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RESUMO 

Este trabalho discute como os meios de comunicação se inserem e interferem nos rituais de 
formatura. Trata-se de um estudo que busca compreender o papel desenvolvido pela mídia no 
contexto do espetáculo, analisando as interações e o processo de sociabilidade. A proposta, 
identificando o modo como as tecnologias midiáticas se refletem nos atos cerimoniais, 
investiga o papel do condutor da cerimônia numa aproximação ao âncora do telejornalismo. 
Como estratégia metodológica optou-se por uma aproximação a solenidades de colação de 
grau utilizando técnicas de observação participante, de modo a levantar dados que revelam 
situações concretas em que as lógicas da mídia recriam o imaginário em torno desses rituais. 
 

Palavras-chave: mídia ; ritual ; espetáculo 
 

 

 

ABSTRACT 

This work dicusses how the means of communication insert themselves and interfere with the 
rituals of graduation.It deals with a study which looks for understanding the role developed by 
media in the spectacle context analysing the interactions and the sociability process. The 
proposal identifies the way how the media technologies reflect themselves in the cerimonial 
acts, investigating the cerimony conductor’s role with the anchorman of journalism. As a 
methodological strategy we opted by an approach to the solemn graduations utilizing 
participant observation techniques in order to collect the data that reveal concrete situations in 
which the media logics recreate the imaginary around these rituals. 
 

 

Keywords: media ; ritual ; spectacle  

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

 

INTRODUÇÃO.........................................................................................................................7 

1. UMA APROXIMAÇÃO AO UNIVERSO DO RITUAL 

1.1 DEFINIÇÃO DE RITOS E RITUAIS NA INTEGRAÇÃO DE INDIVÍDUOS.................9 

1.2 DEFINIÇÃO DE PROTOCOLO E CERIMONIAL..........................................................12 

1.3 MESTRE DE CERIMÔNIAS COMO AGENTE TRANSFORMADOR..........................13 

1.4 A RELAÇÃO DO MESTRE DE CERIMÔNIAS COM O ÂNCORA .............................15 

2. A CENTRALIDADE DA MÍDIA  

2.1 INFORMAÇÃO A MOEDA MAIS FORTE DO MILÊNIO.............................................17 

2.2  A CULTURA VEICULADA PELA MÍDIA.....................................................................20 

2.3 A MÍDIA: CONSTRUÇÃO DA REALIDADE, ENTRETENIMENTO, 

SOCIABILIDADE E ESPETÁCULO......................................................................................23 

2.4 O PAPEL DE MEDIAÇÃO DA MÍDIA............................................................................26 

3. FORMATURAS E MÍDIA  

3.1 A SOLENIDADE: COLAÇÃO DE GRAU ......................................................................29 

3.2 A OBSERVAÇÃO..............................................................................................................31 

3.3 A FORMATURA DO DIREITO........................................................................................34 

4. CONTRIBUIÇÕES DA MÍDIA PARA OS RITOS E RITUAIS NO SÉCULO XXI 

4.1 VISIBILIDADE .................................................................................................................36 

4.2 OS DISCURSOS.................................................................................................................36 

4.3 CONSTRUÇÃO DO CENÁRIO .......................................................................................38 

4.4 AS FORMATURAS NA MÍDIA.......................................................................................40 

4.5 RITUAL NO FORMATO MIDIÁTICO ...........................................................................40 

4.6 MÍDIA E PRODUÇÃO DO ESPETÁCULO.....................................................................42 

4.7 ENTRETENIMENTO: REPRESENTAÇÃO DA REALIDADE......................................42 

4.8 O PODER DO MEDIADOR: MEDIAÇÃO E ESPETÁCULO ........................................44 

4.9 OS SIGNIFICADOS...........................................................................................................46 

CONCLUSÕES 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 



Introdução 

 

Durante o curso de Comunicação Social - Jornalismo, passamos por processos de 

aprendizados em busca de delimitar os ambientes gerais das mídias, ou seja, como a 

comunicação está presente no cotidiano das pessoas, onde esta presença teve início e como foi 

sendo responsável por mudanças ao longo do tempo. Agregou-se ao longo da formação 

acadêmica, leituras, pesquisas, debates e reflexões sobre a importância que a comunicação 

exerce hoje para as sociedades.  

 Neste trajeto de estudo delimitamos aspectos que nos despertam interesses. Os 

modelos e práticas apresentadas pelos professores, com subsídio de autores estudados, 

observações e práticas desenvolvidas, são responsáveis pela construção feita ao longo dessa 

pesquisa. Assim também a imagem da mídia vai sendo construída de acordo com as vivências 

acadêmicas dentro e fora do campo da universidade.  

    Inicia-se uma análise dos estudos das áreas da comunicação, e nestes aspectos a busca 

pelo campo do aprendizado no mercado de trabalho nos levou ao conhecimento de atuação 

em solenidades, eventos e formaturas. Do solene buscava-se a associação do conhecimento 

nas áreas da comunicação que contribuíssem para a construção de um profissional do 

jornalismo para a área.  

 Destas investigações, comparações e indagações cria-se uma questão central para 

analisarmos como as práticas de comunicação estão presentes nos ritos de colação de grau nas 

universidades de Santa Maria. Inicialmente a pesquisa exploratória respondeu 

questionamentos do que são estes rituais de comunicação, quais são seus elementos e como 

estes se inserem no contexto da era das mídias. Para isto utilizamos o suporte de autores como 

Douglas Kellner, Pedrinho Guareschi, Maria Cristina Mata, Roger Silverstone, Eduardo 

Subirats e Eliseu Verón. Estas pesquisas bibliográficas ajudam a mapear o significado da 

comunicação para a sociedade.  

 Procurando verificar os suportes para a realização desta pesquisa foi 

fundamental conhecermos as características dos estudos sociológicos, antropológicos e das 

relações públicas, mesmo que não em profundidade, para que tivéssemos capacidade de 

traduzir as indagações propostas. Este estudo foi considerado difícil de extrema importância 

ao conhecimento como pesquisador. Criamos um ângulo de visão que une o jornalismo à área 

de relações públicas e outras áreas do conhecimento, fortalecem assim o projeto de que a 

mídia está presente também nas instituições de ensino superior, mais especificamente nos 

cerimoniais universitários de colação de grau.  



Avançamos na proposta de buscar estabelecer como se dá esta relação de mediação do 

“espetáculo” e de que forma a mídia influencia, modifica, interfere e conceitua estes rituais 

comunicacionais. Compreendemos o papel desenvolvido pelo mediador das cerimônias, o 

comparamos com o âncora do telejornalismo e visibilizamos como os meios de comunicação 

interagem no processo de sociabilidade e espetáculo identificando como as tecnologias 

midiáticas interagem com os cerimoniais neste contexto da era mídias. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.  Uma aproximação ao Universo do ritual  

 

1.1 Definição de Ritos e Rituais na integração de indivíduos 

 

Após milhares de anos da vida do homem em sociedade que locais coloridos, 

organizados com balões e luzes nos remetem a um ambiente festivo. Mas esta realidade partiu 

de civilizações passadas, grupos que habitaram as primeiras regiões, e buscavam através de 

gestos e atos evidenciar algo. Estes atos, hoje, ganham corpo, são conhecidos como rituais e 

solenidades, mas tomaram toda essa dimensão em nosso cotidiano devido ao surgimento em 

tempos mais remotos. Mesmo que ainda hoje desconheçamos documentalmente o que atos 

praticados por antigas civilizações significavam, possuímos o conhecimento de que não é de 

agora que existem datas comemorativas. Estes atos praticados por milhares de anos sofreram 

evoluções sendo classificados como rituais, os quais uniam os indivíduos do grupo e 

procuravam homenagear um ser segundo suas crenças. Um dos estudiosos a definir e estudar 

o significado do rito foi Jean Cazeneuve, que o definiu da seguinte forma:  

Um ato que pode ser individual ou coletivo, mas que sempre, mesmo quando 
é bastante flexível para comportar uma margem de improvisação, permanece 
fiel a certas regras que constituem precisamente o que há nele de ritual. Não 
só as cerimônias ligadas às crenças relativas, ao sobrenatural, como os 
simples hábitos sociais, os usos e os costumes, isto é, à maneira de agir 
reproduzidos com uma certa invariabilidade. (CAZENEUVE, 1990, p.10). 

  

A vida humana é composta por momentos de decisão e de exceção. São momentos que 

segundo Reinholdo Aloysio Ullmann colocam o homem perante o recomeço e requerem 

decisões. Tudo se modifica e se transforma, onde poderíamos, portanto, concluir que em 

nosso ambiente, momentos decisivos são celebrados com ritos.   

Refletindo um pouco sobre o significado de rito, logramos afirmar que ele 
constitui um meio de interação social, mediante símbolos icônicos. 
Entendemos por símbolos icônicos gestos, palavras, objetos, utilizados numa 
cerimônia [...]. Os ritos conscientizam valores e sentimentos de um grupo 
social, independentemente da opinião deste ou daquele indivíduo. Tais 
valores pairam como imperativos sobre a humanidade; são internalizados, 
tornando-se parte integrante de todos e se repetem de geração em 
geração.(ULLMANN, ano 1991,p.144) 

  

O ritual é o que permite aos seres humanos que possuírem seu espaço no grupo social. 

Caracteriza o grupo, alimentando o indivíduo como uma espécie de agente contribuídor do 

grupo moldando seu comportamento e o definindo. Nesse nível de organização do ser vivo, o 



ritual é uma conduta que tem por efeito estimular a biologia dos indivíduos e sincronizar os 

grupos (CYRULNIK apud, CONTRERA, 1995,p.106). Cyrulnik salienta ainda que o ritual 

cria códigos comuns no grupo, o identificando e o sociabilizando na sociedade em que o 

indivíduo está inserido. Cada sociedade possui sua maneira de observar o mundo a sua volta, 

assim há sempre um conjunto de crenças relacionadas com as práticas rituais que variam de 

uma cultura para a outra. “O ritual apresenta um comportamento tradicional e revela, implícita 

ou explicitamente, crenças, idéias, atitudes e sentimentos das pessoas que o praticam” 

(MARCONI; PRESOTTO, 2005,p.153). 

Podemos dizer que os rituais celebram momentos determinados da vida, das crenças e 

reafirmam o ato de cidadania dos indivíduos do grupo. Entendemos que, de acordo com cada 

sociedade ou região, há uma característica própria no que se refere à cultura dos indivíduos e 

ao tipo de ritual. Porém todo o ritual, conforme definem os autores,  são fiéis a determinadas 

regras da sociedade. 

Rituais são procedidos de cerimônias, e nelas se cumprem normas pré-estabelecidas, 

regras da sociedade. Sabe-se que antigamente o modo de preparação antes do ritual surgia de 

um caráter imaginativo, isto porque não existiam protocolos. Com o passar dos tempos o 

homem “padroniza” estes rituais lhe impondo normas já descritas, rituais que variavam: 

podem ser religiosos, aos deuses, ofertar coisas ou fazer sacrifícios. Segundo Marina de 

Andrade Marcone e Zélia Maria Neves Presotto (2005) há três formas de ritual: oração, 

oferenda e manifestações. 

A Oração ou prece é uma invocação dirigida a seres sobrenaturais. Pode ser de 

louvação, petição, súplica, agradecimento ou para apaziguar a ira dos deuses. Segue de uma 

postura especial (ajoelhado, sentado, de pé, curvado), de movimentos (danças, palmas, 

sapateados), e de música. Já a oferenda, consiste em ofertar alguma coisa aos seres 

sobrenaturais como os frutos das colheitas, parte da caça, pesca, flores, comidas, bebidas e até 

mesmo objetos de valores (jóias, armas, utensílios). Rituais de manifestações compõem uma 

série de movimentos rítmicos como danças, mímicas e dramatizações. Tudo com 

acompanhamento de cantos e músicas.  

Já os principais tipos de ritos, segundo as autoras, são: propiciatórios, de passagem ou 

transição. O propiciatório, ou intensificação é quando se suplica a benevolência dos seres 

espirituais. A cerimônia envoca forças sobrenaturais a atender necessidades. São exemplos: 

Rituais de chuva, plantio, colheita, caça, pesca, epidemias, consistindo em cantos, danças, 

rogações e atos de magia. Já de passagem ou transição, é quando se realiza uma ocasião aonde 

os indivíduos passam de um estado social para outro, ou seja, quando ocorrem importantes 



modificações no status social, como o nascimento, a puberdade, o matrimônio e a morte. A 

passagem de idade caracteriza-se como ritos de iniciação. São cerimônias realizadas com 

festas e competições por ocasião da passagem de idade, de jovem para adulto. Para isso são 

submetidas a provas de resistência onde devem demonstrar seu grau de maturidade: força, 

coragem, destreza. Fazem parte deste ritual também: reclusão, mutilação, representações 

simbólicas da morte e da ressurreição, exibição de objetos sagrados e instruções especiais.   

Entre os métodos rituais segundo Marina de Andrade Marcone e Zélia Maria Neves 

Presotto (2005)  há dois: ordálio e adivinhação. Ordálio comprova o testemunho, é composto 

por poderes sobrenaturais que podem ferir ou matar o trapaceiro. Se ele sair ileso, está 

comprovada sua inocência. Já métodos usados para conseguir juízo, ou seja, obter algum 

conhecimento prévio sobre o futuro de alguém são chamados de adivinhação. Para isso, usa-

se objetos como búzios, conchas, vísceras de animais, ossos, couros.  

Estes rituais são compostos por um caráter imaginável, em todos ritos há o aspecto de 

imaginação do ser humano. É isto que conclui estudiosos como Edgar Morin (1988). 

Linguagem, símbolos e mitos compõem o ritual dentro de uma estrutura imaginável, 

atribuindo o caráter social, um aspecto socializador presente em códigos que resultam das 

características culturais de cada grupo social. 

