A genealogia é um conceito apropriado da obra de Nietzsche (2009)34

 Segundo Machado (1982: p.187), a Genealogia de Foucult não busca uma 

origem dos saberes, mas sim, uma proveniência deles, ou seja, como ocorre a 

configuração de um panorama de condições que, por sua vez, são exteriores aos 

próprios saberes e, deste modo, integrem-se como elementos a um dispositivo de poder, 

que existe com uma natureza essencialmente estratégica.  

 em que 

Foucault (1979) se baseou para a construção de sua análise sobre o poder em um 

contexto de sua praticidade, além de associá-lo às condições que permitiram sua 

emergência por meio da análise histórica das condições políticas de possibilidade para 

os discursos.  

 Para Foucault (1997), a genealogia seria o estudo das formas de poder: “(...) na 

sua multiplicidade, nas suas diferenças, na sua especificidade, na sua reversibilidade: 

estudá-las, portanto, como relações de força que se entrecruzam, que remetem umas às 

outras, convergem ou, ao contrário se opõem (...)” ( p. 71). 

 Neste entendimento, a genealogia é explicada como uma investigação detalhada, 

que compreende um panorama aleatório e não linear da história, em que múltiplos 

acasos se interrelacionam na formação de certas estruturas de poder na sociedade e, na 

compreensão da realidade pelos indivíduos. 

 Para que isso ocorra, busca-se uma singularidade entre os acontecimentos, 

sobretudo naquilo que não participa da história, como “(...) os sentimentos, o amor, a 

                                                            
34Genealogia da moral: uma polêmica / Friedrich Nietzsche ; tradução, notas e posfácio Paulo César de 
Souza. — São Paulo : Companhia das Letras, 2009. 
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consciência, os instintos” (Foucault, 2000 b, p. 260) e, dessa maneira, talvez seja 

possível uma abordagem da questão do discurso como um acontecimento. 

 A noção de acontecimento é explicada por Foucault (2000) como o conjunto das 

condições que tornam um discurso possível, ou seja, significa compreender as 

condições em que se encontram os indivíduos quando pronunciam algo, em algum 

momento mas, levando em conta um conjunto de condições, como um tipo de padrão 

estabelecido de regras para que um discurso possa surgir e ser legitimado e, portanto, 

autorizado institucionalmente para dizer a verdade. 

  Assim, no presente trabalho foi proposta uma uma abordagem sobre a 

representação midiática sobre as manifestações de junho de 2013 relacionando-se com 

as resistências de um público telespectador que se materializa no espaço digital por 

meio de novas possibilidades de Esferas Públicas. 

 Dessa forma, a intenção é desenvolver uma reflexão crítica sobre as hipóteses 

pretendidas por meio de indícios que são contidos em acontecimentos da história mas, 

que são considerados desvalorizados, ou mesmo apagados, dos registros oficiais em 

uma cronologia da história. Como a proveniência da Ágora e a formação dos primórdios 

de um espaço de deliberação coletivo acerca das questões em evidência na sociedade. 

 Neste sentido, Foucault (2000) define como condição prioritária de 

materialização o falar, que emerge e se configura através das práticas discursivas, uma 

vez que:  
(...) falar é fazer alguma coisa – algo diferente de exprimir o que se 
pensa, de traduzir o que se sabe e, também, de colocar em ação as 
estruturas de uma língua; mostrar que somar um enunciado a uma 
série preexistente de enunciados é fazer um gesto complicado e 
custoso que implica condições (...) e comporta regras (...) (p. 237). 

 Esta perspectiva, possibilita uma compreensão dos enunciados, ou melhor, da 

formação de um discurso como uma construção histórica, valorizando assim, o contexto 

de uma época que produz ou permite a emergência de uma prática discursiva como um 

dispositivo de poder, conforme Foucault (1979) explica que a genealogia, como análise 

da proveniência está (...) no ponto de articulação do corpo com a história. Ela deve 

mostrar o corpo inteiramente marcado de história e a história arruinando o corpo” (p. 

22). 

 Portanto, entende-se que as práticas discursivas atravessam e são atravessadas 

por um saber que, por sua vez, ultrapassa os vários níveis e estruturas institucionais e,  
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assim, são criadas readequações aos contextos que atualizam os discursos. Desta 

maneira, os saberes constroem seus própros discursos que se interrelacionam.  

 De certa forma, essa abordagem pode ser aproximada de uma noção sobre a 

Esfera Pública que, segundo Habermas (1984), tem como característica a formulação de 

um consenso, ou mesmo um sentido, produzido dentre determinado(s) grupos sociais 

que é reverberado para a trama social em uma escala maior.  

 

3.4 - A PROVENIÊNCIA DE UMA NOÇÃO DE ESFERA PÚBLICA 

 

 Entender melhor sobre uma relação complexa de interação entre um público 

espectador e as representações midiáticas produzidas sobre os acontecimentos 

compreende um breve resgate genealógico do uso da palavra e, de sua matriz geradora, 

a noção de Esfera Pública, além de investigar sobre o surgimento da Democracia e do 

papel da Ágora e seus desdobramentos ao longo deste processo. 

 Para Detienne (1988,p.54), a invenção da palavra, no sentido de diálogo, 

antecede o surgimento da democracia. Ela foi uma invenção de um povo nômade que a 

utilizava como uma estratégia de negociação dentre uma comunidade de iguais. Assim, 

o destino político daquela sociedade se constituía por meio do exercício de disputas e 

debates. 

 Porém, ele explica que é na Pólis que a noção da palavra se desenvolve e, integra 

a noção do diálogo em uma gestão da vida pública. A ideia da palavra-diálogo se 

desenvolveu em meio a debates e contradições que, implicavam em discussão e 

argumentação. Desta maneira, tal concepção permitiu que a linguagem se configurasse 

como um instrumento de persuasão. Sobre este uso da palavra, Detienne (1988) afirma: 
Com o advento da cidade, ela ocupa o primeiro lugar. Constitui o 
instrumento político por excelência, instrumento privilegiado das 
relações sociais. É através da palavra que os homens agem no âmago 
das assembleias, através dela combatem, exercem sua dominação 
sobre o outro. (...) ela atinge sua autonomia, constitui o seu próprio 
mundo no jogo do diálogo que define uma espécie de espaço(…) onde 
se enfrentam os dois discursos (1988; p.54). 

 Já Silva (2006), aponta esta proveniência na cultura Greco-Romana, atrelada ao 

surgimento da ideia de Democracia, em que existia uma distinção clara entre as 

domínios do público (Polis) e do privado (Oikos). O autor, explica que as questões 
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situadas em um aspecto privado, relacionavam-se com a propriedade, a intimidade e a 

família, enquanto o público, remetia aos espaços da urbis e o comércio de mercadorias, 

em especial na Ágora. 

 A Ágora35

 Os vestígios mais antigos deste tipo de lugar

, é um termo em grego que significa um espaço de reunião de 

qualquer natureza. Sua existência, é exposta como uma parte essencial na constituição 

dos primeiros estados gregos. 
36

 O surgimento deste tipo de espaço público proporcionando alguma interação 

entre os indivíduos e uma deliberação de assuntos de interesse coletivo, se relaciona 

com a explicação de alguns autores sobre o surgimento de uma noção de Democracia.  

, remontam a época da civilização 

Minóica, que existiu na Ilha de Creta entre os anos de 2700 e 1459 a.c. As ágoras 

arcaicas eram como praças, locais de reunião que continham edificações como 

santuários religiosos, mercados, feiras livres e edifícios públicos. Além disso, o local 

também abrigava atividades de entretenimento como as festas, os jogos e o teatro. 

 Sobre o surgimento da Democracia, Manfredi (2001) relata que ela surgiu na 

Grécia, com o significado de governo do povo (demo = povo,cracia =governo), e foi 

implantada em Atenas, por volta de 510 a.C., quando Clístenes liderou uma rebelião 

vitoriosa contra o último tirano que governou a cidade-estado. 

 As reformas políticas adotadas por Clístenes visavam a resolver graves conflitos 

sociais decorrentes da estratificação social em Atenas, já que os aristocratas detinham o 

poder político e econômico sobre comerciantes, artesãos, camponeses e escravos.  

 A democracia instituída por ele, tinha por princípio básico a noção de que “todos 

os cidadãos têm o mesmo direito perante as leis”. Entretanto, esse regime era 

excludente,uma vez que, os cidadãos eram apenas os homens adultos e filhos de 

atenienses, assim, as mulheres, os estrangeiros (metecos), os escravos e os jovens eram 

excluídos da vida política. 

 Em virtude dessa argumentação, é importante mencionar o exemplo mais 

conhecido de Ágora, que pertencia à cidade de Atenas e está diretamente relacionada ao 

funcionamento da Democracia Ateniense que, por sua vez, deu origem à Democracia 

representativa em que também encontravam-se segmentados em um processo de gestão 

da sociedade, os espaços privados (privatus) e espaços públicos (publicus). 

                                                            
35 A Dictionary of Greek and Roman Antiquities. 1843. p. 33 
36 "Le muse", De Agostini, Novara, 1964, Vol.1 pag. 79 

http://books.google.com/books?id=30LCBp71dBsC&pg=PA33�
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 Segundo Bonavides (1983; p.268): “O povo, reunido no ágora, para o exercício 

direto e imediato do poder político, transformava a praça ‘no grande recinto da nação’.” 

Neste sentido, a Ágora manifesta-se como a expressão máxima da Esfera Pública na 

urbanística grega, sendo o espaço público por excelência, da cultura e a política da vida 

social dos gregos.  

 A Ágora era onde se reuniam as assembléias dos cidadãos (Eclésia), que 

votavam as próprias leis e tinham plena liberdade de palavra. Porém, é necessário frisar 

que o status de cidadão era excludente, sendo restrito apenas aos homens e, excluindo 

das deliberações os escravos e mulheres, que ficavam à margem da vida pública e não 

exerciam este tipo de papel na polis. 

 De toda forma, autores como Vernant explicam que, mesmo em um regime 

excludente, isso representou um avanço sem precedentes em um viés sobre uma gestão 

da sociedade, Para o autor: 
Doravante, a discussão, a argumentação, a polêmica tornam-se as 
regras do jogo intelectual, assim do jogo político. O controle constante 
da comunidade se exerce sobre as criações do espírito, assim como 
sobre as magistraturas do estado. A lei da Polis, por oposição ao poder 
absoluto do monarca, exige que uma e outras sejam igualmente 
submetidas à prestação de contas. Já não se impõem pela força de um 
prestígio pessoal ou religioso; devem mostrar sua retidão por 
processos de ordem dialética (VERNANT; 2002; p. 36). 

 Definições mais aproximadas para a pesquisa em comunicação que remetem a 

ideia de espaço público relacionando-se à Esfera Pública, opinião pública, além do 

papel da cultura na expressão de uma democracia podem remeter a autores como 

Arendth (1972). Ela explica que é onde interagem os atores institucionais, que o espaço 

público se torna um lugar da ação política e de expressão de modos de subjetivação não 

identitários, ou seja, ele é entendido como um lugar da comunicação por excelência e de 

encontros multi-sociais, da democracia e do uso livre. 

 Concluindo, entende-se que nos primórdios da Democracia, mesmo em um 

regime excludente para a deliberação, o advento da palavra como um instrumento de 

deliberação coletiva, tornou mais acessível alguns saberes para uma parcela cada vez 

maior da população e, deste modo, o poder passou a ser exercido não somente de uma 

maneira descendente, do estado para os cidadãos, mas também, de um modo 

ascendente, em que os indivíduos pares decidiam sobre os rumos da sociedade. 

