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Resumo: Este artigo analisa os resultados do grupo focal realizado durante no evento Colóquio 

Mediar: Comunicação e Gênero na UFJF. Esta é uma das atividades previstas no projeto de 

pesquisa e extensão Competência Midiática Audiovisual: o caso de Juiz de Fora no estudo 

comparativo Brasil-Espanha que está incluídos nos trabalhos da Rede Interuniversitaria 

Internacional de Alfabetização Mediática (Alfamed). O grupo focal foi realizado com profissionais 

da área de audiovisual em Juiz de Fora e teve como objetivo colocar em diálogo a teoria e a prática 

a partir da análise das respostas em contraposição às dimensões de competência midiática propostas 

por  Ferrés e Piscitelli (2012) no artigo Competência midiática: proposta articulada de dimensões e 

indicadores. 
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Introdução 

 

Neste artigo discutimos as dimensões propostas por Ferrés e Piscitelli (2012) para o 

desenvolvimento das Competências Midiáticas na análise do grupo focal sobre audiovisual 

realizado durante o Colóquio Mediar: Comunicação e Gênero, uma atividade promovida pelo 

projeto de pesquisa e extensão Competência Midiática Audiovisual: o caso de Juiz de Fora no 

estudo comparativo Brasil-Espanha. Os três profissionais participantes responderam às perguntas 

propostas que posteriormente foram analisadas à luz das dimensões e indicadores de competência 

midiática elaborados por  Ferrés e Piscitelli. A análise foi realizada a partir das respostas dos 

profissionais de comunicação com o fim de apurar se as dimensões e indicadores de Competência 

Midiática podem ser aplicados à realidade do profissional da área do audiovisual. 

 

Colóquio Mediar: Comunicação e Gênero 

 

O Colóquio Mediar surgiu como uma proposta de grupo focal organizado pelo projeto de 

pesquisa e extensão Competência Midiática Audiovisual: o caso de Juiz de Fora no estudo 
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comparativo Brasil-Espanha. O projeto pretende, a partir do diálogo entre comunicação e educação, 

esboçar uma conceituação da competência midiática audiovisual no ambiente digital e detectar as 

necessidades com a finalidade de estabelecer planos de ação para a melhoria da literacia midiática. 

O grupo focal foi idealizado e realizado pelo grupo de pesquisa Redes, Ambientes Imersivos 

e Linguagens do PPGCOM/UFJF, e teve como objetivo aprofundar os estudos sobre as dimensões e 

indicadores da competência midiática propostos por Ferrés e Piscitelli (2012). Participaram do 

evento alunos do projeto de pesquisa e extensão Competência Midiática Audiovisual: o caso de Juiz 

de Fora no estudo comparativo Brasil-Espanha, do projeto Observatório da Qualidade no 

Audiovisual da UFJF, e do Pet_Facom (parceiro das atividades de extensão), orientados pelas 

professoras Gabriela Borges, Soraya Ferreira e Letícia Torres. 

Durante os três dias do evento, que ocorreu na sala do Programa de Pós-graduação da 

Faculdade de Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora nos dias 23 a 25 de junho de 

2015, uma área do mercado da comunicação foi abordada, resultando em três grupos estudados: 

publicidade, jornalismo e audiovisual, respectivamente. Na escolha dos  profissionais convidados 

um critério utilizado foi o de que estivessem  ativos na área para que pudessem contribuir ainda 

mais com os resultados. 

O método escolhido para o encontro deveria possibilitar que todos os convidados pudessem 

opinar sobre um mesmo tema. Portanto, a cada dia, um material selecionado dentro da produção de 

cada área foi exposto e foram colocadas algumas questões para o debate. Apesar de os produtos 

terem diferentes finalidades, de acordo com o fim que pretendiam atingir- publicitário, jornalístico 

ou audiovisual, todos abordavam o mesmo tema, a questão de gênero. 

O material exposto para os profissionais da área de audiovisual foi um curta-metragem 

intitulado Maioria Oprimida (2010) da diretora francesa Eleonore Pourriat com atuação de Pierre 

Benezit, Marie-Lorna Vaconsin, Marie Favasuli, Céline Menville.  O filme inverte os gêneros dos 

personagens, de modo que o protagonista, interpretado por um ator, demonstra como é o dia-a-dia 

de uma mulher numa sociedade patriarcal, porém são mulheres que adotam uma postura autoritária. 