As grandes mitologias contêm, de maneira clara e misturada, as diferentes 
virtualidades e os diferentes níveis do imaginário. Mas cada cultura orienta 
relações próprias entre os homens e o imaginário. Uma cultura, afinal de 
contas, constitui uma espécie de sistema neurovegetativo que irriga, segundo 
seus entrelaçamentos, a vida real de imaginário, e o imaginário de vida real. 
Essa irrigação se efetua segundo duplo movimento de projeção e de 
identificação [...] O imaginário é um sistema projetivo que se constitui em 
universo espectral e que permite a projeção e a identificação mágica, 
religiosa ou estética.(MORIN,2005,p.81) 

 
Ainda em seu livro “Culturas de Massas do Séc.XX”, Morin (2005) salienta que as 

questões do imaginário, percebidas como tão reais, estão ligadas à estética. Esta abordagem a 

respeito da estética tem suas características embasadas na sociedade industrial, em que o 

estético estabelece uma relação de consumo imaginário. O termo “estética” usado pelo autor 

vem ao significado do caráter imaginário que criamos, aonde o bom tem de ser também belo. 

Já o termo espetáculo aparece quando, conclui o autor, através do espetáculo os conteúdos 

imaginários se manifestam. Esta relação da estética reaplica o mesmo processo da magia e da 

religião no inconsciente do grupo, em que o imaginário é percebido como tão real. Assim 

através da imaginação criamos um espetáculo a respeito das coisas usando noções estéticas 

para delimitarmos o que é bom. “Por outras palavras, a magia e a religião retificam 

literalmente o imaginário: deuses, ritos, cultos, templos, túmulos, catedrais, os mais sólidos e 



os mais duráveis de todos os monumentos humanos testemunham essa grandiosa retificação” 

(MORIN, 2005, p.77) 

Dos autores pesquisados, chegamos à concepção de que o ritual está muito ligado à 

religião (Jean Cazeneuve, Arnold Van Gennep, Luci Mair). Porém mesmo que ligado ao 

religioso, o processo ritual indicado pelos autores com estudos da linguagem, do imaginário e 

da integração contribui para a compreensão da sociedade. Outro dado que nos ajuda a 

entender os rituais é que “a religião dá a todos os seus seguidores uma visão coerente do 

mundo” (MAIR,1965,p.219). Chegamos aqui a um tópico que acrescenta ainda mais no 

sentido ritual-moralidade. Mas é convergente entre pesquisadores aspectos que digam quanto 

aos símbolos, status e característica social. 

É destes argumentos que chegamos ao reconhecimento do ritual na integração de 

indivíduos. Nas palavras de Fortes, os “rituais isolam vidamente cada grupo do outro, 

enquanto, ao mesmo tempo os unem na responsabilidade comum pelo bem-estar do país” 

(1936,p.602).  

 

1.2 Definição de protocolo e cerimonial 

 

Com o passar dos anos, as idéias a respeito dos rituais foram se expandindo. Surge 

portanto, a necessidade de expor normas mais claras, idéias que especificassem quais regras 

deveriam ser seguidas em atos solenes. Estas regras vinham a servir como características 

evidentes de atos solenes.  Este Cerimonial, portanto, como conjunto de regras que orientam 

as cerimônias civis, militares ou religiosas (NUNES,1999,p.139), passou a ser seguido por um 

protocolo que determina os lugares na estrutura política e administrativa em um evento 

(NUNES, 1999,p.140). 

Estudiosos como Britto e Fontes, Cesca, Schneider utilizam muito o conceito de 

cerimonial originário do dicionário Aurélio da língua Portuguesa. Este não deixa de ser claro 

ao estabelecer que “cerimônias é o cumprimento de normas preestabelecidas, seguidas por um 

determinado protocolo”. Esta cerimônia é entendida como reunião de caráter solene, um ato 

formal entre pessoas não íntimas. Assim, uma reunião solene pode ser entendida como algo 

de cunho social, político, acadêmico, governamental e religioso, conforme as diferentes 

sociedades e culturas, marca que também se evidencia no ritual.  

Todo este ato ao qual consideramos como cerimônia envolve uma série de fatores 

desde a escolha do local, bebida, comida, até a recepção, sonorização e apoio, sendo portanto 

considerados, que estes se constituem em grandes acontecimentos. Estas cerimônias podem 



ser religiosas (como casamento), fúnebres (sepultamento de personalidades), de posse (posse 

de autoridades em cargos públicos ou privados), cerimônias acadêmicas (formaturas, outorga 

de títulos acadêmicos, aula magma), entre outras.  

Segundo a enciclopédia Barsa “cerimonial é o conjunto de regras costumeiras e de 

direito positivo que determinam quais as manifestações de respeito devidas a uma pessoa, em 

função de sua categoria, dentro de uma estrutura oficial ou eclesiástica.” ,ou seja, é um 

conjunto de formalidades que devemos observar. Assim o Cerimonial é a formalidade, 

composto pelo protocolo que é a regra, onde juntos formulam a solenidade. 

Seja um simples jantar, encontro informal ou reunião, há uma preparação para o ato. 

Este ato pode estar acompanhado de um cerimonial dentro de todo um contexto do evento que 

está para acontecer. “Uma festa, uma linguagem de comunicação, atividade de relação 

pública, estratégia de marketing, o evento é a soma de esforços e ações planejadas com o 

objetivo de alcançar resultados definidos junto ao seu público alvo” (BRITTO E FONTES, 

p.14, 2002) 

Prevendo os princípios organizacionais “as sociedades, freqüentemente, desenvolvem 

normas de comportamento com a finalidade de se precaver contra o inesperado, o 

imprevisível, o desconhecido, e de estabelecer certo controle sobre as relações entre o homem 

e o mundo que o cerca” (MARCONI, PRESOTTO, 2005,p.151). Nesta finalidade proposta 

pelos autores, com protocolos mais definidos, o homem busca estabelecer um certo controle 

sobre as relações, ou seja, dominar e conquistar. Pois se determinada sociedade detem de 

regras a serem cumpridas, características são impostas. 

 

1.3 Mestre-de-cerimônias como agente transformador 

 

Em seu livro Estratégias para eventos, Britto e Fontes esclarecem a crucialidade do 

mestre-de-cerimônias para a abertura e condução da cerimônia. É nesta responsabilidade que 

o mestre-de-cerimônias apresenta sua característica como elemento de ligação participante-

solenidade, anunciando, identificando e acrescentando informações complementares. Outro 

ponto crucial que fortalece o papel desenvolvido em solenidades do mestre-de-cerimônias é o 

check-list realizado por ele antes do ato ter seu início. Este portanto deve possuir um atributo 

de credibilidade.  

 

Credibilidade é transmitir uma informação que seja aceita pelo ouvinte. A 

aceitação é um processo que envolve compreensão e confiança, atingindo o 



convencimento. Nela interagem naturalidade, emoção, conhecimento, 

conduta exemplar e voz [...] È preciso ter noções de respiração, pronúncia, 

volume, velocidade (maneira como demonstra a emotividade), ênfase, 

neutralidade no sotaque, saber utilizar microfones, ter cuidados com o 

vocabulário e expressão corporal (BRITTO E FONTES, 2002,p.159- 165). 

 

O Mestre-de-cerimônias é a pessoa que apresenta e dirige um encontro, mantendo o 

assunto dentro da pauta (NUNES, 1999, p.140). É devido a estas características indicadas por 

estudiosos, como apresentador que constitui um elo de ligação público-solenidade, que 

ligamos o mestre-de-cerimônias como agente de transformação, mediação. Este caráter é visto 

muito nos estudos relacionados ao jornalismo. Segundo Wolfgang (1974), nesta sociedade em 

democracia, a mediação é o principal papel exercido pelos jornalistas, aonde sua função é 

facilitar a mútua comunicação entre os diferentes grupos da sociedade, grupos estes que 

participam na formação da vontade política, criando assim a opinião pública dirigida.  

Outro autor que ajuda a entender o papel do mestre-de-cerimônias a partir do modelo 

de representação é Eving Goffmam. A observação realizada por Goffmam garante que cada 

indivíduo da sociedade representa um papel. Implicitamente esta representação busca 

benefícios transmitindo uma impressão da realidade, a fim de que o público ou receptor esteja 

realmente convencido de que aquilo é a verdadeira realidade. Para isso é necessário que o 

indivíduo tenha total convicção e crença daquilo que está representando. É necessário que o 

sujeito esteja convicto da sua função e do seu objetivo perante o público, assim receptores não 

terão dúvidas sobre a realidade do que é apresentado.  

 

Venho usando o termo “representação” para me referir a toda atividade de 

um indivíduo que se passa num período caracterizado por sua presença 

contínua diante de um grupo particular de observadores e que tem sobre 

estes alguma influência.Será conveniente denominar de fachada, portanto, é 

o equipamento expressivo de tipo padronizado intencional ou inconsciente 

empregado pelo indivíduo durante sua representação (GOFFMAN, 1985, 

p.29). 

 

 Indivíduos na sociedade possuem uma espécie de “fachada” com intuito de representar 

um caráter posicionando seu papel como legitimador das interações entre a função 

informativa e o público. Numa aproximação com os conceitos de Goffmam, o mestre-de-

cerimônias possui dentro destes aspectos o objetivo de representar o verdadeiro, transformar 



conceitos e convencer o receptor. O autor nos permite desenvolver indagações de como a 

fachada pessoal chamada por ele de “aparência” e “maneira”, de acordo com a função 

exercida pela informação são estímulos, aqui vistas quanto à finalidade do mestre-de-

cerimônias, na maneira de como o condutor destes protocolos em cerimônias expressa a 

credibilidade.  

 

1.4 Relação do Mestre-de-cerimônias com o âncora  

Para conhecermos um pouco da figura do âncora, este profissional do telejornalismo, e 

compararmos com o mestre-de-cerimônias, grande parte de nossos estudos vira a ter como 

base definições esclarecidas por Boris Casoy em seu livro “O âncora no telejornalismo 

Brasileiro” 

Casoy (1993)  aponta questões relacionadas ao surgimento do âncora no telejornalismo 

brasileiro. Através de relatos de profissionais da área e pesquisas, ele indica os aspectos 

semelhantes ao jornalismo americano. Segundo Fernando Barbosa Lima, “a saída mais digna 

para os telejornais foi copiar o estilo e a forma dos informativos norte-americanos” (apud 

CASOY, 1993, p.172). 

 Casoy relata que o surgimento da figura do âncora teve origens a partir do 

telejornalismo norte-americano. Este apresentador surge ainda na década de 50 com o nome 

de âncora (anchorman). No processo de difusão de notícias as primeiras considerações 

iniciam na cidade de Philadelphia, em 1948. Segundo relata o livro, o diretor de jornalismo da 

CBS Sig Mickelson conta no seu livro autobiográfico que:   

Eu visualizei o homem-âncora como a pessoa que melhor informada na 

convenção. Todas as nossas linhas de comunicação deveriam terminar nele. 

Repórteres no local, no ar e nos hotéis do centro da cidade deveriam 

transmitir para uma central. Esta deveria apresentar na tela informações que 

seriam difundidas por ele. O estúdio onde nós o colocamos deveria ser o 

coração e o cérebro da nossa cobertura (apud CASOY, 1993, p.65). 

  

 Conforme a citação anterior, as primeiras idéias a respeito do âncora surgiram a partir 

de uma convenção realizada nos Estados Unidos. Nesta época do surgimento estes 

profissionais eram os que recebiam os melhores salários, sendo que este era o posto máximo 

do jornalismo.  

Eles são profundamente confiáveis para sua audiência e extremamente ativos 

em todos os assuntos que envolvem a nação.São fortemente respeitados em 



público e reverenciados onde quer que vão. São verdadeiras estrelas, no 

melhor estilo de Hollywood. Com a ressalva de que a figura pública que 

representam tem caráter mais sério, inspirando confiança e serenidade, 

segurança e honestidade (CASOY, 1993, p.66). 

 

Desde o  surgimento do âncora no Brasil características diferenciaram este profissional 

de outros jornalistas. Entre as principais, segundo Casoy, estão o respeito deste profissional ao 

contato com outros jornalistas, é um profissional confiável do público, são considerados 

personalidades, identificam as redes, passam uma boa imagem, orientam, determinam, 

indicam e definem o conteúdo de apresentação destas reportagens. (CASOY, 1993, p.176). 

Dentre outras definições apontadas sobre o âncora, neste trabalho analisadas em relação ao 

condutor de cerimônias estão: paciência, curiosidade, visão de mundo, imparcialidade perante 

a comoção e sofrimentos, improviso, naturalidade, serenidade, boa voz, traços corretos, ritmo 

de leitura e um ar inteligente. 

 Muitos dos âncoras americanos se tornaram verdadeiros astros como Walter Cronkite, 

Dan Rather, Peter Jennings, Tom Brokaw. Já no Brasil, a figura do âncora é bem mais 

recente. Surge em 1976, na cobertura das Eleições Municipais onde a Rede Globo no preparo 

especial para a cobertura das eleições registrou a necessidade de um repórter como 

“anchormam”. Neste contexto, nasce a necessidade de apresentarmos a definição de Walter 

Crokite, o mais importante âncora norte-americano. Esta definição é vista com os mesmo 

princípios definidos por Britto e Fontes quando definem o papel do mestre-de-cerimônias. 

Basicamente âncora é: 

Jornalista com paciência e a curiosidade de ler, com a maior isenção 
possível, os jornais impressos do dia; esse jornalista deve ter uma visão de 
mundo, dispor de uma cultura humanística e histórica que lhe permita 
descobrir, mesmo em uma pequena anedota, a sua importância trágica ou sua 
terrível comicidade; alguém em condições de estar permanentemente 
chocado pela realidade, mas com o poder de se apresentar diante dos 
telespectadores sem que músculos reflitam qualquer tipo de 
comoção...Alguém com ar de serenidade e respeito pelos outros, traços 
corretos, boa voz, um ritmo dialogal de leitura e –exigência suprema- um ar 
inteligente (CASOY, 1993, p.119). 

