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RESUMO

O presente estudo disserta sobre as constantes transformações sociais que
envolvem as relações humanas em detrimento das possibilidades de novos formatos
de comunicação a partir da tecnologia. Com o intuito de refletir e responder o
problema da pesquisa, o estudo aborda o processo comunicacional a partir das
mídias sociais e a forma com que personalidades públicas se apropriam da
comunicação digital para despertar interesse em seu público, gerando reflexões e
mudanças comportamentais, através de conteúdos relevantes envolvendo questões
sociais no que tange as relações familiares. A análise discorre sobre a utilização da
comunicação digital pelo formador de opinião Marcos Piangers para tratar de
aspectos referentes à paternidade. O comunicador, objeto deste estudo, relata suas
experiências de paternidade nas mídias sociais, com intuito de modificar
comportamentos nas relações entre pais e filhos, ressaltando a importância da figura
paterna no desenvolvimento da criança. Através do conteúdo emitido em vídeos
oficiais no YouTube, o formador de opinião se apropria de uma linguagem informal e
descontraída para se aproximar do público e influenciar a partir de seus relatos
pessoais, tendo como resposta o feedback positivo de homens e mulheres, que se
dizem transformados, após assistir os vídeos do comunicador. A análise de
conteúdo de acordo com as técnicas de Bardin (1977) é a metodologia selecionada
para subsidiar esta pesquisa, além de fontes bibliográficas como Martino (2013),
Wolton (2003; 2010), Terra (2011), Recuero (2009), Jenkins (2009), Lévy (1999;
2010), Castells (2010), Lippmann (2010), Augras (1970), Tarde (2005), Andrade
(1989), França, F. (2006; 2011; 2012), Bauman (2004; 2007; 2009), Staudt (2008), e
outros autores que sustentam o estudo.

PALAVRAS-CHAVE: Comunicação digital. Mídias sociais. Formador de opinião.
Públicos. Responsabilidade paterna.
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1 INTRODUÇÃO

O cenário comunicacional da sociedade tem se modificado, nos últimos anos,
com os avanços tecnológicos. Com tantas mudanças, outros paradigmas foram
surgindo para mediar as relações humanas, reformulando e modificando
posicionamentos sociais do indivíduo no meio em que se insere e convive. Novos
olhares, pensamentos e novas práticas surgem a partir dessa reestruturação social
constante, no âmbito profissional e familiar mais especificamente.
As transformações transcendem para questões comportamentais, gerando a
necessidade de manter laços sociais por intermédio da internet exigindo dos
usuários, tanto quem consome quanto quem compartilha conteúdos, uma
conectividade cada vez maior e a busca por informações relevantes. Com a
exaltação das mídias sociais1 como fonte segura de comunicação, surgem os
formadores de opinião, para gerar e compartilhar conteúdos sobre distintos
segmentos, levando informação aos públicos que navegam pelo ciberespaço em
busca de uma satisfação pessoal em torno de dada informação. Ou seja, o indivíduo
tem interesse por um determinado assunto e acredita que uma pesquisa na internet
possa ajudá-lo.
Através dessa busca por informações, os internautas se reconhecem,
conhecem e simpatizam com organizações, órgãos públicos, personalidades
públicas, entre tantos outros usuários das mídias, que se apropriam das múltiplas
plataformas digitais para promover seu conteúdo, sua marca, produtos e serviços,
ou até mesmo uma causa, direcionando para os públicos de interesse. Esses
públicos se identificam então com determinada fonte, e passam a acompanhar e
compartilhar em suas redes de contatos de suas próprias redes sociais, relatando
suas experiências, tanto positivas, quanto negativas, sobre aquela determinada
fonte e o que ela tem para oferecer.
Nesta perspectiva, nota-se a interação proporcionada por esses múltiplos
canais de comunicação mediados pela internet, gerando uma nova maneira de
interagir e vivenciar experiências, onde é possível visualizar uma aproximação do
mundo digital com o mundo real. Muitas são as formas de vivenciar e trocar
1

Conforme Telles (2011, p.19), “as mídias sociais são sites na internet construídos para permitir a
criação colaborativa de conteúdo, a interação social e o compartilhamento de informações em
diversos formatos”.
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experiências nas redes sociais. Profissionais enxergando esta oportunidade se
apropriam cada vez mais da comunicação digital para gerar e compartilhar
conteúdo, construindo laços sociais e relacionamento com seus públicos.
A possibilidade de conquistar milhares de admiradores e críticos se torna
cada vez maior, a partir da popularidade construída nas plataformas de
compartilhamento de conteúdos e através de ações de comunicação nessas mídias.
Com a disseminação de experiências pessoais e profissionais, uma personalidade
pública pode criar vínculos de relação com seu público. Além disso, pode gerar
reflexões, inspiração, motivação e até mesmo mudança de comportamento.
Com isso, vale pensar nesta comunicação e como ela ocorre, bem como
quem são seus porta-vozes, como eles surgem e transformam opiniões e
comportamentos. É importante o estudo desse fenômeno tecnológico que impacta a
forma de se comunicar e se relacionar. Além de buscar compreensão sobre essa
relação social que se estabelece nesses espaços a partir das interações e trocas
entre os usuários e desses com as figuras públicas, visando responder o problema
da pesquisa: Como personalidades públicas podem se tornar formadores de opinião,
utilizando-se das mídias sociais para se comunicar com seu público, através do
compartilhamento de conteúdo relevante, causando impactos positivos na
sociedade?
Na busca de resposta para a dada pergunta, são estabelecidos os seguintes
objetivos para conduzir o estudo: O objetivo geral visa estudar o processo
comunicacional, através das mídias sociais, pelos formadores de opinião. Os
objetivos específicos pretendem compreender porque experiências pessoais de um
formador de opinião despertam interesse no público; analisar o uso da comunicação
digital pelo formador de opinião Marcos Piangers, para falar da responsabilidade
paterna e envolvimento na criação dos filhos; refletir sobre a interação e reflexão
proporcionada pelo compartilhamento de vídeos nas mídias sociais.
Para refletir sobre a utilização das mídias sociais por formadores de opinião e
sobre o compartilhamento de seus conteúdos, torna-se essencial limitar e direcionar
os esforços do estudo para uma fonte específica. Trata-se, então, do comunicador e
palestrante Marcos Piangers e seu conteúdo desenvolvido através de vídeos sobre a
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paternidade, compartilhados em seu canal2 do YouTube3, bem como em outras
plataformas midiáticas4 na internet.
A relevância da figura paterna na formação do ser humano tem sido cada vez
mais vislumbrada pelas pessoas. Com isso, percebe-se a importância de tratar
desse assunto e seus aspectos positivos para a composição da família, os laços
afetivos, relações sociais, educação, respeito e tantos outros fatores importantes
para o desenvolvimento humano das futuras gerações e da sociedade em geral. É
por meio da comunicação jovem, clara e através de histórias da sua infância e do dia
a dia com suas filhas, de forma lúdica, com riqueza de detalhes e textos poéticos,
engraçados e emocionantes, que Marcos Piangers busca relacionar-se com seu
público e fascinar, gerando interesse e reflexão, e com isso, tornando-se formador
de opinião.
O jornalista catarinense Marcos Piangers é considerado um formador de
opinião, devido a sua representatividade, sendo ele o autor dos best sellers5 “O
Papai é Pop”, com mais de 150 mil cópias vendidas, lançado também em Portugal,
Espanha, Inglaterra e EUA, e do “O Papai é Pop 2”. Já palestrou para os maiores
eventos e empresas nacionais, além de ser três vezes palestrante do TEDx. Além
disso, seus vídeos já ultrapassaram a marca de 200 milhões de views no Facebook6.
O comunicador é colunista de jornais como: Zero Hora e Diário Catarinense, e de
revistas como: Versar e Donna, e ainda, por um longo período atuou na RBS e no
Programa Fátima Bernardes da Rede Globo.
Para ancorar a presente pesquisa, tem-se a base teórica dividida em três
capítulos, estruturados da seguinte forma: o segundo capítulo demonstra a
importância do fenômeno da comunicação humana para o desenvolvimento da
sociedade e a atual forma de se comunicar através das mídias digitais. Baseado nos
autores Martino (2013), França, V. (2013), Ferrari (2011), Wolton (2003; 2010), Terra
(2011), Pinho (2003), Recuero (2009), Jenkins (2009), Lévy (1999; 2010), Castells
(2010), entre outros pesquisadores, este apresenta a importância da comunicação
2

Conforme Telles (2011, p.26), canal é uma espécie de página que pode ser criada no YouTube para
os vídeos, auxiliando assim na divulgação e facilidade de serem encontrados pelos usuários.
3
Canal do YouTube de Marcos Piangers pode ser acessado através do
endereço:https://www.youtube.com/channel/UCws74wM8kyNp9r3sZCgm_qg.
4
Marcos Piangers está no Facebook: https://www.facebook.com/marcospiangers/; Instagran:
https://www.instagram.com/piangers/; e Site: https://piangers.com/.
5
Termo em inglês utilizado para atribuir: livro que é sucesso em vendas.
6
Informações disponíveis em: <http://revistadonna.clicrbs.com.br/colunistas/marcospiangers/>.
Acesso em 12 maio 2018.
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digital e suas distintas plataformas e linguagens para promover interação,
entretenimento, conhecimento e troca de experiências, relevantes para o
desenvolvimento do indivíduo.
O terceiro capítulo trata de conceitos e descrições de públicos e opinião
pública, destacando o relacionamento entre os públicos de interesse e os
formadores de opinião. Para embasar a teoria esse capítulo traz os seguintes
estudiosos: Lippmann (2010), Augras (1970), Tarde (2005), Da Viá (1983), Simões
(1995), Andrade (1989), Grunig (2011), França, F. (2006; 2011; 2012), entre outros
autores que demonstram a relevância dos públicos para o trabalho de organizações
e mais precisamente figuras públicas que se tornam formadores de opinião a partir
de questões sociais importantes.
E o quarto capítulo trata das relações humanas e da paternidade sob a ótica
da sociologia e psicologia, através dos autores: Bauman (2004; 2007; 2009), Staudt
(2008), Silva e Piccinini (2007), Silva (2005), Gomes e Resende (2004), Farias
(2004), Palmeira (2012), Piangers (2017), entre outros pesquisadores que relatam a
importância das relações para a formação do indivíduo em sociedade, o núcleo
familiar e os laços de afeto, bem como o envolvimento paterno em todas as fases de
vida dos filhos.
O quinto capítulo traz os aspectos metodológicos, ou seja, o objeto e o
recorte de estudo e a metodologia aplicada. A análise de conteúdo, técnica
referenciada em Bardin (1977), é a metodologia que ancora a presente pesquisa, a
qual de acordo com a autora, o tipo de análise, enquanto método constitui-se em um
conjunto de ferramentas embasadas em procedimentos sistemáticos e objetivos que
buscam descrever conteúdos diversificados de mensagens comunicacionais.
A técnica de análise de conteúdo é dividida em três fases: pré- análise;
exploração do material; e tratamento dos resultados, inferência e a interpretação
(BARDIN, 1977). Em posse dos materiais selecionados na pesquisa exploratória,
propõe-se a fragmentação da comunicação durante o processo descritivo, ou seja, a
partir de classificações criteriosas elencadas pela pesquisadora, concordando com
os objetivos, se inicia no sexto capítulo a investigação e interpretação dos
conteúdos, além de seus significados, que segundo Bardin (1977), também podem
ser considerados.
A partir da pesquisa exploratória são coletados dados relevantes para
interpretar os conteúdos selecionados, de forma a encontrar subsídios para
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confirmar a premissa de que Marcos Piangers se destaca como formador de opinião
nas mídias digitais, sendo capaz de modificar pensamentos e comportamentos a
respeito da paternidade, pois, se apropria estrategicamente da comunicação digital
se conectando com a realidade do público, propondo reflexões sobre a temática.
Além disso, destaca-se a entrevista exclusiva com o comunicador, objeto
deste estudo, fornecida por meio eletrônico à pesquisadora, a fim de confirmar como
Marcos Piangers seleciona as situações pessoais que se tornam textos, e se
transformam em vídeos, para se comunicar digitalmente com seu público,
conferindo-lhe uma posição de referência no país para muitas pessoas, que
concordam com a sua opinião, e o percebem como um amigo, ao enviar mensagens
por e-mail e pelas redes sociais.
A análise discorre sobre a comunicação de Marcos Piangers para tratar da
paternidade e dos aspectos relativos à presença da figura paterna cada vez mais
efetiva, através das mídias sociais, mais especificamente por meio da linguagem
audiovisual. Os vídeos compartilhados em seu canal do Youtube e sua interação
com o público enquanto formador de opinião, se destacam através de suas
experiências vividas com as filhas, relatadas de forma divertida e envolvente,
gerando reflexões sobre o papel e a importância da figura paterna.
Com intuito de atender os objetivos propostos, foram selecionados três vídeos
oficiais no canal do jornalista e palestrante Marcos Piangers, seguindo critérios de
intencionalidade, publicados no ano de 2017, com características semelhantes entre
si, para destacar a forma simplória de produção, reforçando a ideia de concentrar
esforços da análise nos relatos do comunicador.
Foi selecionado para análise também, os comentários emitidos pelo público
ao assistir cada um dos vídeos, sendo selecionados os comentários em que o
comunicador responde aos seguidores, demonstrando a importância do público para
o seu trabalho. Por fim, apresentam-se no sétimo capítulo as considerações,
associando os resultados obtidos a partir da análise aos objetivos definidos através
da problemática que norteou o estudo.
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2 A COMUNICAÇÃO E SUA PRÁTICA NO AMBIENTE DIGITAL

A comunicação é uma necessidade constante na vida de qualquer indivíduo.
Nenhum ser vivo consegue sobreviver isolado e sem contato com outros de sua
espécie. E assim ocorre também com o homem. Para viver em sociedade é
necessário e essencial o convívio e a interação social.
A comunicação como fenômeno e sua nova forma de se apresentar e mediar
às relações entre as pessoas, através dos avanços tecnológicos, será explicitado
neste capítulo, pelo olhar de estudiosos da comunicação, tais como: Martino (2013),
França, V. (2013), Ferrari (2011), Wolton (2003; 2010), Terra (2011), Pinho (2003),
Recuero (2009), Jenkins (2009), Lévy (1999; 2010), entre outros pesquisadores.
Desde sempre as pessoas utilizam a comunicação para conviver em
sociedade. Do homem das cavernas ao homem digital, a comunicação se faz
presente propiciando conhecimento, troca de informação e novas formas de interagir
com o outro, e atualmente, um espaço virtual, é cenário para essa prática.

2.1 O FENÔMENO DA COMUNICAÇÃO HUMANA

A comunicação entre os iguais proporciona a interação e estimula a
convivência coletiva. E não se trata da comunicação falada apenas, mas a
comunicação dos gestos, das atitudes e de todos os sentidos possíveis. É um ato
comum entre toda a humanidade.
A comunicação existe muito antes de o termo ser empregado como tal. É uma
prática básica necessária ao ser humano que, passou a ser nomeada a partir da
segunda metade do século XX, como afirma França, V. (2013). Segundo a autora, a
palavra comunicação é relativamente nova, quando a partir da modernidade, surge a
problematização da prática.
A palavra comunicação vem do latim communicatio, dividida em três partes
que a compõe. A raiz munis que significa “estar encarregado de”, o prefixo co, que
diz respeito à reunião, “atividade realizada em conjunto”, e a terminação tio, que
expressa a ideia de atividade (MARTINO, 2013, p.12-13).
Segundo Martino (2013), um indício do ato comunicacional surgiu pela
primeira vez no ambiente religioso do cristianismo antigo. Nos mosteiros, local onde
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os cenobitas7 viviam em comunidade para contemplar o isolamento, apareceu uma
prática chamada de communicatio, que, era o costume cultuado de fazer a refeição
da noite juntos, mas não apenas o ato de comer, e sim, de fazer conjuntamente,
reunindo-se todos.
A comunicação como uma atitude social natural, é produzida simbolicamente
através das ações e expressões do ser humano. Em outras palavras: “A
modernidade não descobriu a comunicação – apenas a problematizou e
complexificou seu desenvolvimento, promovendo o surgimento de múltiplas formas e
modulações na sua realização.” (FRANÇA, V., 2013, p.41).
A criança logo nos primeiros segundos de vida, já inicia o processo de
aprendizagem comunicacional, quando promove o primeiro choro, quando abre os
olhos e quando movimenta seu corpo, ou seja, o ato em si é uma forma
comunicativa, básica para a vida social que se estabelece entre o bebê e seus pais.
E ao longo de sua vida, esta criança se desenvolve e se orienta a partir da cultura
estabelecida, exercendo o ato de se comunicar através do conhecimento adquirido
(FRANÇA, V., 2013). Ferrari (2011) reforça:
Está claro que a comunicação é um processo do qual nós não podemos
prescindir e que todo ato consciente do ser humano envolve,
necessariamente, uma forma específica de interação, o que nos leva a
concluir que a comunicação requer algo mais que uma simples ação, já que
é resultado de um processo de significação compartilhada entre seus
participantes. Sua dimensão polissêmica encontra explicação no espaço
social que pode ser ao mesmo tempo individual e coletivo, o que lhe confere
a possibilidade de significar muitas coisas ou limitar-se a um único
significado consensual, imposto ou arbitrário. (FERRARI, 2011, p.153).

Para Martino (2013), comunicação é uma ação comum compartilhada
intencionalmente e de forma consciente, onde não diz respeito a algo material, mas
sim, um mesmo objeto de consciência. O autor salienta que:
O termo comunicação não se aplica nem às propriedades ou ao modo de
ser das coisas, nem exprime uma ação que reúne os membros de uma
comunidade. Ele não designa nem o ser, nem a ação sobre a matéria,
tampouco a práxis social, mas um tipo de relação intencional exercida sobre
outrem. (MARTINO, 2013, p.14).

7

Segundo o Dicionário online de português, o termo diz-se de monge que vive em comunidade; que
vive em cenóbio (convento). (CENOBITA, 2018). Disponível em:
<https://www.dicio.com.br/cenobita/>. Acesso em: 17 maio 2018.
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A comunicação é o fundamento central das interações sociais, onde o
processo comunicacional ocorre a partir do que as pessoas “constroem,
compartilham, discutem e trocam significados, tornando-se capazes de elaborar uma
narrativa coletiva, fruto de suas relações que reforçam seu território de
credibilidade”. (FERRARI, 2011, p.154).
O fim do século XIX foi um período que marcou profundamente, pois
presenciou a grande e necessária mudança para os seres humanos. Muitas foram
às invenções descobertas para modificar e melhorar a integração da sociedade, ao
permitir o avanço dos meios de comunicação. Mais propriamente por volta de 1850,
novos modos de troca de bens e serviços, produção e comunicação foram surgindo,
oportunizando também, um contexto próprio para a liberdade de expressão e
opinião, enfim, a partir deste período, o desenvolvimento de novas “redes de
comunicação” iniciaram seu processo de nascimento, conforme afirma Mattelart
(1994).
No entanto, foi no século XX que realmente ocorreu o avanço dos meios de
comunicação. Assim, os pesquisadores perceberam a necessidade de aprofundar os
estudos sobre o processo comunicacional. Conforme Marcondes Filho (2016) foi nos
Estados Unidos que os meios de comunicação se desenvolveram em sua maior
parcela a partir de estudos sobre o fenômeno da comunicação, iniciados na Escola
de Chicago.
Martino (2012) contempla que os pesquisadores norte-americanos foram os
primeiros a desenvolver estudos sobre os meios de comunicação, denominado
como Mass Communication Research. Segundo Araújo (2013), o marco inicial do
estudo é a obra Propaganda Techniques in the World War, de Harold D. Lasswell,
publicada em 1927. Os meios de comunicação de massa em meio à guerra e a
política eram indispensáveis para gerir as opiniões do povo aliado e inimigo. A
propaganda era um instrumento poderoso visto como sinônimo de democracia.
Como afirma Mattelart (2011), a propaganda era o único meio para provocar a
adesão das massas, além de ser mais econômica comparada à corrupção e a
violência. Para Martino (2012), o autoritarismo poderia vencer a democracia, se os
meios de comunicação fossem utilizados de forma errada.
Araújo (2013) destaca que a corrente de estudos norte-americana pode ser
dividida em três grandes grupos: A Teoria Matemática da Comunicação, conhecida
também como Teoria da Informação, A Corrente Funcionalista e o principal grupo, a
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corrente de estudos voltado para os efeitos da comunicação. Essa terceira corrente
de pesquisas tem como diferencial, a preocupação com o indivíduo. Segundo Araújo
(2013, p.125), as pesquisas que se desenvolveram na terceira abordagem, tinham
em comum um “mesmo modelo teórico, denominado por vários autores ‘Teoria
Hipodérmica’”.
Martino (2012) enfatiza que:
Os pesquisadores norte-americanos podem não ter achado as respostas,
mas formularam as questões certas. Isso evidentemente levou à criação de
vários modelos teóricos desenvolvidos ao longo do século 20 para
compreender as relações entre a comunicação e a sociedade. (MARTINO,
2012, p.20).

Mattelart (1994) destaca que o sociólogo americano Charles Horton Cooley,
já avistava as mudanças na sociedade a partir da ascensão da comunicação.
Segundo Mattelart (1994, p.39), Cooley afirmou em 1901 que: “nada conseguiremos
compreender da era moderna se não nos apercebermos da maneira como a
revolução na comunicação criou para nós um novo mundo”. (COOLEY, 1901, p.65,
apud MATTELART, 1994). Para ele, a sociedade se organiza através da
comunicação, e as relações passam a existir e se desenvolver.
Sabe-se que a comunicação não foi inventada pela imprensa, pela internet e
outras mídias (FRANÇA, V., 2013), porém, o avanço tecnológico e as novas formas
de

transmitir

informações

têm

assumido

um

papel

importante

para

o

desenvolvimento comunicacional entre os indivíduos na sociedade, rompendo
fronteiras e inclusive, aproximando os até então geograficamente distantes.
Mesmo em meio a tantos avanços tecnológicos, nota-se a distinção social no
que tange o acesso limitado às informações, decorrentes de não avanços
econômicos do país. Pontua Lippmann (2010) a renda, como um fator determinante
para a aquisição maior ou menor de comunicação. Ou seja:
O tamanho da renda de uma pessoa tem considerável efeito sobre o acesso
ao mundo que está distante de sua vizinhança. Com dinheiro ele pode
viajar, comprar livros e periódicos, e pode trazer para a área de sua atenção
quase todo fato conhecido do mundo. A renda de um indivíduo e a renda da
comunidade determinam a quantidade de comunicação que é possível.
(LIPPMANN, 2010, p.57).

Para Wolton (2003) presencia-se uma nova era da comunicação, onde se
vive a lenta emancipação do indivíduo e da democracia, unida à comunicação,
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“cerne da modernidade”. Segundo o autor, a comunicação é central por três motivos:
as relações sociais são baseadas na liberdade de informação e comunicação; em
nossa sociedade individualista de massa, a comunicação deve administrar a
igualdade de todos e a liberdade individual; e ela é necessária para a comunicação
democrática de massa (WOLTON, 2003, p.8). E nesta nova era, onde se encontra
em toda a parte informação e comunicação, o desafio é gerir a sociedade e suas tão
distintas formatações, de modo que se garanta certa distância para suportar as
dessemelhanças.
A comunicação é tão antiga quanto o homem. A comunicação tecnológica
não. Ela é relativamente nova, mas, as mudanças e o ritmo acelerado em que esta
comunicação transcende, dá a impressão de que sempre existiu entre os indivíduos.
Para Terra (2011), é possível afirmar que “a relação entre comunicação e tecnologia
é indissolúvel, irreversível e não passível de ser negligenciada”. (TERRA, 2011,
p.20). O homem, ao que parece se habituou e se adequou rapidamente a essa
transformação, e aparenta estar preparado para acelerar um pouco mais com as
novas formas de se comunicar e buscar informação em tempo real.
As facilidades de comunicação, a troca de informações e as relações sociais
existem de fato, porém, é claro que: “as comunidades físicas têm determinadas
relações e as comunidades virtuais têm outro tipo de lógica e de relações”.
(CASTELLS, 2010, p.273).

E salienta Wolton (2003) que, a internet veio

acompanhada da solidão interativa, onde o indivíduo enfrenta grandes dificuldades
em interagir fisicamente com outras pessoas, mas nesse ambiente virtual se sente
liberto de regras e obrigações. Essa necessidade de estar sempre conectado e
poder a todo o momento ser encontrado e encontrar os outros, afirma a certeza do
crescimento da solidão tecnológica promovida pela internet e suas múltiplas
plataformas de relações sociais. (WOLTON, 2003). Ao que parece é tudo urgente e
importante de tal modo que se desligar por um momento é impossível, esquecendose que reservar um tempo para uma conversa familiar, um encontro entre amigos,
ou outro contato qualquer pessoalmente é mais fortalecedor para as relações
humanas8. Conforme Gonçalves (2002):

8

Marcos Piangers retrata bem em um de seus vídeos no canal do YouTube, essa cena do cotidiano
das pessoas, onde há uma necessidade constante de se manter conectado. (PIANGERS, 2017).
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?time_continue=117&v=KkDGsuQpNH8>. Acesso
em: 30 abr. 2018.
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Há mais de um século os avanços das tecnologias da comunicação e dos
transportes vêm acarretando a perda das referências das noções de tempo
e espaço. Mais recentemente, com as possibilidades do tempo real que nos
une à distância, a hipermídia e o ciberespaço, encontramos-nos num
turbilhão de incertezas em que, tudo muda. (GONÇALVES, 2002, p.54).

Os indivíduos têm vivido uma realidade virtual de tempo e espaço ilimitado,
como se isso fosse possível, enquanto as relações humanas estão sendo
aprisionadas dentro desse espaço virtual, onde a comunicação só acontece por
intermédio de máquinas.

Conforme afirma Lévy (1999), “o virtual não substitui o

real, ele multiplica as oportunidades para atualizá-lo”. Segundo Wolton (2003):
Cada um, apesar dos discursos que preconizam relações mais diretas,
introduz, entretanto, intermediações burocráticas, filtros, regras, proibições,
signos de distinção, para proteger sua relação com o outro. As relações se
simplificam em um ponto para tornarem-se obscuras em outro, [...]. O que a
máquina permitirá simplificar e tornar mais direto e transparente, de um
lado, será ao contrário mais regrado, mais fechado, mais codificado de
outro. (WOLTON, 2003, p.105-106).

Acreditar que as dificuldades do homem em se comunicar podem diminuir no
futuro com o avanço avassalador das tecnologias e que o desenvolvimento da
informação e comunicação a partir dessas novas formas e meios tecnológicos é
essencial para a sociedade, é um “sofismo sedutor”. (WOLTON, 2003). É fechar os
olhos para a distância física que está fortemente crescendo entre as pessoas e
acima de tudo a liquidez dos laços sociais da modernidade que se refere Bauman
(2004). É a fragilidade das relações humanas sendo disfarçadamente deixadas de
lado. Gonçalves (2002) aponta:
O presente é menos espessura de tempo do que uma pluralidade de
“agoras”, uma vez que o mundo técnico não gera mais referências
centralizadoras, somente técnica. Vive-se um princípio de mobilidade que
passa a ser a nova referência, sendo que sua exacerbação configura a
própria ausência de referência. (GONÇALVES, 2002, p.53).

Neste cenário atual, onde a comunicação e a troca de informação e interação
tem se transformado junto com os comportamentos humanos e fatores sociais que
implicam as mudanças visíveis na sociedade, faz-se necessário entender essa
complexa e dinâmica, acelerada e aproximativa prática comunicacional através das
possibilidades tecnológicas disponíveis e seus espaços. Uma nova prática de
comunicação que vem se consolidando e avançando em meio às relações sociais,
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vista por muitos como excludente, mas também, como oportuna e necessária para a
evolução humana e seus relacionamentos.

2.2 A COMUNICAÇÃO DIGITAL

O avanço tecnológico vem em um crescente desenvolvimento, aproximando e
povoando os lares e demais espaços do planeta, independente da nacionalidade, de
classes sociais, de cultura ou gênero. E com ele, as possibilidades de uma
apropriação ainda maior das informações em tempo real e uma sensação de
rompimento de barreiras geográficas, onde o tempo-espaço se torna infinito entre as
pessoas. Neste sentido, estudar a comunicação digital, que ocorre nas múltiplas
plataformas tecnológicas é necessário para compreender como a sociedade se
apropria, se beneficia ou não, e até onde é saudável e oportuno esta atual forma de
comunicação rápida e de interação social.
As

formas

de

buscar

informação

e

se

comunicar

têm

mudado

consideravelmente, a partir do surgimento da internet e de suas plataformas de
comunicação. Com o advento da internet, nasce um distinto modo de interação e
organização social, onde, as trocas entre os conectados e a conversação, são
elementos comuns dessa comunicação digital (TERRA, 2011). Além disso, promove
“significativas transformações na sociedade, provocando mudanças de hábitos e de
comportamento”. (PINHO, 2003, p.19).
A internet é um meio de comunicação vivo entre as populações. Uma
tecnologia que até pouco tempo era vista como algo elitizado, onde a classe
minoritária não tinha acesso. Porém, essa ampla tecnologia ainda é um grande
divisor de águas entre os que têm e os que não têm acesso às informações que a
internet dispõe. Mas o que se acredita é que a conectividade é distinta ainda entre a
população, ocasionando uma fragilidade social para os que possuem pouco ou
nenhum acesso à comunicação digital. (CASTELLS, 2010, p.256).
Antes de aprofundar em aspectos e características desse fenômeno
tecnológico, torna-se adequado definir o termo ciberespaço: “é o novo meio de
comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores”. (LÉVY, 1999,
p.17). O autor salienta ainda que, além da infraestrutura material da comunicação
digital que o termo carrega, está o infinito de informações que abriga e também as
pessoas que navegam e alimentam a rede com informações.
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As transformações do processo comunicacional que vem ocorrendo neste
espaço de interação, ocorrem principalmente pela participação ativa de todos os
envolvidos. Hoje os indivíduos podem ser emissores e receptores da informação,
transitando por distintas plataformas em busca de uma nova ressignificação de sua
existência. Isso se tornou possível devido à convergência9 dos meios de
comunicação, explicada por Jenkins (2009), como um fenômeno cultural a partir das
mudanças tecnológicas: “no mundo da convergência das mídias, toda história
importante é contada, toda marca é vendida e todo consumidor é cortejado por
múltiplas plataformas de mídia”. (JENKINS, 2009, p.29).
A nova forma de se comunicar mundialmente é ainda desconhecida para
muitos, dividindo socialmente as pessoas, e que segundo Castells (2010), afeta
principalmente estudantes e crianças. Para o autor, não é o acesso às informações
e a conectividade que separam as classes sociais, mas sim, o não saber lidar com a
internet. Corrobora Castells (2010):
O que se observa, contudo, naquelas pessoas, sobretudo estudantes,
crianças, que estão conectadas é que aparece um segundo elemento de
divisão social mais importante que a conectividade técnica: a capacidade
educativa e cultural de utilizar a Internet. Uma vez que toda a informação
está na rede – ou seja, o conhecimento codificado, mas não aquele de que
se necessita –, trata-se antes de saber onde está a informação, como
buscá-la, como transformá-la em conhecimento, específico para fazer aquilo
que se quer fazer. Essa capacidade de aprender a aprender; essa
capacidade é socialmente desigual e está ligada à origem social, à origem
familiar, ao nível cultural, ao nível de educação. É aí que está,
empiricamente falando, a divisória digital neste momento. (CASTELLS,
2010, p.266-267).

No Brasil, isso é facilmente visto ao verificar o nível de desemprego 10, de
analfabetismo11, taxas de natalidade e mortalidade, e em tantos outros índices
negativos com números significativos. Entretanto, para Recuero (2009):

9

“Por convergência, refiro-me ao fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas de mídia, à
cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento migratório dos públicos dos
meios de comunicação, que vão a quase qualquer parte em busca das experiências de
entretenimento que desejam. Convergência é uma palavra que consegue definir transformações
tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais” (JENKINS, 2009, p.29).
10
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa de desemprego em
dezembro de 2017 era de 11, 8%. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/economia-eemprego/2018/01/taxa-de-desemprego-cai-a-11-8-em-dezembro-diz-ibge>. Acesso em 30 abr.
2018.
11
Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad), o analfabetismo de jovens e
adultos no Brasil em 2012 era de 8,7% em 2012. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/34167>. Acesso em 30 abr. 2018.
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Através do advento da comunicação mediada pelo computador e sua
influência na sociedade e na vida cotidiana, as pessoas estariam buscando
novas formas de conectar-se, estabelecer relações e formar comunidades já
que, por conta da violência e do ritmo de vida, não conseguem encontrar
espaços de interação social. (RECUERO, 2009, p.136).