O curta ganhou a atenção do público ao colocar situações que um homem, após deixar o filho na 

babá e sai para dar uma volta de bicicleta, sofre. Depois de receber provocações de uma mulher e 

aumentar a velocidade das pedaladas, ele é abusado sexualmente por um grupo de mulheres em um 

beco. Ao recorrer a  uma delegacia, para fazer a denúncia, a delegada e a esposa justificam a 

violência pelos trajes que ele vestia na hora do abuso.  

 

Os convidados 

 

Leonardo Teixeira Gonçalves é formado na Universidade Federal de Juiz de Fora na 
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Faculdade de Comunicação. Trabalha com audiovisual desde então. Já atuou no Rio de Janeiro e 

retornou para Juiz de Fora, dando mais foco à edição. Abriu sua própria produtora em 2000 onde 

realiza seus próprios projetos. Em parceria com a Secretaria de Assistência Social criou oficinas de 

vídeo em escolas públicas de periferia junto com Alexandre Alvarenga. Em 2015 voltou a produzir 

oficinas, dessa vez em escolas particulares.  

Daniel Brandi do Couto, formado na Faculdade de Comunicação da Universidade Federal 

de Juiz de Fora em 2011, trabalhou com edição na TVE, na Rede Alterosa e na Record em Juiz de 

Fora. Por um breve período foi editor da Rede Integração, filiada da Globo em Juiz de fora. No Rio 

de Janeiro foi freelancer de produtoras. Em Brasília trabalhou para a Funai por um breve período. 

Ao retornar a Juiz de Fora abriu sua produtora em 2013, voltada para projetos de cinema. 

Alexandre Teixeira de Alvarenga, também formado na Faculdade de Comunicação da UFJF, 

abriu a primeira produtora na cidade juntos com sócios. Foi assistente de direção de elenco da série 

de TV O Menino Maluquinho. Mais tarde montou uma agência de propaganda, produzindo e 

dirigindo comerciais de televisão. Por um período foi repórter cinematográfico e recentemente se 

formou mestre pela mesma universidade que estudou graduação. 

 

Competências Midiáticas segundo Ferrés e Piscitelli 

 

O documento teórico utilizado como base para o estudo do grupo focal é o artigo 

Competência midiática: proposta articulada de dimensões e indicadores, publicado por Joan Ferrés 

e Alejandro Piscitelli (2012). Os trabalhos desenvolvidos atualmente na Rede Alfamed, da qual o 

projeto Competência Midiática Audiovisual: o caso de Juiz de Fora no estudo comparativo Brasil-

Espanha integra, utiliza tal referência para nortear suas pesquisas. O documento abrange a 

discussão da educação midiática e como seus parâmetros devem ser implementados 

O artigo conta com a contribuição de 50 especialistas de renome na área de diversos países 

do mundo. Esse extenso estudo resulta em uma proposta articulada de dimensões e indicadores para 

definir a competência midiática numa era marcada pela cultura participativa e sua proposta é 

“desenvolver a educação midiática, combinando o espírito crítico e estético com a capacidade de 

expressão e o desenvolvimento da autonomia pessoal com o compromisso social e cultural.” (Ferrés 

e Piscitelli, 2012, p. XXX) 

Utilizando como base as seis dimensões propostas no documento, quais sejam: linguagem, 

tecnologia, processos de interação, processos de produção e difusão, ideologia e valores e a estética, 

os autores debatem os conceitos de competência midiática. Refletem sobre a forma, como essas 

dimensões são utilizadas para avaliar um público e seus conhecimentos, as áreas que se enquadram 
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nesse estudo, além de destacarem a importância da cultura participativa, em que o indivíduo é, além 

de espectador, produtor de conteúdo. Pensando nessa definição temos dois âmbitos de análise a 

serem avaliados: o da interação com mensagens alheias e da produção das próprias mensagens. 

Cada dimensão se divide dessa forma para melhor abranger a educação midiática. 

 

Análise do grupo focal 

 

O grupo focal teve início com perguntas sobre as personagens, os cenários, os diálogos e a 

composição das cenas, questionando se esses elementos estimulavam uma educação para o tema 

abordado no curta, a questão de gênero. A dimensão aqui testada é a linguagem, para interpretar e 

avaliar os diversos códigos de representação a função que cumpre uma mensagem. 