 

 
 
 
 
 
 
 



2. A centralidade da mídia 
 
2.1 Informação a moeda mais forte do milênio 

 
A informação está a cada dia mais próxima dos indivíduos. Acordamos pela manhã e 

já ligamos o rádio e a televisão em busca de descobrir como estará o tempo. Os primeiros 

minutos do dia já são divididos com os veículos de comunicação. Durante o noticiário, vamos 

absorvendo as diversas informações passadas, e ao mesmo tempo em que ouvimos vamos 

associando as notícias recebidas ao nosso cotidiano. O rádio se torna a companhia até o 

trabalho. As informações sobre o trânsito, ao vivo, alertam quais locais estão congestionados. 

O chegar ao trabalho  é marcado pela abertura do jornal e o contato com as manchetes.  

Neste contato, o leitor constrói a sua opinião sobre o assunto, associando o que já foi 

visto através dos conteúdos impressos e as imagens. A vida social se desenvolve com a 

variedade de elementos enviados pelos meios de comunicação desde a produção, o 

armazenamento, circulação e consumo de dados. Desta forma a Internet demonstra a rapidez 

no acesso a estes dados, onde no momento em que abrimos o e-mail verificamos quais fatos 

ocorreram nos últimos minutos. Somos rodeados pela construção da realidade, pela mídia. 

Estudos enfatizam como o conteúdo das mensagens da mídia interfere no nosso cotidiano.  

Desde o início das sociedades modernas os meios de comunicação 
contribuíram decisivamente para a construção da subjetividade dos seres 
humanos. Sempre em sintonia com o surgimento e consolidação das 
sociedades capitalistas modernas, desenvolveram-se de forma espantosa: é 
impossível hoje pensar o mundo contemporâneo sem levar em conta o papel 
da mídia. Um dos traços fundamentais deste mundo contemporâneo é 
exatamente o inesgotável fluxo de conteúdos simbólicos, disponibilizados 
pelos meios de comunicação a um número cada vez maior de pessoas e que, 
de certa maneira, conformam a realidade, as relações sociais e a 
subjetividade individual (GUARESCHI, 200,p.43) 

 

 Saindo do trabalho, a conversa no bar com os amigos reflete através dos assuntos as 

experiências de vida. Experiências que em parte surgem da contribuição da união dos 

conteúdos recebidos pelos veículos de informação à cultura da sociedade, leituras, relações, 

entre outros aspectos. Esta informação torna-se crucial para que a sociedade compreenda 

assim o todo, ou seja, possibilite construir horizontes maiores de conhecimento nos campos 

políticos, sociais e econômicos. Este intercâmbio de informações enfatiza a capacidade e o 

poder da informação no contexto amplo da vida social aliado ao aparato tecnológico possuído 

pelos veículos de comunicação.  



  Estas características se enquadram a um período que qualificamos como 

globalização, este período se expande após a Terceira Revolução Industrial na década de 

setenta, com a introdução de novas tecnologias. Esta revolução tecnológica só tornou-se 

possível devido à outra globalização, a das comunicações, onde veículos estão conectados 

cada vez mais em forma de rede. Assim, passamos a viver em uma sociedade mediada por 

uma cultura mídiática, pois em qualquer ato do cotidiano os meios de comunicação estão 

presentes.  Conforme Pedrinho Guareschi:  

A informação é a moeda mais forte do milênio. Quem a possui detém o 
poder. Não há uma instância sequer em nossa sociedade que não tenha a ver 
com a informação e a comunicação. Economia, educação, política, religião, e 
etc. Cada uma dessas realidades se torna incompreensível fora da mídia 
(GUARESCHI, 2005, p.58).  

 

 O importante papel que a mídia possui contribui para a formação das sociedades 

contemporâneas, e este impacto que a comunicação exerce sobre as sociedades também é 

pensado por Pierre Bourdieu. Esta interação entre os indivíduos se dá devido à interpretação 

que possuímos da realidade a partir dos conceitos provocados pelas mídias, com destaque 

para Bourdieu, pela televisão:  

 

E insensivelmente, a televisão que se prende um instrumento de registro 
torna-se um instrumento de criação da realidade. Caminha-se cada vez mais 
rumo a universos em que o mundo social é descrito/prescrito pela televisão. 
A televisão se torna o árbitro do acesso à assistência social e política 
(Bourdie, 1997,p.29) 

 

 Os meios de comunicação favorecem, assim, os indivíduos na construção de idéias 

políticas, econômicas e sociais, sendo que neste contexto em que os meios interferem 

diretamente nos atos e pensamentos deles considera-se que os produtores da informação são 

detentores de uma espécie de poder, já que as pessoas dão sentido aos produtos da mídia e os 

incorporam em suas vidas.  

As “razões” de por que fazemos o que fazemos passam por 
outros canais e são legitimados e impulsionados por outros fatores 
bem mais amplos que o racional e o cognitivo: nessas supostas 
“razões” estão também presentes elementos míticos, afetivos, 
religiosos, culturais, tradicionais, ligados a status, poder, prestígio. È a 
isso que chamamos de representações sociais (GUARESCHI, 
200,p.69) 

 



 A informação composta pelos mais diferentes conteúdos, é colocada todos os dias à 

disposição de um número incalculável de pessoas, em locais cada vez mais amplos e em 

velocidade cada vez maior. Não importa onde estejamos hoje, com as novas tecnologias da 

comunicação já é possível alcançar indivíduos e os manter conectados a uma forma de rede de 

informação. Estar ligado à informação, a notícia, já se tornou, neste século, algo tão 

corriqueiro da vida social. Surgem serviços de comunicação cada vez mais especializados que 

disponibilizam ao público a possibilidade de acesso ao conteúdo das mídias das mais 

diferentes formas. Com isso calcula-se o domínio e impacto que os meios como impressos, 

audiovisuais e eletrônicos causam na formação de opinião e construção da realidade.  

 John B.Thompson afirma uma teoria social da mídia ao concluir que com a 

modernidade incorporada aos meios de comunicação, a reorganização do espaço e do tempo 

foi alterada. Compreende-se que o advento da comunicação trouxe a possibilidade das 

mensagens serem transmitidas diminuindo o distanciamento e eliminado a demora. Thompson 

afirma que estudos sociais e psicológicos buscam compreender os efeitos a curto ou longo 

prazo de exposição às mensagens da mídia. Entendendo o fato, é certo que, a recepção dos 

produtos da mídia é uma rotina, uma atividade prática que muitos indivíduos já integram 

como parte de suas vidas cotidianas (THOMPSON, 2002). Refletindo sobre Thompson, 

Contudo, Pedrinho Guareschi estuda o papel que a comunicação desempenha no cotidiano no 

ato de representar. 

A questão central da teoria das representações sociais quer responder é: por 
que realmente as pessoas fazem o que fazem? Por que as pessoas compram, 
votam, se reúnem? Por que as pessoas desempenham tais ações, em vez de 
outras? (GUARESCHI, 200,p.69). 

  

Nesta sociedade, a informação e a comunicação possuem um significado de poder, e 

estamos constantemente ligados a elas. Hoje o fator primordial é a informação, pois estudos 

apontam que notícia altera a forma como as pessoas aprendem, compram e se relacionam. 

Uma informação pode comover um grande grupo a ponto de provocar medo ou calma. E 

mesmo que estejamos longe de aparelhos comunicacionais, discutimos assuntos gerados pela 

mídia. Isto mostra sua capacidade de penetração e comoção.  

Entre as questões ligadas ao papel da mídia há proposições de que os veículos de 

comunicação constroem a realidade, ou seja, os fatos ganham ou não importância a partir do 

momento que são assistidos nos veículos de comunicação. Segundo Pedrinho Guareschi “a 

mídia não só diz o que existe e, conseqüentemente, decide o que não existe pelo seu silêncio, 



mas dá uma conotação valorativa, de que algo é bom e verdadeiro, em relação à realidade 

existente” (GUARESCHI, 2005,p.62) 

 

2.2 A cultura veiculada pela mídia 

 

Entre os estudos realizados a respeito do papel que a mídia exerce no cotidiano dos 

receptores, nesta pesquisa refletimos de acordo com as afirmações realizadas por Douglas 

Kellner :  

Afirmamos que a cultura da mídia é um terreno de disputa no qual grupos 
sociais importantes e ideologias políticas rivais lutam pelo domínio, e que os 
indivíduos vivenciam essas lutas por meio de imagens, discursos, mitos, e 
espetáculos veiculados pela mídia (KELLNER, 2001,p.10) 

 

 Neste contexto o autor afirma que os veículos de comunicação são capazes de modelar 

os indivíduos, para isso evidenciam e cultivam as potencialidades de cada um como suas 

capacidades de fala, ação e criatividade. Em geral os veículos de comunicação participam 

deste processo contribuindo profundamente em muitos aspectos da nossa vida diária.  

 Este compartilhamento de atos e idéias que possuímos, no sentido de que a mídia atua 

gerando pensamentos e comportamentos unindo a nossas crenças, conceitos de instituições, e 

a práticas da publicidade configuram “trocas simbólicas”.  

 
A comunicação passa a ser o mecanismo, a relação básica, para a 
concretização dessas trocas simbólicas. Nos dias de hoje seu papel passa a 
ser cada vez mais cada vez mais central e importante. A partir da invenção 
da imprensa, e com o aumento da população alfabetizada, essa importância 
se multiplica. (GUARESCHI, 200,p.37) 

 
 Esta capacidade desencadeada pelos veículos de comunicação em relação à opinião, 

idéias e consumo, também pode ser vista em afirmações feitas por Morin. A isto o autor 

chama de “teoria do anel”: “Em que o homem está para a cultura assim como a cultura está 

para o homem”. Em outras palavras nós, enquanto expectadores, construímos a nossa cultura 

de acordo com as relações da sociedade, dos grupos, e assim como a cultura nos faz.  

 Durante todo o tempo cidadãos como leitores, telespectadores, ouvintes, entre outros 

estão ligando sentidos de cultura, idéias e opiniões a partir de idéias transmitidas pelas 

mensagens da mídia, associando ao contexto em que vivem. Esta construção de identidade e  

associações da vida social se dá a partir das noções de mundo, significados e efeitos, muitos 

deles a partir do que é assistido, lido e ouvido.  

 



A cultura veiculada pela mídia transformou-se numa força dominante de 
socialização:suas imagens e celebridades substituem a família, a escola e a 
igreja como árbitros de gosto, valor e pensamento, produzindo novos 
modelos de identificação e imagens vibrantes de estilo, moda e 
comportamento. Com o advento da cultura da mídia, os indivíduos são 
submetidos a um fluxo sem precedentes de imagens e sons dentro de sua 
própria casa, e um novo mundo virtual de entretenimento, informação, sexo 
e política está reordenando percepções de espaço e tempo, anulando 
distinções entre realidade e imagem, enquanto produz novos modos de 
experiência e subjetividade (Kellner, 2002,p.27). 

 
 Esse processo de disseminação da cultura ocorre devido ao crescimento dos 

equipamentos de comunicação e pela capacidade com que a informação chega, hoje, aos 

receptores. A TV a cabo por satélite, o DVD, computadores pessoais, celulares, todos estes 

produtos aceleram a capacidade de produção e reação das mensagens aos receptores. Esse é 

um dos fatores do aumento do poder da cultura veiculada pela mídia. Kellner refere-se 

também às mudanças criadas pelas novas tecnologias e os novos modos de experiencia 

cultural.  

A cultura está cada vez mais importante em todos os setores da sociedade 
contemporânea, com múltiplas funções em campos que vão do econômico ao 
social. Na economia, sedutoras formas culturais modelam a demanda dos 
consumidores, produzem necessidades e moldam um eu-mercadoria com 
valores consumistas. Na esfera política, as imagens da mídia têm produzido 
uma nova espécie de política de frases de impacto descontextualizas, o que 
lhe confere posição central da vida política. Em nossas interações sociais, as 
imagens produzidas para a massa orientam nossa apresentação do eu na vida 
diária, nossa maneira de nos relacionar com os outros e a criação de nossos 
valores e objetivos sociais. À medida que a importância do trabalho declina, 
o lazer e a cultura ocupam cada vez mais o foco da vida cotidiana e assumem 
um lugar significativo. Evidentemente, devemos trabalhar para euferir os 
benefícios da sociedade de consumo (ou ora herdar as riquezas suficientes), 
mas supõe-se que o trabalho esteja declinado em importância numa era em 
que, segundo se alega, os indivíduos obtêm mais satisfação do consumo de 
bens e das atividades de lazer do que das atividades laboriosas. (KELLNER, 
2001,p.29). 

 
 Neste processo em que aspectos são desenvolvidos em torno da mídia como um agente 

contribuídor para a cultura dos indivíduos, Thompson (2002) salienta que os meios de 

comunicação possuem uma simbologia relacionada à produção, o armazenamento e a 

circulação de materiais que os indivíduos produzem e recebem. A esta atividade Thompson 

classifica como “conteúdo simbólico”, uma característica penetrante na vida social. Notamos 

que muitas das informações que detemos sobre determinadas regiões e culturas de outros 

países são construídas através dos veículos de informação.  

 
Os indivíduos se  ocupam constantemente com as atividades de expressão de 
si mesmos em formas simbólicas ou de interpretação das expressões usadas 



pelos outros; eles são continuamente envolvidos na comunicação uns com os 
outros e na troca de informações de conteúdo simbólico. Assim fazendo, se 
servem de toda sorte de recursos que descreverei como “meios de 
informação e comunicação”. Esses recursos incluem os meios técnicos de 
fixação e transmissão; as habilidades, competências e formas de 
conhecimento empregadas na produção, transformação e recepção da 
informação e do conteúdo simbólico (THOMPSON, 2002,p.24).  