Lévy (2009) enfatiza que as transformações e mudanças tecnológicas não
mudam o fato de que há desigualdades econômicas entre as pessoas. Sendo a
desigualdade social e econômica, a educação e saúde precária, a violência e
criminalidade em alta, a política com suas grandes rupturas, alguns dos pontos que
traduzem a divisão social atual no país. Nesse cenário, pais e mães não conseguem
visualizar um futuro digno aos seus filhos e netos. Porém, na percepção de Poster
(2010), a internet tem um aspecto encorajador que, proporciona ao cidadão o
acesso às informações políticas e culturais, bem como propõe aos indivíduos “uma
nova prática cultural de ressignificação”. (POSTER, 2010, p.329).
As pessoas têm encontrado nas mídias digitais, um refúgio para fugir da
realidade, onde a vida corrida e falta de tempo, o medo e a violência, tem se tornado
ameaça para as relações humanas. Recuero (2009) percebe isso como uma
tentativa de uma nova forma de socialização a partir da utilização em grande escala
das ferramentas de comunicação disponíveis no mundo digital. Para Jenkins (2009,
p.45), “entretenimento não é a única coisa que flui pelas múltiplas plataformas de
mídia. Nossa vida, nossos relacionamentos, memórias, fantasias e desejos também
fluem pelos canais de mídia”.
Ao tratar da sociabilidade em rede, Castells (2010) apresenta um olhar tanto
quanto crítico ao afirmar que “não é a Internet que muda os comportamentos, mas
os comportamentos que mudam a Internet”. (CASTELLS, 2010, p.273). Ou seja, a
internet proporciona interação social, mas também pode alienar e isolar.
Enfatiza Terra (2011) sobre essa comunicação sediada pela internet:
A comunicação digital e seus conteúdos que ocorrem exclusivamente no
ambiente tecnológico e utilizam ferramentas colaborativas, promovem
trocas, interações e relações de sociabilidade dentro de um contexto
existente e, algumas vezes, determinante. (TERRA, 2011, p.19).

Estar conectado pode gerar um sentimento de liberdade e bem estar, onde
todos convivem bem em comunidade, mas também pode dar a sensação de solidão.
Para Castells (2010), a internet é importante e transforma as redes de relações
humanas, mas é diferente das relações estabelecidas fisicamente. “A internet é um

24

instrumento que desenvolve, mas que não muda os comportamentos; ao contrário,
os comportamentos apropriam-se da internet, amplificam-se e potencializam-se a
partir do que são.” (CASTELLS, 2010, p.273). Salienta Lévy (1999):
Nossa espécie faz crescer em paralelo sua estranheza em relação a si
mesma e a sua potência. Ao complexificar e intensificar suas relações, ao
encontrar novas formas de linguagem e de comunicação, ao multiplicar
seus meios técnicos, ela se torna ainda mais humana. Essa invenção
progressiva da essência do homem, em andamento neste momento, não
promete de forma alguma, unilateralmente, um futuro radiante, nem tão
pouco uma felicidade maior. (LÉVY, 1999, p.240).

É visível que, com o advento da internet, muitos aspectos referentes ao
distanciamento entre culturas e povos se estreitaram, possibilitando ao usuário
navegar e ultrapassar oceanos e fronteiras, algo até então em menor escala de
promoção contemplada por outros meios de comunicação (rádio, televisão, etc).
Segundo Poster (2010), isso ocorre devido às diversas características específicas da
internet. O autor afirma que “certas características estruturais da internet encorajam,
promovem ou, pelo menos, permitem trocas através das fronteiras nacionais”.
(POSTER, 2010, p.329). Terra (2011) complementa:
A comunicação digital interativa se vale da ruptura de duas variáveis
clássicas de toda a comunicação: o tempo e o espaço. Na rede, a física e o
tempo são elásticos e, por isso, a comunicação nesse ambiente é
policrônica e multidirecional. (TERRA, 2011, p.19).

Essa transformação tecnológica representa os interesses e valores sociais, e
ainda, possibilita que as pessoas transitem por diversas fontes de informação e
comunicação, interligadas e padronizadas de acordo com o que se procura, ou seja,
de acordo com as necessidades de cada um. Reforça Jenkins (2009, p.38): “novas
tecnologias midiáticas permitiram que o mesmo conteúdo fluísse por vários canais
diferentes e assumisse formas distintas no ponto de recepção”. São diversificadas
as formas de interação em distintas plataformas midiáticas, mas que, não deixam de
ser conectadas umas com as outras. (CASTELLS, 2010). Ainda conforme o autor:
A internet não é simplesmente uma tecnologia; é o meio de comunicação
que constitui a forma organizativa de nossas sociedades; é o equivalente ao
que foi a fábrica ou a grande corporação na era industrial. A internet é o
coração de um novo paradigma sociotécnico, que constitui na realidade a
base material de nossas vidas e de nossas formas de relação, de trabalho e
de comunicação. O que a internet faz é processar a virtualidade e
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transformá-la em nossa realidade, constituindo a sociedade em rede, que é
a sociedade em que vivemos. (CASTELLS, 2010, p.287).

Com a disponibilidade midiática, vem a visibilidade real das diferenças entre
os indivíduos e a aproximação deles. (WOLTON, 2003). É a divisória digital de que
fala Castells (2010), referindo-se ao saber utilizar a tecnologia de forma a entender
sua funcionalidade a respeito da busca da informação e como transformá-la em
conhecimento específico. Para Lévy (1999, p.24), “a dificuldade de analisar
concretamente as implicações sociais e culturais [...] é multiplicada pela ausência
radical de estabilidade neste domínio”. É uma questão social visivelmente
desconcertante na sociedade brasileira, onde se vive uma desconstrução política e
econômica,

necessitando

de

olhares

humanizados

de

representantes

governamentais e da população em geral.
Wolton (2003) verifica que a tecnologia é vista como a fonte para o progresso
e pensar ao contrário parece descabido e uma recusa à evolução. Além do mais, se
“identifica a felicidade individual e coletiva à capacidade de estar ‘plugado’ e
multiconectado”. (WOLTON, 2003, p.30-31).
Esta necessidade se dá pelo fato de que, os tradicionais meios de
comunicação não são mais capazes de prender as pessoas através de suas formas
de entretenimento e informação. E a partir disso, “a internet se firmou como o grande
suporte digital para a veiculação das principais mídias de nosso tempo”. (NASSAR,
2006, p.152). A internet possibilita que alguém interaja além dos limites territoriais,
sendo ela uma rede descentralizada conforme afirma Poster (2010). Segundo Pinho
(2003):
A velocidade de disseminação da internet em todo o mundo deve
transformá-la efetivamente na decantada superestrada da informação.
Oferecendo entretenimento, serviços e negócios, a rede mundial ainda é um
novo meio de comunicação que rivaliza com a televisão, o jornal e outros
veículos de troca e difusão da informação. (PINHO, 2003, p.27).

Poster (2010) faz uma comparação entre os meios de comunicação,
apresentando as distinções entre a internet, a televisão, o telefone, rádio e televisão,
pontuando que é possível estabelecer trocas de um ponto a outro sem controle
“Estado-nação”, pela internet. Já pelos demais meios, essas trocas são territoriais,
regulamentadas e controladas. “A rede é lugar de entretenimento, [...]. É espaço
também de bibliotecas, [...], de transferência de todo o tipo de arquivos e
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documentos.” (NASSAR, 2006, p.152). É uma troca digital que permite um
incontável número de informações que podem ser alteradas e retransmitidas,
diferentes da ligação telefônica, por exemplo. Essa troca digital se torna expansiva
através do acréscimo de imagem e texto, algo impossível de acontecer na ligação
telefônica. (POSTER, 2010).
Diante dessa ferramenta de comunicação disponível, as pessoas se veem
sempre apressadas e acelerando o passo cada vez mais, deixando de lado simples
oportunidades como um gesto de afeto ao filho, antes de sair para o trabalho, ou
uma leitura para relaxar ao fim do dia. Segundo Lévy (1999) essa constante
aceleração não se deve apenas aos novos meios de comunicação do mundo digital.
Pontua o autor:
A aceleração contemporânea da corrida para o virtual e o universal não
pode ser reduzida nem ao ‘impacto social das novas tecnologias’ nem ao
advento de uma dominação em particular, seja ela econômica, política ou
social. [...]. Trata-se antes de um movimento do conjunto da civilização, de
uma espécie de mutação antropológica na qual se conjugam, ao lado da
extensão do ciberespaço, o crescimento demográfico, a urbanização, o
aumento da densidade das redes de transporte [...], sem esquecer a
evolução das ideias tendendo a uma tomada de consciência global da
humanidade e do planeta. (LÉVY, 1999, p.240).

Essa revolução tecnológica de comunicação, dos últimos trinta anos, acaba
disfarçando a realidade das pessoas (WOLTON, 2003), e não permite refletir sobre o
sentido dessas mudanças contínuas e os resultados. Para Terra (2011, p.20), essa
comunicação proporciona relações sociais não verticalizadas em diferentes
ambientes, pois, carrega um potencial para gerar “fluxos informativos e
multidirecionais”.
Crer que a tecnologia a partir de novas formas de comunicação pode
transformar as relações sociais (políticas, familiares, de trabalho, de lazer), é ignorar
a problemática que existe na comunicação de massa. O que ocorre é: maneiras
inovadoras de definir e redefinir o conteúdo que se quer comunicar. É conduzir a
comunicação em um processo de manipulação e influência de informações.
(WOLTON, 2003). Ampliar as plataformas comunicacionais é solucionar alguns
problemas de comunicação e melhorar alguns pontos, mas isso não quer dizer que
as novas mídias irão resolver todas as questões sociais e culturais de comunicação
fragilizada e relações humanas dispersas e líquidas. Lévy (1999) afirma que não é
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possível prever os resultados de tantas transformações, sendo necessário reavaliar
constantemente as implicações culturais e sociais.
Em todos os ambientes sociais é possível verificar a presença das novas
tecnologias - no trabalho, em casa, nas escolas -, mas torna-se errôneo, segundo
Wolton (2003) acreditar que isso pode modificar as relações entre as pessoas. Para
o autor, as novas tecnologias não melhoram em nada os ruídos da comunicação
dentro das relações humanas e sociais, ao passo que há uma ausência de sintonia e
um distanciamento cada vez maior entre o emissor, a mensagem e o receptor.
Pontua Lévy (1999, p.241): “Para que nos tornemos mais humanos é preciso
suscitar a vigilância, pois o homem sozinho é inumano, na mesma medida de sua
humanidade.”
Entretanto, para Terra (2011, p.21), ocorre “mais simetria entre emissores e
receptores e constante troca de papéis entre eles, além da aceitação de diálogos,
conversações e colaborações”. Wolton (2003, p.107) contesta: “As novas
tecnologias não anularão a defasagem, quase ontológica, que é a fonte da liberdade
humana e social em toda situação de comunicação.”
O advento da comunicação digital ou “Comunicação Mediada pelo
Computador” vem para transformar profundamente a sociedade e seus aspectos de
organização, interação e a “mobilização social”. (RECUERO, 2009, p.16). Diferente
de Wolton (2003), a autora percebe esta comunicação como um elo ampliado de
conexões entre os indivíduos a partir da criação e expressão de redes sociais.
Terra (2011) pontua a possibilidade de interação e feedback12, como duas
características da comunicação digital. Recuero (2009) salienta ainda, o crescimento
de comunicação entre as pessoas através das plataformas digitais, além de
possibilitar a expressão e socialização por intermédio de ferramentas de
comunicação digital. Para a autora:
Essas ferramentas proporcionaram, assim, que atores pudessem construirse, interagir e comunicar com outros atores, deixando, na rede de
computadores, rastros que permitem o reconhecimento dos padrões de
suas conexões e a visualização de suas redes sociais através desses
rastros. (RECUERO, 2009, p.24).

12

Segundo o Dictionary Cambridge, o termo refere-se a um comentário sobre algo.
(FEEDBACK,2018). Disponível em: <https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/inglesportugues/feedback>. Acesso em: 21 maio 2018.
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transformações que evidenciam a situação atual do processo comunicacional, são
inegáveis, e oportunos para que de fato seja frequentemente repensado a prática de
interação social através da comunicação digital. Outro aspecto importante que deve
ser estudado e constantemente analisado são as ferramentas e espaços onde todo
esse processo acontece, ou seja, as mídias digitais.

2.3 AS MÍDIAS SOCIAIS: LINGUAGEM AUDIOVISUAL E O YOUTUBE

Para falar de comunicação digital, precisa-se pontuar e conceituar as
ferramentas e espaços onde ela ocorre e se estabiliza, tornando-se viva e
consistente. Sites institucionais, sites de relacionamentos ou mais popularmente
conhecidos, as redes sociais, mídias sociais de compartilhamento, possuem
diversas formas de promover a comunicação entre os usuários, conectados à rede.
Tanto as organizações quanto as personalidades públicas, profissionais de distintas
áreas, trabalhadores autônomos, ONGs, e tantos outros, utilizam-se das diversas
plataformas digitais para interagir e criar relacionamentos com seus públicos de
interesse. De acordo com seu conteúdo e negócio, utilizam as ferramentas de
comunicação disponíveis nesse universo do ciberespaço.
Primeiramente cabe definir o termo mídia para prosseguir com os demais
conceitos que permeiam a comunicação digital e as distintas formas de disseminar a
informação. Segundo Lévy (1999), a mídia é o suporte ou veículo da mensagem. O
impresso, o rádio, a televisão, o cinema ou a internet, por exemplo, são mídias.
Neste momento de busca instantânea por informação e tendo à disposição
distintas fontes ao mesmo tempo, com linguagens diversificadas e formas múltiplas
de tratar do mesmo conteúdo, surge um novo conceito, a “narrativa transmídia”
abordada por Jenkins (2009). Uma nova forma de experienciar o conteúdo, onde
cada mídia contribui à sua maneira para o entretenimento e conhecimento do
indivíduo. Ou seja, um mesmo conteúdo abordado de distintas formas de acordo
com a plataforma, onde o usuário pode transitar de uma à outra. O termo é definido
por Jenkins (2009, p.384) como: “histórias que se desenrolam em múltiplas
plataformas de mídia, cada uma delas contribuindo de forma distinta para nossa
compreensão do universo”.
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Para Jenkins (2009), o desafio é promover conteúdos que possam ser
explorados em múltiplas plataformas de mídia pelos mais distintos públicos. Um
conteúdo que possa atrair determinado público de acordo com determinada mídia.
Como exemplo, um livro de crônicas, que pode ser também encontrado em forma de
vídeos no YouTube, bem como compartilhado de forma fragmentada com imagem
representativa nas mídias sociais do escritor. “Na forma ideal de narrativa
transmídia, cada meio faz o que faz de melhor.” (JENKINS, 2009, p.138).
Essa prática traz as mídias sociais como importante espaço para o desenrolar
de histórias, promovendo entretenimento e interação. Dentre as diversas mídias,
existem as redes sociais que, segundo Telles (2011) é uma categoria das mídias
sociais, podendo ser estabelecidas como espaços virtuais de conexão entre os
indivíduos. Segundo Recuero (2009, p.24) as redes sociais se estabelecem por meio
de dois elementos em conjunto: “atores (pessoas, instituições ou grupos; os nós da
rede) e suas conexões (interações ou laços sociais)”.
Ainda conforme Recuero (2009), mesmo que distantes entre si, as pessoas
envolvidas na rede, interagem através de suas representações no ciberespaço,
construindo laços sociais, transformando esses espaços de interação social a partir
da expressão de sua personalidade ou individualidade. Ou seja, indivíduos como
atores na comunicação digital, são partes fundamentais para configurar uma rede
social, visto que, a conexão só ocorrerá a partir do contato entre os atores.
A comunicação digital possibilitada através das mídias sociais gera a
construção de impressões neste espaço de expressão a partir da atuação e
interação dos indivíduos, constituindo conexões por meio dos laços sociais que se
estabelecem, salienta Recuero (2009). Contudo, é interessante, segundo Castells
(2010), como tudo se orienta a partir de interesses individuais, afinidades e valores
de cada indivíduo, criando-se comunidades virtuais em socialização no meio digital.
Para Lévy (1999):
O fino enredamento dos humanos de todos os horizontes em um único e
imenso tecido aberto e interativo gera uma situação absolutamente inédita e
portadora de esperança, já que é uma resposta positiva ao crescimento
demográfico, embora também crie novos problemas. (LÉVY, 1999, p.14).

Muito desses problemas decorrentes das relações sociais em rede estão na
recepção e interpretação das informações, bem como nas replicações. Para
Recuero (2009, p.25), esta possibilidade de comunicação mediada pela tecnologia
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sem limites de distância entre as pessoas que interagem, característica principal das
redes sociais na internet, onde, inicialmente o ato de se comunicar ocorre entre
“representações dos atores sociais”, que transitam nesses espaços, expressando-se
de modo a demonstrar aspectos decorrentes de suas personalidades resultam em
conclusões distintas. Com isso, construir e julgar o outro se torna comum neste
espaço onde a interação humana está baseada em palavras ditas ou escritas em
plataformas digitais, e não ao contato presencial.
Pensar em como as pessoas se encontram no ciberespaço parece ser
interessante, pois, não existem limites para as interações sociais na internet, onde
grupos virtuais se formam facilmente através de interesses em comum, mesmo com
a distância que os separa. Ou seja, quanto mais interesses em comum, maior a
sensação de compreensão mútua, empatia, sentimento de pertencimento e coesão
na troca social e conexão entre os indivíduos em rede. (RECUERO, 2009).
Esse fenômeno tecnológico é fascinante ao pensar que possibilita contatos
sem fronteiras geográficas, novas experiências culturais e outros tantos fatores,
como até mesmo viajar sem sair de casa, pois, não há mais demarcações territoriais
e, tão pouco, a necessidade de deslocamentos. Mas aponta Recuero (2009), essa
transformação que aproxima geograficamente as pessoas não é responsabilidade
plena da Internet. O princípio de tudo iniciou com o desenvolvimento dos meios de
transporte e de comunicação tradicionais, como telefone, cartas, rádio, entre outros,
que, iniciaram as trocas comunicacionais e laços sociais à distância (RECUERO,
2009), e após com a internet, a possibilidade de interação social desterritorializada,
se ampliou e solidificou-se. Destaca Lévy (1999):
As telecomunicações são de fato responsáveis por estender de uma ponta à
outra do mundo as possibilidades de contato amigável, de transações
contratuais, de transmissões de saber, de trocas de conhecimentos, de
descoberta pacífica das diferenças. (LÉVY, 1999, p.14).

Essa capacidade de desterritorialização e liberdade de expressão através da
internet são pontuadas por Lévy (2010), ao afirmar que as novas tecnologias
oportunizam a inclusão comunicacional, bem como o crescimento da burocracia no
ciberespaço e cidadãos mais participativos. Enfatiza o autor:
As mídias interativas e as comunidades virtuais desterritorializadas, abrem
uma nova esfera pública em que floresce a liberdade de expressão. A
Internet propõe um espaço de comunicação inclusivo, transparente e
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universal, que dá margem à renovação profunda das condições da vida
pública no sentido de uma liberdade e de uma responsabilidade maior dos
cidadãos. (LÉVY, 2010, p.367).

No entanto, os problemas sociais e culturais do planeta não serão
simplesmente solucionados com essa forma de comunicação proporcionada pela
inovação tecnológica que a internet dispõe aos indivíduos (LÉVY, 1999). Vivencia-se
um tempo de “abertura de um novo espaço de comunicação” (LÉVY, 1999, p.11),
onde as pessoas devem aproveitá-lo de tal maneira que captem positivamente as
potencialidades nos planos sociais, políticos, econômicos e culturais.
É essencial para a comunicação transparente, geradora de relações sociais,
uma personificação legítima dos atores sociais, de modo que favoreça a percepção
do outro, de forma empática e humanizada. Isso pode mais facilmente ser
identificado nos vídeos de sites de compartilhamento como o YouTube, sites de
relacionamento, como Facebook e Instagram, blogs e outras mídias sociais, que,
interagem entre si através da vinculação de conteúdos. Segundo Camargo e Spinelli
(2016, p.6) “a replicação ou produção de conteúdo de uma rede social para outra, de
uma mídia para outra, é válida e também traz resultados pela força da interação com
o público que pode provocar”.
Ao relatar situações da política Americana e a utilização das mídias
tradicionais e atuais, Jenkins (2009) aponta a transformação midiática através da
cultura da convergência, onde as velhas mídias deveriam estar sendo substituídas
pelas novas, no entanto, o que ocorre é a “colaboração entre as instituições de mídia
consagradas e as emergentes, pela expansão do número de agentes produzindo e
circulando mídia, e o fluxo de conteúdo pelas múltiplas plataformas e redes”.
(JENKINS, 2009, p.347-348).
A facilidade de transmissão de informação a diversos destinatários ao mesmo
tempo em uma velocidade considerável é pontuada como uma vantagem da internet
frente às mídias tradicionais, como afirma Poster (2010) ao mencionar que a
“internet contém o potencial de novas práticas” (POSTER, 2010, p.330), quando pela
internet se torna mais fácil enviar mensagens para mais de um contato, permitindo
ainda múltiplos emissores. Além de possibilitar o cruzamento de mídias corporativas
e mídia alternativa, convergindo entre si e com os usuários, onde “o poder do
produtor de mídia e o poder do consumidor interagem de maneiras imprevisíveis”.
(JENKINS, 2009, p.29).
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A linguagem audiovisual se aproxima muito da realidade por representar os
ambientes e as pessoas que compõem aquele conteúdo. Onde a utilização dos
vídeos é identificada como uma forma de comunicação alternativa na cultura
contemporânea. (CAMARGO; SPINELLI, 2016). A impressão ao menos é de algo
mais real, mesmo vindo do mundo digital. A solidão interativa de que fala Wolton
(2010), parece um pouco menor com essa forma de comunicação, onde se vê e se
ouve aquilo ou aquele que se apresenta na tela do computador ou da tela sensível
ao toque do telefone celular.
Neste sentido Lévy (1999) trata da distinta forma de interação, promovida
pelas mídias digitais:
A comunicação por mundos virtuais é, portanto, em certo sentido, mais
interativa que a comunicação telefônica, uma vez que implica, na
mensagem, tanto a imagem da pessoa como a da situação, que são quase
sempre aquilo que está em jogo na comunicação. (LÉVY, 1999, p.83).

Para entreter e prender o público de interesse através da linguagem
audiovisual, o conteúdo dos vídeos precisa ser pensado e planejado. Telles (2011) é
enfático ao afirmar que, quanto mais curto for o vídeo, maior a possibilidade das
pessoas pararem para assistir. O ideal são vídeos de até três minutos de conteúdo
interativo, e formadores de opinião que captam isso, possivelmente terão um grande
número de visualizações.
O YouTube não é considerado uma rede social, pois, segundo Telles (2011),
como site de compartilhamento de vídeos, dificilmente formará redes de contato. No
entanto, tem-se notado um aumento significativo de interações a partir dos
comentários. Além disso, os vídeos acabam sendo compartilhados em sites de
relacionamento, como o Facebook, por exemplo, possibilitando assim, um maior
número de visualizações e recompartilhamentos. Conforme Camargo e Spinelli
(2016, p.2), “os vídeos nas redes sociais são cada vez mais utilizados como
estratégia para atrair e engajar a audiência sobre determinado contexto e fortalecer
o vínculo” entre os indivíduos.
O site YouTube foi criado em 2005 e, segundo Telles (2011, p.40), sua
missão é “fazer com que você descubra e molde o mundo através do vídeo”. Com
esta missão, evidencia-se a razão de haver tantos usuários gerando conteúdos
inspiradores através de vídeos no site de compartilhamento. Segundo Carlón (2013),
o YouTube nasceu a partir de tentativas de trocas de vídeos gravados em uma festa,
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por três ex- funcionários do PayPal13. Impossibilitados de enviar os vídeos por email, por serem muito pesados, tiveram “a ideia de criar um meio de acesso público
no qual os usuários pudessem hospedar seus vídeos”. (CARLÓN, 2013, p.109).
Conforme retrata Jenkins (2009, p.348), “o Youtube emergiu como um site
fundamental para a produção e distribuição da mídia alternativa”, porém, segundo o
autor, é preciso compreendê-lo sob outra ótica. Para o autor primeiramente:
O YouTube representa o encontro entre uma série de comunidades
alternativas diversas, cada uma delas produzindo mídia independente há
algum tempo, mas agora reunidas por esse portal compartilhado. Ao
fornecer um canal de distribuição de conteúdo de mídia amador e
semiprofissional, o YouTube estimula novas atividades de expressão [...].
Ter um site de compartilhamento significa que essas produções obtêm uma
visibilidade muito maior do que teriam se fossem distribuídas por portais
separados e isolados. (JENKINS, 2009, p.348).

Inúmeros são os canais do YouTube que proporcionam troca de experiências
e até mesmo mudanças comportamentais, através do impacto que causam nas
pessoas e as reflexões que sugerem. É um desafio se propor a unir linguagem
falada, linguagem corporal e demais aspectos para inspirar e motivar o público que
assistirá aos vídeos promovidos em uma plataforma digital.

Muitas pessoas

preocupadas com os problemas que a sociedade enfrenta, veem nas mídias sociais
uma forma de ajudar o outro, mesmo que, talvez, esse vídeo não atinja uma
popularidade a ponto de torná-lo um ídolo digital. Camargo e Spinelli (2016)
salientam que:
O vídeo é utilizado nas redes sociais como um meio de comunicação mais
objetivo e integrado com a rotina da população, de forma a estar presente
no mesmo ambiente online e transmitir mensagens com uma linguagem
própria para aquele canal de comunicação. (CAMARGO; SPINELLI, 2016,
p.2).

O YouTube é uma mídia social e não uma rede social como já mencionado,
no entanto, a visualização dos vídeos ocorre também nas redes sociais, quando do
compartilhamento desses, nos perfis dos usuários. Assim, Recuero (2009) aponta as
redes sociais como espaços de expressão, onde as pessoas podem construir

13

A PayPal é uma empresa de pagamentos online que pertence ao grupo eBay, e os ex-funcionários
da PayPal, fundadores do YouTube se chamam: Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim
(CARLÓN, 2013).
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impressões, bem como percebê-las a partir das interações.

Nesta perspectiva,

Jenkins (2009) vê a funcionalidade do YouTube “como um arquivo de mídia”, onde
os usuários buscam conteúdos significativos para compartilhar com outras pessoas.
E ainda:
O YouTube funciona em relação a uma série de outras redes sociais; seu
conteúdo espalha-se em blogs e mensagens [...], onde é recomposto para
públicos diferentes e se torna o ponto focal para discussões. O conteúdo do
YouTube pode ser descrito como ‘mídia espalhável’, [...] ou ‘vídeo viral’,
ambos termos comumente utilizados, mas que carrega um sentido maior de
ação por parte do usuário. (JENKINS, 2009, p.349).

Com essa facilidade proporcionada nos dias atuais, onde o usuário das
mídias digitais pode gerar conteúdo a partir de vídeos, o impacto e engajamento
podem ser maiores, pois, se trata de pessoas reais, que encontram na linguagem
audiovisual e na plataforma YouTube, uma maneira de promover assuntos
importantes, de forma mais atrativa e com maior alcance. (CAMARGO; SPINELLI,
2016).
Isso tem se tornado tão poderoso no cotidiano das pessoas, onde se envia e
recebe links de vídeos motivacionais e de autoajuda, constantemente, com a
intenção de promover o bem-estar e a sensação de bem querer entre os emissores
e receptores dessas mensagens e reflexões positivas que a linguagem audiovisual
possibilita. Segundo Jenkins (2009, p.346) a tecnologia expande essa prática social,
onde, as pessoas podem livremente “expressar suas ideias, [...] fazê-las circular
diante de um público maior e compartilhar informações, na esperança de transformar
nossa sociedade”.
Nessa perspectiva de transformação da sociedade, de forma que possa ser
vivenciada uma humanização e aproximação maior entre as pessoas, não apenas
através do universo digital, mas também no universo real, é que se acredita nessa
causa, conforme aponta Morin (2010):

É possível, portanto, manter a esperança na desesperança. Acrescentemos
a isso o apelo à vontade em face da grandeza do desafio. Embora quase
ninguém ainda tenha consciência, nunca houve uma causa tão grande, tão
nobre, tão necessária quanto a causa da humanidade para, ao mesmo
tempo e inseparavelmente, sobreviver, viver e humanizar-se. (MORIN,
2010, p.366).
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Torna-se necessário refletir sobre o quanto as mídias sociais atuais estão
afunilando as relações humanas através de sua comunicação ou isolando as
pessoas umas das outras, de tal modo que o real seja representado em suas
mentes, a partir de equipamentos eletrônicos. No entanto, é notável a importância
dos avanços tecnológicos para a sociedade, que é capaz de ouvir e ser ouvida ainda
mais, ganhando espaço para tratar de questões sociais importantes, através das
plataformas digitais. As pessoas passam de meros espectadores, para produtores
de conteúdo, onde ganham espaço para propagar mensagens positivas e legais –
embora muitos usuários da rede se utilizam dela, de forma ilegal – tornando possível
as novas formas de interação através de conteúdos significativos para o público
segmentado, de acordo com o grau de importância e utilidade do que é produzido e
compartilhado na rede.
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3 PÚBLICOS E OPINIÃO PÚBLICA: CONCEITOS E INTERAÇÕES ENTRE OS
PÚBLICOS E OS FORMADORES DE OPINIÃO

Todo e qualquer negócio requer público para sua existência e consolidação.
Pensar nesta parcela da sociedade é necessário, mas antes disso, conceituar,
entender e conhecer seus desejos, anseios e necessidades, se torna essencial,
pois, interagir e gerar conteúdo sem conhecer o receptor é um indício de fracasso.
O público de uma organização, ou um conjunto de pessoas que admira e
acompanha o trabalho de uma personalidade pública, é conceituado a partir de
critérios

baseados

na

interação

e

compreensão

mútua,

gerando

assim,

relacionamentos duradouros de acordo com o interesse das partes envolvidas. Ou
seja, vai além de segmentar o público alvo, onde o que interessa, segundo Andrade
(1989, p.34), é reconhecer esse público, sua realidade e importância, sendo ele,
representante de uma “forma de comportamento coletivo não organizado”.
Além disso, busca-se entender a formação de opiniões, que se tornam
públicas, a partir de interesses e envolvimento com questões sociais. Muitos
personagens públicos atuam através das mídias atuais para formar opinião sobre
determinados assuntos. Neste sentido cabe aqui conceituar opinião pública, mas
antes disso, expor o termo público e seus conceitos, sendo ele um elemento
formador da opinião pública, como defende Andrade (1989). Para embasar o estudo
destes conceitos traz-se autores como:

Lippmann (2010), Augras (1970), Tarde

(2005), Da Viá (1983), Simões (1995), Grunig (2011), França, F. (2006; 2011; 2012),
entre outros.