 Portanto, a Ágora grega, tornou-se um lugar de deliberação para as decisões 

políticas e, como um meio de opiniões (doxa), onde os discursos contraditórios entram 
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em contato, rivalizam e buscam um consenso que estabelece, para a justa opinião, o 

estatuto de lei. 

 A relevância desta argumentação está em compreender que, naquele momento, a 

noção de privado já possuía um sentido distinto do público e, esta característica, 

persistiu até a sociedade atual, mas somente no sentido de viver a privacidade, a 

intimidade e a inviolabilidade relacionadas estritamente com o lar. Assim, o caráter 

patriarcal da família, que constitui o centro da esfera privada na sociedade burguesa, 

passará a refletir na Esfera Pública o mesmo comportamento. 

 

3.5 - A ESFERA PÚBLICA BURGUESA : PÚBLICO X PRIVADO 

 

 Embora possa existir um vínculo entre o surgimento dos primórdios de um ideal 

de Democracia e a discussão pública, a conceituação tradicional sobre a Esfera Pública, 

que é relacionada com a burguesia, aponta que ela surgiu somente entre os séculos XVII 

e XVIII, em países como França, e Inglaterra. 

 Esses países possuíam entre si um contexto sóciopolítico diferenciado porém, 

ambos tinham em comum, os interesses de uma burguesia emergente, que buscava uma 

maior representatividade na gestão do Estado com a expansão de alguma participação 

política e a consolidação de alguns ideais de cidadania. 

 Em um contexto permeado pelos ideais iluministas que estavam em profusão na 

europa ocidental do séc XVIII, o conceito de uma Esfera Pública burguesa surge, então, 

caracterizado por uma transição entre o declínio de um modo de produção feudal e o 

surgimento do capitalismo, além dos embates entre a burguesia, o absolutismo e a 

aristocracia da época.  

 A origem de uma sociedade burguesa também compreende uma certa distinção 

entre o público e privado. A noção do privado, era relacionada a um sentido de 

privacidade e produzido em instituições, como a família. Ela compreendia atividades 

como o trabalho social e a troca de mercadorias e ideias. Já a noção do público, se 

referia somente às necessidades da sociedade e do estado.  

 No entanto, essa esfera privada acaba desenvolvendo uma dimensão “pública” à 

medida em que começam a surgir algumas instituições-jornais, salões de conferência, 
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assembleias de cidadãos, cafés... que se constituem em lugares de opinião e polarização 

das discussões presentes na sociedade burguesa. 

 Conforme explica Habermas (1984) sobre a Esfera Pública que englobava uma 

diversidade de pessoas privadas agrupadas em um ambiente público disposto como um 

espaço deliberativo calcado em critérios da racionalidade, de ausência de relações de 

poder e da liberdade de opinião para a formulação de um consenso sobre assuntos 

variados.  

 Em virtude disso, o autor explica que ” a Esfera Pública com atuação política 

passa a ter o status normativo de um órgão de automediação da sociedade burguesa com 

um poder estatal que corresponda às suas necessidades”(Idem, Ibidem, p.93).  Além 

da Opinião Pública, que se configura em um canal de expressão da sociedade: “A Esfera 

Pública política... intermedeia, através da opinião pública, o Estado e as necessidades da 

sociedade” (Idem, Ibidem, p.46). Tal contexto, produzia em conjunto com o 

jornalismo da época, um efeito de legitimação das artes e da cultura através da imprensa 

de opinião, o “jornalismo de convicção”37

 Por outro lado, é importante mencionar que o autor explica que este processo 

também participou na construção de um mecanismo de esclarecimento na sociedade da 

época, uma vez que, é através desta apropriação crítica e democrática da produção 

cultural pelos indivíduos que, segundo o autor, se configura a percepção da realidade de 

cada um. 

 como um instrumento de crítica de arte 

insticionalizada.  

 A imprensa de opinião surge então, a partir de uma "discussão crítica convivial” 

(Idem, Ibidem, p. 259). Portanto, é possível concluir que o “jornalismo de convicção” 

possa assumir uma função crítica na sociedade, na medida em que essa prática 

jornalística implica e pressupõe um ideal de comunicação dialógica, racional e face-a-

face.  

 Esta circularidade - própria da lógica comunicacional dialógica - é enfatizada 

por Habermas. De fato, segundo o autor os artigos nos jornais eram objeto de discussão 

nestes espaços de deliberação da sociedade, como ocorria os cafés. Neste entendimento 

explica-se que, atualmente, as pessoas que compõem o público não somente 

                                                            
37 Essa expressão é do próprio autor, presente em: HABERMAS, J. (1964 ), "The public sphere: an 
encyclopedia article ", New German Critique, p.53. 
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acompanham os grandes meios de comunicação discutindo aquilo que é proferido pelos 

jornalistas, como também avaliam-se a si próprios em seu Cotidiano.  

 Ou seja, pode existir um processo de esclarecimento recíproco através de um 

meio que exclui a necessidade de partilhar um tempo ou um espaço, mas que mantém 

intactas algumas características próprias da interação dialógica face-a-face. Como é 

possível relacionar com a proposta de Jenkins: 
Os consumidores estão usando a net para se envolverem com o que 
admiram, entendem esse como um espaço democrático e de ações 
coletivas. A convergência alternativa tem impulsionado mudanças na 
paisagem midiática. A realidade é dual: de um lado a postura 
proibitiva tenta impedir participação não autorizada; do outro as 
cooperativas querem conquistar para si criadores alternativos 
(JENKINS, 2009,p.235). 

 Neste contexto, utiliza-se a explicação de Habermas (1990) de que a experiência 

em que um público tematiza a si próprio e procura alcançar um esclarecimento através 

de discussões públicas, críticas e racionais, teve origem na emergência de um tipo 

específico de subjetividade.  E, em virtude disso, o conceito de Esfera Pública pode 

assumir uma dimensão política, uma vez que, a subjetividade dos indivíduos possui uma 

origem diretamente relacionada com uma esfera privada que, por sua vez, já se 

confundia e integrava uma relação com a noção de público. 

 A partir disso, o conceito de opinião pública associa-se ao “conceito idealizado” 

do indivíduo: ela é a opinião que os indivíduos expressam, de forma livre e igualitária, 

no “espaço público”. Porém, se o homem comum é um ser individual, como conceber 

uma noção de opinião pública construída em meio à uma coletividade?  

 O próprio Habermas (1990.p.39-46), também compreendeu essa questão e, para 

esclarecer como se dá esta transição em um processo de mediação entre o universal e o 

particular, é mencionada a intersubjetividade. 

 Para compreender melhor sobre a produção e a dispersão de um sentido social e, 

o modo como se estabelece um consenso produzido através da relação com o outro, vale 

reiterar que, os indivíduos possuem uma subjetividade própria, como algo que varia de 

acordo com o julgamento de cada pesssoa e sua interpretação sobre cada temática em 

discussão que, por sua vez, pode gerar uma criticidade e uma opinião individualizada 

sobre os assuntos em discussão. 
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 Isto, pode ser uma alternativa viável de compreender melhor como diversos 

modos particularizados de perceber os acontecimentos e, de interpretar a realidade, 

tornam-se algo universalizado na sociedade atual. 

 Concluindo essa etapa da argumentação, nesses agrupamentos de indivíduos, 

gerando um debate em um espaço público, é que são geradas algumas discussões em 

busca da formulação de um consenso que, por sua vez, participa de um mecanismo de 

regulação social que interfere na esfera privada dos indivíduos em uma escala maior e, 

deste modo, pode influenciar em toda uma sociedade.  

 

3.6 - A DEGRADAÇÃO DA ESFERA PÚBLICA E O PAPEL DA MÍDIA 

 

 Conforme foi abordado na primeira proposta de Habermas (1984), o autor 

explica a formação da Esfera Pública como um fórum para a formação da opinião 

pública e, desta maneira, foi se reconfigurando um contexto dos limites entre os espaços 

públicos e privados e, consequentemente, entre o estado e a sociedade. 

 Entretanto, Habermas (1984) explica que, “uma opinião rigorosamente pública 

só pode estabelecer-se à medida em que os setores informais e formais da comunicação 

sejam intermediados pela publicidade crítica” (p.287). 

 Anos mais tarde, Habermas (1999) muda de perspectiva e propõe que a Esfera 

Pública não mais reúne as condições necessárias para a sua configuração e, em virtude 

disso, ela sofreu uma degradação em sua função de expressão para a cidadania.  

 Assim, o filósofo alemão (1999-P7-28) explica que existe uma pluralidade de 

Esferas Públicas que concorrem entre si, ou seja, a Esfera Pública passa a ser 

compreendida como um lugar de embate entre diversos grupos de interesses, em busca 

por representatividade na mídia e, assim, conseguir atingir um público maior.  Neste 

sentido, explica-se que “a exclusão das classes inferiores provoca uma pluralização da 

Esfera Pública em sua fase de formação. Ao lado de uma Esfera Pública hegemônica e, 

entrelaçada a ela, uma Esfera Pública plebeia se forma” (1999; p. 4).  

  Conforme explicado, pode existir uma relação de vinculação ou mesmo  

submissão, de uma noção de Esfera Pública sob a influência dos meios de comunicação 

de massas, que são entendidos como um fator importante neste processo de 

degeneração, uma vez que, o debate não se constitui mais originalmente em um espaço 
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público de discussão, mas diante dele, por meio das representações midiáticas sobre os 

acontecimentos que, assim, podem pautar as discussões em sociedade.  

 Neste entendimento, a opinião pública não é gerada publicamente, no entanto, é 

reverberada como uma percepção generalizada e, portanto, uma construção da realidade 

que pode ser capaz de causar uma adesão coletiva e modificar a percepção dos 

indivíduos quanto aos acontecimentos. 

 Talvez por isso, existam algumas abordagens sob um viés manipulatório dos 

meios de comunicação de massas que, neste entendimento poderiam resultar em uma 

introdução de pautas, opiniões e angulações sobre os acontecimentos segundo 

determinados interesses políticos ou comerciais. 

 Esse problema de “credibilidade” na informação” é abordado por Lippmann 

(1998)38

 Sobre esta relação complexa entre a mídia, o Estado e a opinião pública, 

Lippman (1998) explica que: “Dado que se supõe que a Opinião Pública é o motor 

primeiro das democracias, poder-se-ia razoavelmente esperar encontrar sobre ela uma 

vasta literatura sobre ela. Não se encontra”. De qualquer forma, ela é “dada como 

garantida” enquanto fundamento da democracia moderna (p. 253).  

 quando ele se refere aos “media” em que: “[e]xcepto em relação a alguns 

poucos assuntos, acerca dos quais o nosso conhecimento é grande, somos incapazes de 

escolher entre relatos falsos e verdadeiros. Assim, escolhemos entre repórteres credíveis 

e não credíveis” (p.223). 

 Abordando o surgimento do conceito de opinião pública39

surgiu o conceito moderno de opinião pública como o soberano 
“secreto” e a autoridade invisível da sociedade política. A opinião 
pública foi estilizada como um paradoxo, como o poder invisível do 
visível. E, nesta forma semântica, tornou-se a ideia culminante do 
sistema político (1993; p.66). 

, como a conhecemos, 

Luhmann aponta esta proveniência no final do século XVIII, na qual:  

 Neste entendimento, é fundamental destacar que, a pesquisa concorda que 

existem iniciativas de manipulação da opinião pública por meio da grande mídia. Em 

contrapartida, é crucial também, levar em conta alguma criticidade dos indivíduos 

comuns, que produzem uma mediação do público diante dessa produção de sentidos 

                                                            
38LIPPMANN.Walter, Public Opinion, New Brunswick, New Jersey, Transaction, 1998 (New York, 
Macmillan, 1922). 
39LUHAMNN.Niklas“Complexidade societal e opinião pública”, in A Improbabilidade da Comunicação, 
Lisboa, Vega, 1993. 
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sobre os acontecimentos nos meios de comunicação e, isto, de alguma forma, se 

manifesta no espaço digital. 