 
 Todo este processo de trocas simbólicas é facilitado hoje como vinha descrevendo 

Thompson em concordância com Guareschi ao afirmar que o conteúdo simbólico e a 

informação são colocados à disposição de um número incalculável de pessoas, em espaços 

cada vez mais amplos e em velocidade sempre maior, isto devido à incorporação de 

tecnologias aos meios de comunicação e a dimensão maior do acesso envolto dos 

consumidores do que é produzido.  

A convicção de que as situações locais, nacionais e globais dos nossos dias 
são articuladas entre si por meio dos textos da mídia; esta, em si mesma, é 
uma arena de lutas que os grupos sociais rivais tentam usar com o fim de 
promover seus próprios programas e ideologias, e ela mesma produz 
discursos políticos conflitantes, muitas vezes de maneira contraditória. Não 
exatamente o noticiário e a informação, mas sim o entretenimento e a ficção 
articulam conflitos, temores, esperanças e sonhos de indivíduos e grupos que 
enfrentam um mundo turbulento e incerto (KELLNER, 2001,p.32) 

 
 Este impacto estudado a respeito do cruzamento que é exercido pelos veículos 

de comunicação nas relações sociais do cotidiano produz comportamentos e vai sofrendo 

transformações e modificando ao longo dos anos junto com as sociedades. Na transmissão dos 

veículos de comunicação, dentro deste papel de construção da realidade, valores são passados 

através de seus conteúdos, implicitamente maneiras de como devemos agir, falar e pensar. 

Assuntos que não terão relevância para discussão não são colocados em pauta, somente o que 

despertará um interesse no público a ser discutido nas ruas e no trabalho será noticiado. Este 

âmbito de construção da realidade desenvolvido pela mídia parte da idéia de que grande parte 

da população não tem condições de conhecer outros lugares, ler, pesquisar, portanto, passam 

horas frente a meios de comunicação e só conhecem diferentes parâmetros sociais de acordo 

com aquilo que a elas é exposto. 

  Percebe-se, portanto, que as pessoas estão cada vez mais preocupadas com o 

que aparece na mídia, como os artistas se vestem, o que fazem, como agem e vivem, enfim, o 

que aparece nos veículos de comunicação confirma uma maneira de como as pessoas, 

supostamente, tentam ser. “As pessoas assistem com regularidade a certos programas e 

eventos; há fãs das várias séries e estrelas com um grau incrível de informação e 



conhecimento sobre o objeto de sua fascinação; as pessoas realmente modelam 

comportamentos, estilos e atitudes pelas imagens da televisão” (KELLNER, 2001, p.303). 

    

2.3 A mídia: construção da realidade, entretenimento, sociabilidade e espetáculo 

 

Maria Elisabeth Rondeli, ao relatar sobre o papel desenvolvido pelos meios de 

comunicação, parte de uma discussão seguindo alguns aspectos. Um deles é de importância 

neste trabalho, é a mídia em contribuição para um processo de construção da sociabilidade. 

Neste vértice da sociedade contemporânea esta construção de uma realidade tem como prática 

mediadora a presença dos processos comunicacionais. Neste processo estes meios favorecem 

decisivamente para a consolidação de um espaço público, onde, de uma convivência com 

indivíduos, os espaços vão tornando-se midiáticos, conceituando assim uma mudança no que 

classificamos como “espaço público”. 

 
A partir das possibilidades de inserção tecnológica- não mais os desenhos 
das praças, ruas e locais de encontro derivados e planejados por uma 
arquitetura, mas um ligar sem base espacial, geográfica ou territorial que 
permite, sobretudo, ao individuo estar fixo num ponto mínimo do espaço 
físico embora podendo experimentar, pelas tecnologias da comunicação, 
uma mobilidade e velocidade desconhecidas. Com isso assistimos a uma 
experiência social que se reorganiza dia a dia sobretudo a partir das suas 
relações com o espaço e o tempo. (RONDELLI, 1996, p.32) 
 

 
 Vejamos que este conceito de sociabilidade começa de uma experiência cotidiana, 

contudo, o mundo atual compartilhado ao lado de um aparato tecnológico, informatizado e 

midiatizado faz com que conceitos sejam refletidos. Estas múltiplas experiências midiáticas 

criam portanto uma idéia de “novo espaço social”. 

 

Talvez estejamos também diante da necessidade de uma melhor explicação 
do conceito de comunicação, que, como sabemos, vai desde os contatos 
comunicativos primários sustentados pelas relações face-a-face até os 
contatos comunicativos que pressupõem poucos emissores e milhões de 
emissoras mediados pelo canal técnico, como por exemplo, a produção de 
notícias do telejornal que falam de realidades distantes à experiência trivial 
mas que, nem por isso, deixam de informá-lá (RONDELLI, 1996, p.42). 

 
No conceito de comunicação citado por Rondelli aparece a palavra realidade, é 

justamente neste sentido que os veículos de informação também atribuem na transmissão 

dentro de um papel de construção da realidade, ou seja, esta é uma característica ideológica da 

mídia: 



 

A Ideologia, pois, é uma retórica que tenta seduzir os indivíduos para que 
estes se identifiquem com o sistema dominante de valores, crenças, e 
comportamentos. Reproduz as condições reais de existência desses 
indivíduos, mas de uma forma mistificada na qual eles não conseguem 
reconhecer a natureza negativa e historicamente construída, portanto 
modificável, de sua sociedade. (KELLNER, 2001,p.147). 

 

Esta centralidade da mídia é discutida desde a outra abordagem em investigações 

realizadas por María Cristina Mata (1999), em que a autora descreve que a construção da 

realidade se dá através de fontes de informação e de entretenimento, ou seja, o indivíduo 

através dos meios de comunicação imagina uma realidade e a constrói.   

 
Podemos, por exemplo, reconhecer a centralidade que forma 

adquirindo os meios de comunicação na vida cotidiana como fontes de 
informação e entretenimento, como fontes da construção do imaginário 
coletivo entendidos como espaços (MATA, 1999,p.82)  

 

Em conformidade com as afirmações referidas por Guareschi e Kellner, esse sentido 

de formação cultural dominante entre meios de comunicação e público tem referências devido 

ao tempo que o público disponibiliza para o consumo das informações. Quanto mais o público 

compartilha do que é produzido pelos meios de comunicação, maior ,conseqüentemente, é a 

força das esferas de produção, de modo que a construção da realidade e a legitimação da vida 

social, aos poucos vão sendo construídas, como conclui Mata (1999). Sabe-se, entretanto, que 

os receptores, ou seja, os ouvintes, telespectadores, leitores,  não são passivos ao que a eles é 

exposto. As informações são percebidas de acordo com a realidade vivida de cada indivíduo 

dentro da sociedade.  

Neste raciocínio compreendemos que o desenvolvimento da mídia tem alterado a 

compreensão do lugar e do passado construindo uma realidade e também transformando, de 

certa forma, a maneira como olhamos para a nossa cultura. Atualmente poucas são as pessoas 

que chegaram à totalidade dos fatos através de experiências próprias, relatos de testemunhas 

ou interações face a face. Este processo de interação face a face mantém ainda um papel 

importante na legitimação dos fatos, porém a cada dia a nossa compreensão do passado se dá 

através de um conteúdo simbólico presente nos produtos das indústrias da mídia (Thompson 

2002), ou seja, antigamente grande parte dos acontecimentos e fatos não presenciados pelos 

indivíduos eram descritos através de interações entre os indivíduos. Hoje o que se observa é a 

presença da mídia, através de relatos em uma trajetória ideológica do consumo e da auduência 



intervindo na descrição do passado e do presente. Nesse contexto, a informação tende a ser 

um espetáculo a fim de conquistar o consumo da informação.  

 Veículos de comunicação tendem a agir de forma a tornar os fatos um espetáculo com 

o objetivo de chamar a atenção cada vez mais. O simples fato pode ser a notícia bombástica. 

O crime é exposto ao ar várias vezes ao dia. Quanto mais o assunto repercutir na sociedade e 

nos próprios veículos, maior relevância terá esta informação. A isto consideramos o 

espetáculo produzido pela mídia.  Principalmente a televisão exerce uma forte relevância 

quanto a este espetáculo, pois produz um fascínio pela utilização das imagens. Este veículo 

além de promover o entretenimento, contém forte capacidade de formar opinião e 

comportamentos. Nesta premissa de mídia e espetáculo, conclui-se que veículos de 

comunicação exibem uma realidade própria dando margem a uma nova ontologia dos fatos, 

ou seja, procuram fazer do acontecimento algo que prenda ao máximo a atenção dos 

receptores. 

É partindo deste parâmetro que o autor Eduardo Subirats comenta em seu livro “A 

cultura como espetáculo” sobre como a televisão, por exemplo, lida com a questão do 

simulacro, as esferas da vida, a emoção e a realidade alheia. O real ganha uma nova dimensão 

onde a representação torna-se um efeito ilusório para adquirir uma realidade com dimensões 

maiores do que as próprias dimensões reais. Assim a cena real  ganha um contexto de imagens 

e texto com condições técnicas tão surpreendentes em condições virtuais a ponto de serem 

comparadas a ficção, a um sonho. E quantas vezes nós como telespectadores, ouvintes, 

leitores, não questionamos quanto à veracidade da informação. O fato se torna tão bárbaro ao 

olhar pela mídia, que os questionamentos sobre o real e o ilusório surgem. Às vezes o mundo 

é convertido na forma de espetáculo, como cita Subirats (1989). 

A dimensão fundamental da reprodução da realidade pela mídia não reside 
em seu caráter instrumental, como extensão dos sentidos e da experiência, 
nem em sua capacidade manipulatória, como fator condicionador da 
consciência, mas sim em seu valor ontológico, como princípio gerador do 
real. Reagimos a seus estímulos com maior intensidade do que diante da 
realidade da experiência imediata. Um acontecimento casual: escândalos, 
crimes, ou uma palavra de ordem política. Ao reproduzi-lo como imagem 
midial, se converte num acontecimento universal. Não importa quão 
insignificantes possam ser suas características particulares. Um acidente 
casual ou o sorriso de um presidente adquirem conotações metafísicas de 
uma qualidade essencial, assim que se produzem em imagens da mídia, e, na 
fictícia grandeza além de toda escala humana de sua real intranscendência, 
podem apaziguar conflitos, organizar guerras e transformar decisivamente o 
mundo. Inversamente um fato de vital importância se perde na noite do nada 
e do inconsciente na medida em que não é produzido como espetáculo no 
mundo.No reino do simulacro, a condição ontológica do ser uma coisa é sua 
transformação em imagem. Pois só a imagem é real. Daí a corrida obsessiva 



de todos contra todos para alcançar, nas câmeras dos vídeos, a redenção 
metafísica da sua singularidade negativa. Daí também, o afã em ocultar aos 
olhos da tela o que se quer reduzir a nada. Pois o que não se torna espetáculo 
não é. Trata-se do nominalismo realizado, da acabada consumação do 
mundo como imagem. (SUBIRATS, 1989, p.73-74) 

 

2.4 O papel da Mediação da mídia 

 

Neste contexto apresentado, em que as comunicações norteiam a produção de uma 

realidade, classificamos o moderno como uma sociedade midiatizada. O coletivo passa a 

identificar a informação através de um simulacro devido à tecnologia das mídias, estas que 

passam a mediar os atos do cotidiano: 

A comunicação midiática se encontra em uma situação de trocas 
aceleradas, como resultado da evolução dos dispositivos tecnológicos e da 
emergência de novas tecnologias, também resultado da evolução da 
demanda. A partir de certo ponto, a comunicação midiática gera um processo 
de midiatização das sociedades industriais1 (VERÒN,1997,p.7). 

 

Assim como aparece para Silverstone, nos estudos relacionados à comunicação existe 

o conceito de mediação exercida pelos veículos de comunicação. Assim: “mediação nada 

mais é do que os meios de comunicação destinar discursos para gerar um sentimento de 

compreensão das situações que aplicamos” (VERÓN, 1997), ou seja, conclui o autor, um 

sentimento para explicar e compreender situações e acontecimentos que tratamos. 

 Todas estas questões relacionadas ao processo de mediação estão ligadas aos 

dispositivos tecnológicos de produção e reprodução das mensagens. A maneira que se traduz 

este processo de formulação de um sistema, em que se criam significados para a existência de 

um sentido, é chamado por Eliseo Verón de “mediologia”: “conjunto de técnicas socialmente 

determinadas como instrumentos de transmissão e circulação simbólicos. É um conjunto que 

excede a esfera de meios contemporâneos como impressos eletrônicos entendidos como 

instrumentos de difusão massiva (impressos, rádio, televisão, cinema e publicidade)” 

(VERÓN, 1997, p.05). 

  A mídia está ligada à maneira como agimos. Pressupõe-se que devido a isso 

surgem idéias no conceito de mediação, considerada como tradução, em comparação com a 

maneira que tentamos interpretar o texto. O processo de mediação, segundo Roger 

Silverstone, nunca é completo e sempre transformativo, nunca satisfatório e sempre 

contestado. A tradução nada mais é do que o processo de interpretação das palavras com a 

                                                 
1 Texto traduzido a partir do espanhol. 



finalidade de adquirir confiança, ou seja, a partir do momento que realizamos a leitura de 

algo, com dados suficientes e convincentes, estamos compreendendo, nos familiarizando e 

acrescentando significados ao nosso discurso para ter argumentos suficientes a ponto de 

conversar depois com outros indivíduos. Por isso a idéia de que a mídia representa algo para a 

sociedade, incluindo significados e valores. “A mediação é infinita, produto do 

desencadeamento textual das palavras, nos atos e nas experiências da vida cotidiana, tanto 

quanto pelas continuidades da mídia de massa e da mídia segmentada” (SILVERSTONE, 

2002, p.37). 