3.1 OS PÚBLICOS E AS SUAS INTERFACES CONCEITUAIS

Uma grande parcela da sociedade designada como público é de extrema
relevância e deve sempre ser levada em consideração ao iniciar um processo de
comunicação, independente dos meios utilizados para se chegar até esse grupo de
interesse. Esse público, conceituado no presente estudo, trata-se de um grupo
seleto de indivíduos com muitas diferenças no que tange o pensar, o agir, bem como
nos aspectos sociais e culturais, e com pouco ou nenhum contato entre si, porém,
buscam constantemente se comunicar através das plataformas digitais.
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Indivíduos com liberdade de expressão e desejo incessante por informação,
entretenimento e sensação de pertencimento. Indivíduos com opinião formada e
com personalidade própria, em busca de sentidos de toda a natureza. Assim, tornase essencial reconhecer e pensar estrategicamente nesse público, para que a
comunicação seja eficiente e os atinja positivamente, transformando e mudando
comportamentos e opiniões, pois, segundo Andrade (1989, p.41), “o público pode
ser amplo ou restrito, efêmero ou duradouro tendo em vista a grandeza, a
complexidade, a importância e o interesse das questões levantadas para a
discussão pública”.
Ao tratar do fenômeno público e de seu significado, Tarde (2005) traz a
distinção entre multidão14 e público. O autor afirma que a partir da invenção da
imprensa e seu desenvolvimento no século XVI, nasceu um público diferente
daquele designado como a multidão. “A imanência da técnica no mundo globalizado
habita-nos e pede novos posicionamentos.” (GONÇALVES, 2002, p.54). Esse novo
público tem crescido e se desenvolvido com o passar do tempo. O público aqui é
visto como uma coletividade espiritual de indivíduos separados no plano físico,
porém, conectados no plano mental. E a sua formação supõe uma “evolução mental
e social bem mais avançada”. (TARDE, 2005, p.9).
O público é uma parcela específica da multidão que sobrevive aos fenômenos
climáticos e não desaparecem quando seus líderes calam. “Grupo de pessoas que
enfrentam uma controvérsia e tentam resolvê-la [...], os públicos podem ser mais ou
menos autônomos em suas ações.” (FRANÇA, 2012, p.35). Diferentemente da
multidão que, “um raio de sol a reúne, uma tempestade a dissipa”. (TARDE, 2005,
p.15). Na multidão, grupo social do passado como conceitua Tarde (2005), podem
existir diversos pequenos públicos que se estendem sem uma demarcação de
espaço físico, tornando-a em geral, menos homogênea, diferente do público. Público
esse, reconhecido por Simões (1995, p.61) como “um conjunto abstrato de pessoas
com interesses comuns entre si”. Tarde (2005, p.20) considera outro aspecto do
público: “O público, afinal de contas, não é mais que uma espécie de clientela
comercial, mas uma espécie muito singular e que tende a eclipsar o gênero.”
O público, agrupamento social com características individuais marcantes,
garante possibilidades de se impor mais facilmente, bem como, suas opiniões
14

Diz-se “o público de um teatro, o público de uma assembléia qualquer; aqui, público significa
multidão” (TARDE, 2005, p.5).
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individuais podem facilmente se expandir. França (2012, p.17) pontua: “A presença
de uma questão, de discussão e de uma opinião coletiva constitui a marca do
público.” A sociedade constituída por multidões divididas por questões religiosas,
econômicas, culturais e políticas, aos poucos foi sendo redefinida a partir de novas
pequenas divisões, formadas por indivíduos com diferentes ideias e opiniões, porém,
abrangendo uma superioridade visível diante desses grandes grupos. Ou seja, a
força está mais entre esses coletivos, conhecidos como públicos, do que nas
multidões. (TARDE, 2005). Em outras palavras:
Basta abrir os olhos, para perceber que a divisão de uma sociedade em
públicos, divisão inteiramente psicológica e que corresponde a diferenças
de estados de espírito, tende, não certamente a substituir, mas a se
superpor cada vez mais visível e eficazmente à sua divisão religiosa,
econômica, estética, política, em corporações, seitas, ofícios, escolas ou
partidos. (TARDE, 2005, p.22).

Segundo afirma Andrade (1989, p.34-35) público é um “agrupamento
espontâneo” com “comportamentos coletivos não organizados”, que precisam ser
vislumbrados no que tange sua realidade e importância, bem como, suas
características distintas à massa e multidão.
Ao pensar em aspectos sociológicos para conceituar o termo público, França,
F. (2012, p.62) apresenta a definição de “grupos que se reúnem em torno de uma
controvérsia, reconhecem suas dificuldades e tentam solucioná-las por meio de um
debate no qual predomina a opinião do grupo”. Mas o autor vislumbra uma maior
precisão na definição de públicos, a partir de uma “conceituação lógica” (FRANÇA,
F., 2012, p.63) dessas partes interessantes de indivíduos da população, a fim de
identificar e definir seus interesses e comportamentos.
Para Andrade (1989, p.37) as correntes sociológicas baseiam-se na
“predominância das considerações racionais em relação às emoções, em face de
controvérsias em discussão”. Para conceituar o termo público, o autor faz uma
comparação entre esse, a massa e a multidão, referindo-se as fases da vida de uma
pessoa. Ou seja:
O público é formado de pessoas adultas, que pensam e refletem sobre os
problemas colocados para a discussão pública, enquanto a multidão e a
massa, [...], agem por impulsos. [...], poder-se-á dizer que a infância
representa a multidão, a adolescência, a massa e a idade adulta, o público.
(ANDRADE, 1989, p.37).
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Vive-se a era da informação rápida e transitória, onde as mudanças ocorrem
a todo instante. Portanto torna-se imprescindível conceituar e entender como esse
público acolhe as mensagens comunicacionais nas distintas redes de comunicação
digital. França, F. (2012, p.10) afirma que “é fundamental identificar os públicos,
conhecê-los e saber lidar com eles”. A sede por informação em tempo real
ultrapassa e rompe barreiras, agrega conhecimento e também pode enganar. Por
isso,

qualquer

organização,

marca

ou

pessoa

pública,

deve

pensar

estrategicamente a fim de obter credibilidade em sua fala nas mídias sociais, e
assim, obter resultados positivos através de seu trabalho, bem direcionados aos
públicos específicos.
Muitas são as transformações que permeiam a sociedade, no sentido dos
negócios e da comunicação, ao longo dos anos, onde “o foco contemporâneo da
relação situa-se não em critérios de proximidade (geográficos), mas no do
conhecimento, da qualificação e das competências das partes envolvidas”.
(FRANÇA, F., 2012, p.44). Por isso é preciso identificar os públicos sobre outra
ótica, como enfatiza Simões (1995, p.131): “é imprescindível identificá-los, analisálos e referenciá-los quanto ao poder que possuem de influenciar os objetivos
organizacionais, obstaculizando-os ou facilitando-os”.
França, F. (2012) enfatiza a importância dos públicos para qualquer negócio,
inclusive para personalidades públicas e sua atuação. Para o autor, público pode
ser definido como:
Grupos organizados de setores públicos, econômicos ou sociais que
podem, em determinadas condições, prestar efetiva colaboração às
organizações, autorizando a sua constituição ou lhes oferecendo o suporte
de que necessitam para o desenvolvimento de seus negócios (FRANÇA,
F., 2012, p.45).

Muitos são os públicos que acompanham uma organização, - no caso deste
estudo, uma personalidade pública – em suas mídias sociais. Alguns mais
interessados outros nem tanto, porém, todos em busca de informação,
conhecimento e interação social. Portanto, transformar esta comunicação em algo
motivador e inspirador através de falas bem pensadas e planejadas, que levem ao
entendimento e satisfação dos públicos de interesse, é fundamental. Neste sentido,
destaca-se a visão de Azevedo (2010, p.48): “qualquer atividade que vise a
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promoção do bem comum envolve mudança de atitudes no intuito de tornar as
atitudes dos indivíduos compatíveis com a obtenção do bem-estar coletivo”.
As rápidas mudanças, características desse atual momento em que se vive,
têm gerado cada vez mais a necessidade de pensar no indivíduo a quem se dirige a
mensagem, ou seja, o público, prioridade na comunicação. “Chega-se ao momento
do domínio da tecnologia, da informática, da rapidez da comunicação e da
multiplicidade de meios de transmissão que conduzem à desmassificação da mídia,
a fim de torná-la segmentada de modo a atingir públicos específicos.” (FRANÇA, F.,
2012, p. 15-16). Sem o reconhecimento e compreensão do público, de seus desejos,
interesses e anseios, torna-se incoerente o ato comunicacional, independente dos
meios utilizados para se chegar até esses indivíduos.
Neste sentido, Ferrari (2011) afirma que conduzir intencionalmente uma
comunicação clara e estratégica, com objetivos alinhados e voltados para o público
de interesse, é primordial. Planejar e executar a comunicação nas múltiplas
plataformas digitais requer primeiramente a coesão de informações e formas de
comunicá-las a partir do correto mapeamento dos públicos a quem será dirigido à
mensagem.
O mapeamento desses públicos é um exercício essencial para que essa
comunicação seja eficaz e atinja de forma correta a quem se destina, obtendo
resultados positivos para qualquer negócio. França, F. (2011) esclarece:
O sucesso do trabalho depende do correto mapeamento dos públicos e da
determinação dos objetivos e das formas de relação com eles. Afinal,
primeiramente se estabelecem os relacionamentos e as formas de seu
gerenciamento; os planos de comunicação nunca podem ser criados e
implantados antes do mapeamento e da determinação dos públicos
estratégicos, caso contrário não gerarão os resultados deles esperados.
(FRANÇA, F., 2011, p.264).

A todo instante surgem na internet personalidades divulgando e promovendo
seu trabalho, através de textos, imagens e vídeos, lançados nas mídias sociais,
atingindo milhares de pessoas. Muitos não conseguem permanecer com a atuação
ativa, pois, não desenvolvem uma comunicação clara e de acordo com o público
principal. Conforme Ferrari (2011), para aquele que almeja alcançar o sucesso no
universo digital, se torna necessário planejar estrategicamente sua comunicação,
“por meio de políticas e parâmetros sobre os quais traça seu espaço de ação,
classifica os públicos com os quais vai interagir e define o discurso a ser dirigido”.
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(FERRARI, 2011, p.157). Ou seja, aqueles que pensam, estudam e classificam seus
públicos de interesse, desenvolvendo mensagens com uma linguagem específica e
direcionada corretamente, tendem ao sucesso comunicacional.
Atualmente os indivíduos que navegam nas múltiplas plataformas digitais,
exigem cada vez mais agilidade na disseminação das informações, conteúdos
interessantes e uma linguagem acessível, de maneira divertida e satisfatória, que
agregue valor. Com isso, torna-se importante para a personalidade pública que
utiliza as redes para promover suas experiências profissionais, sociais e culturais, a
correta escolha da plataforma de trabalho, bem como a forma de transmitir seus
conteúdos, a linguagem e outros aspectos que possam beneficiar seu público
prioritário ou essencial como conceitua França, F. (2011, p.291), apontando-o como
“absolutamente imprescindível” para qualquer negócio, marca ou pessoa pública.
Nassar (2006, p.149) pontua que a tecnologia pode ser fator positivo, porém,
“vai excluir da atividade quem teimar em não compreender como, quando e por que
ela atinge relações nas empresas e instituições com seus inúmeros públicos e redes
de relacionamentos”.
Ao se referir a públicos, pode-se perceber que há mais de um grupo de
público, que são alvos de uma organização. Muitos são os públicos que formam a
rede de interesses, para relacionamentos duradouros com uma organização.
Segundo França, F. (2012), em sua conceituação lógica, os públicos podem ser
classificados em três categorias: essenciais, não essenciais e de interferência.
Conforme seus critérios, a conceituação pode ser aplicada em todos os tipos de
relacionamentos com os públicos.
França, F. (2012, p.76) determina em sua conceituação lógica de públicos,
três categorias: “categoria I – públicos essenciais; categoria II – públicos não
essenciais, e categoria III – públicos de redes de interferência”. Mesmo sendo uma
visão voltada para a esfera organizacional, onde o profissional de relações-públicas
atua, a fim de mapear os públicos e assim obter resultados positivos em suas ações
de comunicação, cabe aqui explorar essa forma de conceituá-los.
Os públicos essenciais, definidos por França, F. (2012, p.76), estão ligados
diretamente a constituição do negócio, da marca, da organização, enfim, a todo e
qualquer sujeito que direciona seu trabalho a um grupo segmentado. Sendo a
relação com esses, “permanente, prioritária e baseada em um comprometimento
recíproco de longo prazo, o que a reveste de valor estratégico”. Já os não
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essenciais, o autor define “como redes de interesse específico, pelo grau de maior
ou menor participação”, ou seja, “não participam das atividades-fim”. (FRANÇA, F.,
2012, p.79). E por fim, a terceira categoria são as redes de interferência, que podem
influenciar diretamente no bom andamento do trabalho desenvolvido, como a grande
mídia, ou a concorrência, por exemplo. (FRANÇA, F., 2012, p.81).
Seguindo pelo entendimento de que público é um grupo de pessoas
envolvidas em questões importantes da sociedade, como negócios, consumo,
política, cultura, comportamentos e etc., e deste modo, interagindo e se relacionando
em torno de opiniões divergentes, Andrade (1989, p.38) traz algumas características
para significar público: “um número considerável de pessoas adultas, que estão
reunidas em um teatro ou numa praça pública para discussão de controvérsias de
interesse público, constitui um público”. Em outras palavras, o autor corrobora:
O agrupamento espontâneo de pessoas adultas e/ou de grupos sociais
organizados, com ou sem contigüidade [sic] física, com abundância de
informações, analisando uma controvérsia, com atitudes e opiniões
múltiplas quanto à solução ou medidas a ser tomadas perante ela; com
ampla oportunidade de discussão, e acompanhando ou participando do
debate geral por meio da interação pessoal ou dos veículos de
comunicação, à procura de uma atitude comum, expressa em uma decisão
ou opinião coletivas, que permitirá a ação conjugada. (ANDRADE, 1989,
p.41).

Neste sentido, verifica-se a importância que permeia esse conjunto de
pessoas, que, são ativas e buscam informação, se envolvem e querem fazer parte
do processo que envolve uma organização, negócio, discussões a respeito de
questões políticas, culturais e sociais, enfim, procuram compreender e se fazer
presente na interação de acordo com seus interesses. A partir desse movimento em
torno de uma causa comum, os envolvidos caminham para a construção de relações
baseadas na troca, com intuito de manter relacionamentos duradouros.

3.2 O RELACIONAMENTO COM OS PÚBLICOS DE INTERESSE

A compreensão mútua, a empatia e transparência devem ser fatores
constitutivos de qualquer relação social. Nada é tão provável quanto o entendimento
entre dois ou mais indivíduos que interagem a partir de uma comunicação clara e
bem intencionada. Para se efetivar o relacionamento, manter e fortalecer esse laço,
é necessário que as intenções dos envolvidos seja recíproca, a partir de aspectos
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positivos a fim de aproximar e melhorar a existência do outro. Seja no
relacionamento familiar, no trabalho, nos negócios, nos estudos, na relação entre
consumidor e produtor, ou na relação entre organizações e seus públicos prioritários,
seja dentro de ambientes digitais ou ambientes reais, qualquer relacionamento deve
ter como princípio consolidador, a comunicação transparente e objetiva, bem
planejada e executada.
Conforme a definição do termo em dicionário da língua portuguesa,
relacionamento é o “ato de relacionar, de estabelecer uma ligação, uma conexão
com algo ou alguém”, ou ainda, a “maneira de tratar, de conviver bem, de se
conectar amigavelmente com outras pessoas”15. É a relação mantida entre as
pessoas para troca afetiva, profissional e de conhecimento. São vínculos recíprocos
que se formam entre os indivíduos. (FRANÇA, F., 2006). Reforça o autor que,
“relacionamento indica sempre reciprocidade, interdependência, troca e busca de
vantagens comuns”. (FRANÇA, F., 2006, p.6).
Para Grunig (2011), a partir de uma boa comunicação, é possível construir
relacionamentos embasados na compreensão mútua, sabendo o que cada envolvido
nesse processo, espera do outro. Portanto acredita-se que, interagir de forma clara
e consciente é a melhor maneira de agir para consolidar relações sociais com os
públicos de interesse.
Nassar (2006) pontua a comunicação planejada a partir de relacionamentos
construídos pela confiança embasada em mensagens claras e transparentes com
seus públicos, um fator importante para qualquer negócio que habite nas mídias
digitais. Pensar no receptor é essencial para corretamente acertar na escolha de
ferramentas comunicacionais, bem como construir e manter relacionamentos
promissores. A gestão dos relacionamentos com os públicos é fundamental, onde o
mapeamento desses trará “o conhecimento das características de que se revestem
esses relacionamentos”. (FRANÇA, F., 2011, p.304).
Grunig (2011) traz que o relacionamento entre os públicos através da
comunicação é essencial para qualquer organização. Neste sentido, a personalidade
pública pode ser comparada a uma organização que, necessita da comunicação
para se relacionar com seu público. E para gerir e manter esses relacionamentos,
Grunig (2011) destaca o profissional de relações-públicas. França, F. (2006, p.5)
15

RELACIONAMENTO. In. DICIO. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/relacionamento/>.
Acesso em 14 maio 2018.
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afirma que conceituar a atividade deste profissional requer um olhar voltado para
reposicioná-la pela sua razão de ser, ou seja, “relacionar-se com as pessoas em
primeiro lugar”.
Conforme Kunsch (2003):
As relações públicas [...] têm como objeto as organizações e seus públicos,
instâncias distintas que, no entanto, se relacionam dialeticamente. É com
elas que a área trabalha, promovendo e administrando relacionamentos e,
muitas vezes, mediando conflitos, valendo-se, para tanto, de estratégias e
programas de comunicação de acordo com diferentes situações reais do
ambiente social. (KUNSCH, 2003, p.89-90).

O

profissional

de

relações-públicas

é

capaz

de

transformar

os

relacionamentos com os públicos, onde o principal objetivo da relação implica os
interesses institucionais, promocionais e negócios lucrativos para ambas as partes,
ou seja, “relação de troca”. FRANÇA, F. (2012, p.71). O autor enfatiza que, “o
relacionamento não pode ser ocasional ou esporádico, como se fosse uma relação
de compra e venda.” (FRANÇA, F., 2012, p.72).
O público de uma organização ou figura pública, visto como cliente que
consome seu serviço e/ou produto – conteúdo no que tange a personalidade –
precisa ser reconhecido pelos profissionais responsáveis pela comunicação,
estabelecendo uma relação firme e promissora para todos. Com esse intuito, é
fundamental cuidar da imagem institucional tanto da empresa, como da pessoa
pública que é também considerada uma organização, ou seja, uma pessoa jurídica,
a partir do momento em que se dispõe a trabalhar de forma autônoma e autêntica.
Assim, cabe pensar no profissional de relações-públicas, que atua para desenvolver
essa comunicação e criar vínculos de relacionamento, como afirma Santos (2010):
Estando ele envolvido em estabelecer relações confiantes, credibilidade,
mediação entre os públicos e a empresa ou organização, seu foco centra-se
na construção dos relacionamentos em comunicação. Comunicação em seu
sentido amplo, não só informando sobre a empresa, sua política e valores,
mas estabelecendo real diálogo com os consumidores/clientes, para assim
compartilharem uma mesma visão. Precisa então envolver-se com a criação
para consolidação e manutenção da imagem institucional de uma
organização. (SANTOS, 2010, p.57).

Pinho (2003) define a atividade de relações públicas como:
Uma atividade de administração estratégica dos contatos e relacionamento
entre uma organização e os diferentes públicos que a constituem ou com
ela se relacionam e interagem. As ações e as práticas de relações públicas
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buscam [...] construir reputação, criar imagem positiva, informar e persuadir
pessoas (PINHO, 2003, p.10).

França, F. (2012) salienta que, relações públicas é uma atividade de
relacionamentos, onde o profissional planeja suas ações a partir do correto
mapeamento dos públicos e do seu perfil. Segundo a conceituação lógica de
públicos, são várias as etapas que devem ser analisadas no relacionamento, “pois
existe um paradigma preciso de relações, que abarca desde a seleção do público,
até a descrição de seu perfil,” (FRANÇA, F., 2012, p.73), além do tipo e dos
objetivos do relacionamento e a sua duração.
Azevedo (2010, p.47), enfatiza que a comunicação é um dos fatores
primordiais de relacionamento, assumindo uma “importância vital como recurso
estratégico de entendimento, persuasão e de negócios”. E afirma que, para
promover relacionamentos saudáveis e produtivos é necessário obter uma
comunicação objetiva e expressiva, de forma clara, para que seja estimulado o
desenvolvimento da flexibilidade e capacidade de diálogo, onde escutar com
atenção faz parte da formulação de inter-relações sociais.
Pensar no público de interesse e na relação para com eles, nem sempre é o
foco principal do trabalho de uma personalidade pública ao expandir suas redes de
comunicação, porém, cada vez mais se torna essencial definir a quem se quer
transmitir a mensagem e gerar efeito positivo, pois, os “públicos são a razão de ser
da relação” (FRANÇA, F., 2006, p.11). Neste sentido, sendo uma organização ou
uma personalidade que divulga seu trabalho através das mídias sociais, o público
sempre existirá, ou seja:
Os públicos existem independentemente da vontade da empresa. Queira ou
não, por conta de sua própria atuação na sociedade, a organização interfere
no contexto social, nas comunidades e nos mercados onde está presente e
depende dos públicos para obter sucesso em suas operações. Ao mesmo
tempo, sofre pressões de todos os setores sociais que podem ser
classificados como seus públicos. (FRANÇA, F., 2012, p.121).

O foco da comunicação está no elo relacional, a ser construído a partir do
trabalho pensado e desenvolvido para os públicos de interesse, sendo necessário
conhecer esse público e suas peculiaridades. (SANTOS, 2010). A autora afirma que
independente da área de atuação, é preciso entender o seu público e estabelecer
relacionamentos com ele, para sobreviver em um mercado competitivo. Pontua
Santos (2010):
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É possível afirmar que de diversos pontos de vista, de diferentes áreas e
afazeres, há consenso no sentido de que sem o conhecimento e o
entendimento sobre o cliente ou o consumidor de uma empresa, sem a
possibilidade de estabelecer com ele um laço afetivo e efetivo, a empresa
ou organização torna-se de difícil manutenção em um mercado tão
competitivo, segmentado e de comunicação facilitada entre os
consumidores. (SANTOS, 2010, p.61).

Para Grunig (2011), os relacionamentos entre organização e seus públicos,
devem estar ancorados em pilares de confiança, compromisso e satisfação, onde
ambos serão beneficiados. Para o autor, a confiança “é a boa vontade de cada uma
das partes em se abrir para o risco de participar de um relacionamento”. A
satisfação, “é a medida na qual cada uma das partes se sente favorável ou
desfavorável em relação à outra porque as expectativas positivas no relacionamento
são reforçadas”. E o compromisso, “é a medida na qual cada uma das partes sente
ou não que o relacionamento vale o dispêndio de energia para mantê-lo ou
promovê-lo”. (GRUNIG, 2010, p.101).
Os relacionamentos para França, F. (2011) são relações sociais onde o
público é quem determina sua existência e permanência. Conforme o autor:
Os relacionamentos enquadram-se no campo das relações sociais, pois
acontecem entre organizações estabelecidas e legitimadas pela sociedade.
Mas o termo que determina a existência da relação são os públicos com os
quais as organizações convivem ou desenvolvem relações de cooperação e
de negócios, visando principalmente ao longo prazo. (FRANÇA, F., 2011,
p.255).

Sendo o público um fator importante nesse processo de relacionamento com
as organizações, é fundamental planejar suas ações, sendo “executadas de modo
permanente para manter o equilíbrio de seus relacionamentos” (FRANÇA, F., 2012,
p.120). Neste sentido, o autor pontua que: “os públicos pertencem ao
relacionamento contínuo e necessário da organização, garantindo-lhe sobrevivência
e apoio ostensivo às suas atividades”. (FRANÇA, F., 2012, p.120).
Nesse contexto, planejar as ações de comunicação que serão executadas
para atingir o público de interesse é um desafio para as personalidades públicas que
utilizam as mídias sociais para promover seu trabalho e se tornarem populares. Por
isso é necessário objetivar sempre o bom relacionamento com seu público, quando
pensar em utilizar as mídias, para que não caia no fracasso. Grunig (2011, p.25) traz
que: “na atualidade, [...] os profissionais mais sofisticados começam a compreender
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que as pessoas controlam a forma como usam a mídia muito mais do que a mídia
controla o comportamento das pessoas que a utilizam”.
Nessa perspectiva, têm-se os formadores de opinião, ou seja, as figuras
públicas que atuam através das mídias sociais, para disseminar suas ideias e
experiências nas mais variadas questões. Ao promover seu conteúdo no ambiente
digital, essas pessoas modificam comportamentos e pensamentos através da
compreensão que permeia os relacionamentos construídos a partir dessa troca de
experiências, onde a afinidade referente aos assuntos trazidos em suas mídias
permitem a empatia e a seriedade do trabalho desenvolvido por esses personagens
públicos. E aos poucos, vão se tornando mediadores de questões sociais
importantes da sociedade, formando e mudando opiniões de seu público.

3.3 A OPINIÃO PÚBLICA E OS FORMADORES DE OPINIÃO

Fonte de argumentos bem formulados, que podem abalar e gerar crises nos
negócios de qualquer esfera da sociedade, a opinião pública é fortemente percebida
nos meios de comunicação. Muitos fatores (sociológicos, econômicos, políticos, etc.)
envolvem este fenômeno, formado a partir de outras opiniões, discutidas e
unificadas. A opinião pública ganhou muito mais voz e espaço a partir do advento da
internet. Na atualidade, vive-se a emergente necessidade de entender a opinião
pública, não apenas os que convivem com ela no âmbito político, mas também,
profissionais da comunicação, organizações dos três setores, profissionais de
distintas áreas, estudantes e personalidades públicas independente do ramo de sua
atuação.
Na perspectiva de Habermas (1984), definir o termo opinião pública, exige
que se entenda a expressão pública como comum. Sendo necessário, para isso, unir
as opiniões formais privadas com as opiniões pessoais dos públicos, ou seja, as
opiniões não formais, gerando uma nova opinião, a opinião comum. Lippmann
(2010) corrobora:
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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 relacionamento, 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. (LIPPMANN, 2010,
p.40).

Furtado (2010) afirma que a expressão opinião pública, traduzida do francês
para o alemão, surgiu pela primeira vez, em 1751. E no século XVIII, enciclopédias
apresentavam a opinião pública sob o sentido de que, ela pode “transformar-se em
opinião preponderante”. (FURTADO, 2010, p.106). Tarde (2005) afirma que, a
opinião pública sempre existiu, mesmo em tempos onde não se sabia como usá-la.
Segundo Tarde (2005), o termo opinião envolve duas dimensões possíveis de
confusão: “a opinião propriamente dita, conjunto dos juízos, e a vontade geral,
conjunto dos desejos”. (TARDE, 2005, p.59-60). Ainda conforme o autor, a opinião
não deve ser confundida com tradição e razão. Tais são os demasiados
concorrentes da opinião, limitando-a e disputando espaço. A opinião, sobretudo,
cresce em detrimento aos outros. Porém, tanto um quanto o outro, contribuem para
a formação de valor das coisas.
De “caráter verbal e simbólico” (DA VIÁ, 1983, p.7), a opinião nasce a partir
do diálogo exercido por um grupo de pessoas conscientes, em um determinado
local, sobre algum fato ou assunto atual. A partir da consciência da existência de
outras ideias a respeito de tal fato ou assunto, surge a opinião do grupo, por meio de
mais de uma opinião se chocando e recriando uma única. (TARDE, 2005).
Durante a Idade Média, cada população, possuía os seus conjuntos de juízos,
suas diversas ideias e opiniões. Essas opiniões ficavam sempre naquele mesmo
espaço, conversando entre si. Assim como em cidades vizinhas, ocorria que tudo
era resolvido de acordo com as opiniões próprias. Essas opiniões criaram vínculo e
partiram de um lado a outro, a partir do surgimento da imprensa, ou seja, do livro e
em seguida do jornal. O desenvolvimento dos correios e das estradas também
favoreceram o contato maior das pessoas, favorecendo o reconhecimento das
diversidades existentes. (TARDE, 2005). Confirma o autor:
Coube à imprensa, tendo chegado à fase do jornal, tornar nacional,
europeu, cósmico tudo aquilo de local que, outrora, qualquer que fosse seu
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interesse intrínseco, teria permanecido desconhecido além de um raio
limitado. (TARDE, 2005, p.68).

Furtado (2010) esclarece que, na antiguidade, os gregos e romanos
preocupavam-se com a opinião pública, sendo ela, exclusiva do cidadão, onde o
povo era representado por um grupo de pessoas nos espaços de discussão. Ainda
segundo a autora, na Idade Média, a opinião pública era utilizada pelos demagogos
como uma alavanca, aparecendo a expressão a partir de então, como “vontade do
povo e meio de manipulação desse povo”. (FURTADO, 2010, p.105).
Os fatores que encaminham os estudos da expressão opinião pública são
muitos, e variam desde a importância da imprensa e sua relação com a formação da
expressão, até as “abordagens sociológicas e psicológicas” e repensam os
“aspectos emocionais do processo formativo da opinião pública”. (FURTADO, 2010,
p.107). Conforme a autora, na perspectiva sociológica, a opinião pública é vista
como necessária para meio de controle social. Já a psicologia entende que os
fatores hereditários e ambientais intervêm na formação das opiniões individuais. E o
campo das relações públicas se apropria da formação de opinião pública,
enfatizando que, é um dos objetivos da área.
Formular uma opinião sobre algo requer “informações produzidas e
veiculadas por instituições” (FURTADO, 2010, p.111) e não apenas, de experiências
individuais. Conforme Da Viá (1983), o suporte da opinião pública é o grupo e não o
indivíduo e suas opiniões privadas. Furtado (2010) enfatiza que, “a opinião pública,
deve referir-se à opinião de um grupo de pessoas que tenham algumas
características comuns,” independente da opinião ser formada de “maneira racional
ou emocional”. (FURTADO, 2010, p.111).
Nesse sentido, Da Viá (1983) vê a opinião pública como algo coletivo, porém
retirado de fragmentos individuais, portanto, complexa. Para a autora, a análise do
processo é difícil, pois, o comportamento de uma pessoa se modifica de acordo com
o ambiente onde está inserido, ou seja, age de maneiras diferentes em grupo e
isoladamente. A referida autora afirma que, o grau de informação que o indivíduo
tem sobre determinado assunto é muito relevante e enfatiza que muitas pessoas
opinam sobre assuntos que pouco se conhece.
Nesta perspectiva, Cohn (1938) traz a natureza do público, formada por um
grupo de pessoas envolvidas em discussões e opiniões distintas em torno de uma
questão. O autor então coloca a opinião pública como um produto coletivo, que
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surge a partir dessa discussão, para chegar a uma opinião que represente todos do
grupo. Por isso deve haver conversação, gerar discussão. Além disso, deve haver
um objeto específico (FURTADO, 2010), ou seja, o assunto que gera a opinião
precisa ser relevante o suficiente para criar a discussão pública.
Essa opinião pode ser uma opinião combinada, visto que, como afirma Cohn
(1938), na maioria das vezes, a opinião coletiva, é diferente de todas as outras de
cada um dos indivíduos do público que compõe o grupo. Segundo o autor, a opinião
pública é dimensionada através de argumentos e contra-argumentos, trazidos na
discussão que envolve um público, com interesses no tema a ser discutido, e com
disposição para partilhar experiências do outro. Salienta Da Viá (1983, p.8): “Uma
opinião só se firma frente à outra opinião contrária e, portanto, pode-se afirmar que a
opinião está sempre dividida.”
Define-se opinião pública como:
Todo fenômeno que, tendo origem em um processo de discussão coletiva e
que se refira a um tema de relevância pública, ainda que não diga respeito a
toda a sociedade, esteja sendo expresso publicamente, seja por sujeitos
individuais em situações diversas, seja em manifestações coletivas.
(FURTADO, 2010, p.111).

Muitos estudiosos da opinião pública salientam a questão emocional que
envolve o fenômeno, porém, não descartam o fator racional que formula a opinião.
Para Andrade (1989, p.15) “a opinião pública é dinâmica, mutável e racional”.
Augras (1970) afirma que a opinião envolve três fatores: conscientização,
racionalização e também se situa no plano emocional. A autora enfatiza a ideia do
estudioso Gaston Berger que “a opinião é um fenômeno social”, se consolidado
entre um grupo de indivíduos, que se utiliza dos meios de comunicação para
expressá-la. (AUGRAS, 1970, p.16).
Lippmann (2010) traz que, estudiosos psicanalistas se preocupam com a
possibilidade de não haver adaptação entre as pessoas com ideias diferentes,
presumindo que os problemas internos dos indivíduos poderiam ser resolvidos, sem
muito trabalho, tratando-se de uma situação normal óbvia. Mas, segundo Lippmann
(2010, p.39), não há nada de óbvio nisso, pois “a opinião pública diz respeito a fatos
indiretos, invisíveis e embaraçosos”. Para ele, os assuntos que permeiam para
concretizar a opinião pública são apenas opiniões de um grupo de pessoas. Para Da
Viá (1983):
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Os estudos a respeito da formação da O.P. necessitam estudos
psicológicos e sociológicos. Temos que conhecer a estrutura social de um
país, seu sistema educativo e os meios de comunicação de massa. E após
todos esses estudos, é necessário ainda saber como se produz interrelações entre os indivíduos que possuem certas personalidades e que
vivem em tais circunstâncias, para que se cristalize um estudo de opinião.
(DA VIÁ, 1983, p.11).