 Por meio de um resgate genealógico para uma noção de Esfera Pública, a 

argumentação avança para um contexto atual, em que a modernização tecnológica da 

comunicação acelera o processo comunicativo e descentraliza e acelera o fluxo de 

informações. Assim, é criado um panorama de convergência da cultura no espaço digital 

que, é considerado um aspecto vital de mudanças no processo de mediação e recepção.  

 Desta maneira, talvez seja possível estabelecer relações de formação ou 

conformação entre a representação midiática oferecida pelo telejornalismo sobre as 

manifestações de junho de 2013 e, a expressão de uma Esfera Pública que, é 

ressignificada por meio do espaço digital.   

 

3.7 – UMA RESSIGNIFICAÇÃO DA ESFERA PÚBLICA EM NOVAS 
POSSIBILIDADES  

 

 Compreender na cotidianeidade a deliberação entre as pessoas e o surgimento de 

uma intersecção de interesses em comum, pode estender a reflexão a um 

questionamento proposto por Kosic que indica como uma necessidade inerente aos 

indivíduos sentirem-se inseridos no mundo. Assim, é possível depreender a existência 

de uma forma de organização social consituindo-se a partir da vivência das pessoas 

comuns que encontram-se envolvidas em uma atmosfera natural que é instintiva, mas 

também normativa:   
Que sentido tem, portanto, indagar-se qual é o sentido da vida de cada 
dia? O fato de se fazer tal indagação nos fará encontrar um caminho 
para revelar a essência da vida cotidiana? Quando é que a vida de todo 
dia se torna problemática e qual o sentido que se desvenda ao 
problematizar-se? (1986,p.69) 

 Neste sentido, embora Habermas (1999 p.7-28) aponte para uma degradação na 

Esfera Pública como um espaço decisório, é preciso considerar a emergência de novos 

fatores comunicacionais, como a popularização do uso da internet que, através das redes 

sociais e dos sites de compartilhamento de conteúdo audiovisual entre usuários 

reinventaram a relação entre uma sociedade civil e uma gestão democrática do Estado. 

 Segundo Castells (2001), a internet gerou um "espaço de autonomia" para a 

troca de informações e, desta forma, criou-se um novo modelo de participação cidadã. 
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Ou seja, a modernização tecnológica inaugura, de forma decisiva, uma compreensão 

sobre o espaço digital como um tipo de espaço público para a livre deliberação entre as 

pessoas no Cotidiano. 

   Na atualidade, com o surgimento de novos espaços de convergência midiática e 

de expressão da cultura para os usuários, que se manifestam em redes sociais e sites de 

compartilhamento de conteúdo audiovisual, como o Youtube, têm se configurado como 

meios estratégicos para a investigação e verificação empírica desses entrecruzamentos 

de sentidos quanto aos interesses sociais, culturais e políticos da sociedade. 

 O Youtube é um site de compartilhamento audiovisual que possui como uma de 

suas características ser um espaço digital para a expressão e interação entre os seus 

usuários. Através dessa plataforma, as pessoas produzem suas próprias ressignificações 

sobre os acontecimentos em evidência na mídia e, assim, promovem embates entre 

múltiplos sentidos sociais sobre a percepção da realidade pelo público. 

 Isto, pode ser exemplificado através da observação de inúmeros vídeos resposta 

produzidos por usuários que, disseminaram as suas percepções a respeito das 

manifestações de junho de 2013, além de se posicionarem contra a representação 

midiática oferecida sobre os fatos pelo telejornalismo. 

 Neste caso, a pesquisa exemplifica com a postura de Cláudia Riecken, que 

recorreu ás redes sociais para expressar o seu descontentamento com a atuação do 

colunista Arnaldo Jabor sobre os protestos que se formavam. Seu relato de indignação 

sensibilizou muitos internautas e ganhou amplitude na rede em uma contundente 

aprovação pelos usuários do site youtube.  

 Esta perspectiva de investigação poderia, de alguma forma, materializar no 

espaço digital alguns fragmentos sobre uma forma de percepção social da realidade que, 

naquele momento, foi gerada diante da representação midiática oferecida pelos meios de 

comunicação sobre os acontecimentos. 

 O consumo deste tipo de conteúdo, que se materializa em dados como 

visualizações, aprovação ou reprovação de usuários fica registrado neste espaço 

midiático e pode ser coletado e analisado.  Desta maneira, pode ser possível uma 

verificação empírica da formação de alguns sentidos sociais sobre a representação 

destes acontecimentos pela grande mídia. 

 A partir de um viés que engloba a utilização de redes sociais e de comunidades 

digitais de compartilhamento de conteúdo multimidiático, é possível relacionar com a 
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contextualização de Habermas (1984), quando ele menciona algumas condições para o 

surgimento da Esfera Pública, como um debate constituído sem diferenças de poder 

entre os participantes. 

 Logo, é preciso levar em conta a interação entre esses usuários no  espaço 

digital, onde existe uma crença de um provável “anonimato” e, isto, de certa forma, 

alimentaria uma expressão livre dos indivíduos na deliberação sobre uma infinidade de 

assuntos considerados de comum interesse no cotidiano. 

 Assim, explica-se a repercussão de um público telespectador no espaço digital 

ocorrendo por meio das novas tecnologias de comunicação e da apropriação pelos 

usuários dessas redes que, dessa forma, gera novas sociabilidades e o surgimento de 

novos sujeitos sociais atuando no cenário digital deste tipo de Esfera Pública da 

contemporaneidade. 

 Neste sentido, Jenkins(2009) conceitua sobre a internet como um espaço de 

expressão e convergência para a cultura, “onde as velhas e novas mídias colidem, onde 

a mídia corporativa e mídia alternativa se cruzam, onde o poder do produtor de mídia e 

o poder do consumidor interagem de maneiras imprevisíveis” (p. 29). 

 O autor, investiga o universo caótico do consumo da  informação e da cultura 

produzido em  torno a comunicação através da utilização de novas mídias e, expõe 

algumas importantes transformações culturais que ocorrem à medida que esses meios 

convergem. A cultura da convergência, é um fenômeno que está revolucionando o modo 

de se encarar a produção e o consumo de conteúdo midiático em todo o mundo. 

 A partir de exemplos do cinema, da política e da televisão, o autor exemplifica 

as modificações que público e o consumo da mídia sofreram com as possibilidades 

interativas advindas das novas tecnologias, em particular as comunidades virtuais. Para 

Jenkins: “a convergência é o futuro, mas está sendo moldada hoje” (p. 343). 

 Neste sentido, a obra de Jenkins (2009) não compartilha de uma percepção 

negativa de tom manipulatório quanto ao poder das mídias mas, sim, valoriza aspectos 

de uma organização coletiva na sociedade se manifestando no espaço digital. Desta 

forma, ele propõe um maior poder coletivo de barganha social com a formação de 

comunidades de consumo de informações e, assim, situando o cidadão em um novo 

contexto em que as pessoas não se limitam a um simples papel de consumidor. 

 O autor, vai além, e também contraria a visão individualizada do usuário, o que 

ele defende, é uma mudança nas “comunidades de consumo”. “A maior mudança talvez 
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seja a substituição do consumo individualizado e personalizado pelo consumo como 

prática interligada em rede” (Idem,ibidem, p. 327).  Nesta perspectiva, aproximamos a 

argumentação de um contexto que envolve a sociedade atual, em um processo crescente 

de globalização, com a modernização das tecnologias de informação em que a 

comunicação e a cultura, por meio de redes, vem reconfigurando novos espaços de 

produção de sentidos em novas modalidades de Esferas Públicas. 

 Deste modo, pode ser possível produzir um conhecimento científico em que, o 

processo comunicativo não seja reduzido em uma lógica monovalente sobre a 

manipulação da Mídia, pois o que se almeja, é uma uma maior compreensão sobre a 

produção e a dispersão de sentidos sociais reproduzindo uma interação do público com 

o telejornalismo sobre a representação dos fatos e a percepção da realidade vivida. 

 Em virtude disso, formou-se um panorama sobre a representação das resistências 

que, em um contexto de uma cultura de convergência, ficam registradas no espaço 

digital e, assim , podem se tornar um objeto de estudo e investigação sobre um cenário 

virtual de expressão para a sociedade atual. 

 Retornaremos, portanto, a questão anteriormente apresentada: Como os vídeos 

no site Youtube e o debate entre os usuários nessa plataforma podem ser relacionados à 

expressão de uma epistème aplicada ao consumo de bens culturais? Essa, é uma questão 

a ser esclarecida sob a luz dos Estudos Culturais Britânicos em uma discussão sobre a 

existência da Opinião Pública em novas possibilidades de Esferas Públicas 

contemporâneas.    

 

3.8 - O MATERIALISMO CULTURAL E A CONTRIBUIÇÃO DOS ESTUDOS 
CULTURAIS BRITÂNICOS 

  

 De certa forma, é possível entender que a Escola de Birminghan buscou através 

da produção e do consumo da cultura, uma forma de investigar o tempo histórico e, de 

compreender algumas articulações de uma dinâmica entre dominação e expressão de 

resistências. Por isso, neste capítulo também foi utilizado um ponto de vista aproximado 

com algumas contribuições de Hoggart (1970), Williams (1958;1979;1992), Thompson 

(2008), além de Hall (1999;2003). 
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 Assim, destaca-se aqui, a importância da proposta de Hoggart (1957) pela sua 

concepção diferenciada de cultura que, segundo o autor, não pode ser reducionista 

quanto a este conceito. Ele considera a cultura popular e iletrada, ao contrário da visão 

usual sobre o tema em sua época, sim, como uma manifestação capaz de conferir ao 

indivíduo um referencial que o capacite a uma leitura diferencial dos produtos 

midiáticos ao contrário do fatalismo de uma inerente dominação pela influência da 

Mídia. 

 Dessa maneira, a obra de Hoggart almejou, em um ponto de vista não elitizado 

do conceito de Cultura, desenvolver métodos quantitativos de análise sobre o impacto 

social dos meios de comunicação, entre eles a imprensa popular para, assim, buscar 

indícios de formação de resistências na sociedade diante da Mídia através do consumo 

de bens culturais. A partir disso, o autor investigou "qual é a influência desta imprensa 

[popular] sobre as atitudes das pessoas e, em que medida elas são capazes de resistir a 

tal influência" (1970; p. 44). 

 Além disso, Hoggart também utilizou como objetos a produção cultural que 

circulava entre as classes populares e buscou estabelecer hipóteses como "as canções 

populares demandam com freqüência amor, um lar, bons amigos; elas dizem sempre 

que o dinheiro é sem importância" (Idem, Ibidem, p. 128). Portanto, denota-se na 

proposta do autor a existência de uma lógica de resistência, inerente as classes 

populares, que se contrapõe à Hegemonia em um regime Capitalista. 

 A partir disso, também relaciona-se a proposta de Williams (1979), que analisou 

o consumo literário da classe operária inglesa e, em diálogo com a Escola de Frankfurt, 

despontou como um precursor de uma reflexão Marxista sobre o conceito de Cultura e 

sua relação com a historiografia britânica. Para ele trata-se de: “... uma teoria das 

especificidades da produção material cultural e literária dentro do materialismo 

histórico”(p.7). Por isso, a noção de Cultura experimentada neste estudo não considera 

uma concepção apenas relacionada com a Cultura Popular, mas sim em abrangência 

como um modo de vida relacionada com a temporalidade e o meio que nos cerca.  