 Para Silverstone (2002), a mediação é vista como um processo de interpretação. É uma 

tradução. Já no contexto de Verón (1997), a mediação é vista como uma produção de 

significados criados a partir do que é visto nos meios de comunicação. Com este mesmo 

conceito se deparou Nilda Jacks, que ao analisar o processo de mediação com relações sociais 

trouxe aspectos em relação aos estudos sobre este âmbito na televisão: “A TV, portanto, 

também é uma mediadora, como instituição social que produz significados e ganha 

legitimidade frente à sua audiência. Além de ser um meio tecnológico de reprodução da 

realidade, também a produz, provocando reações racionais e emocionais nos receptores” 

(Jacks, 1999,p.52).  

 Thompson elabora um referencial teórico que possibilite compreender características 

distintivas dos meios de comunicação e o curso específico de seu desenvolvimento. A chave 

desse referencial ele chamou de “midiação da cultura moderna”. Isto em um conceito mais 

amplo da midiatização. Porém todo seu aparato de estudo está voltado para a construção da 

realidade através dos meios de comunicação. Esta construção que não se dá em proporções 

maiores pelo contato face a face foi classificada como “Interação Mediada”. Significa que as 

transmissões simbólicas, mediadas por um aparato técnico da indústria da mídia estão cada 

vez mais rodeadas por uma rede complexa, de interesses institucionais.  

 
Com o desenvolvimento dos meios de comunicação, a interação se dissocia 
do ambiente físico, de tal maneira que os indivíduos podem interagir uns 
com os outros ainda que não compartilhem do mesmo ambiente espaço-
temporal. O uso dos meios de comunicação proporciona assim novas formas 
de interação que se estendem no espaço (e talvez também no tempo), e que 
oferecem um leque de características que as diferenciam das interações face 
a face. O uso dos meios de comunicação proporciona novas formas de ação à 
distância que permitem que indivíduos dirijam suas ações para outros, 
dispersos no espaço e no tempo, como também responderem a ações e 
acontecimentos ocorridos em ambientes distantes (THOMPSON,2002,p.77-
78). 

 



 Considerando o que vimos, a mediação dos meios de comunicação é definida hoje 

como midiatização. Um crescimento das tecnologias de comunicação e da indústria do 

espetáculo. Estudo dos meios com objetivo de compreender as situações que se aplicam aos 

meios de comunicação. A midiatização está muito ligada à globalização (Verón,1997), é um 

efeito, sentido, produzido nos receptores aos quais estudiosos buscam explicar.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Formaturas e Mídia 

 

3.1 A Solenidade: Colação de Grau 

 

 É cada vez maior o papel desempenhado pelas universidades para a sociedade. É 

destas instituições de ensino superior que sairão para o mercado de trabalho aqueles que um 

dia eram jovens recém saídos do Ensino Médio. A função das Instituições de Ensino Superior 

hoje, de acordo com as áreas afins dos indivíduos, é criar condições suficientes para que, ao 

término da graduação, que pode variar de quatro a seis anos, o universitário possa exercer a 

profissão escolhida.  

 A sociedade acompanha todos os momentos dos estudantes que buscam ingressar na 

Universidade. Na aprovação no vestibular já presenciamos o uso de faixas expostas nas casas 

e a realização da primeira festa comemorativa. Do ingresso à Universidade já iniciam os 

comentários a respeito do dia que, para os que acompanham o aluno, é muito esperado: a 

Colação de Grau, formatura ou festa de formatura.  

 Passaram-se alguns meses ou até o primeiro ano de curso, e alguns alunos formandos 

se organizam, estruturando uma equipe, dando origem à comissão de formatura. Esta 

comissão será responsável por estruturar e organizar todos os passos necessários para a 

concretização das comemorações referentes à formatura.   

 A Formatura é um ato acadêmico chamado de colação de grau. Neste ato há símbolos 

com sentidos marcantes na vida do formando. Este ritual torna-se significativo, pois é um 

momento de passagem em que o aluno entra no recinto onde acontece à cerimônia e sai como 

bacharel ou licenciado. Todos os atos marcados pela Colação de Grau afirmam o fim da 

trajetória estudantil marcada pelo ingresso à Universidade e pelo cumprimento das exigências 

formais e acadêmicas. Este ato de formatura marca, portanto, um nível de conclusão do ciclo 

de estudos em que o formando assinará a ata de formatura da Instituição lhe dando a 

capacidade de exercer a profissão escolhida. 

 A expectativa dos formandos, familiares e sociedade para este momento que se 

configura como uma comemoração dos concluintes do curso de graduação universitária, é 

algo que marca a memória destas pessoas. Neste ato acadêmico há a presença de certos ritos. 

Inicia-se a colação e entram as autoridades universitárias responsáveis pela realização de tal 

ato: Reitor ou seu representante, coordenador ou diretor (responsável pela imposição do 

respectivo grau), paraninfo e patrono. A figura do paraninfo, expressa a condição de protetor, 



padrinho, ou ambas designações, responsável pela entrega simbólica do diploma ao formando. 

Já o patrono é aquele que dá seu nome à turma.  

 Logo mais próximo à mesa, junto às autoridades, estão os homenageados indicados 

pelos formandos. A eles são concebidos a honra, reconhecimento e mérito administrativo 

devido ao convívio e acompanhamento dado ao longo do curso. Por fim, após todos terem 

entrado, abre-se a sessão solene através do convite para que o patrono e paraninfo busquem os 

formandos para ingressarem ao recinto.  

 Todos juntos cantam o Hino Nacional Brasileiro, poema de Osório Duque Estrada e 

música de Francisco Manoel da Silva. Após é prestado, como compromisso expresso do dever 

ético e moral a ser cumprido, o juramento.  

 Inicia-se, portanto, a imposição do grau, realizada individualmente, a cada formando, 

onde a chamada é realizada pelo mestre-de-cerimônias e, ao término da leitura do nome, uma 

música escolhida pelo formando toca enquanto a entrega é realizada. O retorno ao seu lugar é 

marcado pelos apertos de mãos, a entrega do registro profissional e o aceno comemorativo a 

familiares e aos que prestigiam o evento.  

 Logo vêm os discursos, primeiro do orador da turma, escolhido pelos formandos para 

deixar uma mensagem, e, como é habitual, contar aos que assistem como foi a experiência 

acadêmica. A configuração do discurso do recém formado é fundamental para o ato, a 

mensagem que é transmitida é um depoimento do olhar dos formandos sobre a universidade e 

o mercado de trabalho, revelando sinais do compromisso profissional. 

 Já o discurso do paraninfo, geralmente, contém elementos mais institucionais, é 

crítico, reflexivo. O padrinho usa deste momento para desejar sucesso aos afilhados e buscar 

perspectivas para o futuro profissional de todos.  

  Os pais possuem uma representatividade importante no contexto da formação 

acadêmica. Responsáveis pelo incentivo e apoio, merecem méritos e, devido a isto, em 

protocolos é incluída na solenidade a homenagem aos pais, composta geralmente por um 

discurso de agradecimento realizado por um formando que após, com freqüência, os convida a 

assistir a um clipe no telão. 

 Neste clipe, fotos de quando os concluintes eram crianças e fotografias em família são 

apresentadas. Em alguns casos, os formandos podem usar falas ao invés de imagens. Ao 

término do clipe, os graduados descem do palco para realizar a entrega de uma lembrança, 

geralmente flores, podendo ser fotos ou algo que caracterize o curso. Após os cumprimentos, 

retornam ao palco para que o reitor da universidade faça a declaração de encerramento da 

sessão solene de colação de grau.  



 Nestes aspectos a colação de grau é caracterizada como um rito de passagem, 

composta por símbolos, entre eles o elemento principal: a vestimenta, toga e beca. 

 
O cerimonial possui uma gama enorme de símbolos manifestados, 

quase que se automaticamente, ao tempo que o mesmo se desenvolve e 
possibilita a criteriosa compreensão do seu sentido. Assim como a existência 
humana é repleta de ritos, que têm em si símbolos, o cerimonial tenta 
insistentemente fortalecer os mesmo. Fora o caráter simbólico que o 
cerimonial produz, esse explicita alguns símbolos como a Bandeira 
Nacional, o Hino Nacional, as Armas Nacionais e as cores Nacionais. No 
cerimonial universitário, a mesma simbologia está presente, além dos 
símbolos que expressam as áreas do conhecimento manifestadas nas diversas 
formações profissionais e perpetuados por seu sentido (AZZOLIN, 
1997,p.38-39).     

 

3.2 A Observação  

 

A pretensão deste trabalho é compreender como a mídia se insere hoje em rituais de 

comunicação. O objetivo é expandir o conhecimento sobre o papel que a comunicação 

desenvolve no cotidiano das pessoas. No entanto, na pretensão de estudar os efeitos das 

mídias sobre os rituais escolhemos os cerimoniais de formaturas. Atos solenes que estavam 

próximos do cotidiano nosso de pesquisador. Claro que aqui, não conseguiremos abranger a 

totalidade da cultura da mídia sobre estes eventos, devido ao fato de que necessitávamos de 

um conhecimento muito amplo das diversas áreas do conhecimento como a antropologia, a 

sociologia e principalmente as relações públicas.  

Diante desta complexidade tentamos demonstrar através da pesquisa bibliográfica 

presente nos capítulos anteriores, conceitos que nos ajudassem a compreender nosso objeto de 

estudo. Ao longo da pesquisa bibliográfica conceituávamos significados de rito,  ritual, 

cerimônia, e mestre-de-cerimônias, percebendo a ligação que estes possuem com o imaginário 

dos indivíduos. A comparação dos conceitos de mediação, espetáculo e cultura das mídias têm 

relação com o imaginário, este que é desencadeado como notamos através de processos 

também presentes nos rituais.  

Após delimitarmos os conceitos, refletindo diante das bibliografias, pesquisas a 

acervos foram realizadas: na biblioteca do Centro Universitário Franciscano, visitas ao 

departamento de pesquisa de monografias, teses e dissertações da Universidade Federal de 

Santa Maria, levantamento de referências da biblioteca da Universidade Federal de Rio 

Grande do Sul, pesquisas no site da Unijuí, PUC-RS, e fontes secundárias como artigos 



publicados em revistas e grupos de estudos. Após a reflexão com o uso dos dados coletados, 

avançamos o desenvolvimento inicial dos objetivos propostos neste trabalho.  

O próximo passo foi realizar visitas pessoais em caráter de observação exploratória 

aos locais onde as cerimônias eram realizadas. O trabalho de campo foi construído 

principalmente com base em técnicas de observação, recurso que se caracteriza como uma 

importante ferramenta na coleta de dados (Becker, 1999) 

A observação participante não só como instrumento de captação de dados 
mas, também, como instrumento de modificação do meio pesquisado, ou 
seja, de mudança social. Representa um processo de interação entre teoria e 
métodos dirigidos pelo pesquisador na sua busca de conhecimento não só da 
“perspectiva humana” como da própria sociedade (HAGUETTE, 1987, 
p.69). 

 

Não podemos excluir as experiências pessoais vividas com estes eventos atuando 

como mestre-de-cerimônias ao longo de alguns anos. Porém no quadro atual da pesquisa, 

foram utilizadas técnicas de coleta de dados específicas para fundamentar a construção de 

uma análise, como forma de legitimação das idéias que estavam sendo construídas.  

Buscou-se esclarecer, através da observação, reflexões sobre o modo como o  

cerimonial se insere no contexto das mídias e do espetáculo, percebendo portanto as 

alterações e modificações em diferentes eventos quanto às semelhanças, comportamentos, 

linguagens e símbolos. “O observador está em relação face a face com os observados. Logo o 

observador é parte do contexto, sendo observado no qual ele ao mesmo tempo modifica e é 

modificado por este contexto” (HAGUETTE, 1987, p.71). 

As primeiras solenidades observadas já com uma construção dos objetivos do projeto 

foram as solenidades de colação de grau dos cursos de : Nutrição (UNIFRA, 25/08/06), 

Sistemas de Informação e Administração (ULBRA, 26/08/06), Farmácia (UFSM, 01/09/06), 

Administração (UFSM, 08/09/06). Estas foram analisadas devido às datas coincidirem com a 

época de pesquisa de campo propostas pelo cronograma. Após estas análises iniciais das 

formaturas, resultamos na construção de um diário de campo. 

 
O diário será o lugar do corpo-a-corpo consigo mesmo, até o mundo social 
estudado. A sua segunda função do diário é empírica. Nele vocês anotarão 
tudo o que chamar a sua atenção durante as sessões de observação.[...]. A 
terceira função do diário é reflexiva e analítica, vocês vão reler-se 
regularmente e fazer anotações (WINKIN,1998,p.138-139) 

 

 Da observação exploratória inicial organizamos a produção de um texto descritivo 

refletindo as considerações entre mídia e solenidades. Das descobertas, hipóteses e 



considerações registradas, definimos a escolha dos problemas da pesquisa através das 

situações observadas e partimos para a observação sistemática. 

Assim, diante de todo o processo da pesquisa, dedicando esforços para descobrir 

tópicos que criassem dados que fundamentariam o estudo, buscamos traduzir e induzir 

sentidos para permanecer cada vez mais envolvido pelo trabalho de campo. A conduta de um 

cerimonial, através de um caráter de espectador ao fato, era associada às técnicas usadas no 

jornalismo, já que esta maneira de estudar “o campo” se associa ao trabalho do jornalista. “A 

observação simples é muito útil quando é dirigida ao conhecimento de fatos ou situações que 

tenham certo caráter público, ou que pelo menos não se situem estreitamente no âmbito das 

condutas privadas” (GIL; 1999; p.113). 