Os psicanalistas acreditam que o “ambiente é conhecível, e se não
conhecível então pelo menos suportável, a qualquer inteligência desanuviada”.
(LIPPMANN, 2010, p.39). E, segundo o autor, aí está o problema da opinião pública.
Para Lippmann (2010), a opinião pública surge a partir de imagens criadas por
pessoas que representam um grande grupo. Surge a partir de fatores externos que
influenciam o comportamento de um indivíduo em relação ao outro e isso chama a
atenção, causando interesse em outras pessoas.
Segundo Da Viá (1983), os fatores psicológicos são importantes para
entender a formação da opinião pública, pois a opinião está relacionada às crenças
e ideologias que envolvem o indivíduo, bem como suas atitudes, que expressam o
estado mental desse. Ainda segundo a autora, a opinião é de natureza comunicativa
e interpessoal, servindo de mediadora para a adaptação à realidade de acordo com
a avaliação crítica dos acontecimentos, onde as relações se ajustam conforme o
meio em que o indivíduo está inserido, além de adaptar o indivíduo ao grupo. Neste
sentido:
Opinião pública do ponto de vista histórico são as opiniões sobre assuntos
de interesse da nação livre e publicamente expressa por indivíduos que não
participam do governo e reivindicam para suas opiniões o direito de
influenciarem ou determinarem as ações, o pessoal ou a estrutura do
governo. (DA VIÁ,1983, p.20).

A opinião pública como produto de interação social, “é a expressão da vida de
uma comunidade de acordo com a sua cultura” (FURTADO, 2010, p.116), devendo o
profissional de relações-públicas pensar nessa comunidade a qual está inserido,
desempenhando suas atividades, pois, como aponta Furtado (2010), os líderes
quando mediadores de seu grupo, estando entre a fonte primária e o público alvo,
influenciam na formação e mudança de opinião. Ou seja, muitos profissionais da
comunicação podem ser formadores de opinião.
Atualmente a tecnologia é um meio facilitador para os formadores de opinião,
que utilizam as mídias sociais para influenciar e mudar comportamentos em torno de
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questões sociais, culturais ou políticas. Da Viá (1983, p.23), enfatiza que: “o
acontecimento influencia a opinião porque funciona como informação”. Basta um
momento, uma situação ou um assunto visto como importante, para que figuras
públicas com o poder de persuasão possam formar opinião sobre aquilo.
A partir de atitudes fortemente embasadas pela credibilidade e seriedade do
formador de opinião, seu conteúdo se forma e é disseminado, criando laços de
interesse entre o público que acompanha esta personalidade pública e a partir de
então, as atitudes desse público, que acredita e deposita confiança, passa a
modificar-se, conforme a influência. Neste sentido, pontua Andrade (1989, p.23) que
“os indivíduos agem e reagem, consciente ou inconscientemente, às influências e
pressões de outros indivíduos”.
Hoje é comumente visto nas mídias sociais, formadores de opinião que
possuem conhecimento de causa e passam a dar voz a sua opinião, de modo que
auxiliam outras pessoas na compreensão e comportamento em relação a
determinado assunto, sendo de forma premeditada ou não intencional, esses
influenciadores são capazes de modificar atitudes e pensamentos. Para Da Viá
(1883, p.57): “as opiniões e os sentimentos que se referem mais de perto às
questões sociais dependem, muitas vezes, de dados distantes da experiência diária.
Esta circunstância nos torna dependentes de informações e opiniões obtidas
indiretamente”.
Neste sentido, tem-se como exemplo, o comunicador Marcos Piangers que
passou a gerar conteúdo nas mídias digitais, além de palestras a respeito da
paternidade e suas experiências ao lado das filhas. Atualmente o formador de
opinião utiliza distintas mídias para falar da importância do pai para a criação dos
filhos e divulgar seu trabalho de muitas maneiras. Onde certamente, a propaganda é
fonte benéfica para o comunicador, Da Viá (1983, p.58) alega que ela “se
desenvolve a partir de necessidades e problemas reais”, além de ser “um meio de
provocar a mudança social, de alterar a direção da mudança e aumentar ou diminuir
a sua velocidade”.
A opinião vista como expressão para se comunicar, pode ser compartilhada
através das redes sociais de uma personalidade pública, e essa pode tornar-se
influente no cotidiano das pessoas, devido ao poder de persuasão que o formador
de opinião pode usufruir para disseminar informações relevantes para seu público,
onde “os eventos tendem a solidificar as mudanças na opinião produzidas pelas
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palavras”. (DA VIÁ, 1983, p.61). No entanto, não é tão fácil quanto parece, pois,
como afirma a autora:
Qualquer comunicação determinada que chega a um indivíduo na nossa
época – devido ao desenvolvimento dos meios de comunicação – encontra
uma situação onde milhões de informações chegaram antes, onde as
normas de grupo já estão engrenadas, e onde a opinião já se formou e o
conhecimento já se estruturou sobre a maioria dos assuntos importantes.
(DA VIÁ, 1983, p.61).

Para Augras (1970, p.52) a propaganda é um meio de “formação de opinião
mais eficaz”, utilizado pela imprensa para vender e divulgar negócios, marcas e
assuntos de interesse público. Assim, formadores de opinião utilizam-se também
das propagandas nas mídias sociais para levar seu conteúdo e propagar sua
opinião. E a partir disso, “os meios de comunicação funcionam como agentes de
transformação social”. (DA VIÁ, 1983, p.51).
Nessa perspectiva, as figuras públicas, com opinião formada, podem vir a
interferir e gerar reflexões, positiva ou negativa sobre determinado fato ou assunto, e
com isso, controvérsias surgem, possibilitando uma nova opinião a partir da
discussão coletiva, ou seja, a opinião pública. (ANDRADE, 1989). O autor afirma
que:
Em nossos dias, por força do crescimento vertiginoso do mundo, surge uma
série vasta de problemas, não só sob o aspecto quantitativo, mas também
qualitativo. Desse modo, a novidade e a complexidade das questões
propostas exigem que as pessoas interessadas, por meio de atitude
comum, criem a sua ação, abandonando as tradições e a herança social,
que demonstraram ser soluções requeridas. De qualquer modo, esse
primeiro passo representa uma tentativa de se colocar a controvérsia em
termos tais, que venha a permitir a discussão pública. (ANDRADE, 1989,
p.55).

Desse modo as opiniões individuais tendem a se solidificar e ampliar-se
publicamente através das mídias sociais, desde que o seu responsável seja fonte
confiável e séria. E essa opinião poderá influenciar e modificar outras tantas
opiniões, a partir de discussões em grupo, tornando possível o fenômeno da opinião
pública. No entanto, muito se discute ainda em torno de um correto entendimento
por parte da sociedade em geral sobre a importância da opinião pública e seu poder
diante de tantas questões sociais e políticas, culturais e econômicas, que formam o
interesse dos indivíduos.
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4 RELAÇÕES HUMANAS: ASPECTOS SOCIAIS E COMPORTAMENTAIS DA
PATERNIDADE

O desenvolvimento da sociedade no âmbito econômico, social e cultural
ocorre constantemente, em uma velocidade assim como os avanços tecnológicos e
científicos. No cenário atual verificam-se as mudanças comportamentais nos
ambientes públicos e privados, ou seja, no local de trabalho, em locais de lazer, em
casa, enfim, no convívio com distintos grupos sociais, representando uma nova
configuração das relações humanas.
Percebem-se novas e distintas formas de se relacionar com os outros, onde
as trocas e interações passam a ser emergenciais e instantâneas. Os laços
humanos são facilmente desfeitos, e a fragilidade das relações se torna visivelmente
efetivo. (BAUMAN, 2004). Qualquer relação pode começar e terminar com a mesma
intensidade, diferente das formações antigas, onde, mantinha-se fortalecidos os
laços sociais e culturais de comprometimento com o outro.
Essas complexas mudanças são encontradas facilmente ao voltar-se para o
grupo social mais importante na composição da sociedade: a família. Os papéis
sociais de cada componente desse grupo tem se alterado ao longo dos anos.
(SILVIA; PICCININI, 2003). As mulheres e os homens passaram a alternar e
modificar responsabilidades e demais fatores que envolvem o núcleo familiar e suas
atuações.
Neste sentido, presencia-se a emergência da atuação mais participativa do
homem, elencando sua importância na vida dos filhos, onde a paternidade propõese a modificar o relacionamento familiar e ressignificar o papel de cada um no
desenvolvimento do ser humano, no que tange o caráter, os valores e crenças de
cada indivíduo na sociedade. Apresenta-se neste capítulo, a percepção dos autores:
Bauman (2004; 2007; 2009), Staudt (2008), Silva e Piccinini (2007), Silva (2005),
Gomes e Resende (2004), Farias (2004), Palmeira (2012), Piangers (2017), entre
outros.

4.1 OS LAÇOS FORMADORES DAS RELAÇÕES NA SOCIEDADE ATUAL

As transformações e alterações de estereótipos carregados de geração a
geração, possibilitaram uma nova forma de interação social entre os homens. Os
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laços humanos que aproximam as pessoas já não permitem a solidificação desses
relacionamentos, e isso independe do tipo e formato de relação. Parece impossível,
agregar valor intangível às relações construídas nos novos tempos. Contudo, a
sociedade é constituída de pessoas que interagem entre si, e de certo modo,
dependem uns dos outros para a sobrevivência humana, e, portanto, é primordial
compreender e vivenciar as formas mútuas de se relacionar e manter vínculos.
Para

dissertar

sobre

as

relações

humanas

em

uma

sociedade

contemporânea, tangencia-se a necessidade de trazer para o contexto, o termo
empatia e suas interfaces, para compreensão dos laços sociais. Sendo assim, por
empatia percebe-se o movimento por meio da imaginação, de se colocar no lugar do
outro,

“compreendendo

seus

sentimentos

e

perspectivas e

usando

essa

compreensão para guiar as próprias ações”. (KRZNARIC, 2015, p.9). Ainda é
possível verificar os significados propostos pelos dicionários, sendo a empatia, uma
“forma de identificação intelectual ou afetiva com uma pessoa, uma ideia ou uma
coisa16”. Outra maneira de significar o termo: “aptidão para se identificar com o
outro, sentindo o que ele sente, desejando o que ele deseja, aprendendo como ele
aprende, etc.”17.
A empatia então surge necessariamente com a presença de duas ou mais
pessoas e neste sentido, cabe pensar na sociedade. Ao mencionar a palavra
sociedade e tudo que a envolve, é inevitável direcionar o pensamento às pessoas
que dela fazem parte. “A sociedade precede a nós todos. Sem ela não existiríamos
como seres humanos”, afirmam Charon e Vigilant (2012, p.26). A sociedade com
suas regras e culturas, carrega estereótipos e paradigmas que se alteram e se
adéquam com os avanços de cada período histórico, atuando fortemente sobre os
indivíduos e sua forma de conviver socialmente.
Muitas são as transformações que permeiam a sociedade, nos últimos
tempos, interferindo e modificando as relações humanas, como um todo, onde cada
indivíduo com suas características individuais tende a influenciar e se ajustar as
alterações. Conforme explica Charon e Vigilant (2012, p.25-26), “cada um de nós
desenvolve ideias, valores, objetivos, interesses, princípios morais, talentos,
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EMPATIA. In. PRIBERAM. Disponível em: <https://www.priberam.pt/dlpo/empatia>. Acesso em 14
maio 2018.
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EMPATIA. In. DICIO. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/empatia/>. Acesso em: 14 maio
2018.
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emoções e tendências para agir de determinadas maneiras”, sendo a interação, um
norteador para essas qualidades individuais.
Entretanto, para Bauman (2009), esse individualismo não existe realmente.
Para o autor, os membros da sociedade não são diferentes, pelo contrário, são
semelhantes, pois, seguem os mesmos padrões e estilos de vida. Nas palavras do
autor:
Numa sociedade de indivíduos, cada um deve ser um indivíduo. A esse
respeito, pelo menos, os membros dessa sociedade são tudo, menos
indivíduos diferentes e únicos. São, pelo contrário, estritamente
semelhantes a todos os outros pelo fato de terem de seguir a mesma
estratégia de vida e usar símbolos comuns – comumente reconhecíveis e
legíveis – para convencer os outros de que assim estão fazendo. Na
questão da individualidade, não há escolha individual nem dilema do tipo
‘ser ou não ser’. (BAUMAN, 2009, p.26).

Mesmo que a atuação desses indivíduos seja padronizada, como alega
Bauman (2009), a interação pode nortear cada uma de suas atitudes, de acordo com
cada momento e espaços do cotidiano das pessoas. Neste sentido se percebe que,
a vida das pessoas engloba principalmente uma rotina voltada para o local de
trabalho e o lar. A família, assim como o trabalho, é entendida por Silva (2005) como
um espaço social de interação dos indivíduos, que vivenciam experiências e
delimitam seus aspectos mais pessoais. Para Silva (2005):
Os espaços sociais da família e do trabalho, como essenciais para a vida,
foram influenciados por uma série de transformações econômicas, políticas
e tecnológicas que atingiram a sociedade nas últimas décadas. Essas
mudanças afetaram as relações familiares e de trabalho, demandando a
necessidade de ajustes nos estilos de vida, visando incorporar novos
valores e atitudes que emergiram desse processo de transformação e que
levaram a sociedade a revitalizar a vida no trabalho e na família. (SILVA,
2005, p.23).

Tradicionalmente o núcleo familiar era composto pelo homem responsável
pelo trabalho remunerado, pela figura feminina que cuidava do trabalho doméstico, e
pelos

filhos,

também

responsabilidade

da

mulher.

Com

as

constantes

transformações vivenciadas, essas características também vêm sofrendo alterações.
“Nessa nova estrutura familiar que se delineia na sociedade contemporânea,
homens e mulheres compartilham papéis, visando se adequar a uma nova
realidade”,

pontua

Silva

(2005,

p.26).

Com

isso,

as

relações

familiares

consequentemente modificaram-se, afunilando os espaços que separavam as
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pessoas, fortalecendo laços afetivos entre pais e filhos, avós, tios, etc., além do
tempo maior do homem para se dedicar a família e o reconhecimento da mulher
sobre a importância dessa figura mais presente. (PALMEIRA, 2012).
No entanto, um fator relevante é presenciado e vivenciado por muitas famílias
atualmente. Refere-se à fragilidade dos laços matrimoniais existente na sociedade.
Bauman (2004) demonstra esta fragilização dentro das relações humanas como um
todo. Em contrapartida, novas formas de relações humanas voltadas para o vínculo
amoroso, reforçam as novas estruturas familiares. Atualmente muitos casais
homossexuais constituem laços familiares. Para Farias (2004), novos arranjos
familiares passam a ser construídos, distintas representações sociais que
abandonam o estereótipo de família representada por um núcleo econômico e
reprodutivo, passando a ser formado através da compreensão afetiva, onde não
necessariamente seja preciso existir laços de matrimônio. Enfatiza o autor:
A transição da família como unidade econômica para uma compreensão
igualitária, tendente a promover o desenvolvimento da personalidade de
seus membros, reafirma uma nova feição, agora fundada no afeto, no amor
romântico. Seu novo balizamento evidencia um espaço privilegiado para
que os seres humanos se complementem e se completem. (FARIAS, 2004,
p.2).

A convivência formadora de relações sociais é o fator essencial para
consolidar e manter relacionamentos, onde ocorrerá a percepção do outro, suas
vivências e experiências, com isso, surge a possibilidade de reafirmação de
características pessoais, bem como, a possibilidade de mudanças comportamentais,
influenciadas por esse contato. (SILVA, 2005). Neste sentido, se coloca a família,
como o primeiro espaço gerador da prática de conviver com outras pessoas.
Corrobora Silva (2005, p.30): “cada pessoa tem uma família que contribuiu
decisivamente no seu desenvolvimento porque é um espaço social onde são criados
os laços afetivos e de relacionamento social”.
Além disso, a família tem um papel importante na construção social de cada
indivíduo, sendo ela, responsável pelos ensinamentos básicos que permeiam a
estrutura familiar e a vida em sociedade, ou seja, a socialização, que é entendida
como “processo pelo qual a sociedade, comunidade, organização formal ou grupo
ensina seus costumes a seus membros”. (CHARON; VIGILANT, 2012, p.28). Cada
grupo de que as pessoas fazem parte socializa um pouco para aquela vivência e a
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sociedade como um todo, de muitas maneiras, vai socializando todos os seus
membros.
Para falar em sociedade, indivíduos, interação, e tudo que envolve as
relações sociais, não se pode esquecer-se de mencionar a cultura, aspecto
inevitavelmente formador da sociedade como um todo. Bauman (2009) ao falar do
conceito de cultura, a compara ao trabalho do agricultor com a semente, sua
semeadura e colheita, sendo a cultura uma forma de educar e treinar os seres
humanos. Salientam Charon e Vigilant (2012, p.28) que, “muitos de nossos valores e
princípios morais emergem dessa força social denominada cultura”, e ainda reforçam
que, “cultura é fundamental para o indivíduo e para a organização social”.
(CHARON; VIGILANT, 2012, p.126), pois é influente nas ações de cada pessoa.
Pontuam ainda:
A verdadeira importância da cultura é que os seres humanos adquirem suas
crenças por meio da interação. Nossas verdades, princípios morais, valores
e objetivos são, em grande medida, socialmente criados. Essa é uma
percepção importante e de difícil compreensão. A razão disso é que toda
organização social procura dar a entender que sua cultura é correta, que de
fato é a única maneira como ‘gente de bem’ deve pensar e atuar.
(CHARON; VIGILANT, 2012, p.127).

Ao tratar de organização social, Charon e Vigilant (2012, p.43-44) iniciam
conceituando o termo organização como “padrões que se desenvolvem entre as
pessoas ao longo do tempo” e esses padrões vêm dos grupos que formam a
sociedade e da interação social entre as pessoas que deles fazem parte. Os autores
enfatizam que “ao interagirem, as pessoas desenvolvem padrões sociais”, que
podem deixar de existir se não houver interação. Neste sentido Bauman (2009, p.32)
traz a individualidade como fator resultante da interação, ou seja, a prática contínua
de interação gera uma afirmação diária da individualidade, onde o indivíduo assume
a responsabilidade de condução e consequências decorrentes desta interação.
Atentar para a construção social possível através das relações é importante,
ao passo que, os seres humanos vivem em sociedade, onde as interações são
necessárias, pois as pessoas dependem umas das outras, e suas vidas são
afetadas pelas outras, incontrolavelmente, sendo necessário, lidar com essas
limitações. (CHARON; VIGILANT, 2012). Os autores enfatizam:
Todos nós nascemos em uma sociedade e raramente a deixamos. Vivemos
nela a vida toda. Vivemos em uma comunidade organizada. Trabalhamos e

59
participamos de muitas organizações e grupos formais. Em cada um há
regras a seguir; cada um nos socializa; nossa vida ganha sentido em muitos
deles. A natureza provavelmente determina que ou vivemos em
organização social ou perecemos. (CHARON; VIGILANT, 2012, p.25).

No entanto, a mudança comportamental nas relações e interações possui um
aspecto desafiador e até certo ponto uma grande dificuldade para se consolidar,
visto que, o pensar e o agir de cada um está atrelado a um aprendizado que foi
construído a partir das vivências familiares e traduzidos pelas gerações desse grupo
familiar em que cada indivíduo se posiciona (STAUDT, 2008). Ao que parece tudo já
está determinado e ao nascer, cada um deve se adaptar e tomar para si a
continuidade da tradição familiar e cultural já estabelecida, e conforme Falcke &
Wagner (2005, apud STAUDT, 2008, p.177), “é possível identificar a força do legado
familiar na transmissão de seus valores, crenças, normas e mitos de geração a
geração nas mais diversas culturas”.
O alerta está na nova forma de perceber a sociedade e como ela tem sido
reestruturada a partir de tantas mudanças. Para Bauman (2007), cada vez mais o
sentido de estrutura tem se afastado da formação de sociedade, onde
constantemente, enxerga-a como rede, sendo “percebida e encarada como uma
matriz de conexões e desconexões aleatórias e de um volume essencialmente
infinito de permutações possíveis”. (BAUMAN, 2007, p.9).
As relações estabelecidas na sociedade atual estão baseadas em
instabilidades

e

momentos

repentinos

de

satisfação.

Tende-se

há

uma

predisposição para não se criar e manter vínculos de relacionamento com alguém.
Tudo é consumível e descartável, até mesmo as relações. Bauman (2004) reforça a
formatação que envolve as relações humanas:
Nos compromissos duradouros, a líquida razão moderna enxerga opressão;
no engajamento permanente percebe a dependência incapacitante. Essa
razão nega direitos aos vínculos e liames, espaciais ou temporais. Eles não
têm necessidade ou uso que possam ser justificados pela líquida
racionalidade moderna dos consumidores. Vínculos e liames tornam
‘impuras’ as relações humanas – como o fariam com qualquer ato de
consumo que presuma a satisfação instantânea e, de modo semelhante, a
instantânea obsolescência do objeto consumido (BAUMAN, 2004, p.65).

Presencia-se a racionalidade no pensar e agir de cada ser, que caminha em
busca de seus ideais, envolvidos em seu individualismo, tornando as relações com
os outros, uma necessidade menos importante, onde, ao menor sinal de
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desequilíbrio e insatisfação, algo se quebra, e consertar demanda tempo e
dedicação, algo que o indivíduo deste novo momento, não possui, pois, está muito
dedicado ao seu eu. Atualmente não há limite para acelerar a vida, e “se alguém se
move com rapidez suficiente e não se detém para olhar para trás e contar os ganhos
e perdas, pode continuar comprimindo um número cada vez maior de vidas no
tempo de duração da existência mortal”. BAUMAN (2009, p.15).
As relações sociais estão cada vez mais escassas e desfavoráveis em uma
realidade que exige uma maior rapidez na busca por informações e o desejo de
conexão em tempo real, sem desperdiçar tempo. Wolton (2003) confirma o
distanciamento entre as pessoas ao tratar da socialização existente no ciberespaço,
que promove as relações humanas transparentes através de uma tela eletrônica,
composta por regras e exigências, filtros e aspectos de distinções, com a falsa ideia
de afunilar e proteger as relações. Para o autor, “não há comunicação sem vivência
do tempo: do tempo para se falar, para se compreender, para ler um jornal ou um
livro, para ver um filme independente das questões de deslocamento. Sempre há
uma duração em um ato de comunicação”. (WOLTON, 2003, p.103).
Tempos de incertezas e complexas transformações são vivenciados
atualmente, onde as relações são instantâneas e emergenciais, tão líquidas quanto
à água de um rio sem direção. É a liquidez da vida de que trata Bauman (2009) e
seus aspectos impactantes. Ou seja:
A vida líquida é uma forma de vida que tende a ser levada adiante numa
sociedade líquido-moderna. Líquido-moderna é uma sociedade em que as
condições sob as quais agem seus membros mudam num tempo mais curto
do que aquele necessário para a consolidação, em hábitos e rotinas, das
formas de agir A liquidez da vida e a da sociedade se alimentam e se
revigoram mutuamente. A vida líquida, assim como a sociedade líquidomoderna, não pode manter a forma ou permanecer por muito tempo.
(BAUMAN, 2009, p.7).

A fragilidade das relações tem despertado uma preocupação de muitos
indivíduos. É algo evidente e urgente. O tempo para se cuidar e cuidar do outro tem
se tornado pequeno demais. A capacidade de diálogo e convívio direto tem sido
esquecida com o passar dos anos. O distanciamento humano tem se elevado de tal
modo que o prazer de caminhar ao lado de alguém ou simplesmente sentar-se à
mesa para uma refeição tem se tornado desconfortável e para muitos, sem graça. E
por isso, a atenção para a construção familiar, os laços afetivos e as relações entre
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pais e filhos deve ser cada dia mais pensada e trabalhada para que se torne fonte
positiva e inspiradora para as demais relações sociais.

4.2 A RESSIGNIFICAÇÃO DA FIGURA PATERNA NO ENVOLVIMENTO COM OS
FILHOS

Em meio a distintas e constantes mudanças nos padrões sociais que
transcendem as épocas e culturas, está a formação familiar e o estereótipo
ultrapassado da construção desses laços afetivos. A organização social e familiar já
se desprende das características tradicionais estabelecidas pelas gerações
anteriores. Casais homossexuais podem formar família. Dois homens brancos
podem adotar um menino negro. Uma mulher pode optar por formar uma família
apenas com seu filho e criá-lo sem o pai. Um homem pode exercer a função dupla
de pai e mãe. Casais escolhem viver sem filhos. Não existem mais padrões para
definir família neste novo momento em que se encontra a sociedade, onde a figura
paterna tem se mostrado cada vez mais presente e essencial no desenvolvimento
dos filhos.
São tempos de transformação no cenário social e cultural e por isso,
presencia-se a instabilidade, onde o contexto das relações humanas tem se
modificado de forma complexa e transitória. A estrutura familiar está no foco das
alterações, “ligada aos processos de transformação da cultura, participando da
mesma fluidez e fragmentação da sociedade contemporânea”. (STAUDT, 2008,
p.175).
A figura paterna tem reformulado e reconstruído significativamente sua
presença e convívio na vida dos filhos. Uma nova maneira de se fazer importante no
desenvolvimento e crescimento dos filhos, tem surgido para os homens, participando
desta fase de forma mais efetiva e prazerosa. (STAUDT, 2008). O estereótipo do
homem como o responsável pelo sustento da família tem se modificado com o
passar do tempo. As funções atribuídas apenas à mulher no que tange o cuidado
familiar têm sido repensadas em decorrência das mudanças sociais em que a
sociedade tem passado. (GOMES; ALVARENGA, 2016).
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O comunicador, palestrante e formador de opinião Marcos Piangers, relata a
importância do envolvimento paterno e o vínculo com os filhos em suas palestras 18.
Disserta sobre a valorização atrelada à participação do homem e o tempo ao lado
dos filhos, desenvolvendo a atividade e compromisso da paternidade.
Conforme descreve Piangers (2017), é incrível e ao mesmo tempo, é difícil ter
filhos, em um contexto onde ninguém é preparado para ser pai e mãe. E esta
dificuldade na criação dos filhos vem do sentimento de responsabilidade e o grau de
importância que envolve este ser, dependente dos pais, ao nascer. Para o
palestrante, o exercício da paternidade é igual a uma profissão na vida do homem.
Ao mesmo tempo, é uma experiência enriquecedora e transformadora, pois o amor
grandioso que envolve esta relação, muda comportamentos e atitudes das pessoas,
após a chegada dos filhos.
Muito recentemente, o homem exercia o papel fundamentado no seio familiar,
como o responsável financeiro, reduzindo sua presença no contexto, ou seja, o
provedor do sustento da esposa e dos filhos, cabendo então a mulher, o zelo pelos
filhos e cuidados domésticos, que, segundo Silva e Piccinini (2007) não corresponde
mais a realidade de maior parte da sociedade. Mas conforme Piangers (2017), o
homem ainda se reduz ao papel de mero pagador de contas da casa, no entanto,
contesta o comunicador, ele pode ser mais do que isso.
Esta mudança significativa no grupo familiar está ligada às questões sociais
que alteraram o contexto de homens e mulheres na sociedade. Pode-se afirmar
dentre estas questões, a mudança progressiva do papel feminino através da
ascensão dos movimentos feministas, resultando na inserção das mulheres no
mercado de trabalho (PALMEIRA, 2012), e a conquista contínua de espaço, até
então restrito a figura masculina.
No entanto, conforme Gomes e Resende (2004), essas transformações ainda
enfrentam resistências decorrentes das tradicionais percepções que envolvem a
organização social, ou seja, o homem ainda contempla as referências trazidas pelos
antigos modelos cultuados. O homem foi surpreendido por rupturas e mudanças
importantes, no cenário em que a mulher envolvia-se com a rotina doméstica e ele
com sua autoridade e responsabilidade financeira sob a família. Em outras palavras:
18

Palestra com Marcos Piangers (PIANGERS, 2017). Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=K8PdYe0_CyQ> Acesso em: 15 abr. 2018.
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O modelo de família, organizado com base na hierarquia, regido pela
severidade de princípios, é substituído por formas diferenciadas de
organização, sem deixar lugar para o autoritarismo do antigo pai provedor,
que exercia domínio sobre o grupo. A mulher, de modo submisso, tinha os
afazeres da casa e o cuidado com os filhos, como ocupação exclusiva.
Embora tais transformações repercutam na concepção de paternidade,
subsistem, ainda, no imaginário social, marcas da estrutura tradicional.
(GOMES; RESENDE, 2004, p.119).

Outro fator evidenciado é a forma machista como ainda se educa muitos
filhos homens para se tornarem adultos com poder aquisitivo e superior a mulher,
onde a criação dos filhos está vinculada à mulher, e ao homem, primeiramente a
vida bem sucedida. Isso é evidente, pois, “as mulheres acabam assumindo a tarefa
de corresponder a esse papel idealizado que culturalmente lhes é imposto, e que
acaba fazendo parte daquilo que elas mesmas acreditam”. (STAUDT, 2008, p.178).
Além disso, é posto em evidência a virilidade e agressividade do homem, como traz
Piangers (2017), ao afirmar que o contrário não se vê, ou seja, filhos meninos sendo
incentivados e ensinados para ser bons maridos e pais. Para Staudt (2008):
Ainda que de maneira menos intensa, a educação dos meninos, hoje, está
mais fortemente voltada para a agressividade, a virilidade e a força, numa
postura ativa perante a sociedade. Ao mesmo tempo, estes meninos
tiveram de passar a se comportar e a sentir de forma, muitas vezes, oposta
àquela segundo a qual sua personalidade foi estruturada, na busca por
atender às expectativas da atualidade em torno de suas atribuições e
comportamentos. (STAUDT, 2008, p.179).