 Além disso, a proposta de Willians também contribui acerca do conceito de 

“Ideologia” que, em uma reflexão “Marxista” teria uma conotação negativa, mas para 

ele reside em uma proposição otimista:  
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“Ideologia”, então, reverte para uma dimensão específica e prática: o 
processo complicado no qual os homens “se tornam” (são) conscientes 
de seus interesses e de seus conflitos. Os atalhos categóricos para uma 
distinção (abstrata) entre uma consciência “verdadeira” e uma “falsa” 
é então efetivamente abandonado, como deve ser em toda a prática 
(1979; p. 68). 

 Noentendimento de Cevasco40

 O desenvolvimento do conceito de cultura, segundo Williams, encontra-se 

intrinsecamente relacionado à alguns contextos produzidos pele desenrolar da história e, 

em virtude disso, ele explica que “é preciso reconhecer a complexidade e variabilidade 

de algumas forças determinantes que moldam as sociedades” (1992, p.17). 

 (1999, p. 76), destaca-se a proposta de Williams 

de que “estudar a cultura pode ser a porta de entrada para uma crítica empenhada, que 

visa entender o funcionamento da sociedade com o objetivo de transformá-la”. Assim, o 

autor propôs a ideia de materialismo cultural, o que justifica a centralidade da cultura 

como uma categoria teórica predominante em seus escritos. 

 Para chegar à essa conclusão, o autor partiu de antigas conceituações do termo, 

que são relacionadas com o cultivo de plantas e animais e, os associa a concepções 

como, a mente humana para, assim, desenvolver uma proposição inovadora do conceito 

de Cultura que seja capaz de definir o que se passa entre os indivíduos de um tempo 

histórico, mesmo em uma investigação distanciada (Idem, Ibidem, p.10).  

 Desse modo, foi construída uma teoria da cultura que acompanha a 

transformação desse conceito no século XX, além dos meios de produção básicos, e das 

relações sociais e culturais ligadas a isso. Dentre tais mudanças compreende-se a 

transmissão e a gravação da fala e da escrita para a fala e a transmissão de imagens que: 

... compõem uma nova prática substancial na linguagem social ela 
mesma, de uma gama que vai do endereçamento ao público e da 
representação manifesta à "fala interna" e ao pensamento verbal. Pois 
elas são sempre mais do que novas tecnologias em um sentido restrito. 
Elas são modos de produção, desenvolvidos em relações diretas e 
complexas com as relações sociais e culturais em profunda 
transformação e expansão: mudanças reconhecíveis, em outros locais, 
como transformações políticas e econômicas profundas [...] O que 
vemos acontecendo, em cada transformação, é um desenvolvimento 
histórico da linguagem social ela mesma, "encontrando novos meios, 
novas formas e novas definições para a consciência prática em 
transformação (p.54). 

                                                            
40 CEVASCO, M. E. B. P. S. Para ler Raymond Williams. 1999. 211 f. Trabalho apresentado para 
concurso (Livre-docência). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Departamento de Letras 
Modernas, Universidade de São Paulo, 1999. 
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 A partir disso, o materialismo cultural pôde ser entendido como o estudo das 

tecnologias de produção de cultura e, do seu consumo pelas classes populares 

formando, deste modo, um panorama histórico da realidade. Trata-se de  “tornar a 

história cultural material”, aprofundando o conceito de cultura “como um processo 

social constitutivo, criando ‘modos de vida’ diferentes e específicos”.(1992.p.19) 

 Assim como Gramsci (1982), Williams(1992), também menciona sobre a ação 

de produtores culturais e, define o momento da criação cultural de uma maneira 

relacionada ao produtor mas também a todo indivíduo, que direta ou indiretamente 

participa dele.  
A ligação [ entre produtores culturais e grupos dominantes] pode ser 
exclusiva, de modo que o trabalho cultural é desempenhado apenas 
para o grupo dominante. Pode ser estrategicamente inclusiva, de modo 
que, embora seja desempenhado para todos, isso se faz no interesse do 
grupo dominante ( p. 216). 

 E, finalmente, adentrando a questão da linguagem, Williams (1979.p.21) explica 

que buscar a sua definição seria algo sempre, implícita ou explicitamente, como uma 

definição dos seres humanos no mundo e todas as categorias, incluindo a própria 

linguagem, seriam construções que somente com muito esforço podem, dentro de um 

sistema particular de pensamento, serem separadas para uma investigação da relação 

entre essas categorias. 

 Como é natural no processo de amadurecimento entre o pesquisador e seu objeto 

de estudo ao longo do tempo, a reflexão construída ao longo deste capítulo literalmente 

reconfigurou a ótica deste estudo, a partir de então, compreende-se uma noção que 

valoriza sobre a cultura de massas e, neste sentido, a obra de Williams também é 

pertinente, já que uma de suas críticas refere-se ao conceito de “massa”, em que os 

indivíduos sempre são os “outros”(1979; p.309).  

 A partir disso, explica-se que, de certa forma, esta pesquisa iniciou-se permeada 

em uma concepção reducionista sobre a Mídia que, por meio da indústria cultural 

serializa a sua produção de conteúdo para uma massa amorfa e acrítica de indivíduos 

para, a partir de então, reconfigurar-se em um novo olhar que considera nuances de 

resistência da sociedade por meio do consumo de bens culturais, neste caso o consumo 

audiovisual e a interação entre os usuários do Youtube repercutindo a temática das 

manifestações em junho de 2013 e a atuação da grande mídia. 
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 Assim, o espaço digital pode ser uma alternativa viável para compreender 

melhor a construção de um consenso sobre a percepção social da realidade e a produção 

de um sentido dominante a ser partilhado entre os indivíduos na sociedade e, neste 

sentido, Williams, afirma que “nenhum modo de produção e portanto nenhuma ordem 

social dominante e portanto nenhuma cultura dominante, nunca, na realidade, inclui ou 

esgota toda a prática humana, toda a energia humana e toda a intenção humana”( 1979, 

p.128). 

 Conforme foi explicado ao longo do estudo, existem na internet, diversos 

processos de articulação e de confluência de sentidos que são produzidos dentre 

inúmeras individualidades que, em conjunto, produzem um efeito coletivo de consenso 

sobre temáticas diversas a ser partilhado em sociedade. Neste entendimento, buscou-se 

constituir um panorama que compreende alguma resistência e criticidade dos indivíduos 

frente à grande mídia e, para tal, foi construída uma noção sobre a materialidade da 

cultura e a expressão de resistências quanto ao poder e a atuação da grande mídia.  
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CAPÍTULO 4 – A BADERNA DA MANIPULAÇÃO – RECONSIDERANDO A 
OPINIÃO PÚBLICA 

“A livre comunicação de ideias e opiniões é um dos mais preciosos direitos do ser 
humano.” (HABERMAS.J,1984, p. 89). 

 
 Conforme foi explicado anteriormente, pode existir uma relação de vinculação 

ou mesmo  submissão no conceito de Esfera Pública sob a influência dos meios de 

comunicação de massa, que são entendidos como um fator importante em um processo 

de degeneração, uma vez que o debate não se constitui mais originalmente em um 

espaço público de discussão, mas diante dele, por meio das representações midiáticas 

sobre os acontecimentos que, assim, podem pautar as discussões em sociedade.  

 Neste entendimento, a opinião pública não é gerada publicamente, no entanto, é 

reverberada como uma percepção generalizada que, portanto, integra uma concepção 

sobre a realidade que pode ser capaz de causar uma adesão coletiva e modificar a 

percepção dos indivíduos quanto aos acontecimentos. 

 Em virtude disso, para entender melhor a ideia de opinião Pública, é relevante 

também conhecer o desenvolvimento da Esfera Pública e suas mudanças estruturais de 

acordo com o contexto vivido pela sociedade. Por isso, Habermas (1999.p7-28) 

ressignificou sua proposta sobre a Esfera Pública explicando que ela não mais reuniria 

as condições necessárias para a sua configuração, além de degradar-se em sua função de 

expressão para a cidadania. 

 No caso do presente estudo, isso relaciona-se diretamente a uma disputa entre os 

diversos setores sociais por uma maior representatividade na mídia já que, dessa forma, 

seria possível influenciar a trama social em uma escala maior. 

 

4.1 – AS MUDANÇAS NA ESFERA PÚBLICA  

 

 A proposta original de Habermas (1984) refere-se à Esfera Pública de uma 

forma otimista e direcionada à algo como um “fórum” para a formação da Opinião 

Pública. Entretanto, ao longo de seu trabalho o autor passa a indicar uma degradação 

nesse processo, já que com as mudanças ocorridas na sociedade e na comunicação 

iniciou-se um processo de declínio na Esfera Pública como uma alternativa de expressão 

para a cidadania.  
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 Pelo menos em parte, isso se deve à influência de novos fatores como o 

desenvolvimento dos meios de comunicação, da publicidade e de estratégias de mercado 

que intensificaram o caráter comercial da informação, além de amenizar uma dicotomia 

que estabelecia melhor uma distância entre o que era público e privado. Assim, 

Habermas (1984.p.202) explica que “o mundo criado pelos meios de comunicação de 

massa, só na aparência ainda é Esfera Pública”, Há um público que pensa a cultura e um 

público que consome a cultura.   

 Por isso, o filósofo alemão (1999) passou a desconsiderar um modelo binário 

que dispunha apenas a sociedade civil burguesa em contraposição a um regime de poder 

do Estado e, então, a considerar a existência de diversos públicos espalhados pela trama 

social.  Neste entendimento, a Esfera Pública passou a configurar-se em meio à um 

ambiente de embate entre diversos grupos de interesse que disputam uma maior 

representatividade na Mídia e, dessa maneira, buscam influenciar um público maior 

com o seu respectivo propósito ou ideário.  

 Na revisão de seu conceito, Habermas (1997) passou a descrever a Esfera 

Pública ou espaço público como o espaço de discussão, fundamentado na capacidade de 

confrontar argumentos racionais com a opinião baseada na razão. Neste sentido, a 

soberania do povo, em sociedades complexas, passou a ser entendida como um processo 

prático de argumentação, fruto da interceptação e sobreposição de discursos em que as 

opiniões dos cidadãos e a possibilidades de escolha não seriam estáticas, mas sim, algo 

em constante modificação pelo debate público (na mídia) ou pelo processo político. 

Assim, o autor explica que somente o poder gerado comunicativamente é capaz de se 

legitimar. 

  Corroborando a visão de Habermas, menciona-se a proposta de Fraiser (1992) 

que indica a existência de “públicos fortes” (representantes com acesso autorizado ao 

sistema político) e “públicos fracos” (os cidadãos que integram a opinião pública). Ele 

também explica que, entre os 2 tipos de públicos apontados, ocorre um intercâmbio 

constante que pode resultar em modificações nas opiniões e, portanto, também em uma 

tomada de decisões. 

 Nessa ressignificação, o conceito de Esfera Pública passou a assemelhar-se com 

uma rede para a comunicação de conteúdos, tomada de posicionamentos e opiniões. 

Nela, as manifestações dos públicos são relativas a temas diveros com uma posição 

apenas a favor ou contra, além das informações e argumentos que são apresentados na 
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forma de opiniões. Essa rede é altamente complexa e se ramifica em públicos 

diferenciados e segmentados por temas, interesses e níveis de organização que, 

eventualmente,  conseguem dialogar por terem uma linguagem comum e por estarem 

integrados pelos meios de comunicação (HABERMAS, 1997).  