A situação agora era buscar o contexto entre autores pesquisados através das 

referências bibliográficas no comparativo do quadro atual do contexto das solenidades com a 

evolução. No processo de pensar sobre as observações, diálogos não formais nos afirmavam o 

aspecto de que, ao longo dos anos, estes atos solenes sofreram mudanças. Sobre este aspecto 

procuramos colocar sob um ângulo de visão as possíveis formas de interação da mídia e 

sociabilidade surgidas a partir de uma comunicação contemporânea, comunicação que cria a 

capacidade de intervenção na realidade dos indivíduos e construção da coletividade frente a 

esta realidade global criada pela mídia.  

Do caráter de pesquisador, alguém que observa com uma guia de pesquisa, aos poucos 

as idéias iam se formulando unindo os conceitos à evolução da tecnologia que se igualava ao 

nosso raciocínio inicial de que as mudanças ocorridas na área da comunicação com o uso de 

linguagens e técnicas, modificaram o nosso cotidiano inclusive o objeto de estudo ao qual 

pesquisávamos.   

De tudo, fomos com o uso de um bloco e uma caneta, a uma das solenidades mais 

tradicionais da cidade de Santa Maria. Analisaríamos finalmente a colação de grau da 54° 

turma de formandos do curso de Direto da Universidade Federal de Santa Maria. Esta que 

com aproximadamente cinqüenta alunos, apresentava um caráter de cerimonial que chama a 

atenção do público e convidados pela estrutura organizada.   

 

 

 

 

 

 



3.3 A formatura do Direito 

 

 
Colação de grau 54° turma de Direito 22/09/2006 

 

Quem chegava nas proximidades no clube Recreativo Dores já notava a movimentação 

de carros. Pessoas transitavam bem vestidas, logo, quem passava pelo local notava o ambiente 

de festa. O entardecer estava quente. Os homens entravam com os casacos nos braços e as 

mulheres cuidavam para não estragar a maquiagem. Na entrada um longo tapete vermelho, e 

ao passar a porta principal já avistamos um grande grupo de pessoas aguardando para a 

realização das fotos. 

O momento era de encontro de amigos e familiares. Entre um abraço e outro e um tom 

alto de conversa os formandos aos poucos iam aparecendo. Uma parada antes de subir a 

escada que leva ao salão Nobre para ver o quadro de formatura. Naquele quadro estava 

exposto os personagens principais daquele momento. Este símbolo demonstrava que uma 

colação de grau estava preste a iniciar. Saindo do hall de entrada do salão já vimos o símbolo 

do direito entre os espelhos do ambiente, ao final da escadaria recepcionistas aguardavam os 



convidados. Entramos no local, palco decorado, passarelas e luzes reforçavam os tons 

coloridos das flores.  

A cerimônia não iniciava, aos poucos todos iam chegando, era um trânsito de pessoas 

para todos dos lados, nervosas, ansiadas, que ao sentar assistiam aos clipes com as músicas 

que passavam no telão entre um assunto e outro de família. Das tantas pessoas que 

aguardavam aparecia um formando em meio ao público que aguardava, que chegava próximo 

de seus familiares para ver se estavam todos ali, conferir se fotografaram, e perguntar os 

últimos detalhes da festa de formatura após a solenidade. 

O evento atrasa, talvez devido à demora da chegada dos professores homenageados. 

Enquanto isso os formandos realizam as fotos em grupo e o brinde com champanhe. 

Notávamos a ansiedade cada vez maior dos formandos, alguns corriam para assinar a ata de 

formatura. Terminadas as últimas fotografias era hora de ensaiar e perguntar os últimos 

detalhes. Um grito de vitória de todos, marca que a hora chegou. Em fila sobem as escadas em 

direção ao salão para o momento que irá os consagrar profissionais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Contribuições da mídia para os Ritos e Rituais no século XXI 

 

4.1 Visibilidade  

 

 Esta reflexão avança no sentido de compreender o atual contexto das cerimônias de 

formaturas. Sempre os rituais buscaram uma integração entre os indivíduos com o uso de 

simbologias. Com o tempo estes rituais sofreram uma evolução acompanhada do 

amadurecimento das sociedades e a chegada de tecnologias. Os antigos rituais ganham novas 

formas, formatos e estilos e perduram até os dias de hoje incorporados na Mídia 

Contemporânea.  

 A mídia é hoje o reflexo de um espaço social contemporâneo, ou seja, reflete as 

características da sociedade, o convívio, a relação, e para isso ela usa de simbologias e 

imagens, artefatos que possibilitam a compreensão de culturas e práticas solenes. É neste 

contexto que as mídias se inserem nos rituais. Antes do início da solenidade da formatura do 

direito da UFSM as pessoas aguardam fazendo comentários sobre acontecimentos que 

assistiram na mídia. Uma senhora que reside aqui, na cidade de Santa Maria, pergunta a sua 

amiga sobre o excesso de chuvas que havia estragado quilômetros de lavoura de soja na 

região Noroeste do estado, local onde mora a amiga. Notavelmente os assuntos do público nos 

momentos que antecedem a cerimônia envolviam os temas abordados pelos meios de 

comunicação. 

De outras formas, a mídia também usufrui destes elementos para se visibilizar e 

legitimar os elementos do ritual, onde o imaginário é mediador das estreitas relações entre o 

solene e a mídia. Quando um indivíduo assiste na televisão sobre o paraíso das praias no 

Nordeste, lê no jornal sobre a fome que atinge as populações da periferia, e ouve no rádio a 

transmissão de um evento, há um despertar do seu imaginário. O receptor, recebe a 

informação e cria um cenário para compreender o acontecimento. Por isso de citarmos que a 

mídia desenvolve a nossa capacidade imaginativa através de sua cultura. Se levarmos isto ao 

ambiente da solenidade do direito que está acontecendo, percebemos, que todos ali buscam 

criar uma boa imagem, os formandos estão representando o sucesso, a vitória, a conquista, o 

correto, bom filho (a). Há uma necessidade de se visibilizar, o se ver.  

Em certos aspectos a mídia cria ambientes de representação através de seus artistas, 

isso desperta sensações nos receptores. Quando olhávamos para os formandos, sentíamos que 

todos possuíam um papel de representação, despertando nas pessoas todo um ambiente de 



imaginação ao prestigiar a solenidade, o ritual, despertamos nas pessoas e em nós mesmos 

este ser imaginável em busca da representação. 

 Se estivermos constantemente conectados ao mundo da tecnologia da informação, é 

claro que dentro de limites nossas relações sociais e culturais,  estaremos absorvendo parte de 

todo este aparato tecnológico. Estamos constantemente rodeados pela informação e por 

tecnologias de informação, é o aparelho de rádio no celular, a televisão portátil, o jornal 

distribuído em todo lugar, a Internet sem fio nos aeroportos. Os acessos são cada vez mais 

fáceis e possibilitam as pessoas a ter uma dimensão de compreensão da cultura atual o que 

desperta uma necessidade de se mostrar à sociedade. Na formatura do direito, o que 

notávamos é que devido a este bombardeio de imagens que estamos constantemente 

recebendo, sentimos a necessidade de ser alguém público também. Quem não quer aparecer 

na televisão hoje? É assim que se dá o processo da visibilidade no momento em que o 

formando recebe o diploma no palco. Todos estão o visualizando, e de uma forma mesmo que 

imperceptível a necessidade dele de se visualizar, ali naquele momento, ao olhar de todos é 

suprida pelo momento.  

É por isso que afirmamos que a mídia está presente neste cerimonial, pois enquanto a 

formatura não tinha seu começo, e durante ela, boa parte dos assuntos abordavam comentários 

sobre algo presenciado na mídia. Isto comprova que estes meios despertam sentimentos nas 

pessoas, e todas estas imagens expostas a nós desencadeiam emoções. Esta necessidade se 

reflete nas relações sociais entre os indivíduos perante a sociedade. É naquela formatura que 

notávamos que este querer se visibilizar, processo de encantamento no público a partir de 

práticas midiáticas diante de um aspecto de mediação, se despertava em todos os bacharéis em 

direito e nos que compõem a universidade.  

É partindo deste caráter da visibilidade que nos perguntamos o porque que nos 

sentimos tão orgulhosos ao visualizar alguém diante de uma câmera e sentimos a necessidade 

de nos visualizar também. Todo aquele aparato tecnológico, flasches, luzes, câmeras, presente 

na formatura no clube Dores, demonstra a afinidade que temos com estas tecnologias que não 

nos causam estranhamento se não tivéssemos a presença destes instrumentos no nosso 

cotidiano com os meios de comunicação. Só possuímos a noção do que é uma câmera digital 

utilizada, suas funções e vantagens porque de certa forma conhecemos as tecnologias da 

informação através dos veículos de comunicação. E é em momentos como na formatura, que 

o desejo que temos de usufruir das câmera e fotos aparece. 

É na televisão, com as imagens, que o despertar da visibilidade aparece mais. Nas 

novelas assistimos constantemente as cenas que buscam nos relatar como é a realidade da 



vida social. Casas maravilhosas, belos artistas, bem vestidos, carros caros, enfim o sucesso, o 

ser bem sucedido. A família, a união mesmo que com alguns apontamentos envolvem o estar 

bem. É nestes exemplos que esta mágica da visibilidade se desdobra. Criamos uma identidade 

social e uma ilusão que nos faz envolver com todos aqueles acontecimentos da TV.  

Ali, na solenidade do Direito, no momento em que o pai entregava junto com a mãe o 

diploma ao formando, uma imagem do imaginário que nos fascina aparecia. A figurativa do 

feliz em família, do momento tratado como sucesso, assim como nas cenas das telenovelas.  

Uma mulher que sentada estava em uma das primeiras fileiras durante a formatura, 

comentava que na dúvida de qual vestido comprava para a solenidade encontrou um preto 

muito parecido com a de uma artista americana das telas do cinema. Já o cabelo de uma 

mulher, loiro, picotado e arrebitado representava visualmente aparências próximas aos 

cabelos da apresentadora Ana Maria Braga. De uma situação e outra, os decotes, a exibição 

das pernas femininas e a busca pela perfeição, afirmavam a importância que o corpo e as 

formas possuem hoje, seja comparado aos famosos, assistido, ouvido ou lido na mídia, mas 

isto é possivelmente uma mudança cultural que recebe ao mesmo tempo reflexos dos veículos 

de comunicação perceptível aos olhares dos convidados e formandos destas solenidades.  

 

4.2 Os Discursos 

 

O paraninfo, professor do curso de Direito, citava em seu discurso sobre as obrigações 

éticas que cabem aos formandos após a confirmação do grau que os tornava advogados. Não 

roubar, não difamar, caluniar, mentir, itens que envolviam o direito. Para a compreensão dos 

formandos, o paraninfo os envolveu citando exemplos das “noções do real”. É claro que no 

exemplo muitos, se não todos, não presenciaram pessoalmente, mas ao serem comentadas 

pelo padrinho tinham uma noção do fato devido às afirmações ditas pelos veículos de 

comunicação. É assim que notávamos como se dá esta relação de compreensão do cenário da 

sociedade que estamos vivendo, e de que forma somos mediados pelos meios de 

comunicação. O paraninfo fala, e devido ao conhecimento de uma realidade, a mesma 

realidade na qual ele está inserido, os formandos compreendem os significados e o que seu 

padrinho quis dizer no discurso.  

O mesmo acontece com o público que assistia à cerimônia, todos só compreenderam a 

mensagem porque possuíam em seu repertório o conhecimento sobre a realidade atual, neste 

caso do discurso onde o paraninfo usava como exemplo a crise atual da corrupção política 

transmitida e contextualizada pelos veículos de comunicação. Nesse nível, a mídia exerce 



uma função de centro da criação do todo: a relação entre as pessoas que compartilhavam o 

mesmo momento da colação de grau e recebiam o entrelaçamento das comunicações. Esta 

idéia da mídia como meio para visibilizarmos os contextos dos fatos e acontecimentos, se dá 

em função de que os veículos de comunicação funcionam como uma extensão de nossas casas 

e do nosso conhecimento do mundo. 

Quando o vice-reitor pergunta em seu discurso se já é do conhecimento de todos sobre 

a divulgação na mídia a respeito da inauguração de uma extensão da Universidade Federal de 

Santa Maria em outras cidades, notamos novamente a presença da mídia nos discursos desta 

formatura do Curso de Direito. Vejamos que ele utiliza a mídia para contextualizar o discurso 

e afirmar sua opinião no que se refere a este fato importante para a instituição.  

Assim, refletimos sobre a importância que a mídia possuiu nesta solenidade para 

contextualizar os acontecimentos para o público. Ela serve de referencial, exemplo, e reafirma 

a função de representação de uma realidade da sociedade. Os discursos que servem para expor 

opiniões e informações utilizam as imagens, sons e conteúdos da mídia para a compreensão 

do público.  

 

4.3 Construção do cenário  

 

Esta é a grande preocupação de todos: formandos, universidade e público. Tudo tem 

que sair perfeito, organizado e ensaiado. Mas de onde surgem as idéias para a construção de 

todo este cenário que envolve a formatura? 

Não se pode, dessa maneira, pensar na cerimônia sem passar pela questão de como 

estamos utilizando nossos sentidos para perceber a realidade, que se dá e a partir de nossas 

percepções. Propomos a idéia de que assim os meios de comunicação colaboram para a 

agregação do que é bonito e belo, ao qual a sociedade se une, vincula e agrega sentidos ao 

partilhar das imagens que apresentam e atualizam a realidade da sociedade contemporânea. 

As imagens visuais atualizam nossos sentidos, sentimentos, e são capazes de criar e modificar 

os nossos padrões de beleza. Dessa maneira, a mídia coloca a nossa disposição a 

representação dos padrões de beleza.  