Embora esta realidade esteja ainda evidente em muitos ambientes da
sociedade, onde o homem continua voltado para fora das interações familiares e
envolvimentos paternos, a percepção de seu importante papel tem sido evidenciada
com o passar das décadas. Conforme Lamb (1997, apud HENN; PICCININI, 2010,
p.623), o estereótipo do papel de provedor vem sendo substituído pela ideia de que,
além de manter o sustento, o pai deve ser visto como membro da família que “pode
exercer inúmeros papéis significativos, dentre os quais o de companheiro, protetor,
cuidador, modelo, orientador e professor”.
Para Staudt (2008), deve ser considerada toda a dificuldade gerada para
formatar e reformular novos papéis, rompendo com as referências, que até então,
eram fontes de identificação para cada membro deste grupo da sociedade e para
sua atuação. A autora reforça que, o pai que tem surgido dentro desta sociedade
capitalista “com fortes heranças do patriarcado em sua forma mais arcaica,
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certamente possui características que correspondem às exigências e pressupostos
deste cenário”. (STAUDT, 2008, p.178).
Apesar das características tradicionais de um responsável e protetor
financeiro, por muito tempo ensinadas aos homens, atualmente percebe-se uma
nova moldura e ressignificação de sua existência no grupo familiar. É lenta e gradual
a mudança, mas muitas modificações têm ocorrido. Gomes e Resende (2004)
salientam que o homem exercia o poder da casa, fazendo valer sua autoridade sob
a mulher e os filhos, mas que a conquista da independência econômica da mulher,
projetou uma distinta forma de relação entre os gêneros.
Bauman (2004, p.58) demonstra esta realidade de épocas passadas, onde “a
divisão do trabalho e a distribuição dos papéis familiares se superpunham”. O filho
era tido como produtor, podendo ser tratado duramente, sob rédea curta, assim
como os demais empregados da família. Quanto mais filhos, mais fonte de renda e
mais melhorias econômicas. “Os filhos eram, na visão de todos, bons investimentos,
e como tal eram saudados”, afirma Bauman (2004, p.58).
Mesmo que ainda exista este atraso comportamental em muitos cenários da
sociedade, evidencia-se o avanço contínuo das relações entre pais e filhos, bem
como as mudanças nas estruturas familiares, no que diz respeito ao desempenho de
cada componente desse grupo. Para Silva e Piccinini (2007), atualmente há uma
maior participação do pai, na criação dos filhos e um relacionamento mais
expressivo, estabelecido através de uma maior intimidade, mesmo que ainda não
apresente um grande envolvimento em termos de quantidade.
Outro cenário se encontra na ausência da figura paterna, imposta pelas
circunstâncias, ou seja, muitas são as mulheres que criam seus filhos, sozinhas.
Segundo Piangers (2017), no Brasil existem 20 milhões de mães solteiras que, são
responsáveis pelo sustento, educação e desenvolvimento dos filhos 19. Mulheres que
se transformam em pai e mãe para desempenhar essa importante atividade diária,

19

De acordo com o IBGE, que elaborou o estudo Estatísticas de Gênero, em 2000, as mulheres
chefiavam 24,9% dos 44,8 milhões de domicílios particulares. Em 2010, 38,7% dos 57,3 milhões de
domicílios registrados já eram comandados por mulheres. Segundo a Secretaria de Políticas para
as Mulheres (SPM), em mais de 42% destes lares, a mulher vive com os filhos, sem marido ou
companheiro. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/05/mulherescomandam-40-dos-lares-brasileiros> Acesso em: 30 abr. 2018.
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que segundo ele, poderia ser menos corrida com a presença e participação efetiva
do pai.
Ao pensar no tempo em que os pais se dedicam aos filhos, e tudo que
envolve o crescimento e desenvolvimento desses, depara-se com questões
importantes que dificultam a atuação da figura paterna no dia a dia da criança, ou
seja, parte da ausência do pai está atrelada a vida profissional e as pressões do
trabalho, bem como na falta de reconhecimento do engajamento com os cuidados
com os filhos e os acertos realizados com a mãe sobre o desempenho e divisão de
responsabilidades (HENN; PICCININI, 2010). Neste aspecto, a paternidade é
visualizada como um “fenômeno complexo que se constitui a partir das práticas
econômicas, sociais e culturais”. (MARION; et al., 2005, apud, GOMES;
ALVARENGA, 2016, p.2).
Neste sentido, segundo Staudt (2008), cabe pontuar ainda, as questões que
envolvem as leis e políticas públicas a respeito da atuação materna e paterna. Sabese que a estrutura que fomenta e rege nossas leis, favorecem e priorizam a mulher.
Ou seja, a sociedade ainda não está totalmente preparada para esta nova demanda,
do homem mais envolvido com os aspectos familiares, tanto em termos legais,
quanto em questões de antigos padrões e tradições.
No entanto, cada vez mais se percebe a motivação dos pais para a
participação efetiva na vida dos filhos. Conforme Palmeira (2012) é evidente a
diferença entre os pais do passado e o pai de hoje, que tem se envolvido mais no
cuidado com os filhos. Gomes e Resende (2004) acrescentam:
O pai contemporâneo [...], se faz presente em contexto familiar estável, sob
o ponto de vista da estrutura e da dinâmica do grupo familiar. Está sujeito e
é movido pelas transformações sócio culturais. Dispõe-se a redefinir seu
papel, a restabelecer seu lugar e a repensar modelos que lhe permitam
viver a paternidade, senti-la e exteriorizá-la. (GOMES; RESENDE, 2004,
p.122).

O envolvimento paterno é conceituado por estudiosos da psicologia, como
sendo um conjunto de comportamentos emitidos pelo pai aos filhos, envolvido pelo
afeto, suas percepções e crenças, percebidos pela crescente participação e convívio
com os filhos, bem como do resultado significativo dessas interações no
desenvolvimento da criança. (GOMES; ALVARENGA, 2016).
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No entanto, esta importância de maior participação e interação não é
vislumbrada pela maioria dos pais que, conforme relata Piangers (2017), o homem
não é socialmente preparado para ser pai, e tendem a terceirizar a responsabilidade
sobre os filhos, direcionando-a para os professores, para os aparelhos tecnológicos,
locais de ensino e para a própria televisão, como sendo fontes educativas e de
entretenimento para as crianças, a fim de distraí-los, para que pais e mães exerçam
suas atividades e rotinas do dia a dia.
Mesmo que a sociedade ainda perceba o envolvimento paterno com
estranheza, é necessário o desempenho crescente e participação mais efetiva na
rotina dos filhos, para que isso se torne natural, afirma Piangers (2017). Para Gomes
e Resende (2004), a presença paterna é fundamental em cada etapa do
desenvolvimento da criança, incorporando distintos graus de importância de acordo
com a fase de vida. E complementam:
O pai representa a possibilidade do equilíbrio pensado como regulador da
capacidade da criança investir no mundo real. A necessidade da figura
paterna ganha contornos no processo de desenvolvimento, de acordo com
a etapa da infância. (GOMES; RESENDE, 2004, p.121).

O homem tem sua vida adulta transformada a partir do nascimento do
primeiro filho, sendo este período de transição para a paternidade, um momento
muito significativo e de grandes mudanças para toda a família, onde o contexto
social exerce influência sobre este processo e “desse modo, o envolvimento do pai
[...] é mais complexo do que parece, havendo uma série de fatores que podem
influenciar positiva ou negativamente em sua adaptação”, conforme afirma Palmeira
(2012, p.25).
Ao falar para o jornal Folha de São Paulo, Marcos Piangers retrata a
percepção de empatia envolvida em seu trabalho, quando escreve textos sobre fatos
da vida real, experienciados por ele ao lado das filhas, participando efetivamente do
crescimento e desenvolvimento delas. Piangers (2017) afirma que: “pais e mães que
geraram seus filhos em qualquer momento da última década e meia, inevitavelmente
vão se reconhecer nas histórias”20. E nesta perspectiva de ser empático, o
comunicador defende que é importante respeitar o ponto de vista de todos, até
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mesmo daqueles homens tradicionais que vivem o machismo e não concordam que
o homem deve auxiliar sua esposa, no entanto o intuito do comunicador parece estar
em ajudar esses homens a entender sua lógica sobre o envolvimento paterno. O
comunicador ressalta:
“[...] ser um pai mais participativo, mais afetuoso, vai ajudar esses caras a
resolver uma série de problemas no casamento deles e, principalmente, vai
melhorar muito o crescimento daqueles que deveriam ser as pessoas mais
21
importantes da vida deles, que são os filhos”. (PIANGERS, 2017) .

Para Palmeira (2012), é de suma importância que os casais fortaleçam os
laços afetivos e de companheirismo a partir da chegada dos filhos, pois a rotina
sofre

complexas

alterações,

e

se

o

casal

estiver

alinhado

com

suas

responsabilidades e divisões de tarefas, nenhum dos dois será impactado
negativamente com as mudanças. Para a autora, tanto o homem quanto a mulher,
sentem as mudanças, onde “ambos vivenciam essa transição com expectativas,
anseios e temores”. (PALMEIRA, 2012, p.25).
Segundo Gomes e Resende (2004, p.121), o pai tem um papel fundamental
no desenvolvimento da criança, desde o seu nascimento, sendo esta presença um
fator facilitador para a criança na “passagem do mundo da família para o da
sociedade”. Além disso, a vivência em família, onde a criança presencia os laços
dos pais faz com que seu despertar para o mundo seja muito mais positivo em
relação aos laços afetivos. Conforme Gomes e Resende (2004):
A criança necessita do par conjugal adulto para construir dentro de si
imagem positiva das trocas afetivas e da convivência. Durante o
desenvolvimento da personalidade, o pai real se sobressai e ganha
consistência quando a criança o percebe enquanto desejo da mãe e objeto
daquilo que o filho está apto a apreender dele, estabelecendo uma dialética.
(GOMES; RESENDE, 2004, p.121).

Mesmo percebendo a grande importância da figura paterna para a formação
da personalidade e desenvolvimento cognitivo da criança, se sabe que muitas delas
crescem sem pai. No relato do palestrante Marcos Piangers (2017), em muitos de
seus vídeos, é dimensionado a ausência do pai em todas as fases de sua vida. Mas
é importante ressaltar que essa ausência não determina o adulto que surgirá a partir
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desta infância deficiente de um membro da família. Muitas mulheres educam seus
filhos para serem pessoas de bem e os resultados são distintos, pois depende de
muitos fatores influenciadores.
No entanto, a família como um todo, independente de quem faça parte dela,
ou seja, mesmo que para a criança sua família seja formada pelos avós e tios, ou
apenas a mãe e irmãos, todos tem um fundamental papel na formação de cada
indivíduo, sendo a relação em família complexa conforme afirma Patrício (1995 apud
SILVA, 2005, p.32), onde “cada ser humano é um ser singular e genérico e
consequentemente cada família também se configura como um fenômeno particular,
uma vez que cada membro tem a sua individualidade”. Reforça Silva (2005):
O grande desafio é fazer com que a convivência possibilite as pessoas
expressarem seus sentimentos, suas reações, respeitando as
individualidades e pensando no bem estar da família. Uma apreciação sobre
as transformações ocorridas nas relações em família indica o papel central
que ela exerce na trajetória de vida das pessoas e na “construção” de uma
identidade social. (SILVA, 2005, p.32).

Parece interessante vislumbrar a percepção de Bauman (2009, p.29) ao falar
do individualismo: “a individualidade é uma tarefa que a sociedade dos indivíduos
estabelece para seus membros [...]. E, no entanto, essa tarefa é contraditória e
frustrante: na verdade, é impossível realizá-la”.
Ao que parece, tudo o que tange as relações entre pais e filhos está em uma
constante e complexa revolução. Uma revolução positiva que traduzirá o futuro da
sociedade contemporânea. Presenciam-se mudanças significativas nos lares e nas
relações humanas, evidenciando-se grandes avanços na formação dos indivíduos
do amanhã. A paternidade mais evidente e ativa, ressignificando a vida de muitos
homens. A mulher oportunizando este espaço para o pai ao lado dos filhos. E a
sociedade de maneira geral alterando seus estereótipos, mesmo que ainda
lentamente,

mas

gradual,

e

desse

modo,

motivando

as

mudanças

de

comportamento para que as pessoas fortaleçam e construam bases sólidas de
relacionamento no seio familiar. Se realmente ocorrerá esse fortalecimento nas
relações humanas, não se sabe, pois, não há garantias do amanhã, e o que deve
ser vislumbrado e apreciado, é o hoje.
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5 ANÁLISE DE CONTEÚDO: UM ESTUDO EM TORNO DOS CONTEÚDOS
EMITIDOS PELO FORMADOR DE OPINIÃO MARCOS PIANGERS

Tencionando atender a proposta do estudo, bem como atingir os objetivos
delimitados, é indispensável se apropriar da metodologia adequada, para o sucesso
da investigação. Sendo assim, são estabelecidos o objeto da pesquisa, os dados
coletados e o método de análise.
No que tange o objeto da pesquisa, posiciona-se a figura pública de Marcos
Piangers, como formador de opinião sobre a paternidade e sua importância para as
relações familiares e para a construção de caráter e demais aspectos
comportamentais do ser humano. A sondagem trata da utilização da comunicação
digital pelo comunicador para abordar a paternidade e como isso gera impacto e
mudança de comportamento em seu público, além da interação social ocasionada
pelo assunto em questão. Precisamente, a análise discorre sobre seu conteúdo em
vídeo, da mídia digital YouTube e as interações do público emitidas em seu canal.
Referência no país, quando o assunto é paternidade22, o comunicador é fonte
de inspiração para muitos homens (e mulheres) que buscam em seu conteúdo,
dispostos em diversas mídias sociais, uma nova forma de convivência e o
aprimoramento de suas atitudes no âmbito familiar, na criação dos filhos e uma
maior participação e auxílio como um todo. Neste sentido, seu trabalho disposto em
distintas mídias sociais, fornece subsídios para esta pesquisa.
A análise pretende confrontar os dados referentes às suas experiências
paternas descritas através de vídeos, com os princípios apresentados pelos
principais pesquisadores utilizados nos capítulos teóricos, possibilitando a
contribuição para a obtenção de respostas à pergunta inicial sobre a apropriação
das mídias sociais por formadores de opinião e o relacionamento com o público de
interesse, projetadas nos objetivos da pesquisa.
Através da pesquisa exploratória são coletados dados com uma delimitação
intencional e seleção baseada em critérios de relevância, contribuindo para o estudo
e seus resultados. Dessa forma “é possível compreender o problema enfrentado” e
“obter dados adicionais antes de poder desenvolver uma abordagem”. (MALHOTRA,
2006, p.99). O autor ainda destaca que esse tipo de pesquisa se “caracteriza por
22
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flexibilidade e versatilidade com respeito aos métodos, porque não são empregados
protocolos e procedimentos formais de pesquisa”. (MALHOTRA, 2006, p.100).
A respeito da caracterização da pesquisa, tem-se a natureza qualitativa, não
probabilística, com um viés de análise crítica, não mensurável. No que tange a
esfera da pesquisa, é de emissão, devido à utilização de dados existentes a partir do
objeto de estudo.
Considera-se a análise de conteúdo proposta por Bardin (1977), a
metodologia que melhor pode sustentar esta construção. Com intuito de buscar
respostas ao problema da pesquisa e atingir os objetivos inicialmente propostos, a
pesquisa exploratória a partir dos dados coletados e a pesquisa bibliográfica,
subsidiam a posterior análise de conteúdo, a qual é dividida em três fases: préanálise; exploração do material; e tratamento dos resultados, inferência e a
interpretação. (BARDIN, 1977).
Neste processo distribuído em fases, após a pré-análise e exploração do
material, é realizada a categorização e assim, a análise dos conteúdos: “conjunto de
técnicas de análise das comunicações”. (BARDIN,1977, p.31). E a partir da
categorização, objetiva-se a interpretação e inferências, definida por Bardin (1977,
p.38) como “saberes deduzidos dos conteúdos” que “podem ser de natureza
psicológica, sociológica, histórica, económica [sic]”. A autora defende sua técnica ao
afirmar que: “qualquer comunicação, isto é, qualquer transporte de significações de
um emissor para um receptor [...], deveria poder ser escrito, decifrado pelas técnicas
de análise de conteúdo”. (BARDIN, 1977, p.32).
As categorias para análise dos vídeos são: Responsabilidade paterna,
Impacto da tecnologia e Interação com o público pela experiência. Para análise dos
comentários têm-se as seguintes categorias: Interação aleatória e Interação pelo
conteúdo do vídeo. Nesta momento, inicia-se apresentando o objeto de estudo e o
corpus da análise, divididos para melhor compreensão em dois subcapítulos a
seguir. Após, a classificação dos fragmentos dos vídeos, interpretação e inferências.

5.1 O FORMADOR DE OPINIÃO MARCOS PIANGERS E A TEMÁTICA DA
PATERNIDADE ABORDADA NAS MÍDIAS SOCIAIS

O objeto de estudo diz respeito ao comunicador e palestrante Marcos
Piangers e sua comunicação sobre a paternidade, a criação e educação dos filhos,
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ou seja, suas experiências pessoais, que se acredita, influenciar positivamente,
gerando reflexões ao público que o acompanha nas mais distintas mídias sociais.
Nascido em Santa Catarina, Marcos Piangers foi criado apenas pela mãe,
que foi abandonada pelo homem que a engravidou. O comunicador de 37 anos é
formado em jornalismo e morou por um longo período em Porto Alegre, devido a sua
profissão. Após o nascimento das filhas, começou a escrever sobre a experiência
paterna para a coluna de um jornal. Segundo O Globo (2017), o jornalista e
palestrante começou a escrever relatos sobre o dia a dia com as filhas e a esposa,
ou seja, as dificuldades de ser pai e mãe. “A ideia de contar os causos da
paternidade começou em 2013, com uma coluna de jornal. No ano seguinte, veio o
convite para transformar o material em livro”. Nasceram, então, ‘O papai é pop’ e ‘O
papai é pop 2’. Hoje são mais de 100 mil livros vendidos, com edições em Portugal e
na Espanha.23
Marcos Piangers é palestrante e escritor dos best sellers que tratam da
paternidade, referência no Brasil, com traduções em outras línguas, como inglês e
espanhol24. Algumas das histórias dos livros são fragmentadas através dos vídeos,
ganhando uma nova plataforma de interação com o público, por compartilhamento
na rede. Com seu primeiro livro lançado em 2015, foi finalista do Prêmio Açorianos
de melhor livro de crônicas. Em 2016 lançou O Papai é Pop 2, que alcançou o
ranking25 nacional de livros mais vendidos do Brasil26. Cabe ressaltar que, o
comunicador disponibiliza em seu site oficial um audiobook27 com as crônicas
completas do livro ‘O Papai é pop’
Como palestrante, Piangers apresenta três eixos de interesse, sempre de
forma bem humorada. O primeiro eixo fala sobre a importância da paternidade e o
impacto na formação do adulto, a nova concepção de pai moderno e o aprendizado
diário na convivência entre pais e filhos. O segundo trata de inovação, tecnologia e
oportunidades digitais, palestrando sobre futuro e tendências, para empresas,
agências de publicidade, eventos e faculdades. O terceiro diz respeito ao processo
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criativo, onde Piangers fala sobre como motivar equipe, encontrar inspiração,
organizar ideias e executá-las rapidamente28.
Marcos Piangers alega que seus livros o levaram aos palcos para palestrar
sobre a paternidade moderna, a importância do pai presente e como os jovens de
hoje formam a melhor geração de pais da história. Essa ótica de Piangers é
percebida também no estudo de Palmeira (2012, p.26): “o pai atual tem se mostrado
mais envolvido no cuidado com os filhos que os pais de gerações passadas”.
Seu espírito humorístico se dá devido ao programa de rádio em que era um
dos apresentadores. O Pretinho Básico é um programa da rádio Atlântida que faz
parte do Grupo RBS, ganhador do prêmio Melhores 2014 do iTunes da Apple. O
jornalista é percebido pela mídia como um fenômeno em comunicação jovem, desde
2001, trabalhando também com plataformas digitais. Piangers produz conteúdo tanto
para as mídias tradicionais como para a internet. Foi responsável pela inovação nas
rádios de entretenimento do grupo RBS, onde coordenava a área digital, área de
vídeo, redes sociais, branded content e de impressos da Rede Atlântida29.
No canal de Marcos Piangers no YouTube, o formador de opinião se
descreve como pai da Anita e de Aurora. O canal está na rede desde 20 de maio de
2006, com mais de 132 mil inscritos e possui 3.767.473 visualizações 30. Esses
dados corroboram para a percepção do impacto das mídias digitais sobre a
sociedade e as novas práticas de interação conforme pontua Poster (2010).
Distintas são as maneiras de descrever suas experiências paternas, levando
a crer, que se trata de um exemplo atual de transmídia, conforme definições de
Jenkins (2009). Textos em forma de crônicas, colunas de revistas e jornais, vídeos,
livros, palestras, ou seja, o formador de opinião transcende as mais diversas mídias
para tratar desse assunto gerador de reflexões sobre o envolvimento paterno na vida
dos filhos, e a importância dessa presença cada vez maior, vista como essencial
segundo Gomes e Alvarenga (2016).
A apropriação das mídias digitais por personalidades públicas para tratar de
assuntos sociais como as relações humanas, política, religião e cultura, tem crescido
fortemente pela facilidade de comunicação e a dimensão que isso toma, tanto
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positiva, quanto negativamente, sendo fonte de informação para muitas pessoas, a
partir de sua credibilidade e persuasão como formadores de opinião 31. Sem falar na
influência que essas figuras públicas podem causar, até mesmo para consumir
marcas, produtos e serviços32. Neste sentido, Marcos Piangers é um formador de
opinião que gera conteúdo para impactar positivamente seu público. Posiciona-se
como um profissional em ser pai, dedicando-se a participação efetiva na criação e
desenvolvimento das duas filhas.
O poder e o impacto das transformações tecnológicas sobre a sociedade é
constantemente discutido por estudiosos da comunicação, da sociologia e outras
tantas áreas, pois são muitos fatores a serem repensados. Marcos Piangers trata
desse assunto ao relatar em um de seus vídeos33, como a internet pode aproximar
as pessoas que estão distantes e afastar as que estão próximas, onde o indivíduo
necessita o tempo todo estar conectado, esquecendo-se de viver o agora. Essa
importância de se desconectar e vivenciar as relações, o contato com o outro e
guardar lembranças de momentos vividos, é afirmada por Wolton (2003, p.103): “não
apenas a multiconexão não garante uma melhor comunicação, [...]. Na realidade,
sempre chega o momento em que é preciso desligar as máquinas e falar com
alguém”.
Segundo uma entrevista dada ao jornal Folha de S. Paulo 34, o formador de
opinião reduziu o fluxo de trabalho, rompendo com alguns contratos, dedicando-se
assim um tempo maior a família. É colunista do jornal Zero Hora e Diário
Catarinense, além de dar continuidade às palestras. Com isso se acredita que o
comunicador percebe a importância de ancorar seu discurso à prática, ou seja,
diminuir a carga horária de trabalho para demonstrar ao seu público na prática o que
realmente defende através dos conteúdos propostos em formas de textos publicados
no Facebook e Instagram, dos vídeos no YouTube e das palestras, onde o formador
de opinião exalta a importância da presença efetiva da figura paterna para a criação
e formação de caráter dos filhos.
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5.2 A COMUNICAÇÃO DE MARCOS PIANGERS COM SEU PÚBLICO, ATRAVÉS
DE VÍDEOS COMPARTILHADOS NO YOUTUBE

O recorte selecionado para esta pesquisa, refere-se aos vídeos do formador
de opinião, que são compartilhados em seu canal da mídia social YouTube. Marcos
Piangers utiliza diversas mídias para tratar das relações humanas e paternidade,
porém, para fins desse estudo, será considerada apenas a mídia já citada, e as
publicações de vídeos com conteúdos voltados para a paternidade, excluindo os
demais, que possuem conteúdos de suas palestras e outras formas de relações
sociais. As interações de seus seguidores, abaixo dos vídeos selecionados, também
fazem parte do corpus da análise. Opta-se por demonstrar a interação e a opinião do
público sobre o comunicador e/ou sobre o conteúdo do vídeo assistido, a partir da
seleção dos comentários em que há interação. Os comentários selecionados,
existentes em cada um dos vídeos escolhidos para análise devem possuir uma
mensagem de resposta de Marcos Piangers ao seguidor, mesmo que utilizado
apenas emoticons35 para responder o emissor do comentário.
A amostragem foi selecionada de forma intencional, cujos vídeos e assuntos
abordados, são relevantes para gerar reflexão e afirmar a importância da figura
paterna e sua maior participação na vida e criação dos filhos, bem como os
comentários de seguidores abaixo dos vídeos, onde o formador de opinião responde
algumas das mensagens deixadas abaixo dos vídeos. Acredita-se que essa atitude
de Marcos Piangers gera uma sensação de proximidade entre o emissor e o
receptor, que interagem a partir das mensagens e da compreensão mútua, que se
consolida a partir da identificação do público com a maneira de comunicar do
formador de opinião e de relatar suas experiências sobre a paternidade e
ressignificar a figura paterna nos dias atuais.
Neste sentido, crê-se que o comunicador Marcos Piangers percebe o seu
público como parte essencial para o sucesso de seu trabalho, bem como para a
construção de relacionamentos a partir de interações possíveis a partir de sua
presença nas mídias sociais. O público como parte fundamental para a criação e
consolidação de relacionamentos é confirmada por França, F. (2011). A
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personalidade pública como organização, percebe a importância de gerar e manter
uma relação de compreensão mútua através de uma comunicação clara e planejada
(FERRARI, 2011), interagindo com seu público que o enxerga como formador de
opinião sobre dado assunto.
Através de uma comunicação jovem e dinâmica, Marcos Piangers interage
com seu público nas mídias sociais, disponibilizando suas percepções sobre a
paternidade e seus aspectos importantes. Utiliza-se de uma linguagem informal e
bem humorada, gerando interesse em seu público, percebido a partir dos números
informados por revistas como Donna (2018), por exemplo: “Seus vídeos já
ultrapassaram a marca de 200 milhões de views36 no Facebook”37. Nas mídias
digitais, onde todo conteúdo vira informação, devido à facilidade de busca, através
das redes sociais e outros sites de compartilhamento38, um formador de opinião
pode promover seu trabalho de forma que transcenda confiabilidade e credibilidade,
pois o impacto das mídias na sociedade é evidente39.
A linguagem audiovisual utilizada por Marcos Piangers em seus vídeos
compartilhados no YouTube, são fontes de referência para muitas pessoas, e como
afirmam Camargo e Spinelli (2016) essa forma estratégica de comunicação, pode
atrair e engajar a audiência, fortalecendo o vínculo entre o comunicador e seu
público. Seus seguidores não são apenas homens com filhos, em sua maioria são
mulheres, como afirma o comunicador, porém, um grande número de seguidores
não são pais ainda, mas se interessam e já refletem sobre a paternidade e sua
importância. Muitos são os relatos de Piangers sobre pessoas que o procuram para
contar suas experiências, ao se identificar com a posição do formador de opinião 40.
Os relatos do público, também são encontrados nos comentários abaixo dos vídeos
em seu canal, além de outras interações existentes através de mensagens deixadas
pelos seguidores em outras mídias, como Instagram e Facebook do comunicador.

36

Termo em inglês comumente utilizado na internet, para se referir ao número de visualizações de
um vídeo.
37
Disponível em: <http://revistadonna.clicrbs.com.br/colunistas/marcospiangers/>. Acesso em 05
maio 2018.
38
Disponível em: <http://www.administradores.com.br/artigos/cotidiano/os-novos-formadores-deopiniao-de-uma-nova-geracao/102415/>. Acesso em: 06 maio 2018.
39
Disponível em: <https://pt.linkedin.com/pulse/o-impacto-das-m%C3%ADdias-sociais-na-sociedadebruno-de-lacerda->. Acesso em 06 maio 2018.
40
Disponível em: <https://oglobo.globo.com/sociedade/marcos-piangers-escreve-sobre-ser-pai-virafenomeno-na-internet-21220212>. Acesso em: 06 maio 2018.
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Atualmente existem muitos formadores de opinião e palestrantes que se
apropriam das mídias digitais para promover seu trabalho e sua visão a respeito dos
mais distintos assuntos. Outro canal que pode ser referenciado para confirmar a
presença dos mais diferentes segmentos de formadores de opinião que se
apropriam do YouTube é o canal do palestrante, escritor e Youtuber41 Thiago
Rodrigo42, que possui um grande número de seguidores em seu Facebook,
Instagram e YouTube. Ao acompanhar este canal, se percebe uma semelhança com
outros canais de vídeos motivacionais, que trazem situações do dia a dia das
pessoas em geral, no que tange sua forma de pensar e agir, e como é possível
modificar comportamentos a partir de práticas positivas.
Por ser uma plataforma digital gratuita, muitas são as personalidades
públicas, empresas e instituições que se utilizam dessa mídia para comunicar e
informar sobre os mais distintos assuntos. Existem canais religiosos, motivacionais,
culturais, educacionais, mas é fortemente utilizado para busca de vídeos de
músicas. Telles (2011) traz o canal do Vaticano no Youtube, como exemplo, para
demonstrar a presença de segmentos religiosos – neste caso, a igreja católica – se
apropriando da tecnologia para levar conhecimento e informações ao público
específico.
A partir de uma investigação prática ao se inscrever e acompanhar o canal do
comunicador Marcos Piangers, priorizou-se os vídeos inclusos dentro de um ano. O
YouTube oportuniza ao usuário uma ferramenta ao lado direito do canal, descrita
como “classificar por”, onde o usuário pode clicar e selecionar um conjunto de
vídeos de acordo com as categorias classificadas pela mídia, da seguinte maneira:
“mais populares, data de inclusão (mais antigo) e data de inclusão (mais recente)”.
De acordo com a relevância dos assuntos abordados, sendo uma questão
social importante para a sociedade, e que vem sendo ressignificada nos tempos
atuais pelos formadores de opinião nas mídias digitais, seleciona-se para este
estudo, o conjunto de vídeos classificados como inclusão mais recente. Esse
conjunto corresponde a seleção de 45 vídeos, na data da investigação43, ou seja, o
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Youtuber é o termo utilizado para diferenciar um usuário do YouTube que possui um canal na
mídia, com um grande número de inscritos.
42
O canal do Youtuber Thiago Rodrigo pode ser acessado em:
<https://www.youtube.com/channel/UClJtg-ez8iMwq_wRbX7ZttQ/about>. Acesso em 10 maio 2018.
43
No dia 08 de maio de 2018, foi realizada a investigação no canal do YouTube de Marcos Piangers,
para selecionar os vídeos do corpus da análise.
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período delimitado pelo sistema, seguindo a classificação de mais recentes, contém
vídeos inclusos dentro de dois anos. Após essa classificação, se inicia o processo
de separação dos vídeos que interessam ou não.
A primeira separação é de exclusão dos vídeos inclusos antes de 2017. Ao
selecionar todos os publicados em 2017, excluem-se os vídeos de filmagens de
palestras do comunicador, bem como os vídeos que apresentavam conteúdos
distintos, relatando outra forma de relação humana ou outra questão social, além
dos vídeos com imagens de outras pessoas e ambientes, e os vídeos em que ele
relata uma experiência de sua infância. Os vídeos exclusivamente selecionados para
avaliação,

dentro

dessa

classificação

de

inclusão

mais

recente,

são

obrigatoriamente os que a figura do comunicador é central dentro da perspectiva de
relato de experiência real.
Essa seleção com exclusão dos demais vídeos desse conjunto inicial forma
um novo conjunto de 17 vídeos em uma versão de imagens em preto e branco, onde
o formador de opinião Marcos Piangers é o único personagem, tratando de assuntos
relacionados à paternidade e o envolvimento paterno. Outro critério importante
utilizado para limitar a escolha dos vídeos para análise é a experiência transmitida
através do conteúdo, ou seja, um relato pessoal vivido por Marcos Piangers junto às
suas filhas e as dificuldades do dia a dia, para evidenciar o fato real, onde o público
se identifica, muitas vezes descrevendo nos comentários situações similares que
ocorreram com eles também. Ou seja, o público se identifica com o relato do
comunicador e se coloca no lugar dele, visualizando a situação.
Neste sentido, a comunicação digital parece mais legítima, geradora de
empatia, mesmo que ainda muito distante de uma comunicação face a face, onde a
percepção do outro é mais visível, porém, ao evidenciar um ator social na mídia
através de informações, e neste caso do comunicador Marcos Piangers, sua própria
presença no vídeo, os indivíduos se sentem mais empáticos com o comunicador e
suas experiências paternas.
Após dimensionar todos os critérios para a seleção dos vídeos e explorar o
material, se chegou aos três vídeos escolhidos para compor o corpus da análise. Os
vídeos selecionados e suas características são: vídeo 01 – “Folga do trabalho”
(p.130), 03 minutos e 28 segundos de gravação, publicado no canal em 04 de julho
de 2017, com mais de 54 mil visualizações; vídeo 02 – “Olha, pai! – Meu filho não
sai do celular” (p.132), 03 minutos e 23 segundos de gravação, publicado em 16 de
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fevereiro de 2017, com mais de 154 mil visualizações; e vídeo 03 – “Aprender com a
tecnologia (o pai e o google ajudando a ensinar)” (p.134), 03 minutos e 19 segundos
de gravação, publicado em 09 de fevereiro de 2017, com mais de 22 mil
visualizações.
Os comentários abaixo de cada vídeo também são explorados como material
significativo para chegar à resposta do problema inicial do presente estudo. No
primeiro vídeo selecionado, cujo nome é “Folga do trabalho”, constata-se 48
comentários abaixo do vídeo (p.131), onde pode ser entendido como interação e
reflexão do público após visualização do conteúdo; já o segundo vídeo: “Olha, pai! –
Meu filho não sai do celular”, possui um número muito maior de comentários após
sua visualização. São 106 comentários distintos, de homens e mulheres relatando
situações similares ao que o comunicador traz no vídeo, bem como, a opinião
pessoal do público sobre o conteúdo do vídeo e sobre o formador de opinião (p.102);
no terceiro vídeo classificado para análise, “Aprender com a tecnologia (o pai e o
google ajudando a ensinar)”, verifica-se o total de 31 comentários com mensagens
de agradecimento, relatos pessoais e impressões sobre o conteúdo emitido através
do vídeo (p.136).
Após esta seleção, a preparação do material para a análise se dá através da
transcrição do conteúdo dos três vídeos e por meio dos printscreen44da imagem
inicial dos três vídeos e dos comentários com respostas do formador de opinião, que
podem ser facilmente encontrados na seção de apêndices e anexos. Com essa
fragmentação dos conteúdos emitidos pela personalidade pública na mídia social
YouTube, é possível analisar categoricamente os vídeos selecionados e as
interações.
A decomposição dos vídeos através da transcrição ocorre de forma
sequencial, ou seja, em forma de texto, por se tratar de apenas um sujeito e uma
fala. Por não haver outros atores, não há necessidade de dividir em partes o
conteúdo. Na descrição dos três vídeos o personagem relata suas experiências
familiares, trazendo na fala outras pessoas, que não se apresentam efetivamente no
vídeo. Não é descrito a dimensão do ambiente, pois não há troca de cenas, sendo a
imagem sempre a mesma desde o início dos vídeos. Após, é distribuído as
sequências das falas do personagem, de acordo com as categorias em que se
44

Printscreen é o termo utilizado para se referir a uma captura de imagem na tela no computador.