 Portanto, forma-se na Esfera Pública um conflito perpétuo por influência 

midiática num sentido amplo, onde estão presentes discursos de autoridades, jornalistas, 

artistas, intelectuais, além de movimentos sociais e da Igreja. A Esfera Pública não é 

mais um agregado de indivíduos que formam o público, mas sim, uma formação de 

diversos grupos autoorganizados em um embate pela exposição de suas causas, opiniões 

e posicionamentos. A Esfera Pública passou a caracterizar-se pela abertura, 

permeabiblidade e possibilidades de deslocamentos, sendo vista mais como um 

fenômeno social de mobilidade nos sentidos sociais dominantes na sociedade.  

 Todos os assuntos são tidos como passíveis de debate na Esfera Pública, desde 

que ganhem status político de um tema de interesse geral. O conceito ganhou amplitude, 

praticidade e atualização. Não está mais preso a uma data ou momento histórico. A 

Esfera Pública pode até ser definida como qualquer encontro que não se limite a 

contatos de observação mútua, mas que se alimente da liberdade comunicativa que uns 

concedem aos outros, que movimenta-se num espaço público e constitui-se por meio da 

linguagem.  

 Desta maneira, os grandes meios de comunicação passaram a ser vistos com um 

potencial para desempenharem um papel mais político e positivo e a audiência exercer o 

julgamento crítico, a partir de Esferas Públicas mais autônomas que restrinjam o poder 

da mídia. 

 Já na teoria do agir comunicativo, Habermas (2012) desloca sua visão dos meios 

de comunicação como meramente a serviço da reprodução da ordem social (agentes de 

manipulação ou porta-vozes de grupos poderosos, infensos à participação democrática) 

e reconhece a ambigüidade de seu papel social. Assim, o autor sustenta a possibilidade 

de uma mensagem ser transmitida pela mídia e produzir um processo reflexivo crítico 

por parte da audiência. 

 Na revisão de sua proposta, Habermas (1997) classifica os tipos de Esfera 

Pública e relaciona uma delas especificamente a imprensa: a Esfera Pública Abstrata. 

Nesse espaço, a grande mídia trabalha de modo a conectar públicos diversos em um tipo 

de consenso. Porém, apesar disso ele ainda reconhece que a agenda ou o conteúdo da 
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mídia são conduzidos por atores institucionais poderosos e estão quase inacessíveis a 

atores coletivos de fora do sistema político ou que não pertencem a grandes 

corporações.  

 No entanto, em situações de crises sociais, como a que vivemos atualmente e a 

que ocorreu em 2013, a Esfera Pública ao se tornar alvo dos atores da sociedade civil 

pode sim, desempenhar um papel mais crítico e ativo diante das dificuldades estruturais 

e transformar o fluxo de comunicação e poder. 

 Por isso, é fundamental destacar que, a pesquisa concorda que existem 

iniciativas de manipulação da opinião pública por meio da grande mídia. No entanto, é 

crucial levar em conta alguma criticidade dos indivíduos, que produzem uma 

mobilidade nessa dominância de sentidos sobre os acontecimentos e, isto, de alguma 

forma, se reflete no espaço digital, conforme indica a análise do vídeo “Datena 

surpreendido em pesquisa! Passe Livre 13/06/13”. 

   

4.2 - A FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA 

 

 Muitos seriam os fatores que interferem na formação da opinião pública, dentre 

eles, constam inúmeros fatores sociais e psicólogicos. Neste sentido, Correia (1988) 

explica que: 
A culminância desses estudos coincide aqui com o tratamento de 
opinião pública como sendo um processo intelectual, iniciado com o 
surgimento de questões de interesse comum, submetidas aos 
diferentes pontos de vista, seguidas pela deflagração da controvérsia, 
derivando esta em soluções alternativas, cuja opção sugere o acordo. 
(p.43)  

 Para a Psicologia, a opinião é a disposição para se expressar. Assim sendo, a 

opinião é de natureza comunicativa e interpessoal. Neste entendimento menciona-se a 

proposta de Da Viá (1983), a autora de “Opinião Pública: Técnicas de formação e 

problemas de controle”, que explica que a Opinião Pública serve de mediadora entre o 

mundo exterior e o indivíduo no sentido de uma adaptação à realidade e ao grupo e, sua 

exteriorização, pois todos desejam a aprovação social (p.7-58). 

 Segundo Habermas (2012), a história das sociedades move-se em direção à 

demanda crescente de legitimação linguisticamente organizada. As sociedades arcaicas 

interpretam-se pelo mito e fixam sua validade normativa a partir de si mesmas; as 
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sociedades tradicionais interpretam-se pela narrativa teológica e a validade normativa 

depende de leis garantidas pelo poder sagrado de um chefe político; nas sociedades 

modernas a argumentação substitui a doxa: "a cultura é investida da tarefa de justificar 

porque a ordem política existente merece ser reconhecida" (p.35 e 206). 

 A partir disso, o autor explica que o entendimento sobre o que é opinião 

relaciona-se à Doxa, em oposição à definição de Epistème (como foi mencionado no 

capítulo 3), no sentido da valorização de uma incerteza em detrimento à uma descrição 

objetiva sobre o que pode ou não ser dito em um dado momento. Desse modo, o autor 

explica sobre a opinion referindo-se apenas a juízos desprovidos de certeza, ou como 

um modo de ver da multidão, que é baseado apenas em um tipo de inclinação do 

indivíduo quanto a determinado assunto. A opinião de um público pensante não é mera 

opinião, mas uma reflexão privada sobre as coisas públicas. 

  Mas afinal, o que é Opinião Pública? “Para a maioria das pessoas, só existem 

dois lugares no mundo: o lugar onde elas vivem e a televisão” (DELILLO, 1987). Esta, 

é a definição de uma personagem em “Ruído Branco”, um romance de Don DeLillo que 

personifica um fatalismo contumaz acerca da influência negativa da televisão para a 

sociedade atual. 

 Neste sentido, é recorrente um ponto de vista sobre a grande imprensa, que é 

vista apenas como um instrumento de empresários, anunciantes e proprietários dos 

meios de comunicação que, por sua vez, administram um espaço de discussão que 

deveria ser livre. Assim, subentende-se uma ideia de Opinião Pública vinculada a uma 

esfera de representação pública, mas também, como algo que pode ser direcionado a 

favor de interesses privados. 

 Tendo em vista esse viés de compreensão sobre a opinião pública, é relevante 

mecionar o trabalho de Bourdieu (1980) que, conceitua sobre a Opinião Pública como 

algo inexistente. Ele associa esse conceito a uma simples agregação estatística e, neste 

entendimento, as pesquisas de opinião utilizadas na mídia seriam entendidas como 

instrumentos de poder, que, por sua vez, são utilizados por grupos políticos que 

procuram produzir consenso e legitimar um sentido social predominante. 

 Talvez por isso, existam diversas abordagens sob um viés manipulatório dos 

meios de comunicação de massas que, desta maneira, podem incorrer em uma 

introdução de pautas e opiniões sobre os acontecimentos segundo determinados 

interesses políticos e comerciais. 
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 Pensar conceitualmente na Opinião Pública é algo que nos remete à idéia de 

grupo, de público, de opinião e de indivíduo. Segundo Da Via,  a “opinião é conjunto de 

crenças a respeito de temas controvertidos ou relacionados com interpretação valorativa 

ou o significado moral de certos fatos” (1983, p.58). Nesse âmbito, talvez o autor mais 

conhecido nessa temática seja Lippman (2010) que define a Opinião Pública como:  
Aqueles aspectos do mundo exterior que têm a ver com o 
comportamento de outros seres humanos, na medida em que o 
comportamento cruza com o nosso, que é dependente do nosso, ou 
que nos é interessante, podemos chamar rudemente de opinião 
pública. As imagens na cabeça destes seres humanos, a imagem de si 
próprios, dos outros, de suas necessidades, propósitos e 
relacionamentos, são suas opiniões públicas. Aquelas imagens que são 
feitas por grupos de pessoas, ou por indivíduos agindo em nome dos 
grupos, é Opinião Pública com letras maiúsculas. (2010,p.40) 

 De uma forma geral, é possível depreender sobre o conceito de Opinião Pública 

como uma expressão da participação popular na criação, controle, execução e crítica das 

diretrizes de uma sociedade. Além de remeter a uma ideia de “senso comum”, no qual 

inserem-se as ideias consideradas corretas pela maior parte da sociedade, que seguem 

um padrão ético-moral que é subjetivo segundo a Cultura e a Hegemonia em uma 

sociedade. 

 Assim, é possível exemplificar quando afirma-se hipoteticamente que em 

matéria jornalística que “a opinião pública está pressionando o governo”. Isso 

significaria que a sociedade civil, geralmente através da grande mídia, expressa uma 

forma de posicionamento tomado pela maioria em uma sociedade em relação a 

determinado assunto. 

 Portanto, entende-se que uma opinião somente seria, de fato, Pública, quando 

esta é aceita por uma maioria dos cidadãos. Não necessariamente a unanimidade, mas 

desde que as minorias dissidentes acatem essa decisão de um modo voluntário, por 

convicção e não por meio de coação. 

 Nesse contexto atualizado da sociedade, entender a formação de algo similar a 

um “senso comum” pode remeter a atualização de Sodré (2014), que alerta como a 

comunicação instantânea, simultânea e global refez virtualmente a geografia do planeta 

deslocando, desse modo, os sujeitos e os objetos de seus lugares tradicionais, 

desestabilizando as interações humanas e demandando formas novas de inteligibilidade. 

 É neste viés de reflexão que a pesquisa compreende a opinião pública na 

atualidade, como algo vivo, dinâmico e reativo e que, de certa forma, poderia expressar 
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alguma criticidade do público quanto à realidade dos fatos e sua representação nas 

narrativas da grande mídia por meio do telejornalismo. 

 Quando os grandes veículos optam pela aplicação de pesquisas de opinião “ao 

vivo” para mensurar, ou mesmo condicionar,  a opinião do público acerca dos assuntos 

em pauta e, conforme foi exemplificado, nem sempre essa estratégia obtém o objetivo 

almejado, uma vez que, a Opinião Pública pode ser algo imprevisível que se movimenta 

de acordo com múltiplas influências do meio que nos cerca. 

 Além disso, as pesquisas de opinião nos grandes telejornais tratam a opinião 

pública como uma simples soma de opiniões individuais. Elas são recolhidas de uma 

forma individualista em que o indivíduo exprime uma opinião isolada, enquanto no 

Cotidiano com as situações reais, as opiniões são produto de um embate entre forças e 

suas relações derivam-se de um desejo de sobreposição entre os grupos sociais. Além 

disso, nem todos os membros do Público contribuem para essa síntese de uma forma 

eqüitativa. E, nesse entendimento a opinião pública seria algo como um reflexo do grau 

de organização, eficiência e verbalização dos grupos ou indivíduos que participam do 

debate. 

 A partir disso, menciona-se a perspectiva de Heller (1977) que define o 

Cotidiano como o “mundo da vida” que se produz e se reproduz dinamicamente, em 

uma mobilidade eterna. É na cotidianidade que homens e mulheres exteriorizam suas 

paixões, sentidos, habilidades manipulativas, sentimentos, ideias, ideologias, crenças, 

gostos e etc. 