Esta beleza passa a ganhar cada vez mais destaque na construção deste cenário. Como 

notamos a importância do vestir-se bem e estar na moda. Diante deste “poder” que as roupas 

introduzem na sociedade em que revistas especializadas exibem dicas e programas sobre a 

moda, assim como novos estilistas, começam a aparecer. Assim estes eventos (rituais) de 

solenidades de colação de grau, como a do Direito, são a oportunidade de materializar a 



estética das pessoas, uma necessidade de expor aquilo que viram nestas revistas e nas telas da 

TV.  

Notamos que não há como construir todo este cenário solene sem a presença das 

tecnologias que estão também presentes nas mídias. O primeiro contato dos convidados antes 

do momento que envolve toda a solenidade é a realização do convite de formatura. A 

produção deste material já passa por tecnologias que envolvem a mídia, a iniciar pela 

fotografia realizada com os formandos nos laboratórios da universidade. No convite de 

formatura do curso de direito notávamos que todos representavam com a foto sua área de 

atuação profissional. 

Outras fotografias presentes nos convites de formatura são as das festas que antecedem 

a solenidade. Normalmente os formandos se caracterizaram com fantasias para ir à 

festividade. Foi o caso desta turma de Direito. Olhando as fotos, notávamos como os 

personagens presentes na mídia se refletem nas fantasias dos formandos, por isso, da nossa 

conclusão de que a mídia, não só ela, desperta o nosso imaginário. E há ainda toda a gravação 

da festa que, filmada, serve para ser exibida no dia do baile, no telão. 

A Internet também se faz presente em todo este aparato que envolve a construção do 

ritual. Um exemplo são os comentários dos formandos do Direito no Orkut e no MSN2. Os 

assuntos relacionados à preparação do evento, assim como os comentários de confirmação da 

presença dos convidados eram realizados. A web servia também de calendário para alguns. 

Muitos exibiam na página do Orkut quantos dias faltavam para a solenidade, e colocavam 

convites coletivos que frisavam dia e local da festa. Após a solenidade, uma página pessoal 

que demonstrava a emoção do estar se formando. 

O ponto final, importante na construção do ambiente onde acontece a cerimônia, é a 

decoração. Luzes e flores de diferentes tonalidades criam o ambiente do mágico, do 

espetáculo. Todas estas percepções sofrem colaboração de aspectos vistos em veículos de 

comunicação, como a beleza representada nas festas das novelas e as fotos estampadas nas 

revistas de festas dos artistas. Já existem revistas especializadas em decoração de solenidades, 

com dicas de cores, formas e flores, tudo para tornar os ambientes fantásticos, únicos e 

inesquecíveis, enfim este belo visual que presenciamos na mídia e buscamos refletir no 

ambiente no qual os formandos estão presentes.  

O cenário da Colação de grau desta turma ainda era composto por máquinas de 

fumaça, luzes com formas geométricas. A passarela e vários cinegrafistas e fotógrafos 

                                                 
2 MSN é uma Tecnologia da web que possibilita conversas instantâneas entre os usuários da rede. ORKUT é um 
sistema de comunidades virtuais com objetivo de criar novas amizades e manter relacionamentos. 



complementavam o cenário solene de festa, envolvidos por uma sensação onde todos criam a 

imagem “somos celebridades”. Assim os bacharéis em Direito se imaginam como 

celebridades.  

 

4.4 As formaturas na mídia 

 

A importância da divulgação de festas e eventos nos meios de comunicação também 

se percebe nas solenidades. Isso acontece devido à necessidade dos veículos de se 

legitimarem a partir das práticas solenes. No rádio temos como exemplo a promoção que 

anunciava a festa que antecede a colação de grau dos formandos de direito em uma casa 

noturna da cidade. Após a colação de grau quando abrimos a coluna social do Diário de Santa 

Maria a foto de um dos graduados em Direito estava ali estampada aos olhos de todos. Este é 

outro ponto que acrescenta a necessidade do aspecto da visibilização citado anteriormente. O 

jornal divulga, portanto, a foto do formando o apresentando para a sociedade como o mais 

novo profissional.  

A televisão exibe em um minuto no horário nobre as imagens e entrevistas com os 

formandos na colação de grau. Essa é a novidade que está para ser implantada na mídia local. 

Novidade que presenciamos na colação de grau de Ciências Contábeis da UFSM, também no 

Clube Dores, no dia 29 setembro. Um projeto piloto com coordenação de Geovane Modesto, 

do departamento comercial da RBSTV, que constitui em uma planilha com horários aos quais 

os formandos podem escolher e aparecer em horário nobre na emissora mediante negociação. 

Uma equipe da RBSTV vai até a colação de grau, realiza imagens e entrevistas que serão 

depois exibidas durante a programação. É assim que percebemos que não somente a mídia 

constrói o cenário da solenidade, pois as pessoas produzem mensagens a partir do que é visto 

na mídia, mas também se utiliza destes rituais para se legitimar, ganhar força e se inserir na 

sociedade. É uma forma de ganhar confiança e conhecer o ambiente social que está inserida. 

Por isso da importância destes rituais para a comunicação. É com o uso deles que os meios de 

informação podem conhecer a sociedade e suas culturas aos quais estão inseridos, e diante 

disto, das necessidades de construir a programação. 

 

4.5 Ritual no formato midiático  

  

Uma característica presente hoje em todo o cerimonial, são as câmeras que retratam os 

momentos dos formandos em cima do palco em todos os ângulos. A filmagem, que passa a 



dar um tom midiático ao cerimonial, possui uma linguagem adequada aos meios de 

comunicação, a imagem deve ser correta, visível, com ângulo perfeito,  já que após o evento 

será reproduzido através do arquivo em DVD, que servirá como memória. Esse aparato 

tecnológico não nos causa estranhamento devido à proximidade de relações que possuímos 

devido à presença da televisão em nosso cotidiano. Aquela imagem exposta do formando 

naquele momento, ao vivo no telão, representa muito no todo da conquista. 

Hoje é algo comum chegarmos às colações de grau e visualizarmos o telão exposto ao 

olhar de todos. Além de estarmos ali presentes na solenidade presenciando o evento ao vivo, 

há também a necessidade de sermos vistos no telão, ao lado de todos os colegas, uma 

experiência única de nos tornarmos o centro das atenções e produzir significados para o 

social. Os estudos demonstram que esta mídia produz, portanto uma cultura. Esta cultura cria 

um vínculo de socialização. Na imagem das celebridades que assistimos na televisão notamos 

a família. Esta celebridade torna-se nós, ao ponto em que nos vemos ali expostos ao telão. No 

momento em que pessoas nos visibilizam com a imagem do todo familiar nos tornamos 

celebridades e nos socializamos com outras pessoas. 

Uma novidade na incorporação da tecnologia aos eventos de formatura é a transmissão 

ao vivo do evento de formatura via web. Algo que presenciamos na colação de grau da 68º 

turma de agronomia da Universidade Federal de Santa Maria. Familiares e amigos podiam, 

através de uma página da web, acompanhar o evento em tempo real de qualquer lugar do 

mundo. Diante deste componente, refletimos as conseqüências que estas novas experiências 

trazem nas relações face-a-face. O usufruir do espaço urbano pode ser às vezes esquecido 

diante do virtual, o expectador ao invés de assistir a formatura e socializar-se com outros 

indivíduos fica distante do “mundo real” e preso à cultura gerada pela mídia. 

Contudo, temos que considerar que a inserção de culturas midiáticas como as 

transmissões via web não implicam em conceitos como o de afastamento de vínculos que nos 

façam refletir apenas como algo negativo. As novas tecnologias podem facilitar acessos e 

produzem um certo conforto para as pessoas.  

 Esta exposição dos formandos passa a criar nas pessoas um modelo de 

identificação (o mesmo modelo criado pela mídia). A mídia modifica, agrega e substitui 

sentimentos nas pessoas, assim como idéias, valores e comportamentos. No cenário solene, o 

aspecto dos formandos estarem envolvidos por um ambiente que os tornam celebridades, cria 

algo no público que assiste, o que chamamos de identificação. Esta identificação é vista por 

nós como uma característica semelhante com lógicas midiáticas. 

 



4.6 Mídia e Produção do espetáculo 

 

O espetáculo está preparado: passarela, luzes de todas as cores, câmeras, máquinas 

fotográficas, telões. Quem vê esta descrição de um cenário como este pode imaginar a festa 

em uma novela ou as fotos de alguma festa de celebridade. Mas é assim que era composto o 

ambiente da formatura de Direito. Se compararmos, parece com o cenário midiático, 

composto pela figura do bem sucedido, o famoso assim como na tv.  

Levando em conta que a televisão busca despertar no receptor uma imagem do mágico 

e do fantástico, de certa forma se associarmos as funções atribuídas ao rito e ao ritual numa 

ordem de interação, valores e modelos de comportamento, teremos semelhanças quanto ao 

espetáculo criado pela televisão. Uma relação de mediação do “espetáculo” que influencia, 

modifica, interfere e conceitua estes rituais comunicacionais. 

Os realizadores destes atos levam mesmo que implicitamente, uma carga cultural 

criada pela mídia, pois as pessoas estão mais preocupadas com o como aparecerão no telão, na 

foto, ou seja, como o formando vai criar uma boa aparência e impressionar a sociedade, do 

que em buscar exercer um caráter de agregar valores contribuidores para a sociedade. É não 

somente, mas também através da mídia, que criamos um novo conceito de sociabilização, ou 

seja, estamos envoltos por todo este aparato tecnológico que está presente no nosso cotidiano 

mas que também está próximo à mídia.  

Neste começo da criação do espetáculo, desencadeamos a busca pelo público, no 

envolver as pessoas, uma lógica midiática. Na formatura isto se dá com os preparativos para o 

evento com a utilização de meios como a Internet (Orkut, blogs, MSN), aparatos que auxiliam 

na questão do “conquistar o público”. São comentários que buscam convencer os receptores a 

prestigiarem a solenidade.  

 

4.7 Entretenimento: representação da realidade 

 

Notamos que quando falávamos sobre os discursos, havia a presença da mídia para o 

público conceituar o assunto. É por isso que afirmamos anteriormente que a mídia necessita 

das solenidades de formatura para se legitimar, assim como as pessoas usufruem dela e deste 

aparato midiático para compreender a realidade. 

 Aqui em Santa Maria a cidade possui um atrativo e é conhecida devido ao grande 

número de estudantes, universidades e faculdades. As solenidades de formaturas são rituais 

por possuírem símbolos que reforçam as questões culturais e fazem parte da organização 



cultural da cidade. É justamente por isso que seguidamente notícias e propagandas envolvem 

as universidades, pois buscam retratar a realidade cultural da cidade.  

Assim notamos que a mídia está presente no ritual de formatura, pois as pessoas 

formulam grande parte de sua cultura a partir da realidade que a elas é exposto. Caso os 

veículos de comunicação não estivessem presentes nestas solenidades teríamos isolamento 

destes veículos da realidade, e não é isto que acontece. Se considerarmos que as mídias 

influenciam na construção de uma realidade é visível que há uma necessidade da mídia de 

estar presente no cerimonial, através das “notas” divulgadas sobre as solenidades, e notícias 

que englobam o assunto universidade.  

O assistir a televisão, ouvir o rádio e ler revistas é um entretenimento e vai sendo 

incorporado ao nosso cotidiano. Ao longo do tempo as sociedades sofreram evoluções se 

modificando, e junto com elas os rituais evoluíram. Nesta evolução da sociedade, paradigmas, 

conceitos e idéias se modificaram, foi o desdobramento desta mágica da visibilidade, o 

encantamento que possuímos ao olhar a imagem, e assim junto com a mídia uma nova 

construção do social foi sendo moldada.  

É de um entretenimento televisivo que os formandos criaram o clipe de homenagem 

aos pais, como vimos no começo da pesquisa em que determinado clipe de formatura usava  

como forma a abertura do programa Big Brother da Rede Globo de Televisão.  As idéias 

surgem em situações atuais de entretenimento. Citamos também o exemplo das festas de 

formatura que antecedem o solene. As fantasias da turma do Direito eram de personagens que 

estavam relacionados a um universo de entretenimento. 

Durante a solenidade de formatura, as vestimentas dos convidados era geralmente o 

preto. Considerado básico para a televisão principalmente em homens. Mas notamos que é no 

momento em que assistimos na mídia aos programas que buscam entreter que, estamos 

associando e pautando a moda. 

 Nesta relação do entretenimento temos as questões que envolvem as tecnologias da 

informação no que se refere ao afastamento do público das relações sociais.  Devido à 

televisão se tornar uma extensão de nossas casas ela pode diminuir os vínculos. Porém o ritual 

mesmo com o entrelaçamento da mídia busca aproximar essas relações.  

 É devido à constante presença destas tecnologias da informação, como os 

equipamentos eletrônicos, que os indivíduos podem estar aos poucos se distanciando do laço 

cultural de suas próprias culturas. Esta transição entre as culturas tem suas mudanças devido à 

transformação do que chamamos de valores. Se pensarmos nestes aspectos, os ritos buscam 



reorganizar o homem em seu espaço e tempo, aproximando os indivíduos para as relações 

face-a-face, e fortalecendo a cultura das sociedades.  

 A cerimônia possui um papel legitimador de cultivar valores sociais e conteúdos 

simbólicos. Ela reforça a importância dos estudos, da família e da universidade para a 

sociedade. No que tange aos aspectos de como a mídia se insere nestes rituais, ela busca 

participar destes processos solenes da sociedade, com fotos dos formandos no jornal para 

firmar seu papel de credibilidade e confiança para o público aderir à audiência à sua 

programação, por isso da importância valorativa que a mídia vem dando a solenidades como 

estas.  