79

enquadram e então, realiza-se as inferências e interpretações com base na
fundamentação teórica e deduções da pesquisadora.
Por fim, servindo como dado complementar destaca-se a entrevista, técnica
muito utilizada para obter informações por vezes particulares das pessoas como, por
exemplo, o que sabem, pensam, sentem ou desejam a respeito de algo ou alguém.
(GIL, 2008, p.109).
Neste sentido, tem-se a entrevista informal com o formador de opinião Marcos
Piangers, objeto de estudo, com o intuito de obter uma “visão geral do problema
pesquisado, bem como a identificação de alguns aspectos da personalidade do
entrevistado”. (GIL, 2008, p.111). O conteúdo completo da entrevista encontra-se em
CD, no apêndice A (p.129), para maior conhecimento. Neste CD encontram-se
também, os três vídeos selecionados para este estudo, a fim de complementar a
consulta dos materiais coletados.
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6 A PATERNIDADE SEGUNDO PIANGERS: UMA ANÁLISE DOS CONTEÚDOS
DE SEUS VÍDEOS DO YOUTUBE

Centrado na pesquisa exploratória, este estudo busca dados para aprofundar
o conhecimento sobre o tema e objeto abordado, tencionando uma melhor inferência
dos conteúdos selecionados para análise. Neste sentido, Malhotra (2006) percebe a
técnica, como captação de informações adicionais, dados secundários, entrevistas,
fontes confiáveis, etc., sendo um processo “flexível e não estruturado”, a fim de
desenvolver uma abordagem posterior. Com esse intuito, além dos demais dados
coletados de fontes distintas, projetadas ao longo da pesquisa, apresenta-se a
entrevista realizada com a fonte principal, ou seja, o comunicador Marcos Piangers,
em

busca

de

informações

com

propriedade,

permitindo

conhecer

mais

particularmente seu posicionamento, para auxiliar na obtenção dos resultados do
presente estudo.
Através de uma entrevista com dez perguntas, enviada no dia 03 de maio de
2018, por meio digital (e-mail), ao formador de opinião, obteve-se as respostas a
partir de um áudio de 5 minutos e 30 segundos, encaminhado no dia 14 de maio de
2018 às 18h45 minutos, através do email: marcos@piangers.com.br, por Marcos
Piangers à pesquisadora. Explanam-se neste momento, alguns aspectos relevantes
do conteúdo da entrevista.
Inicialmente o comunicador contou brevemente como o nascimento de sua
primeira filha causou-lhe grande impacto e a partir daí o faro profissional o motivou
para começar as anotações dessa relação. Cabe destacar a preocupação dele como
o retorno do público para que não ocorresse nenhum desrespeito à sua família.
Piangers: “[...] como sou jornalista comecei a anotar todas as histórias, [...] e minha
relação de pai e filho, que para mim é muito valorizada [...], então essas anotações
viraram textos, [...] livro, [...] vídeos e foi tudo muito gradativo, cuidadoso e
preocupado claro, com a resposta do público, para que ninguém desrespeitasse
aquilo que eu tenho de mais valioso, minha família.”
Esses textos que se tornam públicos através da publicação no jornal e na
internet, são selecionados de acordo com o grau de aceitação do público, para
assim criar-se um roteiro de vídeo, conforme afirma o comunicador. Piangers:
“Primeiro ele é um texto, vai para o jornal, depois os melhores do jornal vão para a
internet e os melhores da internet se transformam em vídeo.” Esses vídeos são
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produzidos de forma simples e com uma linguagem informal como se Piangers
estivesse em uma conversa com um amigo, afirma ele.
Vale destacar a resposta do formador de opinião ao afirmar que seus textos
são baseados em situações e momentos que o emocionam como pai, com o intuito
de atingir positivamente seu público, com um tema que seja construtivo para
aproximar as pessoas. Outro destaque é para a afirmativa de Marcos Piangers de
que ele se sente um formador de opinião, ao perceber que as pessoas valorizam
sua opinião e até mesmo mudam seu comportamento a partir de seu conteúdo nas
mídias sociais. Inclusive Piangers busca se informar em fontes bibliográficas e com
profissionais da educação e psicólogos, para ter conteúdo confiável, e com
propriedade, levar a informação a quem o acompanha.
O formador de opinião afirma na entrevista que recebe muitas mensagens
das pessoas que acompanham o seu trabalho, e pessoalmente procura responder a
todos. Muitas dessas mensagens são de pessoas que se dizem transformadas após
assistirem aos seus vídeos. Piangers acredita que sua forma de se comunicar com
seu público, de certa maneira constrói um relacionamento entre eles. Nas palavras
do comunicador: “Muita gente me para na rua e me considerando amigo. Acho que
com a forma franca e sincera como me comunico faz com que as pessoas se sintam
muito próximas de mim.” O formador de opinião se diz muito feliz ao receber o
feedback de seus seguidores.
Depois de coletado os materiais e de aprofundado estudo dos conteúdos
emitidos pelo formador de opinião Marcos Piangers em seu canal do YouTube, se
inicia o processo descritivo através da categorização, ou seja, o modelo de análise
categorial descrito por Bardin (1977, p.37) como “espécie de gavetas ou rubricas
significativas que permitem a classificação dos elementos de significação
constitutivas, da mensagem”. Sendo assim, com base na pesquisa bibliográfica e na
sua adequação para os objetivos deste estudo determinam-se então as seguintes
categorias que irão auxiliar na análise e devidas inferências: Responsabilidade
paterna; Impacto da tecnologia; e Interação com o público pela experiência.
A responsabilidade paterna encontra sentido a partir de um novo cenário que
a sociedade vive, de significativas mudanças ocorridas ao longo dos anos,
demandando um “pai mais participativo e envolvido na criação dos filhos”, como
pontua Staudt (2008, p.178). Além disso, a autora apresenta outros aspectos que
permeiam esse “novo pai”, como por exemplo, as alterações do papel da mulher,
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que tem se tornado mais independente emocional e financeiramente, a partir de sua
inserção no mercado de trabalho45, sendo necessária a divisão de tarefas
domésticas e o cuidado com os filhos (STAUDT, 2008).
Wolton (2003) evidencia o impacto da tecnologia nas relações humanas ao
afirmar que as atuais formas de comunicação através dos avanços tecnológicos
desempenham um papel cada vez mais importante na sociedade, e que as pessoas
se enganam ao achar que poderão se comunicar ainda mais por meio dessas
ferramentas. É fato, segundo o autor, que “atualmente as novas tecnologias estão
em todos os lugares, no trabalho, no lazer, nos serviços, na educação” (WOLTON,
2003, p.107), no entanto, não se pode depositar esperança em uma forma de
interação com o outro a partir de uma comunicação mediada por equipamentos
eletrônicos, que distanciam e tornam ausentes, muitas vezes, um ou mais aspectos
formadores da comunicação, ou seja, o emissor, a mensagem e o receptor
(WOLTON, 2003).
A partir da utilização das mídias sociais e sites de relacionamentos, mais
conhecidos como redes sociais, as organizações públicas ou privadas, assim como
personalidades públicas, ou seja, formadores de opinião, transformados a partir de
seu engajamento e grande influência a partir do trabalho desenvolvido e seus
conteúdos promovidos em distintas plataformas digitais, a interação com os públicos
de interesse vêm se fortalecendo e solidificando as relações, mantendo assim a
empatia entre o emissor e o receptor. Segundo Simões (1995), a mudança de
opinião de alguém ocorre a partir de um processo de identificação e neste sentido,
se tem os formadores de opinião que utilizam os meios de comunicação para
influenciar. O autor complementa: “a maioria dos seres humanos, após tomar
conhecimento de um fato, vai cotejar suas idéias [sic] com as de outros
publicamente creditados, para consolidar seu próprio ponto de vista”. (SIMÕES,
1995, p.133).
Além das três categorias estabelecidas para analisar os vídeos, determinamse mais duas categorias, que irão auxiliar na análise e devidas inferências dos
45

Pesquisas revelam que ainda há discrepâncias de gênero no mercado de trabalho, no entanto, a
mulher vem atuando e se qualificando para avançar profissionalmente, modificando o estereótipo
de arranjos familiares tradicionais, em que a família era chefiada pelos homens. Essa forma arcaica
de pensar e agir é vista como: “[...] preconceito de gênero, vedado pela nossa Constituição e por
diversos órgãos internacionais, como a ONU”. Disponível em:
<https://epoca.globo.com/economia/noticia/2017/07/o-valor-de-uma-mulher-no-mercado-detrabalho.html>. Acesso em: 30 maio 2018.
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comentários nos vídeos emitidos pelo público que, interage com o formador de
opinião na plataforma digital. As categorias estabelecidas são: Interação aleatória e
Interação pelo conteúdo do vídeo.
A interação é um aspecto possível, encontrado na comunicação digital,
conforme afirma Terra (2011). Para Recuero (2009) é através dos meios
tecnológicos que as pessoas buscam interagir, devido muitos fatores da realidade
cotidiana. Por isso, a interação entre um formador de opinião que se utiliza da
comunicação digital para transmitir informações a seu público, ocorre muitas vezes
de forma casual e aleatória, pois o público se interessa pela forma com que o
formador de opinião desperta o interesse de seus seguidores através de seu
trabalho.
Através das ações comunicacionais de um formador de opinião, ou seja, a
partir da forma com que ele pensa, se expressa, e expõe suas ideias de maneira
pública, tem-se a reação do público que o acompanha. Neste sentido Andrade
(1989, p.23) traz que, “o comportamento coletivo de qualquer tipo pressupõe o
comportamento individual que dele participa”. Ou seja, o público reage através dos
comentários nos vídeos, após o conteúdo gerado pelo formador de opinião que,
influencia nas reações de quem os assiste.
Com a delimitação das categorias e em posse dos conteúdos selecionados
como corpus deste estudo, ou seja, os três vídeos publicados no canal do
comunicador Marcos Piangers e os comentários emitidos pelo público em cada
vídeo, dá continuidade ao processo de análise segundo as deduções da
pesquisadora em concordância com as técnicas propostas por Bardin (1977), a partir
da criação de quatro tabelas.
A presente pesquisa apresenta características qualitativas a partir da
investigação sobre a dimensão verbal que constitui os vídeos, ou seja, a análise
ocorre com base na fala do sujeito. E também discorre sobre uma dimensão escrita
através da análise dos comentários emitidos. Seguindo a proposta de Bardin (1977)
utiliza-se a técnica de análise temática, que segundo a autora, é uma análise dos
significados. Neste sentido, a análise dos conteúdos emitidos através dos vídeos
pretende buscar significados que estão além dos conteúdos descritivos e da fala do
comunicador. Nesta perspectiva qualitativa têm-se os procedimentos metodológicos
utilizados além da categorização, a descrição e interpretação, podendo ocorrer de
maneira não sequencial.
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Sendo assim, tem-se as tabelas e suas categorias. A tabela 01 (p.85)
apresenta os fragmentos de mensagens do vídeo 01 – “Folga do trabalho” (p.130), a
tabela 02 (p.91) possui os fragmentos de mensagens do vídeo 02 – “Olha, pai! –
Meu filho não sai do celular” (p.132), e a tabela 03 (p.97) apresenta-se os
fragmentos de mensagens do vídeo 03 – “Aprender com a tecnologia (o pai e o
google ajudando a ensinar)” (p.134), onde o conteúdo dos vídeos se encontram
devidamente categorizados. Decidiu-se por classificar cada fragmento em uma única
categoria para tornar mais objetiva e clara a fim de facilitar a compreensão do
processo de análise para o leitor. Nas respectivas colunas de cada categoria são
incluídos os fragmentos do conteúdo dos vídeos, transcritos pela pesquisadora.
Para corroborar com a obtenção de resultados significativos para o estudo,
cumprindo com os objetivos propostos, tem-se a quarta tabela, com os comentários,
que exemplificam a interação entre os fãs de Marcos Piangers e o comunicador,
abaixo dos vídeos, demonstrando que, o YouTube pode gerar trocas de opinião,
sendo um possível espaço para efetivar laços sociais entre os envolvidos no
processo comunicacional da mídia digital. Ainda, identifica-se nesses comentários
do público, a influência dos conteúdos emitidos pelo formador de opinião, gerando,
na maioria das vezes, impactos positivos e reflexões, nas pessoas que se
interessam e assistem aos vídeos. Optou-se por manter a regra dos fragmentos dos
vídeos, e classificar cada comentário em uma única categoria.
Na tabela 01 (p.85) encontram-se os fragmentos do primeiro vídeo
selecionado para análise. No vídeo 01 – “Folga do trabalho” (p.130), Marcos
Piangers inicia seu relato afirmando que sempre trabalhou muito e sempre se sentiu
satisfeito e produtivo. Quando a esposa chamava sua atenção para o tempo
dedicado ao trabalho, ele afirmava que sua dedicação ao trabalho era para prover o
sustento da família e para o conforto de todos. O comunicador esclarece que, na
verdade esses argumentos dados à esposa eram enganosos, pois o que ele sentia
com o trabalho era uma realização pessoal e aceitava a posição de “pagador de
contas”.
Piangers explica que, após o nascimento das filhas, a esposa enfrentava
dificuldades para cuidar das crianças e cobrava sua maior participação, porém, ele
ironizava dizendo: “que felicidade você tem, quem me dera trabalhar menos e poder
tá [sic] mais tempo com família, e poder tá [sic] cuidando delas. Quem me dera que
você sustentasse a casa, pra [sic] que eu pudesse passar as tardes, os dias e as
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noites com as minhas filhas”. No entanto, o comunicador passou a perceber o
quanto sua ajuda faria a diferença para a esposa e as filhas.
Ainda no vídeo, o comunicador alega que presencia as mesmas atitudes
entre os amigos, que alegam ter que trabalhar mais depois que nascem os filhos, e
acabam fugindo das responsabilidades paternas de auxílio à mãe e participação
efetiva no dia a dia das crianças. Não é uma tarefa fácil, afirma o formador de
opinião, mas é necessário estar presente. A rotina é corrida, não se tem muito tempo
para outras tarefas, como por exemplo, responder uma mensagem, como Piangers
relata no vídeo, mas conforme ele, o homem precisa organizar-se para fazer parte
desse momento da vida dos filhos. E neste sentido, acredita-se que ele confirma
através de seu relato que, pais omissos, que argumentam trabalhar em excesso
para criar e sustentar os filhos, na verdade estão de folga, enquanto as mães
trabalham.
Tabela 01 – Classificação dos fragmentos do vídeo 01 – “Folga do trabalho”
CATEGORIAS
Responsabilidade paterna

-

-

Impacto da tecnologia

-

-

-

-

-

-

Interação com o público pela
experiência
E quando a minha esposa reclamava
que eu tava trabalhando demais, eu
sempre dizia pra ela que era pra [sic]
pagar as contas, [...], pra [sic] dá [sic]
conforto pra [sic] família;
É muito agradável se sentir pagador
de contas, conquistador. É muito
agradável se sentir realizando
alguma coisa. E se, enfim, sendo
aquilo que sempre quis ser;
E cobrava mais a minha
participação, eu sempre dizia: “que
felicidade você tem, quem me dera
trabalhar menos e poder tá [sic] mais
tempo com família” [...]. O que era
uma mentira, porque na verdade o
que eu queria era tá [sic]
trabalhando, realizando e me
sentindo produtivo;
E, tantos amigos meus passam pela
mesma situação. E quando nasce
um filho, passam a fazer mais horas
extras, meio que pra [sic] fugir
daquela treta;
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E você se tá [sic] junto tem
que ajudar a trocar fralda e
fazer a criança dormir. Não é
fácil;
Quando eu organizei meu
tempo, a minha vida, a
minha profissão pra [sic]
passar mais tempo com
minha família;
Me lembro de passar todas
as manhãs com elas.
[...] E trabalhar um
pouquinho no meio da tarde,
enquanto elas tavam [sic] na
aula;
-

Eu botava elas na van [...];

-

-

E você ainda ta [sic]
pensando na comida e, o
que você vai vestir nelas e,
como você vai alimentar e,
botar pra [sic] dormir e, dá
[sic] banho;

Impacto da tecnologia

-

-

-

-

-

-

E como quando eu tô [sic]
com elas, eu deixo sempre o
celular desligado ou no
avião;
[...] e olhava pro [sic] celular,
um monte de mensagem. E
respondia duas ou três
mensagens;

-

-

-

-

-

-

Fonte: elaborada pela autora.

Interação com o público pela
experiência

-

-

E mano, chegava as meninas já,
cara. Já chegava os filhos. Então,
tipo, é muito rápido e
assustadoramente trabalhoso,
porque além de todo trabalho braçal,
você ainda tá pensando no trabalho;

-

Mano, eu me liguei que na verdade,
na verdade, eu não faço idéia como
as mulheres conseguem. Como a
maioria das mulheres, que ainda
fazem dois turnos trabalhando,
cuidando da casa, com maridos
omissos, como eu fui muitas vezes,
como as mulheres conseguem?
[...] Como que uma mulher solteira,
que faz tudo isso sozinha consegue?
Eu não sei, cara;
E da próxima vez que você, disser
pra [sic] sua mulher: quem me dera,
quem me dera ta [sic] em casa
cuidando dos filhos, eu to [sic] aqui
trabalhando pra pagar as contas.
Lembre-se: que na verdade, quem ta
[sic] de folga, é você.
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O desfecho da experiência descrita por Piangers está em participar mais
efetivamente da vida das filhas e de suas atividades de rotina, evidenciando as
dificuldades constantes, em que o tempo se torna curto para tantas tarefas a serem
desempenhadas pelo cuidador das crianças, naquele período. O desafio está na
mudança de papéis, na divisão de tarefas, na contribuição do homem nas funções
rotineiras desempenhadas pela mulher no cuidado com a casa e criação dos filhos.
À medida que essas alterações vão acontecendo, a convivência familiar e a
importância da presença do pai, vai se perpetuando e fortalecendo os laços de
confiança e responsabilidade paterna, entre a criança e o pai, além do sentimento de
afeto que envolve essa atuação e também a aproximação maior com a realidade da
mãe, que passa a enxergar o marido como um companheiro, contribuindo para o
relacionamento do casal, surgindo entre ambos a compreensão mútua, o zelo e
empatia.
Segundo Palmeira (2012), um filho transforma a vida de um homem, fazendoo perceber que amadurece ao ser pai, pois ele se torna menos filho e essa mudança
causa impactos consideráveis. Além disso, a autora confirma a percepção de
Piangers de que, “a paternidade abrange, nos dias atuais, um grande número de
atividades tipicamente vistas como componentes da maternidade” (PALMEIRA,
2012, p.26), das quais se passa a ser distribuída entre o casal, de acordo com
tempo disponível de cada um, para que ambos possam responsabilizar-se por
questões referentes aos cuidados com os filhos.
Para Piangers, é responsabilidade do homem também, organizar seu tempo
para dedicar-se a criação e educação dos filhos, visualizada no fragmento do vídeo:
“[...] quando eu organizei meu tempo, a minha vida, a minha profissão pra [sic]
passar mais tempo com minha família [...]”. Essa mudança se dá também, devido a
mulher neste momento estar vivendo a ascensão no mercado de trabalho,
confirmado por Gomes e Alvarenga (2016) ao salientar a ampliação do papel do pai
desde o final do século XX em detrimento das mudanças sociais envolvendo a figura
feminina.
Apropriando-se de linguagem coloquial, o formador de opinião Marcos
Piangers naturalmente relata no vídeo uma realidade vivenciada por muitas famílias,
aproximando-se de seu público através da experiência que, acredita-se ser comum
entre tantos casais e seus filhos. As dificuldades e trabalhosas atividades e
situações do dia a dia de mães que desempenham a função doméstica, o cuidado
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rotineiro dos filhos e, muitas vezes, ainda trabalham fora, além de terem que dar
conta de todas as tarefas, sem o auxílio do marido, que se define como o
responsável pelo sustento familiar e exaustivamente cansado de sua rotina
profissional, fugindo do trabalho de casa e do envolvimento com as atividades que
se referem aos filhos.
O homem sente-se satisfeito profissionalmente ao investir em sua carreira,
promovendo uma situação financeira adequada para a família, ausentando-se por
muito tempo do convívio familiar e perdendo de participar de etapas importantes do
crescimento e desenvolvimento dos filhos. Ao que parece essa forma de atuação do
homem é muito comum e natural, transcendendo de pais para filhos, de geração a
geração. No entanto, estudiosos da psicologia e sociologia visualizam mudanças
comportamentais positivas nesse aspecto, ou seja, para Silva e Piccinini (2007),
essa característica de responsável pelo sustento econômico e desempenho indireto
na criação dos filhos, se eximindo das responsabilidades diretas, cada vez mais se
afastam da realidade do homem contemporâneo.
Como afirma Gomes e Resende (2004, p.119), o pai tradicional sempre foi
“apoiado pela cultura que, sendo patriarcal, reservou-lhe lugar acima da trama
doméstica constituída, sobretudo pela mulher e pela criança”. O homem machista
percebe a atividade doméstica, desempenhada pela esposa, como algo fácil e
extremamente normal e corriqueira para a mulher, que nasce com essa missão já
pré-estabelecida, segundo o ensinamento dado a eles, desde crianças, o qual as
meninas se apropriam de bonecas e utensílios domésticos como principais
brinquedos. Percebido pelo formador de opinião ao citar o exemplo dos amigos que
ainda pensam desta forma, no fragmento: “[...] tantos amigos meus passam pela
mesma situação. E quando nasce um filho, passam a fazer mais horas extras, meio
que pra [sic] fugir daquela treta”.
Visualiza-se isso como reflexo de muitas opiniões engessadas de homens de
qualquer idade, principalmente dos mais velhos, que ainda carregam a herança de
um pensamento arcaico e controverso da realidade atual, em que a mulher cada dia
mais conquista seu espaço profissional e exige o reconhecimento de sua
capacidade e competência para estar no mercado competitivo de trabalho. E com
isso, vai deliberando a necessidade de distribuir as tarefas domésticas com o
homem.
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Atribuir apenas às mães, a tarefa essencial de criação dos filhos é algo que
não condiz mais com a realidade, visivelmente constatada pelo formador de opinião,
que afirma não entender como as mulheres solteiras conseguem dar conta de tanta
demanda. Marcos Piangers se aproxima do público feminino, ao expor seu espanto
na afirmativa do fragmento do vídeo: “mano, eu me liguei que na verdade, na
verdade, eu não faço idéia como as mulheres conseguem [...]”, demonstrando
admiração pelas mulheres que carregam tantas responsabilidades e, ao que parece,
o comunicador demonstra que valoriza seus seguidores e mantém-se próximo de
todas as realidades cotidianas, envolvendo seu público de interesse através de uma
comunicação direcionada e com propriedade.
Marcos Piangers em seu vídeo demonstra outro fator trazido neste estudo, ou
seja, o impacto da tecnologia, visto como uma constante no cotidiano das pessoas.
É evidenciada pelo comunicador em sua fala, a necessidade de se desconectar em
alguns momentos para desempenhar as atividades do mundo real, ao relatar que em
dado momento do dia ao se apropriar do aparelho celular, depara-se com uma
grande demanda de contatos através de mensagens. Isso é uma situação percebida
como parte da rotina das pessoas, que já se habituaram a essa maneira de interagir
e se comunicar, pois, conforme Pinho (2003, p.19) “as novas tecnologias causam
significativas transformações na sociedade, provocando mudanças de hábitos e de
comportamento”.
Sabe-se que demanda tempo a utilização da tecnologia para obter
informações e se comunicar, principalmente quando se trata de responsabilidades
profissionais. Wolton (2003, p.104) exprime que: “certamente navegar na rede toma
tempo, mas existe uma desproporção tamanha entre o volume do que se tem
acesso e o tempo discorrido que se entra assim em uma outra escala de tempo”.
As “solidões interativas”, fator apontado por Wolton (2003, p.103) confirma a
cena do cotidiano do indivíduo, que conforme o autor possui uma “obsessão
crescente [...] em ser sempre encontrável”. Isso reduz o envolvimento social, o
contato físico, a interação familiar, aumentando o isolamento. As pessoas
necessitam, muitas vezes, manter-se conectadas mesmo em casa, em seu momento
de lazer, de acordo com o grau de importância e responsabilidade que usufruem no
local de trabalho. Isso pode ser percebido a partir do fragmento do vídeo em que o
comunicador diz: “[...] e olhava pro celular, um monte de mensagem. E respondia
duas ou três mensagens [...]”.
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No que tange o trabalho de Piangers, tem-se a utilização da comunicação
digital para se comunicar com seu público. Corroborando com essa forma de falar
com seus seguidores, traz-se Terra (2011, p.42,) salientando sobre a importância de
“envolver-se com seus públicos de interesse”. E nesse sentido, acredita-se que
Piangers atribui bem o seu papel de formador de opinião ao aproximar-se do público
pela experiência e compreensão visualizada em seu relato no vídeo.
A tabela 02 (p.91) analisa o conteúdo do vídeo 02 – “Olha, pai! – Meu filho
não sai do celular” (p.127), publicado em 16 de fevereiro de 2017, e como o
formador de opinião se comunica e interage com seu público através de relatos
descontraídos de experiências pessoais entre ele e as filhas.
No segundo vídeo selecionado, encontram-se fragmentos que contribuem
para a categoria de responsabilidade paterna, quando Marcos Piangers alega que
os filhos são reflexos dos pais e que esses, devem servir de exemplo para os filhos,
no que se refere o impacto da tecnologia, outra categoria da tabela. No vídeo o
comunicador relata que os filhos vivem na frente do computador ou outros aparelhos
eletrônicos, assim como os pais, não sendo possível ensiná-los a fazer bom uso da
tecnologia, sem primeiro, tomar para si essa prática e responsabilidade.
No que tange a categoria interação com o público, tem-se fragmentos do
vídeo dos quais o formador de opinião parece conversar e trocar experiências com o
espectador, trazendo atitudes e comportamentos vivenciados pelas pessoas que
estão sempre conectadas, respondendo um último e-mail, visualizando as postagens
atuais do Facebook, e, além disso, presencia-se a experiência dele em convívio com
a filha, que faz de um tudo para chamar sua atenção, enquanto ele permanece
focado no celular, situação típica das crianças que querem mostrar algo aos pais e
querem a efetiva atenção do mesmo, sendo isso uma cena comum nos lares,
evidenciando a aproximação do comunicador e seu público, através de experiências
comuns.
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Tabela 02 – Classificação dos fragmentos do vídeo 02 – “Olha, pai! – Meu filho não sai do celular”
CATEGORIAS
Responsabilidade paterna
-

Os nossos filhos lembram
alguém? Eles lembram a
gente mesmo;

Impacto da tecnologia
O meu filho vive no celular. O
meu filho não sai da frente do
computador. O meu filho não
larga o videogame;
Os nossos filhos eles não saem
da tecnologia;
-

-

-

-

-

-

-

-

-

E a partir de então eu
aprendi que, se eu chegar
em casa, eu tenho que
colocar tudo em off. Eu
tenho que viver uma vida
com elas, olhando no olho
delas. Aprendendo e
ouvindo o que elas tem pra
[sic] me dizer [...];

Eu olhando no meu celular,
respondendo aquele último email, respondendo um whatsapp
importante do trabalho;
Eu olhava e voltava pro [sic]
celular;

E ela se posicionou debaixo do
meu celular e ela olhou pra [sic]
mim e disse: “pai as vezes pra
[sic] você olhar pra [sic] mim, eu
preciso ficar aqui, atrás do seu
celular”;
Coloquei o celular no silencioso,
no avião;

Interação com o público pela
experiência
-

Eu ouço muito isso;
A gente não sai da frente da tela.
A gente não sai da frente do
celular. A gente ta [sic] sempre
respondendo o último e-mail. A
gente ta [sic] sempre olhando
aquele último post do Facebook;
E os nossos filhos tão [sic]
gritando: “Olha, pai! Olha, pai!”.
Isso aconteceu comigo;
E a minha filha dizendo: “Olha,
pai!”. Dando algum pulo no sofá.
“Olha, pai!”;
[...] As crianças sabem quando a
gente tá [sic] olhando de verdade.
[...] E eu respondendo e ela “olha,
pai!”. E eu olhava e ela foi vindo;
-

É chocante quando o seu filho
fala isso;
-

-
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Responsabilidade paterna

-

Impacto da tecnologia
Porque a tecnologia é essa
coisa maravilhosa que une as
pessoas que estão distantes,
mas que também separa
pessoas que tão [sic] próximas.
[...] Toda a família ta [sic] em
casa e cada um no seu celular.
A gente ta [sic] se distanciando;

Interação com o público pela
experiência

-

-

[...] Ela não sai da frente do
computador e da tela porque eu
não saio;

-

E que no momento em que
eu sair, a gente vai começar
a criar conexões analógicas,
conexões neurológicas,
fisiológicas;

-

-

-

-

[...] Eu podia ta [sic] com a
minha alma naquela
convivência familiar, naquela
convivência com a minha
filha;
[...] eu posso chamar ela pra
[sic] sair do celular, não pra
[sic] tomar banho, pra [sic]
fazer uma coisa chata tipo:
dormir, fazer o dever. Eu
posso chamar ela [...], pra
[sic] fazer uma coisa comigo;
-

Fonte: elaborada pela autora.