 Neste entendimento, a filósofa Húngara explicita seu conceito referindo-se à 

aquilo que é vivido e à vida social dos indivíduos, nos quais, um e outro relacionam-se 

entre si. Diferentemente da rotina da vida exposta no dia a dia, que é marcada pela 

repetição automatizada, o Cotidiano (ou a cotidianeidade) seria algo como a vida 

discorrendo em uma justaposição “aparentemente caótica” entre fatos, acontecimentos, 

fenômenos, relações sociais e a história que, atualmente, complementam-se na Mídia e 

na articulação em Rede dentre os usuários.  
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4.3 - O PÚBLICO E A OPINIÃO PÚBLICA 

 

 A partir da compreensão sobre o que seria o Público, de fato, não pode ser 

entendida como um grupo social organizado que detém informações sobre o mesmo 

assunto, explica-se que a Opinião pública não é a soma das opiniões do público em 

geral, e muito menos a confluências das mesmas. No quesito plano coletivo, não se 

elabora um consenso e não se forma uma única opinião. O que existe são vários 

públicos, desorganizados entre si, que dispõem de opiniões e até mesmo informações 

diferenciadas para o mesmo fato. 

 O Público age através da formação de uma opinião pública e, esta não é uma 

opinião unânime, nem, tampouco, a opinião da maioria. É uma opinião composta que 

consiste em tendências e que resulta do embate de muitas opiniões divergentes, que se 

influenciam e se modificam mutuamente. Ela está em processo contínuo de formação e 

dificilmente é possível chegar a um consenso, de fato. A opinião pública então, 

aproxima-se de uma síntese, porém sem jamais alcançá-la totalmente.  

  Neste sentido, é correta a afirmação de que nem todos os grupos ou públicos 

possuem a mesma visibilidade midiática, por isso os grupos sociais mais influentes é 

que conseguem publicizar uma determinada opinião na grande mídia. Portanto, a 

opinião pública não seria nada mais  do que a opinião do(s) grupo(s) dominante(s). Em 

razão dessa influência e pressão social na formação da opinião pública, o seu caráter 

público significa, na verdade, a expressão desta dominância e não por meio de uma 

discussão descompromissada de temas com vistas a extrair a melhor posição.  

 Conforme foi mencionado, a opinião pública costuma funcionar como uma 

expressão estratégica e fundamentalmente voltada muito mais a encobrir – interesses 

particularistas e privados – do que a revelar. Em outras palavras, como esclarece 

Fonseca (2000) a mídia movimenta-se e nutre-se desse ambiente indefinido constituído 

pelo interesse e pela opinião privados, mas que se manifestam como públicos. 

 Dessa maneira, o que se forma, então, nada mais é do que a opinião do público 

ao invés de uma opinião pública. Neste sentido, Corrêa (1988) define opinião pública 

como sendo uma opinião autorizada, ou qualificada; enquanto faz entender que a 

existência de uma opinião do público seja apenas uma popularização da opinião. 
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 Portanto, entende-se que os grupos de interesse, as pessoas interessadas e os 

espectadores constituem o público. Os grupos de interesse têm importante papel na 

formação da opinião pública, já que “colocam a controvérsia e esforçam-se para obter 

aliados entre os desinteressados” (Andrade, 1980, p.17). Desta forma, o desinteresse e a 

não informação contribuem para a ação dos grupos de interesse. 

 Assim, é possível relacionar a proposta de Mill (1991) que também buscou 

entender a opinião pública. Ele explica que, para os grandes jornais, a opinião pública 

significa a opinião de seus leitores, ou seja, esta opinião, embora privada, tende-se a 

passar por pública. Por isso, entende-se que a “Opinião pública deveria expressar 

movimento e dinamismo, e não a cristalização de uma certa opinião. A mídia 

movimenta-se e nutre-se deste ambiente indefinido constituído pelo interesse e pela 

opinião privados que passam a manifestar-se como públicos”(Fonseca,2000,p.19).  

 Além de autores como Mccombs e Shaw (1972) que explicam como a mídia 

pauta a sociedade, definindo o deve ser discutido. Este, é um fenômeno descrito como 

agenda setting. 
Em conseqüência da ação dos jornais, da televisão e dos outros meios 
de informação, o público sabe ou ignora, presta a tenção ou descura, 
realça ou negligencia elementos específicos dos  cenários públicos. As 
pessoas têm tendência para incluir ou excluir dos seus próprios 
conhecimentos aquilo que os mass media incluem ou excluem do seu 
próprio conteúdo. Além disso, o público tende a atribuir àquilo que 
esse conteúdo inclui uma mesma importância que reflete de perto a 
ênfase atribuída pelos mass media aos acontecimentos, aos problemas, 
às pessoas. (SHAW.1979.p.96) 

 Esse entendimento complementa-se no conceito de “Enquadramento”. De 

acordo com esses autores, a mídia fornece certos esquemas narrativos, segundo os quais 

torna-se possível interpretar os acontecimentos. Na verdade, privilegiam-se alguns 

esquemas em detrimentos a outros, ou algumas opiniões em detrimento a outras. O 

controle sobre a agenda e sobre a visibilidade dos diversos enquadramentos, que serve 

de base nessa centralidade dos meios de comunicação no desenrolar do Cotidiano. 
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4.4 - O “LUGAR” DE FALA DA MÍDIA E A OPINIÃO PÚBLICA 

 

 Para autores como Charaudeau (2006), as mídias não se apoderam do espaço 

público para influenciar a opinião pública, mas sim, apenas cedem espaço à 

publicização daquele. Neste sentido, o autor explica sobre o Discurso Circulante que “é 

uma soma empírica de enunciados com visada definicional sobre o que são os seres, as 

ações, os acontecimentos, suas características, seus comportamentos e os julgamentos a 

eles ligados" (p.118). Além disso, ele também explica algumas funções importantes 

atribuídas ao discurso circulante, dentre elas: 

 

• Instituir poder e contrapoder. Sendo o poder trazido através de um 
discurso de uma voz considerada superior à população em geral, já o 
contrapoder vem através de grupos organizados que tentam contestar a ordem 
vigente, reivindicar direitos; 
• Regular o cotidiano social, feita por discursos que definem os 
comportamentos da vida em sociedade; 
• A dramatização é uma função trazida por discursos que refletem os 
dilemas da vida, muitas vezes trazendo superstições e folclores para justificar o 
errante destino do homem; 

 

 Dessa maneira, um determinado discurso circulante poderia manter em 

evidência alguns fatos polêmicos e, assim, gerando uma discussão cotidiana a respeito 

de determinados casos cobertos pela imprensa. Neste caso, os grandes meios de 

comunicação teriam, portanto, a capacidade de trazer à tona discussões que poderiam 

passar despercebidas pela população.  

 Observa-se então, que as pressões populares dificilmente aconteceriam sem a 

influência da imprensa, que exerce plenamente o seu lugar de fala mostrando os passos 

de uma dada discussão as pessoas públicas e suas opiniões sobre o objeto de discussão, 

e desta forma ela também molda novas ideias para a formação de uma opinião. 
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4.5 - VOCÊ É A FAVOR DAS MANIFESTAÇÕES? JOSÉ LUÍS DATENA E A 
PESQUISA DE OPINIÃO NO PROGRAMA “BRASIL  URGENTE” 

 

 A partir disso, a pesquisa direciona-se a utilização indevida de pesquisas de 

opinião na produção de matérias pelos veículos de comunicação, como é possível 

apontar no telejornalismo e, desse  modo, a pesquisa busca esclarecer sobre o conceito 

de opinião pública relacionado a iniciativas de manipulação pela grande mídia.  

 Assim, menciona-se como exemplo um episódio emblemático envolvendo o, até 

então, apresentador do programa Brasil Urgente, na TV Bandeirantes, José Luís 

Datena41

 Nesta matéria, que teve a duração de 3 minutos, foi aplicada uma pesquisa de 

opinião: “você é a favor dos protestos?” enquanto Datena afirmava: “Baderna! Me 

inclua fora dessa! Eu votaria no não!” enquanto relacionava as manifestações com 

vandalismo e os impedimentos ao trânsito.  

 que, no dia 13 de junho, apresentou uma enquete para o público telespectador 

durante uma matéria “ao vivo” sobre as manifestações em São Paulo intitulada 

“Impasse livre - manifestantes se preparam para uma nova onde de protestos”.  

 Mesmo com o apresentador, a todo o momento, condicionando a angulação da 

matéria e buscando influenciar a percepção do público, a enquete mostrava a aprovação 

da população quanto aos protestos e, apresentava como últimos valores: Não com 1943 

votos e sim com 3025 votos. 

 Datena se mostra contrariado com o resultado e, literalmente, censurou a 

pesquisa, solicitando para retirarem a pergunta do ar, enquanto afirmava que a pergunta 

estava mal formulada e, que os espectadores estavam vendo as imagens de um protesto 

que, naquele momento ocorria de uma forma pacífica. 

 A seguir, o programa retira a pesquisa do ar e recomeça o contador do início, 

agora, com a legenda na tela: “Polícia detém manifestantes no centro de São Paulo”, 

além de reformular a enquete com a pergunta: “Você é a favor de protestos com 

baderna?”, enquanto Datena, novamente, se esforçava em rotular as manifestações de 

“vandalismo” e legitimar a repressão policial. 

 No entanto, novamente, a pesquisa mostrava claramente que a população se 

posicionava a favor dos protestos, apresentando como resultados para o não: apenas 998 
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votos, enquanto pra o sim: 2391 votos. O apresentador então, resignado afirma: “O 

povo esta tão “p” da vida que apoia qualquer tipo de protesto pelo que eu vi. (...) então 

pode tirar daqui.”, disse Datena referindo-se a tirar a matéria do ar. 

 Assim, a utilização desse exemplo emblemático poderia sugerir que, de fato, a 

opinião pública talvez não seja somente um fruto da manipulação midiática em uma 

audiência acrítica que, neste caso, adentrou o processo comunicativo como um fator 

decisivo na expressão de um público telespectador e, de uma sociedade em geral. 

 

 

4.6 – AS PESQUISAS DE OPINIÃO NA MÍDIA  

 

 Frequentemente, os grandes veículos de comunicação recorrem em suas matérias 

jornalísticas a apresentação de enquetes ao vivo sobre temáticas diversas, além de 

pesquisas de opinião produzidas por institutos como IBGE, Datafolha e tantos outros 

que são utilizadas como dados comprobatórios na angulação das narrativas que são 

produzidas.  

 Para tais institutos, opinião pública seria algo como o somatório de diversas 

opiniões individuais sobre temas por eles mesmos aferidos. Então, torna-se uma 

concepção tentadora para uma adesão social coletiva, uma vez que, ela apresenta-se sob 

um argumento da racionalidade, disposto sob a forma de números e porcentagens em 

tabelas e gráficos. Conforme exemplifica-se em: “Datafolha: Apoio às manifestações 

cai de 74% para 66%”. (No anexo 3, encontra-se uma listagem desse tipo de pesquisas 

sendo aplicadas na temática das manifestações em 2013). 

  

4.7 - O ARGUMENTO DA RACIONALIDADE  

 

 Conforme entende-se que a configuração de uma Opinião Pública ocorre 

permeada em critérios de consenso social e “senso comum”, é preciso mencionar sobre 

o uso das enquetes de opinião pelos meios de comunicação de massas, em especial no 

telejornalismo, que as utiliza como uma estratégia de convencimento do público sobre 

as narrativas jornalísticas que são produzidas. 
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 Esta técnica se vale de um argumento de autoridade científica baseado no 

empirismo, como se fosse um método de auferição que se relaciona ao concreto e a 

racionalidade que, por esse motivo, é reconhecido pela sociedade atual como uma 

verdade. Desse modo, a situação pela qual as pesquisas apreendem as opiniões e 

formulam um tipo de opinião Pública torna-se artificializada. 