Sobre a estética adotada pelo curta Maioridade Oprimida, Daniel Couto acredita que a 

linguagem usada estimulou o pensamento do espectador, interpretando e avaliando os diversos 

códigos de representação e a função que cumprem em uma mensagem, assim como Ferrés 

conceitua.   

 

"Eu acho que mesmo se fosse em uma ordem lógica, da maneira como acontece na 

realidade, talvez eles tivessem que fazer uma coisa mais superlativa para chamar nossa 

atenção. Se fosse o comum, você refletiria “é errado”, mas não chamaria tanto a atenção 

quanto o comum em papéis diferentes. Essa é a grande sacada. Não é tão direto, eu demorei 

um pouquinho para pegar. Eu vi a mulher correndo sem camisa e pensei “o que está 

acontecendo ali?”. Só essa inversão de papeis já foi o suficiente para gerar um pensamento, 

um incômodo, que se fosse ao contrário, teria que ser mais agressivo em relação ao roteiro 

e ao que o filme queria passar." (Informação verbal.) 5 

 

Em seguida, questionamos se a estética adotada estimulou o pensamento e o debate de 

ideias, a conscientização social e a ampliação do horizonte do público, ou, ao contrário, trabalhou 

para espetacularizar, reforçar estereótipos e exagerar aspectos da nossa sociedade, considerando 

também o âmbito da linguagem. 

Leonardo Teixeira trouxe à discussão a escolha da diretora francesa Eléonore Pourriat de 

inverter os papeis das personagens, mulheres sendo retratadas por homens e homens por mulheres, e 

manter os diálogos fiéis ao que seriam em uma situação comum.  

 

O curta gera debate. Deveria funcionar mesmo sem inverter os papéis, mas a inversão 

facilita para sensibilizar o público. Coloca o Público no lugar das mulheres. (Informação 

                                                 

5 COUTO, Daniel Brandi. Daniel Brandi Couto: depoimento [jun. 2015]. Entrevistadora: Gabriela Borges. Juiz de 

Fora: Faculdade de Comunicação-UFJF, 2015. Entrevista concedida ao Projeto Competências Midiáticas. 
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verbal) 6 

 

A opinião do profissional, assim como a pergunta feita demonstram a dimensão da 

linguagem, devido à capacidade de Leonardo de interpretar e avaliar os diversos códigos de 

representação e a função que cumprem em uma mensagem. É possível ver que o profissional se 

colocou criticamente a favor da igualdade de gêneros, mas também percebeu o que levou os 

produtores do curta a inverterem o papel das personagens. 

Para Alexandre Alvarenga, toda a construção da trama é pensada para causar o choque da 

cena final. A inversão de gêneros já possui um histórico na publicidade e na televisão. Destaca 

também, a diferença entre papel e personagem. O papel é a construção das situações e motivos que 

levam a certas obrigações e resoluções. O personagem é o tipo mais adequado para viver o papel. O 

papel, nesse caso pode ser considerado comum, mas há a inversão de gêneros, dentro do papel. No 

quesito personagem, considera haver um desacordo. 

 

O homem que vive o papel feminino tende a se “afeminar”, enquanto as mulheres no papel 

masculino se “masculinizaram”. Seria mais interessante se tal fato não ocorresse. Para ele, 

as personagens da delegada e do homem vestido de burca foram as melhores atuações.  

Sobre a inversão dos gêneros nos papéis há uma tradição no audiovisual nas publicidades 

de mulheres e crianças nesse sentido, em que querem colocar claramente numa outra 

posição. [...] Os papéis são normais como num filme comum, só inverte o gênero dentro do 

roteiro. [...] Se fossem na ordem “certa”, talvez não chamasse atenção para o tema. 

(Informação verbal)7 
 

O depoimento de Alexandre apresenta características do âmbito da linguagem, pois 

interpreta os diversos códigos de representação e a função que cumpre o curta metragem e qual sua 

finalidade.   