A gente vai tá cada vez mais
próximo, sem uma tela nos
separando;
[...] a gente tava [sic] tirando foto
[...] tirando uma selfie. [...]
pensando “mano vai ficar irado
no Instagram!”. [...] “pai, vamos
tirar menos foto e vamos viver
mais a vida real?”;
[...] Porque eu tava [sic]
querendo botar um tela nos
separando, se eu podia viver
aquilo de verdade [...];

-

-

-

-

-

[...] uma criança me ensinando a
fazer bom uso da tecnologia;

-

-

-

E aí eu tenho certeza que ela
vai sair da frente da tecnologia
[...];
-

Basta a gente sair do nosso
celular.
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A responsabilidade paterna é um aspecto do envolvimento paterno, estudado
por pesquisadores da psicologia, tendo esse fator como essencial em que o pai
exerce, garantindo ao filho, os cuidados e recursos necessários para o
desenvolvimento da criança (SILVA; PICCININI, 2007). Neste sentido, Piangers
disserta em seu vídeo que estar envolvido nas atividades com os filhos deve ser
prioridade naquele momento, evitando a distração com outras coisas, pois, as
crianças percebem o quão o pai está ou não vivenciando aquele instante de convívio
familiar e de afeto.
Conforme Charon e Vigilant (2012, p.119) as ações das pessoas é o que
realmente demonstra quem são e quais são seus valores, sendo que “[...] à medida
que o trabalho se torna menos importante para muitos homens do que foram no
tempo de nossos pais, em que o trabalho era o referencial, a vida em família passa a
ser um valor mais relevante”. Esse apontamento complementa o pensamento de
Piangers sobre a importância de exaltar o momento único, onde pai e filho
experimentam juntos, um ato de prazer e exaltação de alegria, pelo fato de estarem
vivendo a vida real. Vale aqui, destacar o fragmento do vídeo em que o comunicador
diz: “[...] eu tenho que viver uma vida com elas, olhando no olho delas. Aprendendo
e ouvindo o que elas tem pra [sic] me dizer [...]”, para complementar as afirmativas
dos autores citados.
A responsabilidade paterna é destacada por Piangers, deixando evidente sua
opinião, para que essa seja fonte de reflexão para os pais que assistem ao vídeo,
quando ele fala que, as crianças sempre irão preferir um momento de lazer com os
pais, do que uma interação virtual através de aparelhos eletrônicos. O comunicador
garante que os pais podem e devem aproximar-se das crianças propondo atividades
prazerosas em família, partindo do pressuposto que os filhos sempre optam por
vivencias em família ao invés da tecnologia. Basta os pais atentarem para esta
questão, do quão são importantes para os filhos e como faz diferença para eles,
aproveitar o tempo livre com seus pais.
Percebe-se que o comunicador alinha o discurso à prática, ou seja, não basta
manter esforços construindo textos, promovendo conteúdos sobre a paternidade e
suas responsabilidades como pai, se na prática, o contexto é outro. Piangers
encerrou diversos contratos de trabalho, para dedicar mais tempo em família, como
afirma em uma entrevista para o jornal Folha de São Paulo, concatenando com o
fragmento do vídeo em que afirma que aprendeu a deixar tudo em off, enfim,
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desligar-se do mundo digital e do mundo profissional quando está em atividades
com suas filhas, dedicando-se de corpo e alma para aquele momento único de
convivência familiar. Para Bauman (2004) a responsabilidade não apenas dos pais,
mas das mães também, ao terem filhos, implica muitas vezes na necessidade de
diminuir suas ambições pessoais, rever sua dedicação à carreira profissional, ou
seja, necessita muitas vezes, abdicar de uma rotina extra de trabalho, como fez
Piangers ao reduzir suas atividades profissionais.
Muitos fragmentos do vídeo demonstram o impacto da tecnologia nas
vivências familiares, dispersando e prendendo o indivíduo em um espaço virtual que
causa distanciamento da realidade. Como complemento dessa evidência, traz-se a
visão de Wolton (2003, p.31): “os homens, frente às tecnologias de comunicação,
estão como o coelho branco de Alice no país das maravilhas, sempre atrasados,
sempre com pressa, sempre obrigados a ir mais rápido”. Essa necessidade de
conexão em tempo real pode ser fator de frustrações, conforme se percebe na
situação tratada por Piangers, onde a filha solicitou ao pai que evitasse a tecnologia
naquele momento.
Para Recuero (2009, p.136) alguns fatores como “falta de tempo, o medo [...]
podem ser conectadas ao isolamento das pessoas, ao atomismo e à efemeridade
das relações sociais”, defendendo a utilização gradual da tecnologia como forma de
interação social. Acredita-se, no entanto que, deve ser utilizada de forma moderada,
pois na própria fala do formador de opinião se tem indícios de grande influência das
tecnologias, causando distanciamentos nas relações humanas, quando ele afirma
que: “a tecnologia é essa coisa maravilhosa que une as pessoas que estão
distantes, mas que também separa pessoas que tão [sic] próximas. [...] toda a
família tá [sic] em casa e cada um no seu celular. A gente tá [sic] se distanciando”.
E muitas pessoas ainda não se dão conta disso, tendo que alguém, até
mesmo os filhos – como pontua o comunicador, por experiência própria – intervir e
mostrar o muro de distância que os afastam, ou seja, o muro construído pelas
interações tecnológicas, existentes por meio de equipamentos eletrônicos. Como
confirma Poster (2010) os meios tecnológicos são capazes de promover a troca de
informações entre fronteiras, porém, cabe inferir que as trocas de vivências de modo
físico, devem ser valorizadas.
Cabe salientar a constatação vivenciada por Marcos Piangers quando ele traz
a inteligência e sensibilidade das crianças, no sentido de perceber que o pai está
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mais interessado em registrar aquele momento para expor para as outras pessoas,
enfim, para seus contatos nas redes sociais, do que verdadeiramente viver e sentir o
prazer daquele instante, daquela experiência única, de fazer um bolo com a filha.
Ainda, o comunicador exprime a chocante atitude que os pais presenciam ao ser
chamado a atenção pelo próprio filho, uma criança em desenvolvimento intelectual,
mas que parece ter consciência da realidade e do impacto da tecnologia na vida dos
adultos.
Percebe-se a interação com o público e o formador de opinião através da
comunicação expressiva e a troca de experiências, em que Piangers demonstra
vivenciar situações comuns, que podem acontecer com qualquer pessoa. Ao que
parece, há uma compreensão mútua em sua fala, quando, por exemplo, ele diz que:
“a gente tá [sic] sempre respondendo o último e-mail. A gente tá [sic] [...] sempre
olhando aquele último post do Facebook”. Ainda que essa interação não ocorra de
fato, a comunicação através da linguagem audiovisual possibilita vínculos mais
perceptíveis e o engajamento do público (CAMARGO; SPINELLI, 2016).
A apropriação da comunicação digital como estratégia para interagir com o
público, apresentando conteúdos importantes para a reflexão das pessoas é o que
sustenta a afirmativa de que Marcos Piangers é um formador de opinião com
capacidade de transformação de pensamentos e opiniões defasadas sobre o papel
do homem em relação à família. Neste sentido Terra (2011) pontua que a utilização
de instrumentos tecnológicos para comunicar, é capaz de promover trocas e
relações de sociabilidade, como pode ser percebido a partir dos conteúdos emitidos
por Piangers e a resposta do público, através de mensagens deixadas abaixo dos
vídeos, com agradecimentos e descrevendo a satisfação e a influência positiva do
comunicador e de sua comunicação sobre a paternidade, para a mudança pessoal
do público que o acompanha.
Apresentam-se na tabela 03 (p.97), os fragmentos do vídeo 03 – “Aprender
com a tecnologia (o pai e o google ajudando a ensinar)” (p.134), inferindo a seguir
observações de acordo com as falas de Marcos Piangers e as categorias
relacionadas a cada parte do relato do comunicador.
Neste vídeo o formador de opinião disserta sobre o padrão educacional
proporcionado nas escolas ainda tão evidente, mesmo em um cenário de tantas
transformações tecnológicas, no qual se encontra múltiplas informações disponíveis
para exaltar o conhecimento sobre qualquer assunto. Contudo, salienta Piangers, as
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pessoas ainda não aprenderam a usufruir dessa disponibilidade dada pela internet
para reforçar e modificar a educação de forma a torná-la mais interessante e
personalizada.
Evidencia-se o descontentamento da filha pela forma de aprendizagem na
escola e em contrapartida, a forma que o pai encontrou de incentivar a criança a
fazer bom uso das informações existentes na internet, de modo que ela aprenda de
uma maneira diferente e usufrua do conhecimento disponível através das novas
tecnologias, como por exemplo, os aplicativos de celular que ensinam idiomas.
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Tabela 03 – Classificação dos fragmentos do vídeo 03 – “Aprender com a tecnologia (o pai e o google
ajudando a ensinar)”
CATEGORIAS
Responsabilidade paterna
[...] a minha filha no banco
de trás tava [sic] um pouco
triste;
Eu perguntei por que, o que
tava [sic] acontecendo?
E o que eu falei pra [sic] ela
é que, na verdade é um erro
nosso de ter um sistema
educacional tão
padronizado;

-

A partir de então comecei a
ficar do lado dela quando a
gente tava [sic] na frente do
computador, na internet, no
google; E mostrar pra [sic]
ela algumas coisas que ela
poderia explorar;
[...] fui mostrando pra [sic]
ela que da pra [sic] estudar
de uma forma interessante
com tecnologia;
-

-

Impacto da tecnologia

Interação com o público pela
experiência

-

-

-

-

[...] que todo conhecimento
tá [sic] disponível na internet
e a gente ainda não
aprendeu a transformar isso
numa educação mais
personalizada, mais focada;

-

-

[...] na frente do celular eu
baixei alguns aplicativos [...];

-

-

-

Ela começou aprender
japonês com aplicativos;
[...] teve impacto grande na
possibilidade da minha filha
entender que a tecnologia
não é só ficar na frente da
galinha pintadinha ou na
frente de um youtuber do
momento;

-

-

-

-

Fonte: elaborada pela autora.

-

-

-

É interessante ver como a gente tem
todo o conhecimento a nossa
disposição e a gente ainda não sabe
lidar a tecnologia;
A gente ainda não sabe aprender
com tecnologia.
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Para Piangers (2018), “cada vez mais os homens discutem seu novo papel na
sociedade, as famílias percebem a urgência de não terceirizar a educação dos filhos
para tablets e para a escola46”. Este vídeo representa de forma informal a percepção
do comunicador de que se vive um momento de um maior número de informações
disponíveis, diferente de outras épocas em que o conhecimento era adquirido
apenas nas escolas e universidades, porém a sociedade permanece intacta com
seus padrões de ensino, sem se apropriar das ferramentas tecnológicas para
agregar o ensino. Piangers percebe a responsabilidade dos pais na educação de
seus filhos e, além disso, demonstra entender a necessidade de não se fazer
ausente neste momento importante das filhas.
Ao salientar a responsabilidade que permeia as relações de pais e filhos,
Bauman (2004, p.60) descreve a importância da decisão acertada em ter filhos ou
não, pois, segundo o autor essa decisão traz consigo “maiores conseqüências [sic] e
de maior alcance [...] e, portanto também a mais angustiante e estressante”. O autor
ainda contribui ao afirmar que: “ter filhos significa avaliar o bem-estar de outro ser,
mais fraco e dependente, em relação ao nosso próprio conforto” (BAUMAN, 2004,
p.60). Nesse contexto do conteúdo emitido pelo comunicador Marcos Piangers, temse a responsabilidade do pai em mostrar à filha a gama de informações
disponibilizadas na internet e como essa ferramenta de comunicação pode ser
utilizada de forma inteligente, para garantir conhecimentos distintos a respeito do
que desperta interesse.
Cabe reforçar que, o comunicador entende que a tecnologia e seus meios de
disseminar informações estão em toda a parte e não há como fugir, e que por isso
deve ser feito bom uso desses instrumentos comunicacionais. No entanto, ele afirma
que a sociedade ainda não sabe como lidar com a tecnologia, pontuado por Castells
(2010, p.267), como uma “capacidade socialmente desigual” em que devido a
fragilidade cultural, econômica e social das pessoas impossibilita-as de aprender a
utilizar o conhecimento distribuído através da comunicação digital.
Concatenando com a percepção de Piangers sobre como as pessoas ainda
não sabem como aprender com as ferramentas tecnológicas disponíveis, salienta-se
a visão de Wolton (2003), de que se apropriar dos conhecimentos disponibilizados

46

Entrevista com Marcos Piangers (REVISTA VERSAR, 2018). Disponível em:
<https://www.revistaversar.com.br/index.php/2018/03/13/marcos-piangers-grava-especial-emblumenau-neste-fim-de-semana/>. Acesso em: 14 maio 2018.
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pela tecnologia depende de cada indivíduo e de como ele percebe o mundo e as
informações, além disso, depende também do momento presente de vida em que se
apresenta esse indivíduo, ou seja, “[...] majoritariamente, são os jovens que são os
adeptos deste tempo curto, homogêneo e comprimido”, referindo-se o autor ao
tempo ilimitado do ambiente digital, alegando que as pessoas mais velhas em sua
maioria não se encantam com o prazer de conectar-se “neste tempo veloz”
(WOLTON, 2003, p.104).
A tecnologia está presente hoje na rotina de muitas pessoas, percebido nos
fragmentos do vídeo do comunicador Marcos Piangers quando ele relata a
experiência e o encantamento da filha com a utilização de aplicativos de celular. Isso
é a realidade das pessoas que vivem conectadas e buscam conhecimento a partir
de aplicativos de celular, confirmada pela percepção de Castells (2010) de que se
vive em uma sociedade em rede, onde a internet transforma as informações virtuais
lançando-as para a realidade dos indivíduos.
Acredita-se que o formador de opinião se comunica e mantém relações
sociais com seu público através dos conteúdos dos vídeos, pois conforme Grunig
(2011) os relacionamentos entre as partes envolvidas é estabelecido quando as
atividades de um, têm consequência sobre o outro, ou seja, quando se tem relação
de influência, e neste caso, é possível perceber esse aspecto influenciador do
comunicador sobre o público de interesse.
Neste sentido, o autor reforça que uma “comunicação eficaz, construirá bons
relacionamentos” (GRUNIG, 2011, p.33), a partir da responsabilidade do emissor em
propagar informações ao público. Ainda conforme Grunig (2011) comunicar-se com
“públicos ativos” é tarefa mais fácil, pois esses públicos são capazes de apoiar ou
ignorar a causa de uma organização ou personalidade pública. Cabe inferir que
notam-se essas características no trabalho de Marcos Piangers.
Na quarta tabela apresenta-se a interação do público através de comentários
nos vídeos selecionados. O YouTube possibilita que os usuários acessem os canais
para assistir os vídeos disponíveis e deixar comentários abaixo deles. Em virtude de
ressaltar a existência de interação, mesmo que ainda em pequena parcela na mídia
social, se encontra comentários do público do formador de opinião Marcos Piangers,
sendo alguns deles inclusive, respondidos pelo próprio comunicador, demonstrados
na tabela a seguir. Dos três vídeos selecionados para esta análise, destacam-se 12
comentários de seguidores e respostas de Piangers para demonstrar a importância
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da opinião do público para o trabalho do comunicador, além da interação por meio
da comunicação digital entre emissor e receptores.
Tabela 04 – Comentários emitidos pelo público e Marcos Piangers
CATEGORIAS

Vídeo

V1

V2

V2

V2

Comentário

C1

C2

C3

C4

Interação aleatória

-

-

-

-

Interação pelo conteúdo do vídeo
Elis cleicy: “[...]. A cada vídeo teu
me torno uma mãe mais atenciosa,
mais presente. [...] Por ser mãe
solteira, por trabalhar em dois
turnos, Por dar conta da minha
casa da nossa Vida. Muito obrigada
de coração”.
Marcos Piangers: “Obrigado a você
por essa mensagem”.
Eduardo Dias: “Marcos, justo hoje
eu comecei a assistir seus vídeos,
justo hoje que sai da escolinha da
minha filha de 3 anos escutando ela
chorar. [...]. Fiz questão de escrever
o comentário, se inscrever no seu
canal pois é impressionante como
seus textos são fantásticos.
Parabéns.”
Marcos Piangers: “Olha esse, que
está no Papai é Pop: Período de
adaptação [...].”
Leonardo Camara: “suas
mensagens tem me inspirado a ver
um novo lado na relação com
minha filha [...]. Sei que como eu,
muitos serão pais e mães melhores
e mais amorosos por suas
reflexões. Deus abençoe
grandemente vc [sic] e sua família”.
Marcos Piangers: “Coisa boa ler
isso, cara. Abraço”.
Sergio Andrade: “E o tempo voa...
Daqui a pouco vc [sic] vê quanto
perdeu, pois elas cresceram.
Minhas filhas estão hoje com 17 e
13 anos, mas sinto que ainda há
tempo. Parabéns. Sou seu fã”
Marcos Piangers: “Obrigado pelo
toque. Me ajuda muito ler isso.
Abraço.”
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Vídeo

Comentário

Interação aleatória

Interação pelo conteúdo do vídeo

V2

C5

-

Lucilene Mariano: “[...] Obrigado por
falar de assuntos como estes que
nos levam a refletir e mudar nossas
atitudes no dia a dia com os nossos
filhos.”
Marcos Piangers: “”

V2

C6

Mary 2: “nossa descubri [sic] o canal a
poucos dias e já [sic] amo tanto”
Marcos Piangers: “Oba!”

-

V2

V2

V2

C7

C8

Elis cleicy: “Marcos vc [sic] tem me
ensinado a ser uma mãe melhor...
Obrigada!”
Marcos Piangers: “Todas as
mensagens que recebo também me
fazem um pai melhor. Obrigado a
vocês.”
Euclides Dambrowski: “meu filho
nasceu tem 10 dias e com certeza
seus vídeos me ajustam muito
parabéns pelo ótimo trabalho que vc
[sic] faz.”
Marcos Piangers: “Saúde e alegrias
pra vocês!”

C9
-

-

-

Daniel Ramos: “Tenho uma filha de
2 anos [...] esse final de semana é
meu e delas apenas vou praticar
muito isso porque realmente se
deixar a vida passa não participo de
nada importante pra ela, seus
vídeos às vezes me fazem chorar
mais inspira demais parabéns [...]
obrigado pelos vídeos ótimos”.
Marcos Piangers: “Valeu!
Felicidades ao lado da sua razão de
viver.”

C10

Uma_army_rrt: “Primeira a curtir e
comentar”.
Marcos Piangers: “”

-

V3

C11

Yuri: “Show, faz mais vídeos cara.
Quero ver você famosão... Você é o
cara”.
Marcos Piangers: “Não quero ser
famosão. Quero poder te responder
assim de boa, mano”.

-

V3

C12

Bruno Ruebenich: “Eu amava o velho
piangers, mas o papai é pop é TOP”.
Marcos Piangers: “Aê!”

-

V2

Fonte: elaborada pela autora.
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O primeiro comentário transcrito na tabela refere-se ao vídeo 01- “Folga do
trabalho”. Um comentário realizado abaixo do vídeo, que pode ser encontrado ao
acessar o canal do comunicador, é de uma mulher que afirma a importância dos
vídeos de Marcos Piangers para sua vida de mãe solteira, se enxergando dentro do
vídeo construído pelo formador de opinião. A mãe se identifica com o conteúdo do
vídeo e decide redigir um depoimento para Piangers, relatando sua experiência
semelhante ao descrito no vídeo, se sentindo parte daquele enredo comunicado de
forma dinâmica e com uma linguagem informal. O comunicador responde ao
comentário da seguidora, exprimindo agradecimento pela mensagem positiva
deixada abaixo de seu vídeo.
Comentário 01 (C1)

Fonte: Canal de Marcos Piangers no YouTube.

O segundo comentário (C2) emitido por um usuário da mídia, abaixo do vídeo
02 “Olha, pai! – Meu filho não sai do celular”, demonstra que o homem se identificou
e gostou dos conteúdos encontrados no canal do comunicador Marcos Piangers,
tornando-se um seguidor. Essa afirmativa é encontrada em parte do comentário
deixado pelo homem que escreveu: “[...] Fiz questão de escrever o comentário, se
inscrever no seu canal, pois é impressionante como seus textos são fantásticos.
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Parabéns.” Em contrapartida, tem-se o retorno do formador de opinião que exalta
um outro texto de sua autoria, do qual relata uma história semelhante a vivida pelo
seguidor.
Comentário 02 (C2)

Fonte: Canal de Marcos Piangers no YouTube.

Pode se entender que houve empatia de ambas as partes envolvidas no
processo comunicacional, pois, o homem relatou: “[...] comecei a assistir seus
vídeos, justo hoje que sai da escolinha da minha filha de 3 anos escutando ela
chorar”. E Marcos Piangers responde: “Olha esse, que está no Papai é Pop: Período
de adaptação [...]”. Vale inferir que, percebe-se a partir da resposta do comunicador
uma provocação, direcionando o seguidor para os demais conteúdos existentes em
forma de texto. Pode-se interpretar sua interação, através do destaque de outro
conteúdo, como uma forma de propaganda de seu livro.
O comentário (C3) deixado por um seguidor retrata a influência que o
conteúdo e experiências descritas nos vídeos do formador de opinião, têm sobre seu
público. O homem afirma ser pai e evidencia a inspiração existente nos relatos de
Piangers como fonte de mudança de comportamento. E ainda, o seguidor deixa uma
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mensagem de bênçãos ao comunicador e sua família. Em resposta à mensagem do
seguidor, Piangers escreve: “Coisa boa ler isso, cara. Abraço”, demonstrando a sua
satisfação pelo público interagir em seu canal.
Comentário 03 (C3)

Fonte: Canal de Marcos Piangers no YouTube.

O comentário C4 se destaca pela afirmativa: “[...] Parabéns. Sou seu fã”, do
usuário da mídia inscrito como Sergio Andrade. O homem demonstra afinidade com
o formador de opinião e com o conteúdo do vídeo ao relatar que é pai de duas
meninas também e que o tempo passa muito rápido e logo os filhos crescem.
Acredita-se que o seguidor quer confirmar a compreensão do relato do vídeo em que
Piangers afirma: “[...] se eu chegar em casa, eu tenho que colocar tudo em off. Eu
tenho que viver uma vida com elas, olhando no olho delas”.
No comentário C5 emitido pela seguidora Lucilene Mariano, ainda no vídeo
02, ela agradece ao formador de opinião por gerar reflexão e mudança de
comportamento a partir de seus vídeos na mídia social. Esse feedback confirma que
Marcos Piangers é visto como um formador de opinião por muitas pessoas que o
acompanham. Assim como ele mesmo percebe que sua opinião é importante para
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seu público e que por isso deve sempre ser zeloso em compartilhar seu conteúdo
através das mídias sociais. O comunicador demonstra-se satisfeito com o
comentário da mulher, respondendo com um emoji. Neste caso, entende-se que a
interação é simbólica, pois a resposta ocorre por meio de um símbolo caracterizado
como um rosto alegre.

Comentários 04 e 05 (C4 e C5)

Fonte: Canal de Marcos Piangers no YouTube.

O comentário C6 é classificado como interação aleatória, pois, não há relação
direta com o conteúdo do vídeo. Ou seja, a seguidora interage através de um
comentário naquele vídeo especificamente, no entanto, apenas afirma que descobriu
o

canal

de

Marcos

Piangers

recentemente.

Demonstrando

satisfação,

o

comunicador responde com o termo: “Oba!”, que parece exaltar a sua excitação, de
que ganhou mais um seguidor para o seu canal. Ocorre a incidência de mais alguns
comentários semelhantes a este, classificados como interação aleatória, através de
uma emissão direcionada para o comunicador, e não com o intuito de salientar uma
opinião sobre o conteúdo do vídeo.
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Comentário 06 (C6)

Fonte: Canal de Marcos Piangers no YouTube.

No comentário C7, que a seguidora não destaca nenhuma reflexão
direcionada para o conteúdo do vídeo, apenas se aproxima do comunicador a partir
da afirmativa de que ele tem a “[...] ensinado a ser uma mãe melhor” e agradece.
Crê-se que o formador de opinião corresponde ao comentário de forma empática e
recíproca ao escrever: “Todas as mensagens que recebo também me fazem um pai
melhor. Obrigado a vocês.”
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Comentário 07 (C7)

Fonte: Canal de Marcos Piangers no YouTube.

Na interação encontrada no comentário C8, o comunicador parece interagir
com um amigo ao desejar “saúde e alegrias” para o seguidor que descreve em um
comentário aleatório no vídeo que, seu filho tem poucos dias de vida e que o
conteúdo compartilhado no canal do YouTube de Marcos Piangers é muito
significativo para ele.
O comentário C9 classificado como interação pelo conteúdo, o seguidor
Daniel Ramos relata que pretende passar o final de semana com a filha, praticando
todas as atitudes mencionadas por Piangers no vídeo, ou seja, possivelmente o
tema abordado no vídeo 02 despertou o interesse e a reflexão do seguidor para
assumir uma nova postura como pai, participando efetivamente dos momentos
vividos ao lado da filha. O comunicador agradece o comentário deixado após o
assistir o vídeo e deseja “felicidades [...]” ao pai e filha.
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Comentários 08, 09 e 10 (C8, C9 e C10)

Fonte: Canal de Marcos Piangers no YouTube.

Já no comentário C10 do vídeo 02, a pessoa afirma que foi a primeira do
público a curtir e comentar aquele vídeo compartilhado por Marcos Piangers. Ele
reage, novamente com um emoji que simboliza um rosto alegre. No comentário C11,
o seguidor pede para Marcos Piangers publicar mais vídeos com conteúdos
relevantes, pois quer visualizar o formador de opinião com fama. Percebe-se que o
comunicador, de maneira humilde, responde que não tem a intenção de se tornar
famoso, mas sim, de corresponder ao público de forma normal.
Acredita-se que o formador de opinião pretende vivenciar essa experiência de
influenciar pessoas e mudar de forma positiva seus comportamentos, através de seu
conteúdo nas mídias sociais de modo natural e não com intuito de se tornar uma
personalidade famosa. No comentário C12, do vídeo 03, a pessoa faz um elogio ao
formador de opinião, referenciando o título de seu livro: “Eu amava o velho piangers,
mas o papai é pop é TOP”.
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Comentários 11 e 12 (C11 e C12)

Fonte: Canal de Marcos Piangers no YouTube.

Com a seleção das 12 interações, a partir dos comentários deixados pelo
público que acompanha o formador de opinião por meio do seu canal do YouTube,
verifica-se que a proximidade com seu público, faz de Marcos Piangers uma figura
de referência quando o assunto é paternidade, posição confirmada por diversas
fontes, já apresentadas no decorrer deste estudo.
Nesta perspectiva de respostas positivas do público, cabe ressaltar que o
jornalista e palestrante se mostra otimista ao afirmar que os pais dessa geração
estão mais interessados e se mostram mais esforçados. Ele frequentemente recebe
mensagens de seu público e reforça que se enche de alegria, pois, neste momento
em que se vive a sociedade, “uma época em que muitas das conversas nas redes
sociais são agressivas, desrespeitosas [...] poder falar de coisas positivas e receber
feedbacks é emocionante47”, salienta Marcos Piangers.

47

Entrevista com Marcos Piangers (REVISTA VERSAR, 2018). Disponível em:
<https://www.revistaversar.com.br/index.php/2018/03/13/marcos-piangers-grava-especial-emblumenau-neste-fim-de-semana/>. Acesso em: 20 maio 2018.
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Nota-se nas interações ocorridas nos três vídeos selecionados, que tanto
emissor quanto receptor compartilham muitas vezes situações comuns que
possibilitam a troca de significados e vinculam-se em uma relação reforçada pela
credibilidade. Essa ideia de processo comunicacional que engloba as interações
sociais é referenciada por Ferrari (2011).
Para Terra (2011) as interações constantes que ocorrem no ambiente digital
como se percebe no canal de Marcos Piangers no YouTube, através dos
comentários emitidos pelos usuários e respondidos pelo comunicador, são capazes
de promover relações de sociabilidade em um contexto muitas vezes determinante
para os envolvidos.
Destaca-se esse espaço de interação oportunizado pelas mídias sociais
através de uma comunicação expressiva, que constrói impressões e conexões entre
emissor e receptor das mensagens emitidas, como traz Recuero (2009), reforçando
a ideia de que, mesmo sendo um número pequeno de comentários dos seguidores
onde o comunicador responde, as impressões vão sendo construídas de forma
gradual e positiva, em cada vez que é há uma resposta de Piangers a um fã.
Cabe salientar que a comunicação digital e os espaços em que ela surge
favorecem a livre expressão de ideias, conforme afirma Jenkins (2009) ao falar da
tecnologia em geral e das práticas sociais existentes a partir dela. O autor reforça
ainda que as informações geradas nesses ambientes digitais atingem um grande
público, alimentando a esperança da transformação da sociedade.
Nota-se que do total de comentários dos três vídeos analisados, não
encontra-se nenhuma expressão negativa por parte dos usuários do YouTube que
acessam o canal de Marcos Piangers. Isso dá a entender que, quem o acompanha
nas mídias sociais o percebe como formador de opinião ao tratar da temática da
paternidade e de certa forma se importa com a opinião do comunicador quando ele a
apresenta de forma natural em seus vídeos. No entanto, é possível que muitas
pessoas que assistem a seus vídeos venham a discordar muitas vezes do
comunicador, porém, acabam por evitar expor suas opiniões e pensamentos a
respeito de determinada experiência pessoal relatada em algum vídeo.
Por fim, vale inferir sobre o poder da comunicação digital antes em posse
apenas de grandes organizações e da mídia como pontua Terra (2011), sendo hoje
utilizada por muitas pessoas, a fim de disseminar informações, modificar
pensamentos, influenciar e transformar realidades sociais. Acredita-se que o
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formador de opinião Marcos Piangers é um usuário em potencial da comunicação
digital, com intuito de promover a paternidade e a importância do pai no convívio
diário com os filhos, despertando a admiração de seus fãs, constatado a partir das
mensagens emitidas em seu canal do YouTube.