Se as pesquisas supõem que as pessoas estão cada vez mais preocupadas com o que 

aparece na mídia, tendo a mesma como referencial, e buscam se mostrar da forma como as 

tendências de moda e estilo são apresentadas na televisão, esta lógica percebemos nos atos 

dos personagens que faziam parte daquela cerimônia. Se assisto com regularidade a um 

determinado programa, tenho ídolos, logicamente estarei mesmo que não percebendo 

seguindo uma lógica da mídia. O veículo de comunicação, mesmo que imperceptível, 

reordena os modelos de comportamento, estilo e atitude a partir da imagem  que veicula. 

Na formatura o todo mostrado ao público demonstrava a realidade. O público conclui 

que um evento de formatura é o que ali está exposto. Realmente é um ato importante, sério, 

ético, de grande valor para sociedade, todos estão ali simplesmente representando a realidade. 

Mas lembramos, no entanto, que para que se construa essa realidade é necessária uma fonte de 

informação e entretenimento midiáticas. 

Ao se analisar o mestre de cerimônias percebe-se como este profissional cria um perfil 

de caráter “sério” e imparcial diante de sofrimentos e comoções. A capacidade de improviso e 

naturalidade ao comandar o ritmo dos acontecimentos são características também dos âncoras 

da mídia. 

 

4.8 O poder do mediador: mediação e espetáculo  

 

Da idéia de produtor e receptor, na mídia notamos o caráter de mediação. 

Transportando esta idéia para a solenidade de formatura do Direito notamos a figura do 

condutor destes rituais. Este desenvolve lógicas de mediação. Mediação que também é vista 

como a maneira que interpretamos o que é produzido. A cerimônia é exposta ao público de 

forma a ser traduzida de maneira tão correta, idealizando que aquele instante é realmente 

único, incrível, espetacular, aquela profissão tão brilhante, todos felizes.  



Assim são expostas idéias suficientes para compreendermos aquele momento, 

acrescentarmos significados e nos familiarizarmos com tudo. A notoriedade da presença do 

caráter da mediação está no mestre-de-cerimônias, do reitor, paraninfos e orador (es). Estes 

que “mediam” o que acontece são os responsáveis por decodificar para o público os símbolos 

compostos nos cerimoniais. Os mediadores intervém na simbologia do ritual e transmitem ao 

público.   

O mestre-de-cerimônias, durante o transcorrer de toda solenidade do curso de Direito, 

possuía um papel de legitimador do protocolo, dos dados e de conduzir e fixar com convicção 

e segurança o conteúdo presente no cerimonial. Ao olharmos a figura deste profissional 

notamos características semelhantes com os apresentadores (âncoras) do telejornalismo. 

 Toda a relação de postura, boa voz, dicção e imparcialidade estão presentes em 

ambos. O mestre-de-cerimônias tem como missão a de validar os símbolos do ritual, sendo o 

mediador entre o ritual da cerimônia e o público. Neste mediador há uma espécie de caráter 

mágico, isto porque, transmite ao público um estilo intelectual e de conhecimento. A 

informação dita ali do palco parece soar como algo verdadeiro, da qual ninguém ousa duvidar.   

No início da solenidade, o mestre-de-cerimônias comunica aos convidados quanto a 

postura que todos devem ter durante a cerimônia: não devem usar apitos, buzinas, entre outras 

normas. Este alerta demonstra o papel de mediação entre a universidade e público que ele 

exerce. Diante das regras e normas do ato solene, ele conduz a formatura e exerce uma 

mediação.   

Se a mídia representa algo para a sociedade por este caráter, estes ritos e rituais 

também. É necessário o desencadeamento de experiências através de processos de mediação 

para nos visibilizarmos dentro de um contexto da sociedade. “È necessário que eu me 

visualize ali”, naquele instante, assim como “me imagino” com o que acontece na mídia, para 

que eu entenda e compreenda o todo.  

Principalmente na televisão notamos a figura de pessoas em concursos, jantares e 

festividades sentadas em uma mesa (de comprido) onde cada um está lado a lado. Estes 

sentados nesta mesa representam para o telespectador pessoas importantes, conhecedoras do 

assunto que está sendo tratado. Nas solenidades aparecem personagens sentados lado a lado, 

na figura do reitor, do paraninfo, das entidades públicas. Todos estão ali sendo percebidos 

como personagens importantes da situação. 

Isto gera o espetáculo, estamos cada vez mais soltos do verdadeiro significado da 

solenidade, do real significado da formatura e devido à esfera midiática somos levados a  

buscar transformar o solene em espetáculo. Mesmo que a mídia busque mostrar a realidade 



mas ao mesmo tempo nos distanciar dela. Percebemos que somente no discurso do paraninfo 

e do reitor há uma preocupação com a realidade, o futuro. Durante todo o restante do 

cerimonial, as preocupações migram para o usufruir do momento mágico ao máximo 

proporcionado por todo o aparato tecnológico que envolve a cerimônia.  

 

4.9 Os Significados 

 

Todo material veiculado na mídia possui uma preparação, esta preparação é realizada 

através de um roteiro ou script. Este material possui uma linguagem de comunicação a fim de 

alcançar um público alvo. Na cerimônia, este caráter de comunicação com o objetivo de 

alcançar um público, não era diferente. Há normas a serem seguidas, idéias, conceitos, 

padrões que formam e buscam transmitir a mensagem de que aquela universidade é o melhor 

lugar de se estudar. Há um protocolo realizado, analisado, há um ensaio com os 

“personagens” do ritual, tudo para que a solenidade tenha a forma mais natural possível assim 

como nos meios de comunicação social.  

Nesta questão de produzir significados, os cerimoniais buscam na sociedade o 

apaziguamento. O homem busca o poder, a vitória, em meio ao caos da desordem da 

desigualdade econômica e social. O ritual causa um certo conforto, ao saber que o resultado é 

a entrega do diploma. A calma, a ansiedade e a angústia, provocadas pela realidade em parte 

vista pela mídia. Sabe-se que na telenovela há um pico de conflito antes do comercial, mas 

basta terminar o comercial já temos a noção do que acontecerá. Não há a todo momento um 

conflito. 

Durante a cerimônia tudo já esta definido pelo protocolo. Não há o que se preocupar, 

imprevistos não aconteceram. Há uma repetição de elementos nos cerimoniais que são de 

conhecimento do grupo. Este aspecto da repetição está presente nos cerimoniais e também 

possui um significado para a mídia ao qual ela se apropriou. A mídia se utiliza da repetição 

para estabelecer um ritmo a vida social humana, modulando a informação pública a uma 

informação de lazer e entretenimento.  

O protocolo e o cerimonial possuem uma função de “ação organizadora” dos 

elementos da solenidade. Organiza os indivíduos e cria uma narrativa para o acontecimento. 

Neste caso a narrativa é presente no jornalismo e assim na mídia. Existe um ritmo, uma 

delimitação, regras, obrigações. É dentro deste contexto que o evento acontece e assim é com 

a TV a Cabo, o DVD, a telenovela e os cadernos especiais nos jornais. Possuímos a noção “do 

todo” e ficamos aguardando o diferente. Assim como tudo na mídia há um padrão, o mesmo 



acontece nas solenidades de formaturas. É do padrão da notícia, da cena da telenovela que 

presenciamos o todo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusões 

 

Se para vencermos é preciso driblar obstáculos e romper barreiras, somos vitoriosos 

diante deste trabalho. Buscamos algo não que fosse fácil, não escolhemos um tema que depois 

de algumas semanas teríamos esquecido. Olhamos para os lados e vimos o que estava 

próximo de nós. Muitos perguntaram o que isto tinha de comunicação, o que mídia tinha a ver 

com ritual, porque escolher este tema? Fizemos algo que não estava fácil de buscar, não 

estava ao olhar de qualquer indivíduo.  Nos sentimos vitoriosos, conseguimos o que em 

alguns instantes parecia tão difícil e cansativo. Poucas eram as leituras que possuíamos sobre 

antropologia, sociologia e rituais, tivemos que correr e compreender tudo isto.  

Chegamos à conclusão de que a mídia está a cada dia fazendo parte de nossas vidas. 

Moldando, estruturando e conceituando modelos de comportamentos. E também nestas 

solenidades de formatura, em que muitos pensam que a mídia não está presente é que 

detectamos a presença dela, mediando nossas relações e nos levando a uma teoria que 

buscamos entender sob a perspectiva do espetáculo. 

No primeiro capítulo buscamos evocar os princípios que nos diriam porque os ritos e 

rituais integram indivíduos e percebemos como todo o preparo para o ritual faz com que a 

cultura das sociedades e a integração entre os indivíduos se reforcem. Definir protocolo e 

cerimonial, e suas finalidades nos ajudaram a entender como os rituais evoluíram e de que 

maneira na presença a cerimônia ganha aspetos solenes a partir das normas pré-estabelecidas. 

Por último buscamos refletir sobre os conceitos de mestre-de-cerimônias e do âncora do 

telejornalismo para criar uma linha de associação entre eles.  

Já no segundo capítulo buscamos entender um pouco mais sobre os veículos de 

comunicação e qual suas funções dentro das sociedades contemporâneas. Pesquisamos sobre a 

função da informação, a cultura da mídia que vem de encontro ao espetáculo, o 

entretenimento e a construção da nossa realidade. Cada autor pesquisado nos demonstrava 

como a mídia está presente no nosso cotidiano e o que isto significava na nossa vida. A partir 

desse ponto partimos para a associação com objeto que estudávamos.  

O terceiro capítulo nos trouxe a descrição da solenidade, grande experiência de ser 

pesquisador e ter um olhar de análise perante as muitas pessoas com um bloco e uma caneta 

na mão. Isto nos levaria ao último capítulo, que nos faria pensar, refletir e tirar conclusões de 

tudo o que havíamos feito até chegarmos a ponto de estruturarmos o relato. Percebemos 

aspectos importantes como a mídia na construção de um simulacro e as diferenças entre o 

agendamento e a mediação.  



Entre os autores estudados há aqueles que radicalizam a mídia dizendo que a 

intervenção de tanta tecnologia só vem desconstruir o ambiente social. Ou seja, separa as 

pessoas das relações, cria outras culturas transformando identidades, as prende em um 

entretenimento de cultura das mídias modificando os campos da política, da educação e da 

saúde, entre outros. Mas notamos que talvez entenderíamos melhor a transformação da 

sociedade se compreendêssemos melhor os receptores, pois as transformações não são 

exclusivamente culpa das tecnologias. A sociedade também está mudando e recebendo estas 

alterações de maneira positiva.   

Reforçamos no desenvolver da pesquisa a idéia de como a mídia determina a nossa 

construção de uma realidade diante da teoria do agendamento. Grande parte dos comentários 

durante a cerimônia de formatura partem de referências vindas da mídia. Os assuntos 

principais do dia vistos nos meios de comunicação sempre geravam comentários enquanto os 

professores aguardavam o começo da solenidade. É por isso que nos interessamos também 

pelo aspecto da mediação. Estamos mediados não só pelas tecnologias midiáticas, mas pelo 

intermédio que a mídia exerce entre nós receptores e a representação da realidade.   

 Ao longo da pesquisa percebemos que esta necessidade que possuímos de nos 

visibilizar está ligada à cultura midiática: o querer se ver, se mostrar, estar em evidência para 

a sociedade. Isto se aproxima do espetáculo midiático que é “chamar atenção ao máximo”. 

Notávamos a preocupação com o estar bem no telão, na foto, diante de todos os convidados 

em meio a todo aparato tecnológico que envolve a cerimônia e a torna um verdadeiro show. É 

por isso que as instituições alertam no início das colações a respeito da postura durante a 

solenidade. Mesmo que aquele momento seja único, alguns exageram nos momentos das 

comemorações. Porém tudo colabora à magia que o ambiente acorda em nós. 

 Das obras que pesquisamos, muitas se referem à perda dos laços culturais devido à 

chegada de todo este bombardeio tecnológico ao qual estamos expostos diariamente, estamos 

tão ligados ao consumir todas estas maravilhas que as relações sociais que entrelaçam as 

culturas da sociedade estão em decadência. A informação espetacularizada apavora, inibe, e 

cria pânico, medo, faz com que as pessoas fiquem em casa, presas frente aos meios de 

comunicação. As novelas, manifestam o imaginário, despertam uma ilusão, moldam mesmo 

que implicitamente, os aspectos do lindo, do belo, e do maravilhoso.  

 Os rituais de comunicação, neste caso as formaturas, unidas aos símbolos presentes, 

classificadas como Ritos de passagem, possibilitam unir a sociedade, mobilizar o social e 

construir uma cultura, como no caso de Santa Maria, ligada à idéia ser uma cidade que produz 

a intelectualidade, o conhecimento. É por isso que há uma necessidade da mídia local de estar 



presente nestes ritos, para entender o espaço social, se legitimar, mesmo que com lógicas de 

comercialização. Precisamos, de certa forma, dos meios de comunicação para compreender e 

expandir esta cultura universitária de nossa cidade e reconstruir para outras pessoas que não 

conhecem esta cultura universitária o que é estar em uma cidade rodeada por atos solenes de 

formatura diante das universidades. 

 Chegamos às páginas finais desta pesquisa. Um momento tão “espetáculo” quanto 

receber o diploma. Pórem, natural para qualquer pesquisador, iniciam novas indagações, e 

fica inquietações de se este trabalho foi capaz de responder a perguntas de um tema tão 

complexo, composto por um aprofundamento de posições teóricas imenso. É necessário dizer 

que fizemos escolhas, de nossa pretensão inicial, muito conhecimento sobre o ritual no 

formato midiático adquirimos. As formaturas continuam, a vida continua, e quem sabe não 

teremos ainda outra chance para indagar as tantas perguntas que surgirão nestas solenidades 

que continuam.  
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