 

A inversão dos gêneros ajuda a ampliar, faz uma meta discussão. [...] A proposta é uma 

metalinguagem. O que o diretor quer dizer é: eu estou discutindo gênero aqui. (Informação 

verbal)8 

                                                 

6 GONÇALVES, Leonardo Teixeira. Leonardo Teixeira Gonçalves: depoimento [jun. 2015]. Entrevistadora: Gabriela 

Borges. Juiz de Fora: Faculdade de Comunicação-UFJF, 2015. Entrevista concedida ao Projeto Competências 

Midiáticas. 

 

7 ALVARENGA, Alexandre Teixeira de. Alexandre Teixeira de Alvarenga: depoimento [jun. 2015]. Entrevistadora: 

Gabriela Borges. Juiz de Fora: Faculdade de Comunicação-UFJF, 2015. Entrevista concedida ao Projeto Competências 

Midiáticas. 

8 ALVARENGA, Alexandre Teixeira de. Alexandre Teixeira de Alvarenga: depoimento [jun. 2015]. Entrevistadora: 

Gabriela Borges. Juiz de Fora: Faculdade de Comunicação-UFJF, 2015. Entrevista concedida ao Projeto Competências 

Midiáticas. 

 

9 GONÇALVES, Leonardo Teixeira. Leonardo Teixeira Gonçalves: depoimento [jun. 2015]. Entrevistadora: Gabriela 

Borges. Juiz de Fora: Faculdade de Comunicação-UFJF, 2015. Entrevista concedida ao Projeto Competências 
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Há uma curiosidade, segundo Alvarenga, no sentido em que a diretora inclui outra discussão 

dentro da narrativa. A ideia principal seria a da violência e, em segundo plano, a de gênero, com a 

inversão do mesmo, o que gera uma “Meta discussão”. A proposta, em si, da inversão é uma 

metalinguagem. Denuncia-se a discussão de gênero, além de delatar a violência. 

A opinião do convidado revela as dissociações que são produzidas entre sensação e opinião, já que 

analisa a peça racionalmente em seus elementos, podendo ser relacionada ao âmbito da interação 

proposto por de Ferrés e Piscitelli (2012). 

 

Quando foi proposto o debate sobre a eficácia do curta metragem em promover uma 

reflexão mais aprofundada, apesar do forte apelo emocional, analisando a dimensão da interação 

para discernir e gerir as dissociações entre sensação e opinião e emotividade e racionalidade, 

Leonardo Teixeira evidenciou que Maioria Oprimida cumpriu seu objetivo ao chocar os 

espectadores por contar a história de forma despretensiosa. 

 

No aspecto técnico, o filme foi muito simples, sem grandes trilhas sonoras e figurinos 

básicos. O enquadramento e outras técnicas tornam a história mais leve e mais simples 

possível. O que choca o espectador é a naturalidade que é retratada. (Informação verbal)9 
 

Nesse trecho, o profissional não fala sobre interação, dimensão na qual a pergunta foi feita. 

Ele responde de acordo com a dimensão da linguagem e usa o mesmo indicador da pergunta 

anterior, reforçando a sua capacidade de interpretar e avaliar os códigos de representação de uma 

mensagem. Ele observa o fato de que nem sempre as cenas precisam ser fortes para causar o efeito 

desejado. No caso de Maioria Oprimida a narrativa é simples, sem grandes efeitos, e a reflexão fica 

por conta da naturalidade em que é retratada. 

Segundo Daniel Couto, o curta metragem promove uma reflexão mais aprofundada 

 justamente por fugir do esperado. Ao inverter o papel de homens e mulheres mantendo seus 

estereótipos, a diretora teria chamado se tivesse mantido as situações tal como costumam acontecer 

na realidade. Um dos conceitos sobre ideologia e valores de Joan Ferrés e Piscitelli (2012)  trata 

justamente dessa inversão percebida por Daniel no curta, pois elaborar produtos de forma a 

modificar os padrões existentes para questionar valores e estereótipos presentes em algumas 

produções midiáticas justifica a escolha de alguns elementos. 

 

Se você olhar a cor do filme, poderiam ter optado por pesar a mão em determinadas cenas. 