6.1 A COMUNICAÇÃO DIGITAL E A PATERNIDADE: RELATOS QUE APROXIMAM
PIANGERS DO PÚBLICO

Corroborando para a constatação de que Marcos Piangers utiliza-se da
comunicação digital para falar com seu público de interesse e emitindo conteúdos
geradores de reflexão e constantes mudanças de atitudes, Terra (2011, p.22) pontua
que essa forma de se comunicar com os mais distintos públicos é ágil e serve de
alternativa para o diálogo, pois, a comunicação digital tem como característica a
“possibilidade de interação e feedback” dos receptores.
É interessante perceber que Marcos Piangers surge de forma natural como
formador de opinião a partir de sua profissão e ao desabrochar para a vida paterna,
destacando o impacto que essa alteração causa na vida do homem quando nasce
um filho. De uma forma simples ele encontra palavras para destacar e exaltar a
importância de vivências familiares corriqueiras e comuns que, podem acontecer em
qualquer seio familiar, independente da classe social, raça ou nível cultural. Além
disso, demonstra um grau elevado de preocupação com a recepção do público e
respeito com sua família, destacada em seu enredo nas histórias que viram textos,
que se tornam públicos e que geram reflexões distintas na sociedade, não apenas
brasileira, mas também, em outros países cujos livros já foram traduzidos.
Marcos Piangers é pai de Anita e Aurora e fez da sua profissão, uma
oportunidade para falar sobre suas experiências paternas, quando se tornou pai,
transformando em livros seus textos, com sucesso de vendas, inclusive em outros
países. Através da comunicação digital, o formador de opinião parece se sentir a
vontade para aproximar-se de seus seguidores e dissertar sobre as dificuldades e a
satisfação que a paternidade causa em sua vida. Percebe-se que essa aproximação
com o público através de sua forma estratégica de se comunicar desperta em muitos
homens e mulheres o anseio de interagir com o comunicador e falar sobre suas
experiências e mudanças comportamentais, após acompanhar o seu trabalho. Uma
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sensação de empatia parece nascer entre o comunicador e seu público, através de
seu conteúdo disseminado nas mais distintas mídias sociais.
O comunicador relata em uma entrevista para a Revista Versar (2018)48 que,
muitas pessoas lhe enviam depoimentos se dizendo transformadas, ou seja, homens
que retornam aos lares após abandonar a família, pais que passam a ser mais
participativos na vida dos filhos e até mesmo de mães solteiras que se enxergam na
história contada pelo comunicador sobre sua própria mãe e sua criação, da qual, se
diz agradecido por ter sido criado apenas pela mãe. Essa forma do público visualizar
a situação vivenciada pelo comunicador e simpatizar com as questões trazidas,
acredita-se ser uma maneira de se colocar em seu lugar e compreender os fatos,
ocasionando muitas vezes, a mudança de opinião e de atitudes. Neste sentido, pode
se entender que ocorre o sentimento de empatia entre o público e o comunicador, e
suas experiências publicamente expostas através das mídias sociais.
É interessante constatar a simplicidade do formador de opinião em se
comunicar e interagir com seu público através de seus textos que se transformam
em vídeos de forma a atingir mais homens e mulheres, objetivando a mudança de
comportamentos entre as relações sociais, mais especificamente as relações de
pais e filhos através de uma forma divertida e humana de expor suas experiências
pessoais, vividas com sua família. O formador de opinião conquista cada vez mais,
com cada um de seus novos relatos, admiradores e fãs, ao proporcionar uma nova
forma de perceber e sentir a paternidade nos dias atuais.
Verifica-se que Marcos Piangers interessa-se pela opinião de seu público e
fala com eles, utilizando uma linguagem coloquial em seus vídeos, de forma a
passar a sensação de diálogo entre amigos, confirmada esta constatação a partir de
uma das respostas da entrevista dada a pesquisadora. Além disso, procura
corresponder o carinho de seu público através de respostas aos e-mails recebidos e
mensagens deixadas nas mídias sociais em que disponibiliza seu conteúdo e nas
suas redes sociais.
No primeiro vídeo analisado percebe-se o desejo do comunicador de
proporcionar reflexões a respeito de questões importantes que envolvem as relações
humanas familiares. Acredita-se que muitos são os fatores a serem pensados no
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que tange a influência paterna nas atividades que envolvem os filhos e a valorização
da mulher atual, além da presença da tecnologia em todos os ambientes sociais das
pessoas. Crê-se que essa forma de impor sua opinião visa acelerar o entendimento
do público da necessidade de avaliar seu comportamento, de tal modo que o
comunicador, através de seus vídeos, parece direcionar esforços para que isso
ocorra. Isso fica visível na maneira natural que Piangers encerra o vídeo dizendo: “E
da próxima vez que você, disser pra [sic] sua mulher: [...], lembre-se: que na
verdade, quem tá [sic] de folga, é você”.
No segundo e no terceiro vídeo analisado presencia-se o impacto da
tecnologia nos distintos ambientes do dia a dia das pessoas, inclusive em casa. São
situações que parecem normais nos dias atuais, dos quais a necessidade de registro
e divulgação nas redes sociais é algo muito importante e envolvente. Além disso,
destaca-se a relevante atuação dos pais no que tange o envolvimento com
atividades dos filhos, exaltando a importância do incentivo a novos aprendizados,
sejam atividades manuais como aprender a fazer um bolo com a ajuda de um adulto,
ou atividades geradoras de conhecimento como estudar a partir da utilização de
novas fontes, ampliando o ensinamento escolar, através da apropriação de meios
tecnológicos.
Destaca-se nos três vídeos analisados o direcionamento que o formador de
opinião dá aos assuntos, trazendo para mais perto o público, fazendo com que haja
um envolvimento mesmo que simbólico entre o emissor e seus receptores através
da mensagem. Cabe inferir que, acredita-se que Marcos Piangers tem seu público
como parte importante para a composição de seus vídeos demonstrando se
interessar por eles ao gerar conteúdos a partir de suas experiências tão íntimas
como relata na entrevista, de modo que possibilite novos olhares sobre a
paternidade e de modo a transformar comportamentos futuros em relação à
convivência entre pais e filhos.
Fica claro a partir das respostas da entrevista com Marcos Piangers que o
importante é sensibilizar o público com seu conteúdo e atingir um maior número de
espectadores, não com intuito de se destacar como personalidade famosa, mas sim,
como um “amigo” que conta para o outro algum fato interessante e emocionante que
vivenciou com as filhas. O formador de opinião parece se sentir responsável pelas
mudanças de comportamento que ocorrem em seus seguidores, e por isso ressalta
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a importância de sempre gerar conteúdos com embasamentos de profissionais,
como afirma em uma das respostas da entrevista.
Vale salientar a forma como é gerida a sua comunicação com o público, ou
seja, a simplicidade que se baseia o comunicador para produzir os vídeos e, além
disso, para responder quem o procura. Marcos Piangers afirma que seus vídeos são
naturais, dando a sensação de proximidade e intimidade com quem os assiste. Ele
ressalta também, que procura dedicar-se as respostas para seus seguidores. É
interessante perceber que o comunicador não possui nenhum tipo de equipe para
auxiliá-lo na produção do vídeo, monitoramento das mídias sociais e interação dos
públicos, sendo ele mesmo a responder as mensagens deixadas em suas distintas
mídias. Cabe inferir também, que os e-mails trocados entre a pesquisadora e o
comunicador, foram personalizados em seus retornos a partir de respostas positivas
de Marcos Piangers ao se interessar pelo presente estudo.
A significação que abrange os vídeos e seus conteúdos em destaque a partir
das três categorias parece envolver-se em necessidades reais de readequação dos
membros que compõe a família e da saliente importância que um pai tem no
desenvolvimento dos filhos. Pode ser que isso não seja tão evidente ainda para
muitas pessoas, principalmente para os homens que se sentem responsáveis pela
renda familiar, no entanto, a sensação é de que algo acaba por faltar, algo fica
incompleto na vida adulta daquelas crianças, que um dia evidenciaram a ausência
da figura masculina como referência em muitas questões do seu dia a dia na
infância.
Contudo, não cabe culpar os homens por isso. O que interessa neste
momento é refletir sobre uma nova forma de vivenciar experiências paternas e de se
envolver ativamente na rotina dos filhos, presenciando cada momento, sentindo
cada sensação de prazer e até mesmo de dificuldades de convivência e criação dos
filhos, seres valiosos como complementa Piangers na entrevista exclusiva para fins
deste estudo. Cabe pensar na ressignificação do papel do pai para a formação de
caráter e personalidade dos futuros adultos desta sociedade e da importância que a
comunicação e o conteúdo do formador de opinião têm para auxiliar esses novos
pais que estão surgindo.
É notável que Marcos Piangers se posiciona como formador de opinião nas
mídias sociais e se destaca pela sua comunicação nos espaços digitais. As pessoas
que o acompanham e se interessam pela temática da paternidade e validam sua
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opinião. Ao dialogar de maneira informal com seu público com suas experiências
pessoais de pai, o comunicador se conecta com a realidade de muitas pessoas que
também vivenciam situações similares a ele. Isso vai ao encontro do pensamento de
Nassar (2006, p.149) ao afirmar que quem não compreende os fatores essenciais
que devem ser pensados para se comunicar por meio da tecnologia podem ser
afetados de forma negativa.
Para França, F. (2012) a relação se torna possível a partir do conhecimento e
qualificação dos envolvidos, independente da aproximação real entre eles e neste
sentido, tem-se a necessidade de identificação correta do público a quem direciona
a comunicação. Essa identificação imprescindível é destacada também por Simões
(1995), que afirma que o público tem poder de influência, com isso, entende-se que
o formador de opinião Marcos Piangers consegue enxergar o seu público e suas
demandas, utilizando-se da comunicação digital, de forma dinâmica para atingir um
número cada vez maior de pessoas, a fim de destacar-se como referência, quando
o assunto é paternidade e gerar mudanças significativas na sociedade.
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7 CONSIDERAÇÕES

A compreensão a cerca da comunicação exercida pela sociedade como um
todo, através das mídias digitais nos dias atuais, se dá pela forma como atinge as
pessoas que dela participam. Percebe-se o quanto ela influencia no cotidiano de
grande parte da população.
Esse impacto tecnológico sobre as relações humanas é razão de estudos
para muitos pesquisadores da comunicação, sociólogos, psicólogos, etc., quanto
aos seus aspectos positivos e negativos para a vida das pessoas, pois, alguns
percebem como novas possibilidades de aproximação geográfica e maior interação
entre as pessoas, e outros, em contrapartida, verificam a alienação da proximidade
física e contato face a face, do qual as pessoas aos poucos excluem essa prática,
para se comunicar através de equipamentos eletrônicos.
No entanto, é perceptível que a comunicação mediada pelas plataformas
digitais tem crescido em longa escala entre a população, ou seja, cada vez mais tem
sido um elo de interação entre as pessoas, além de uma fonte rápida e extensa de
informações. Hoje facilmente é possível encontrar informações a respeito dos mais
distintos assuntos, e também, é possível adquirir conhecimentos sobre qualquer
área através da interação na rede e na troca de informações que esta comunicação
possibilita, rompendo barreiras entre as pessoas que se encontram distantes entre
si.
Hoje é possível estar próximo de uma personalidade pública e também, de se
tornar uma, através da facilidade desta comunicação e das novas mídias sociais,
transformando-se em formadores de opinião, capazes de influenciar e gerar impacto
nas demais pessoas que o acompanham. Percebe-se que muitos indivíduos se
tornam formadores de opinião através das mídias sociais, sobre os mais variados
assuntos, que trazem à tona para o seu público de interesse, visando polêmica,
reflexão, mudança de comportamento, ou apenas para esclarecimentos e
conhecimento de um maior número de pessoas que se utilizam das plataformas
digitais para adquirir informações.
Essa maneira ágil e facilitadora de se comunicar é usada estrategicamente
por muitas personalidades públicas para se transformar em um formador de opinião
que engaja, que gera reflexões, que possibilita a mudança de comportamento e que
se preocupa com o impacto dessas informações para a sociedade. No presente
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estudo é perceptível a presença desses aspectos nas estratégias de comunicação
do formador de opinião Marcos Piangers, objeto dessa análise, que alimenta suas
mídias sociais com experiências pessoais sobre a paternidade, visando atingir um
maior número de pessoas, através da comunicação digital, para transformar
positivamente a realidade de muitas famílias.
Através de uma linguagem coloquial, o formador de opinião se conecta com
seu público, que o segue nas mídias sociais. Essa comunicação pensada para o
público, com compartilhamento de conteúdo relevante e com credibilidade, gera a
sensação de que a personalidade pública é um indivíduo comum da sociedade que
se interessa por determinada questão social e busca através das ferramentas
tecnológicas, levar conhecimento a todos que por ele simpatizam, e também pelo
tema que aborda.
Acredita-se que Marcos Piangers, com propriedade, possui essa conexão
com o público e desperta o interesse nas pessoas, por tratar da paternidade e da
importância da presença do pai para o desenvolvimento dos filhos, de uma forma
comum e próxima da realidade de muitas famílias. O comunicador relata fatos e
situações reais que muitos pais vivem, independente da classe social, da cultura, da
raça, da nação.
Salienta-se que há o entendimento de que ainda existem muitas pessoas
menos favorecidas economicamente que, são impossibilitadas de serem atingidas
pela comunicação digital. Em outras palavras, sabe-se que as informações
disponíveis através das mídias sociais em plataformas digitais não são recebidas por
toda a população mundial, devido os mais distintos fatores, como por exemplo, a
falta de conhecimento para utilizar a tecnologia a seu favor. Isso quer dizer que,
evidenciar as práticas de um novo pai e todos os aspectos positivos que esse
envolvimento pode trazer para as crianças, é necessário e importante para provocar
a mudança na sociedade, no entanto, a realidade de muitas famílias ainda é
dificultosa.
Ou seja, muitos ainda não têm esclarecimento para refletir sobre essa
importância. Muitos ainda não possuem oportunidades para evoluir nesse sentido. E
muitos ainda vivem uma realidade econômica que não possibilita o homem de atuar
mais na vida dos filhos. O estereótipo de que o homem é o responsável pelo
sustento da família e de que a mulher deve cuidar da casa e dos filhos ainda é bem
ostensivo. Esse pensamento machista é presente em muitas realidades familiares.
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Além disso, existe outro fator trazido inclusive por Marcos Piangers, como sua
própria experiência. Refere-se às mães solteiras. Muitas mulheres enfrentam a
maternidade, sozinhas, e a criação dos filhos se torna uma tarefa exclusiva da mãe.
Ainda há muitos pais que discordam dessa visão apresentada por Marcos
Piangers, sobre um pai presente e envolvido na criação e educação dos filhos. No
entanto estudiosos verificam a gradual mudança de paradigmas para as futuras
gerações. Ainda é cedo para se dizer que os novos pais se comportam de maneira
diferente daqueles pais tradicionais de décadas passadas, porém, as constantes
transformações da sociedade reproduzem reflexões acerca dessa questão e da
importância dessa presença ativa do pai para a construção familiar.
Voltando-se para o objetivo geral desta pesquisa, visou estudar o processo
comunicacional, através das mídias sociais, pelos formadores de opinião. É possível
afirmar que, através das referências teóricas se obteve subsídios para a análise e
busca de resultados, dos quais se percebeu que as personalidades públicas devem
pensar estrategicamente sua comunicação para o mundo digital, trazendo aspectos
do mundo real para se comunicar com seu público de interesse.
No que tange os objetivos específicos deste estudo, verifica-se que os
mesmos foram atingidos no decorrer da análise. Foi possível compreender que, as
experiências pessoais de um formador de opinião despertam interesse no público,
devido ao fato de que os relatos são reais e condizem com a realidade das pessoas.
Além disso, pode-se analisar a utilização da comunicação digital pelo formador de
opinião Marcos Piangers, que através de relatos sobre a sua rotina com as filhas,
destaca a importância paterna por meio de vídeos em seu canal no YouTube. Com
isso, atingiu-se outro objetivo delimitado neste estudo, ou seja, pode-se refletir sobre
a interação e reflexão proporcionada pelo compartilhamento de vídeos nas mídias
sociais.
As percepções ocasionadas pela pesquisa atendem o problema fundante do
estudo, do qual foi questionado inicialmente: como personalidades públicas podem
se tornar formadores de opinião, utilizando-se das mídias sociais para se comunicar
com seu público, através do compartilhamento de conteúdo relevante causando
impactos positivos na sociedade? Através da pesquisa bibliográfica apresentada em
três capítulos iniciais, buscou-se nutrir o estudo com diversos conceitos dos
estudiosos das áreas da comunicação, da sociologia e da psicologia, para embasar
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a investigação e construir a análise de forma a encontrar resultados satisfatórios
para atingir os objetivos propostos.
Para responder ao problema da pesquisa, estudou-se inicialmente a
comunicação humana que é indiscutivelmente essencial para a sobrevivência das
pessoas e para o convívio em sociedade, costurando o pensamento até a
comunicação digital que é o fenômeno central desta pesquisa. Apresentaram-se
conceitos e olhares divergentes dos estudiosos como: Castells (2010), Wolton
(2003), Recuero (2009) e Terra (2011), sobre a influência da tecnologia e a nova
forma de se comunicar através das mídias sociais, onde muitos pesquisadores
acreditam que as transformações tecnológicas são positivas para a sociedade por
diversos fatores, e outros já se posicionam de forma receosa quanto ao grande
impacto dessas mudanças.
Seguindo na construção teórica que permeou a pesquisa, conceitos de
públicos e opinião pública, utilizando-se de referências tais como: Lippmann (2010),
Da Viá (1983), Simões (1995), Andrade (1989), França, F. (2006; 2012), entre outros
estudiosos, para evidenciar a presença de formadores de opinião na sociedade, se
apropriando das facilidades de comunicação do mundo digital, para se aproximar de
seu público de interesse. Neste capítulo estudou-se a parcela da população
designada como público para fortalecer a análise sobre o envolvimento e a
importância desse grupo para a comunicação estratégica dos formadores de opinião
na rede. Mostrou-se que é essencial para o trabalho de qualquer personalidade
pública ou organização, pensar nesse público e em como se aproximar e se
relacionar com eles através da comunicação digital.
Buscou-se compreender as relações humanas e os laços familiares através
de pesquisadores da sociologia e da psicologia no quarto capítulo, dedicado também
à paternidade e ao envolvimento da figura do homem na criação dos filhos. Neste
momento obtiveram-se informações a respeito das relações que envolvem os
indivíduos e as formas de interação em sociedade nos dias atuais. Entendeu-se
como necessário conceituar o termo empatia para reforçar a importância de sua
existência nas relações e a necessidade de se colocar no lugar do outro para melhor
compreender o próximo e conviver em uma sociedade formada por valores e
crenças, culturas e padrões distintos.
As aprofundadas ideias apresentadas pelo sociólogo Bauman (2004; 2007;
2009) a respeito da fragilidade e da liquidez das relações humanas fundamentaram
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o estudo, para compreender como essa questão social que envolve a figura paterna
e sua ressignificação para o desenvolvimento das crianças, é um assunto importante
e que pode transformar e modificar pensamentos engessados, semeando a reflexão
para novos posicionamentos do homem dentro do núcleo familiar. Servindo também
para construir um olhar sensível para essa questão àqueles que pretendem um dia
serem pais. Estudiosos da psicologia tais como Staudt (2008) e Palmeira (2010)
também foram essenciais fontes para essa compreensão.
Além disso, entendeu-se a necessidade de estudar a comunicação digital,
utilizada para tratar da temática da paternidade, sendo ela carregada de seriedade e
credibilidade por parte do formador de opinião que, através das mídias sociais, que
facilitam a troca de informações e que possibilitam a rápida comunicação, leva
conhecimento e proporciona interações entre as pessoas, criando vínculos e laços a
partir de um assunto importante para a sociedade como um todo, propondo a
mudança de opinião e alterações de pensamentos arcaicos e ultrapassados sobre o
envolvimento do homem na criação dos filhos.
É essencial infringir para a carência de bibliografia e estudos científicos
voltados para a capacidade paterna de se envolver na vida dos filhos. Os estudos
que se referem à importância do homem para o desenvolvimento dos filhos ainda
são rasos, causando dificuldades para se apropriar e explorar materiais com esse
foco. Tangencia-se a necessidade de aprofundar os estudos por parte de
pesquisadores da sociologia e psicologia sobre essa questão, que surge com as
transformações sociais. As complexas mudanças que estão ocorrendo nas relações
humanas em nossa sociedade exigem um esclarecimento cada vez maior.
No que tange a forma de se comunicar, verifica-se que o formador de opinião
Marcos Piangers se aproxima da realidade das pessoas e por isso seu conteúdo se
torna fonte de interesse para quem o acompanha através das mídias sociais. O
comunicador se engaja e se relaciona com os públicos por meio de uma causa que
ele considera importante dissertar e compartilhar com mais pessoas. Apropria-se da
comunicação digital para demonstrar as dificuldades do dia a dia de um pai e de
uma mãe com seus filhos e com as demais demandas rotineiras que incluem os
aspectos profissionais e responsabilidades domésticas, utilizando-se de histórias de
sua vida real para dialogar com seus seguidores.
Acredita-se que esse é o ponto crucial que vincula Marcos Piangers as
pessoas que acompanham o seu trabalho. Ou seja, o elo que aproxima o
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comunicador de seu público, e faz com que ele seja reconhecido como formador de
opinião é justamente o fato de se conectar com a realidade da sociedade através
das suas experiências pessoais como pai, que se tornam públicas por intermédio de
textos que viram vídeos, onde o próprio comunicador relata de forma espontânea,
como se falasse a um amigo.
Essa linguagem aproximativa dos vídeos e a comunicação direcionada ao
público seguidor são capazes de estabelecer uma confiança do receptor pelo
emissor e pelo assunto abordado, pois, quem assiste se coloca no lugar de quem
está atuando. O público se sente mais próximo daquela realidade que transcende no
vídeo. Percebe-se que a mídia social YouTube, trabalhada neste estudo, é geradora
de muitos vídeos interessantes e de canais que levam conhecimento e informação
sobre os mais distintos temas.
O site de compartilhamento de vídeos é gratuito, e isso facilita a comunicação
através da linguagem audiovisual entre emissor e receptor. Além de conhecimento,
o YouTube abrange uma gama enorme de canais de entretenimento, demonstrando
que através de vídeos com conteúdo relevante, é possível interação a partir do
momento em que o usuário da mídia compartilha em suas redes sociais um vídeo, e
também é possível adquirir novos olhares e mudanças de comportamento sobre
qualquer questão social retratada em vídeos compartilhados.
Ao coletar materiais para a análise detectou-se a necessidade de
aproximação maior com o objeto deste estudo para compreender como
particularmente o formador de opinião articula seu conteúdo para transmitir ao
público. Através de uma entrevista exclusiva com Marcos Piangers foi possível
reforçar a premissa de que o comunicador é um formador de opinião que sabe
utilizar corretamente a comunicação digital para atingir positivamente as pessoas.
Entende-se o porquê de Marcos Piangers ser vislumbrado como referência no
país quando o assunto é paternidade. Sua simplicidade ao gerar conteúdos
inspiradores, faz com que cada vez mais as pessoas o admirem e o enxerguem
como fonte confiável para repensar suas atitudes e comportamentos, modificando
suas opiniões e disseminando o trabalho do comunicador para suas redes de
contatos nas mídias sociais.
Ao responder a entrevista para fins deste estudo, o comunicador agiu de
forma empática, compreendendo a importância de ser fiel aos seus ideais como
profissional. Os profissionais da comunicação percebem a necessidade de clareza e
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credibilidade em sua forma de se comunicar e, portanto, foi de suma importância
receber as respostas transparentes do formador de opinião, para alcançar os
resultados de forma satisfatória.
Destacando-se naturalmente na sociedade pelo seu trabalho, o comunicador
esclarece que tudo ocorre de forma muito simples e baseado em sentimentos e
sensações. Ele escreve sobre suas vivências familiares para tocar as pessoas, para
sensibilizar e aproximar os que estão de alguma forma, distantes. Não se pode
deixar de mencionar o fato de que ele é um profissional de oportunidades. Isso quer
dizer que, ao perceber o alcance que obtinha nas mídias sociais com os textos de
seus livros, passou a enfatizar e aprofundar seus esforços profissionais através de
vídeos no YouTube. Verifica-se que ele soube aproveitar a oportunidade de se
tornar um formador de opinião sobre um tema que lhe traz satisfação.
De crônicas para uma coluna no jornal, passou a escritor de dois best sellers
reconhecidos mundialmente, e assim, foi para os palcos palestrar sobre a questão
da paternidade e também, promoveu-se nos espaços virtuais. Utilizando-se das
mídias sociais para alavancar o tema de seu interesse e conquistar milhares de
seguidores por meio de uma comunicação jovem e descontraída, a fim de gerar
impacto positivo nos grupos familiares da sociedade que o acompanha.
O estudo foi satisfatório, pois, foi possível analisar diversos fatores que
englobam a comunicação digital e suas interfaces nas mídias sociais, além de
perceber o formador de opinião Marcos Piangers e seu trabalho sobre outra ótica, a
partir de uma investigação mais profunda. No entanto, entende-se a necessidade de
prosseguir refletindo sobre essas mudanças de paradigmas que estão surgindo
dentro do núcleo familiar.
Mais do que isso, verifica-se a necessidade de estudiosos da comunicação
continuarem

deliberando esforços para compreensão

desse fenômeno

da

comunicação digital e de sua apropriação pelos formadores de opinião para falar de
questões sociais que até pouco não eram tratadas publicamente com ênfase e com
o grau de importância que é dado atualmente através das mídias sociais. Seguir
pensando nos fatores que envolvem as relações humanas a partir desta forma de se
comunicar e interagir, é importante para os comunicadores e para os profissionais
de áreas afins.
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APÊNDICE A
Entrevista concedida pelo formador de opinião Marcos Piangers, através de um
áudio de 5 minutos e 30 segundos, salvo no CD abaixo:
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APÊNDICE B – Transcrição do vídeo 01: “Folga do Trabalho”

Autor: Marcos Piangers
Publicado em: 04 de julho de 2017.
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=dO3uIS4EBPQ>
Tempo de duração: 03 minutos e 28 segundos (contando com a propaganda dos
livros e palestras, direcionando para o site ao fim do conteúdo).
“Bom, eu sempre trabalhei muito e sempre gostei muito de trabalhar
E esse é meio que um lugar de conforto pro [sic] homem,
A gente é treinado pra [sic] ser produtivo
E quando a minha esposa reclamava que eu tava trabalhando demais
Eu sempre dizia pra [sic] ela que era pra [sic] pagar as contas, pra [sic] criar nossos
filhos, pra [sic] dá conforto pra família
O que era uma tremenda mentira
Porque na verdade era pra uma realização pessoal minha
Realização pessoal de quem tá produzindo
É muito agradável se sentir pagador de contas, conquistador
É muito agradável se sentir realizando alguma coisa
E se, enfim, sendo aquilo que sempre quis ser
E quando as minhas filhas nasceram
E a minha esposa tava [sic] atribulada e complicada, se atrapalhando pra [sic] cuidar
delas
E cobrava mais a minha participação, eu sempre dizia: que felicidade você tem,
quem me dera trabalhar menos e poder tá [sic] mais tempo com família, e poder tá
[sic] cuidando delas,
Quem me dera que você sustentasse a casa, pra [sic] que eu pudesse passar as
tardes, os dias e as noites com as minhas filhas
O que era uma mentira, porque na verdade o que eu queria era tá [sic] trabalhando,
realizando e me sentindo produtivo
E, tantos amigos meus passam pela mesma situação
E quando nasce um filho, passam a fazer mais horas extras, meio que pra [sic] fugir
daquela treta
Que é o fim do dia, quando a criança tá estressada, e a mulher tem que dar banho
E você se tá [sic] junto tem que ajudar a trocar fralda e fazer a criança dormir
Não é fácil
Quando eu organizei meu tempo, a minha vida, a minha profissão pra [sic] passar
mais tempo com minha família
Pra [sic] ficar o maior tempo possível com minhas filhas
Foi que eu vi, que realmente não é fácil, cara
Me lembro de passar todas as manhãs com elas
E passar todas as noites com elas
E trabalhar um pouquinho no meio da tarde, enquanto elas tavam [sic] na aula
E como quando eu tô [sic] com elas, eu deixo sempre o celular desligado ou no
avião
Eu botava elas na van e olhava pro [sic] celular, um monte de mensagem
E respondia duas ou três mensagens
E tomava um copo d’água, e fazia xixi
E mano, chegava as meninas já, cara
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Já chegava os filhos
Então, tipo é muito rápido e assustadoramente trabalhoso
Porque além de todo trabalho braçal
Você ainda tá [sic] pensando no trabalho
E você ainda tá [sic] pensando na comida e o que você vai vestir nelas, e como você
vai alimentar e botar pra [sic] dormir, e dá banho
Mano, eu me liguei que na verdade, na verdade eu não faço idéia como as mulheres
conseguem
Como a maioria das mulheres, que ainda fazem dois turnos trabalhando, cuidando
da casa, com maridos omissos, como eu fui muitas vezes
Como as mulheres conseguem?
Como elas conseguem, tipo cuidar da própria vida? Pensar em si? Como elas
conseguem produzir profissionalmente? Como que uma mulher solteira, que faz tudo
isso sozinha consegue?
Eu não sei, cara
E da próxima vez que você, disser pra [sic] sua mulher: quem me dera, quem me
dera tá [sic] em casa cuidando dos filhos, eu tô [sic] aqui trabalhando pra [sic] pagar
as contas
Lembre-se: que na verdade, quem tá [sic] de folga, é você.”
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APÊNDICE C – Transcrição do vídeo 02: “Olha, pai! Meu filho não sai do celular”

Autor: Marcos Piangers
Publicado em: 16 de fevereiro de 2017.
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=KkDGsuQpNH8>
Tempo de duração: 03 minutos e 23 segundos (contando com a propaganda dos
livros e palestras, direcionando para o site ao fim do conteúdo).
“O meu filho vive no celular
O meu filho não sai da frente do computador
O meu filho não larga o videogame
Eu ouço muito isso
Os nossos filhos, eles não saem da tecnologia
Os nossos filhos lembram alguém?
Eles lembram a gente mesmo
A gente não sai da frente da tela
A gente não sai da frente do celular
A gente tá [sic] sempre respondendo o último e-mail
A gente tá [sic] sempre olhando aquele último post do facebook
E os nossos filhos tão [sic] gritando: “olha, pai! Olha, pai!”
Isso aconteceu comigo
Eu olhando no meu celular respondendo aquele último e-mail, respondendo um
whatsapp importante do trabalho
E a minha filha dizendo: “olha, pai!”
Dando algum pulo no sofá
“Olha, pai!”
Eu olhava e voltava pro [sic] celular
E ela sabe
As crianças sabem quando a gente tá [sic] olhando de verdade
Quando a gente tá [sic] naquele momento
E eu respondendo e ela “olha, pai!”
E eu olhava e ela foi vindo
E ela se posicionou debaixo do meu celular e ela olhou pra [sic] mim e disse:
“pai as vezes pra [sic] você olhar pra [sic] mim, eu preciso ficar aqui atrás do seu
celular”
E aquilo foi um tapa na minha cara
É chocante quando o seu filho fala isso
Coloquei o celular no silencioso, no avião
E a partir de então eu aprendi que se eu chegar em casa
Eu tenho que colocar tudo em off
Eu tenho que viver uma vida com elas
Olhando no olho delas
Aprendendo e ouvindo o que elas tem pra [sic] me dizer
Eu tenho que tá [sic] onde eu realmente tô [sic]
Porque a tecnologia é essa coisa maravilhosa que une as pessoas que estão
distantes mas que também separa pessoas que tão [sic] próximas
E não é certo, não é saudável
Toda a família tá [sic] em casa e cada no seu celular
A gente tá [sic] se distanciando
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Então o que eu aprendi é que o meu filho, a minha filha
Ela não sai da frente do computador e da tela porque eu não saio
E que no momento em que eu sair a gente vai começar a criar conexões analógicas,
conexões neurológicas, fisiológicas
A gente vai tá [sic] cada vez mais próximo sem uma tela nos separando
A minha filha me ensinou uma outra coisa um dia que a gente tava [sic] tirando foto
Eu e ela, a gente decidiu fazer um bolo
E a gente fazendo o bolo e foi super legal
A gente sujo de farinha e eu tirando uma selfie
E tirando foto dela
E pensando: “mano, vai ficar irado no Instagram!”
E ai ela me olhou e falou: “pai, vamos tirar menos foto e vamos viver mais a vida
real?”
E foi mais um tapa na minha cara
Porque eu tava [sic] querendo botar um tela nos separando se eu podia viver aquilo
de verdade
Eu podia tá [sic] onde eu realmente tava [sic]
Eu podia tá [sic] com a minha alma naquela convivência familiar
Naquela convivência com a minha filha
E é a minha filha, uma criança me ensinando a fazer bom uso da tecnologia
É a minha filha ensinando que eu posso chamar ela pra [sic] sair do celular
Não pra [sic] tomar banho, pra [sic] fazer uma coisa chata tipo dormir, fazer o dever
Eu posso chamar ela pra [sic] ela sair do celular ou do ipad ou da televisão pra [sic]
fazer uma coisa comigo
E aí eu tenho certeza que ela vai sair da frente da tecnologia
Porque toda a criança troca o tempo de tela por um tempo de qualidade com o seu
pai
Basta a gente sair do nosso celular.”
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APÊNDICE D – Transcrição do vídeo 03: “Aprender com a tecnologia (o pai e o
Google ajudando a ensinar)”

Autor: Marcos Piangers
Publicado em: 09 de fevereiro de 2017.
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=7JHCuP4fojc&t=13s>
Tempo de duração: 03 minutos e 19 segundos (contando com a propaganda de um
projeto chamado “Dia da Internet Segura”, direcionando para o portal da Vivo www.dialogando.com.br - ao fim do conteúdo).
“Eu tava dirigindo esses dias e a minha filha no banco de trás tava [sic] um pouco
triste
Eu perguntei por que, o que tava [sic] acontecendo?
Daí ela falou: “pai eu tô [sic] triste porque eu não, eu descobri que não posso mais
ser cientista”
Dois meses antes ela tava [sic] assistindo seriado sobre o espaço, e empolgada com
o estudo da aula de ciências da escola
E feliz com a possibilidade de ser cientista e entender a magia
A, o inexplicável do espaço sideral, dos universos, das galáxias, das estrelas
Ela tava muito empolgada com isso
Mas aquele dia no banco de trás ela começou a falar: “pai eu vi que não posso mais
ser cientistas, cientista porque a aula de ciência tá [sic] ficando chata
É que a matéria tinha saído de algumas questões que deixavam ela muito
empolgada, feliz e apaixonada, pra [sic] outras questões importantes também, mas
que ela não se interessava tanto
E ela começou a achar que a aula de ciências e que ser cientista era meio que
estudar tudo aquilo que a aula de ciência tava [sic] dando e consequentemente ela
não poderia se especializar ou se focar naquilo que mais deixava ela apaixonada
E o que eu falei pra [sic] ela é que, na verdade é um erro nosso de ter um sistema
educacional tão padronizado
De que a gente hoje vive uma época mágica e que todo conhecimento tá [sic]
disponível na internet e a gente ainda não aprendeu a transformar isso numa
educação mais personalizada, mais focada
Que incentiva mais a paixão das crianças e que explora suas potencialidades
A partir de então comecei a ficar do lado dela quando a gente tava [sic] na frente do
computador, na internet, no google
E mostrar pra [sic] ela algumas coisas que ela poderia explorar
Da mesma forma da frente do celular eu baixei alguns aplicativos e fui mostrando
pra [sic] ela que dá pra [sic] estudar de uma forma interessante com tecnologia
E foi muito legal porque ela foi descobrindo os caminhos pra [sic] ir atrás daquilo que
ela mais ama
Ela começou aprender japonês com aplicativos, começou a aprender francês e a
falar francês
E tipo tirar onda porque eu não sei falar francês, então ela começou a estudar o
espaço sideral e a entender quem são as pessoas chaves e importantes no estudo
da astronomia
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Então tudo isso teve impacto grande na possibilidade da minha filha entender que a
tecnologia não é só ficar na frente da galinha pintadinha ou na frente de um youtuber
do momento
É interessante ver como a gente tem todo o conhecimento a nossa disposição e a
gente ainda não sabe lidar a tecnologia
A gente ainda não sabe aprender com tecnologia
Não foi a minha filha que não pode ser cientista
Foi o mundo que não ainda não aprendeu a ensinar que ela pode ser o que ela
quiser.”
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ANEXO A
Print para ilustrar o total de comentários no vídeo 01

Print para ilustrar o total de comentários no vídeo 02
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Prints para ilustrar o total de comentários do vídeo 03
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ANEXO B – Termo de consentimento livre e esclarecido (TECLE)