  Em virtude disso, menciona-se que na sociedade atual existe uma concepção 

errônea que é possuidora de uma autoridade quase irrefutável. Essa ideia relaciona as 

pesquisas de opinião a uma “dita” perfeição metodológica já que, geram-se impressões 

calcadas em critérios como o empirismo, uma objetividade neutra ou mesmo uma 

sofisticação técnica que formariam uma sensação de garantia de acesso a um 

conhecimento correto sobre o que é real.  

 Essa concepção pode ser atribuída a uma infinidade de motivos, entre eles 

fatores como o advento do Iluminismo e do “Esclarecimento” na sociedade, além da 

ascensão e desenvolvimento da ciência em detrimento as crenças. Em virtude disso, a 

sociedade passa a valorizar cada vez mais o uso da Razão e, consequentemente, de um 

pensamento Cartesiano relacionado apenas ao empirismo que perdura até os dias atuais. 

 Neste caso, as pesquisas de opinião pública em matérias de cunho jornalístico 

formalizam essa tendência no pensamento humano, até então latente e, traduzindo isso 

em uma linguagem operacional que é associada com a lógica, deste modo, devolvendo 

para o público uma imagem organizada e coerente, cuja racionalidade apresenta-se 

como único modelo para a percepção social das narrativas produzidas pelos meios de 

comunicação. 

 Assim, seria possível afirmar que esse tipo de pesquisas somente fariam as 

pessoas acreditarem na utópica possibilidade desse conhecimento sobre o real, mas sem 

garantir o seu acesso adequado? Dessa forma, chega-se à conclusão de que as pesquisas 

de opinião poderiam formar um tipo de representação distorcida sobre o mundo em 

geral, na qual esse conhecimento almejado sobre o real constitui-se em um de seus 

modos de construção, ou seja, consequentemente gerando um processo circular de 

legitimação baseado em uma redundância.  

 De modo simplificado, seria algo como as opiniões predominantes na sociedade 

se perpetuando através da grande mídia em um processo de auto-referenciação, este, que 

edifica-se em um argumento de racionalidade proporcionado pelas pesquisas de opinião. 

Conforme explica Soulet (1985, p.43): "ao definir e delimitar o universo do pensável 
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pelas próprias finalidades e modalidades de sua prática, a pesquisa identifica-se com a 

política, pois, sob a aparência de descrever legitimamente o presente, prescreve o 

futuro".  

 Neste sentido, é importante destacar que, nessa perspectiva, não seria apenas ao 

aspecto de degeneração atribuído a essas pesquisas como formadoras da opinião pública 

que essa parte do texto refere-se, mas sim, um papel de construção de representações 

sobre o real e legitimador do próprio jogo de poder embasado por um viés sobre o 

discurso objetivo da ciência que assume, de fato, características de uma realidade 

evidente. Conforme esclarece Bourdieu (1980, p.244): "o objeto da ciência social é uma 

realidade que abarca todos os conflitos individuais e coletivos, visando conservar ou 

transformar a realidade, e, particularmente, as lutas que têm por objeto impor a 

definição legítima da realidade".  

 Essa afirmação do autor refere-se à própria natureza do poder, ou seja, como um 

conjunto de dispositivos que, por meios de uma eficácia simbólica comprovada 

empiricamente, assegurem o detrimento de um monopólio na definição sobre o que é a 

realidade.  

 Além disso, também vale explicar a opção desse estudo por enveredar-se em 

uma complexa discussão explorando algumas das inúmeras interseções existentes entre 

Mídia, Opinião, Público e Opinião Pública. Este, talvez seja o principal questionamento 

a se fazer para um pesquisador em formação, ou mesmo a um jornalista. Em que medida 

o desenvolvimento de seu trabalho está realmente contribuindo para manter, ou mesmo 

transformar, um sentido predominante sobre uma realidade socialmente constituída? 
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5 - CONCLUSÃO 
 

 Como grande parte dos profissionais em Jornalismo e pesquisadores em 

Comunicação Social, o presente trabalho iniciou-se entremeado em uma visão limitada 

sobre a Grande Mídia, que atribui excessivamente aos grandes meios de comunicação, a 

responsabilidade por algumas incongruências que são propagadas frequentemente 

na/pela Mídia.  

 Isso pode ser exemplificado em diversos sentidos sociais que, embora possam 

ser considerados inadequados em um regime Democrático coerente, possuem uma 

aceitação em geral e, reafirmam-se com clareza em nosso Cotidiano sob mais diversos 

prismas. Como é possível exemplificar no esforço recorrente da Mídia, que associa a 

ideia de protestos e manifestações de rua com a baderna e o vandalismo sem sentido, 

quando na verdade, essas iniciativas deveriam ser resguardadas como uma expressão 

legítima de cidadania essencial para o equilíbrio em uma Democracia. 

 O que depreendeu-se ao longo deste estudo, é que esse tipo de ideário ganha 

amplitude na grande Mídia não somente por motivos perniciosos oriundos de intenções 

políticas ou anseios de empresários da Comunicação, mas sim, encontram-se no âmago 

de nossa própria existência como uma sociedade, com suas qualidades e também 

deficiências. Assim, apresentou-se uma perspectiva de que possa existir algum tipo de 

vínculo de representação midiática estabelecido entre alguns setores sociais mais 

influentes e os grandes meios de comunicação por meio de seus formadores de opinião. 

 O título da pesquisa faz uma alusão ao ”Príncipe eletrônico” de Ianni (2000), no 

sentido de expor o papel ocupado pela Mídia na configuração e reconfiguração de um 

processo hegemônico. Esse autor relaciona o ideário de Gramsci, sobre as instituições e 

os meios de comunicação, com “O príncipe” de Maquiavel para um líder personificado 

e propõe uma concepção modernizada de intelectual orgânico que engloba ambos os 

aspectos em uma nova proposição. 

 De fato, entender o que seria “maquiavélico” sobre a grande Mídia consiste em 

captar o pragmatismo dos grandes meios de comunicação em seu modo de operar, o 

qual objetiva apenas a manutenção do seu lugar de fala de esclarecimentos junto à 

sociedade, além do tratamento dado a informação jornalística, não como uma descrição 

objetiva sobre os fatos, mas sim, como uma mercadoria, que deve ser moldada e 
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conformada de acordo com o que o seu Público almeja ver representado nos grandes 

telejornais. 

 Dessa maneira, a intenção foi desmitificar um ponto de vista sobre os grandes 

meios de comunicação que podem formar, mas também conformar-se com a Opinião 

Pública, não somente interpretada sob uma perspectiva estatística, mas como algo 

orgânico, imprevisível e que pode alterar-se repentinamente, basta que surjam 

provocações impactantes no desenrolar do Cotidiano.   

  Partindo de um longo processo de amadurecimento profissional e acadêmico 

associado ao aprimoramento técnico para a construção de uma metodologia, foi 

ressignificando-se a concepção teórica do estudo que trata sobre o exercício de uma 

Hegemonia para além do que Gramsci expôs, referindo-se às organizações políticas. 

Muito embora, o autor também aponta uma ascensão dos meios de comunicação e dos 

Produtores Culturais inserindo-se no processo de reverberação Hegemônica em 

sociedade. 

 A partir disso, foram realizadas apropriações teóricas de autores que tratam 

sobre a Indústria Cultural. Conforme explica Adorno, se num primeiro momento o 

conceito de formação cultural (Bildung) emancipou-se com a burguesia e emergiu como 

condição para uma sociedade autônoma, onde a lucidez do indivíduo era a condição 

para a lucidez do todo; num momento posterior, o poder da totalidade prosperou sobre 

os indivíduos. A unidade da consciência socializada (integradora) converteu a formação 

cultural em semiformação, no sentido de uma renúncia ao princípio da 

autodeterminação da consciência e reduzindo a cultura ao momento de adaptação. Desse 

modo, a teoria da Semicultura esclarece que uma consciência “coisificada” alteraria a 

própria via da experiência dos indivíduos e a substitui por um estado informativo 

superficial e pontual sobre a realidade. 

  A pergunta que serviu de inspiração inicial ao presente trabalho, consistia em 

buscar refletir criticamente sobre as manifestações ocorridas em junho de 2013 

relacionando-se com a Mídia, a cobertura jornalística dos acontecimentos e a 

repercussão desencadeada na/pela sociedade. Neste sentido, foram utilizados episódios 

envolvendo grandes emissoras como a rede Globo e a Tv Bandeirantes que, 

notoriamente, buscaram condenar os protestos e relacioná-los à uma depredação 

despropositada com o termo “vandalismo”, além de legitimar a repressão policial mas, 
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repentinamente, mudaram de postura, passando a valorizar os manifestantes e a 

legitimar as suas causas. 

 Nesse âmbito recortou-se um episódio emblemático envolvendo a análise de 

Arnaldo Jabor no Jornal da Globo, o repúdio do público e a retratação posterior do 

comentarista. Essa mudança brusca de angulação jornalística pode ser atribuída ao 

entendimento de que esse período foi marcado por um súbito revés na Opinião Pública, 

de um quase aval da sociedade quanto à repressão do Estado contra os protestos que se 

formavam nas ruas para uma situação completamente adversa, que pendia à uma 

aprovação maciça das pessoas e adesão popular às grandes manifestações. 

 É explorando essas divergências entre a grande mídia e a sociedade, em que são 

expostos os ruídos, mal entendidos e correções do público, que emergiu uma proposta 

de reflexão que conecta a Mídia com a sociedade levando em conta a situação 

sociopolítica que vivíamos naquele período. Além disso, é crucial levar em conta as 

transformações proporcionadas pela tecnologia na comunicação social, que se impõe na 

produção da informação pelos meios, e na leitura do público, diante de narrativas 

jornalísticas sobre os acontecimentos e a realidade vivida.  

 De fato, compreender a Opinião Pública não é uma argumentação calcada 

somente em uma concepção fatalista, relacionada apenas à manipulação, mas sim, 

reconhecendo nela um valor científico passível de análise e reflexão. A partir do 

momento em que compreende-se a organicidade no processo de configuração da 

Opinião Pública que nasce entremeada em múltiplas influências do Cotidiano e, assim, 

modifica-se repentinamente um consenso já estabelecido na sociedade. Desse modo, 

entende-se que a Opinião Pública embora considerada seja algo previsível na maior 

parte do tempo, quando encontra-se na dramaticidade de situações atípicas no Cotidiano 

possa sim, ser considerada algo vivo que reage e modifica-se de acordo com os 

acontecimentos. 

 Sendo assim, a argumentação debruçou-se sobre um ethos social amplamente 

midiatizado gerado pelos protestos de junho de 2013 e a maneira como a grande mídia 

pode ter conformado a sua produção discursiva de acordo com a percepção de um 

estrato da sociedade civil para o qual ela se dedica a representar as opiniões, como 

aconteceu com a Rede Globo e a classe média.  

 O presente trabalho, além de valer-se da opinião de autores consagrados na 

Sociologia e na Comunicação, também buscou construir uma metodologia que 
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considera a opinião “desqualificada” das pessoas comuns. Desse modo, também foram 

levados em conta os espaços de compartilhamento multimídia no espaço digital que são 

pautados em critérios como liberdade, igualdade, individualidade e anonimato para a 

expressão dos seus usuários, como ocorre no Youtube. 

 É em meio a esse embate dentre múltiplas opiniões, preconceitos e 

argumentações, que estão contidos inúmeros fragmentos dos sentidos sociais 

expressados por uma diversidade enorme de pessoas que podem servir empiricamente, 

com um resgate e tratamento adequados, a formação de esclarecimentos sobre a 

sociedade em momentos previamente escolhidos.  

 A partir de um viés que engloba a utilização de redes sociais e das comunidades 

digitais de compartilhamento de conteúdo multimídia, foi possível construir 

intersecções com a proposta de Habermas (2003), quando ele menciona algumas 

condições para o surgimento da Esfera Pública, como um espaço público para o debate 

constituindo-se pela livre expressão e, sem diferenças de poder entre os participantes. 

 Para entender essa possibilidade, foi necessário retroceder em uma genealogia da 

Esfera Pública como algo essencialmente direcionado à contestação de um regime de 

poder do Estado e transpor esse entendimento para a atualidade, aproximando-se de 

fatores como a emergência da internet como um novo espaço para a ocorrência dessas 

resistências na sociedade. Com base nesses pressupostos, a dissertação buscou entender 

a expressão de um tipo de Esfera Pública que opera no espaço digital e, na qual, 

materializam-se de um modo concreto alguns aspectos sobre a Opinião Pública durante 

as manifestações em junho de 2013. Neste sentido, estendeu-se a reflexão à formação de 

resistências originadas por meio do público e, que são disseminadas através das novas 

tecnologias de comunicação em um cenário altamente midiatizado desse tipo de Esfera 

Pública digital da contemporaneidade. 

 Assim, consituiu-se um novo viés de compreensão ao estudo, que compreende a 

existência de uma relação dinâmica entre a sociedade atual e a grande mídia na 

produção e dispersão de sentidos sociais dominantes quanto aos acontecimentos 

destacados na Mídia e sobre a percepção social da realidade vivida na Cotidianeidade. 

Para além disso, explicou-se o modo como as representações midiáticas produzidas 

pelos grandes meios de comunicação, inserem-se em um mecanismo hegemônico de 

reverberação de sentidos na medida em que um público “forte” reage e promove 

correções de acordo com sua própria percepção sobre os fatos. 
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 Dessa maneira, compreendeu-se um contexto atualizado que engloba as novas 

tecnologias de comunicação e a sociedade atual em interação com a grande mídia, dessa 

maneira, seguindo além de um entendimento tácito disposto apenas sobre a 

manipulação massiva dos meios de comunicação sobre uma audiência passiva e acrítica.  

 A formação deste tipo de mal entendido na comunicação é o que a pesquisa 

pretendeu explorar, uma vez que, entendeu-se que a Opinião Pública não é somente um 

produto da grande mídia, mas algo orgânico produzido em uma sociedade que deseja ter 

seus anseios e percepção sobre os fatos sendo representados nos grandes meios de 

comunicação de massas. Em virtude disso, tornou-se necessário compreender melhor as 

formas de produção e vinculação destes sentidos a partir da própria sociedade que 

evidencia uma relação complexa com os meios de comunicação na representação dos 

acontecimentos.  

 Isso conduziu a pesquisa em uma reflexão sobre questões que envolvem a 

sociedade em interação com o espaço digital e, como isso poderia desvelar alguns 

aspectos de resistências por meio de registros que ilustrem essa repulsa contra a atuação 

do Estado e a representação jornalística que foi produzida pela grande mídia. Por isso, 

foi proveitoso debruçar-se sobre a concepção de Cultura de Wiliams (1972) e, como o 

Materialismo Cultural nos possibilita uma busca por esclarecimentos precisos sobre 

uma época utilizando-se do consumo de material audiovisual pelos usuários do Youtube. 

 Com base nesse fundamentos, produziu-se uma perspectiva teórico/empírica 

sobre a materialização da Opinião Pública por meio de pequenos fragmentos contidos 

em uma multiplicidade de dados e mensagens trocadas pelas pessoas entre si, além de 

sua interação com os grandes meios de comunicação como algo que, conjuntamente, 

possibilita o fornecimento de inferências e indícios concretos para descrever uma 

epistème, ou seja, uma forma de entender precisamente o que se passou na sociedade em 

um dado momento na história a partir do que seria permitido dizer ou não em critérios 

opinativos. Assim, desenvolveu-se a noção de que o espaço digital, neste caso o site 

Youtube, pode configurar-se como uma nova possibilidade de Esfera Pública na 

contemporaneidade. 

 Neste sentido, a pesquisa foi conectando-se à pertinência teórica de outras 

propostas como a Convergência no espaço digital indicando uma reconfiguração da 

relação entre os produtores e o público quanto ao consumo de conteúdo audiovisual. 

Tudo isso, foi crucial no desenvolvimento de uma ideia sobre como as redes sociais e as 
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plataformas de compartilhamento audiovisual entre usuários na internet, podem ser 

iniciativas válidas e para a busca, investigação e empirismo sobre a nossa sociedade na 

essência de uma Dominância consentida da opinião, além de um abrandamento quanto à 

possíveis divergências que uma mensagem amplamente divulgada pela imprensa 

poderia repercutir nos diferentes estratos de nossa sociedade. 

 Entretanto, creio que a perspectiva mais válida proporcionada pelo estudo, 

envolve uma mudança de ponto de vista para uma concepção mais realista que dispõe a 

grande Mídia como um espelho que reflete a o que somos e pensamos enquanto Opinião 

Pública, tanto nos aspectos positivos, como nos negativos. Essa proposta dedicou-se a 

uma interação entre o telejornalismo e o público, por meio do espaço digital, e 

favoreceu uma compreensão melhor sobre como percebemos o mundo que nos cerca e, 

como isso se relaciona com os acontecimentos destacados na/pela grande Mídia. 

 Partindo de uma reflexão sobre a Opinião Pública e de sua mobilidade de acordo 

com uma influência advinda do impacto da Mídia e do Cotidiano, concluiu-se que a 

mudança de uma opinião recorrente ou de um sentido social dominante sobre quaisquer 

temáticas a serem exploradas, é um processo que depende de uma mudança súbita, 

drástica e impactante no desenrolar do Cotidiano.  

 Isso, é algo que abole a totalidade dos pressupostos cognitivos anteriores e, mais 

do que isso, implica na compreensão da ocorrência deste processo de um modo quase 

imprevisível e não necessariamente evolucionista da sociedade.  Quando a influência 

do Cotidiano insere-se na compreensão de uma mobilidade na Opinião Pública, 

compreende-se também que não se trata de um paradigma sem solução, já que autores 

como Heller nos indicam sobre a possibilidade oportuna de uma “suspensão” que 

permita ao homem comum estabelecer seus próprios parâmetros sobre o que se passa no 

mundo que nos cerca.   

  Assim, também é possível estabelecer inferências como a que embora tenhamos 

reaprendido como um povo, a utilizar as grandes manifestações de rua como uma 

estratégia legítima de contestação popular, a mudança de paradigma vivida pela nossa 

sociedade durante as manifestações em junho de 2013 não quer dizer que nos tornamos 

um povo mais atento à participação cidadã ou a expressão da Democracia. 

 Muito pelo contrário, já que o momento em que vivemos caracteriza-se pela 

emergência de uma onda de conservadorismo na Opinião Pública que flerta com uma 

postura autoritária do Estado e, inclusive, gera apelos públicos por intervencionismo 
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militar em um país que já viveu uma ditadura. Como entender que esse tipo de ideário 

não sofra uma censura do público e sim, capture uma adesão crescente da Opinião 

Pública? Entender essa imprevisibilidade de resultados é uma pergunta a ser respondida 

no futuro, juntamente com um aprimoramento técnico dessa metodologia. 
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7 - ANEXOS: 
 

1 - Análise sobre a canção “Vapor Barato” utilizada por Cláudia Riecken: 

 

 A evocação por Cláudia Riecken da canção Vapor barato, foi considerada pela 

pesquisa um trecho emblemático que poderia ser muito esclarecedor na formação de 

uma compreensão mais abrangente sobre a temática pretendida. Por isso, foi buscada 

uma análise do histórico desta música. 

 A canção “Vapor Barato”, evocada por Cláudia Riecken ao início de seu 

depoimento, é de autoria Jards Macalé e do falecido poeta Wally Salomão. Em sua 

criação, essa música serviu como um “pano de fundo” para um momento importante da 

história brasileira que compreende vivência na ditadura militar. 

 O lançamento do Ato Inconstitucional nº 5, o AI-5, que cerceou os direitos 

políticos e a liberdade de imprensa, comemorava três anos (13 de dezembro de 1968) e 

os dissidentes do regime ou morriam misteriosamente nos subterrâneos dos calabouços 

ou eram "convidados" a se retirar do país. Por isso, a canção “Vapor Barato” era uma 

espécie de recado para os generais e um cartão-postal além-mar: 

Oh, sim, estou tão cansado 

Mas não pra dizer que eu não acredito mais em você 

Com minhas calças vermelhas, meu casaco de general 

Cheio de anéis, eu vou descendo por todas as ruas 

E vou tomar aquele velho navio 

Eu não preciso de muito dinheiro 

E não me importa, Honey 

Baby, baby, honey baby... 

 

 Esta música foi lançada em dezembro de 1971 no disco Gal: Fa-Tal, a Todo 

Vapor. Com os tropicalistas Caetano Veloso e Gilberto Gil no exílio, isto é, em 

Londres, Gal Costa se transformara na voz deles e de outros "estrangeiros" no Brasil. E 

é com este disco que Vapor Barato, de Waly Salomão e Jards Macalé, na voz de Gal, se 

torna uma espécie de "olha, aqui tá todo mundo muito vivo". 

 É interessante ressaltar que essa mesma canção renasceu 24 anos depois para 

ilustrar um outro período crítica em nossa história recente: o do êxodo de inúmeros 
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jovens ao exterior com o intuito de fugir do arrocho econômico que assolara o país na 

chamada “Era Collor”. 

 Em 1989, Fernando Collor de Melo tornara-se o primeiro presidente eleito por 

voto direto desde a ditadura militar. O Brasil, mergulhado numa inflação sem tamanho, 

elegia um quase desconhecido envolto numa aura de salvador. O slogan de “caçador de 

marajás” encorajou a população brasileira a creditar nele alguma esperança e, na 

primeira semana do seu mandato, a fim de solucionar os problemas financeiros do país, 

Fernando Collor anunciou uma série de medidas, entre elas o confisco do dinheiro 

depositado em cadernetas de poupança. Após o confisco das cadernetas de poupança, os 

brasileiros recomeçaram a fuga para fora do país, a fim de tentar a sorte. Os versos "e 

vou tomar aquele velho navio/ Eu não preciso de muito dinheiro/ E não me importa, 

honey" ganhavam outro contexto.  

 Se, em 1971, Vapor Barato, ao se referir ao terror dos anos anteriores, se tornou 

um marco entre as canções que iniciavam a trilha sonora em busca da volta dos direitos 

democráticos, em 1995 contestava os desmandos do regime de governo da “era Collor”. 

Nota-se então que o regime militar, o governo Collor e, por fim, as manifestações de 

junho de 2013, ambos ouviram os mesmo versos: 

“Oh, sim, estou tão cansado/Mas não pra dizer que eu não acredito mais em você (…)/ 

Oh, sim, eu estou tão cansado/ Mas não pra dizer que estou indo embora/ Talvez, eu 

volte, um dia eu volto/ Mas eu quero esquecê-la, eu preciso (...)/ Eu vou embora naquele 

velho navio” 

 

2 – A PEC 37 foi uma proposta de emenda constitucional arquivada pelo plenário da 

Câmara dos Deputados no dia 25/06/13, que um período próximo ao acontecimento das 

manifestações. As pessoas a chamavam de PEC da corrupção, uma vez que se ela fosse 

aprovada, o poder de investigação criminal agora seria exclusivo das polícias federal e 

civis, retirando esta atribuição de alguns órgãos e, sobretudo, do Ministério Público 

(MP). 
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