                                                                                                                                                                  
Midiáticas. 
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A cena de estupro, por exemplo, poderia ter recebido mais cortes, talvez fosse num beco 

escuro, fosse mais dramático... Mas não. Você está sempre com aquela impressão de estar 

assistindo um comercial de margarina, a cor quentinha, a direção de arte... Por exemplo, o 

personagem poderia ser um fortão, uma roupa mais colada. Eu acho que isso foi uma 

decisão de realmente focar a atenção do expectador na inversão de papeis. Não tem uma 

trilha marcando, a cena do estupro não tem uma trilha dramática. Eu acho que nesse ponto, 

ele tentou criar um ambiente isolado, neutro, para você poder focar mais na história. E usar 

esses artifícios de cor, iluminação, direção, montagem, para gerar a sensação, para gerar a 

leitura que você tem que fazer do filme. Com isso, o curta consegue deixar o expectador 

mais aberto para focar nesse ponto. (Informação verbal.)10 

 

Na sequência, questionamos se os convidados consideravam o curta um produto inovador e 

original. Nesse caso analisamos a dimensão de ideologia e valores para entender se os convidados 

elaboraram produtos ou se modificam os existentes para questionar valores e estereótipos presentes 

em algumas produções midiáticas. Alexandre Alvarenga não achou o curta inovador mas afirmou 

que a estética de subversão de códigos funcionou para promover uma conscientização social sobre a 

igualdade de gêneros.  

 

O modo como ela (a diretora) escolheu de não revelar a câmera, bem convencional, 

geralmente pede uma interpretação bem realista, eu achei muito teatral. [...] Eu senti que 

esse ambiente não é real. (Informação verbal)11 
 

Alexandre considera o ponto de vista da diretora convencional. Segundo ele, existe uma 

grande diferença no gênero do diretor em narrativas que tratam desse assunto. A diretora não faz 

uso de recursos expressivos, como trilha sonora marcada e uso de cores fortes. Também defende a 

ideia de exagero na interpretação de alguns papéis. Na sua opinião seria melhor se os atores 

mantivessem a naturalidade do gestual, porque com o uso deste recurso houve uma quebra no filme, 

reforçando a ideia de que a mulher é frágil e o homem é o forte. Porém, na sua opinião a cena final 

resgata o sentido que quer ser passado, encerrando muito bem a narrativa. 

No âmbito da dimensão ideologia e valores, o convidado questiona valores e estereótipos 

presentes em algumas produções midiáticas, analisando suas causas e conseqüências, além de 

apresentar uma postura crítica em relação aos mesmos.  

Sobre experiências em trabalhos com essa proposta de conscientização social, como no 

âmbito de estética ao se produzir mensagens elementares que sejam compreensíveis e que 

contribuam para incrementar os níveis pessoais ou coletivos de criatividade, originalidade e 

                                                 

10 COUTO, Daniel Brandi. Daniel Brandi Couto: depoimento [jun. 2015]. Entrevistadora: Gabriela Borges. Juiz de 

Fora: Faculdade de Comunicação-UFJF, 2015. Entrevista concedida ao Projeto Competências Midiáticas. 

 

11 ALVARENGA, Alexandre Teixeira de. Alexandre Teixeira de Alvarenga: depoimento [jun. 2015]. Entrevistadora: 

Gabriela Borges. Juiz de Fora: Faculdade de Comunicação-UFJF, 2015. Entrevista concedida ao Projeto Competências 

Midiáticas. 
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sensibilidade, Alexandre relatou algumas oficinas que ministrou com crianças e destacou como elas 

produziram documentários de forma instintiva. Ele ainda explicou um pouco o processo de 

produção desses conteúdos audiovisuais, afirmando que as sequências eram filmadas em ordem 

para facilitar a edição, sendo este o ponto alto da produção.  

 

Como matéria didática é muito legal. [...] A edição é a grande jogada da linguagem na 

literacia (midiática). [...] A partir do momento que a pessoal compreende a ideia, ela sabe 

usar. (Informação verbal.)12 

 

Nesse aspecto encontramos o âmbito da estética ao produzir mensagens elementares que 

sejam compreensíveis e que contribuam para incrementar os níveis pessoais ou coletivos de 

criatividade, originalidade e sensibilidade. Por também envolver em seu trabalho crianças de 

escolas públicas, o convidado utiliza as ferramentas do novo ambiente comunicativo para se 

comprometer como cidadão de modo responsável na cultura e na sociedade. 

 

Conclusão 

 

A experiência de grupo focal foi a primeira do grupo de pesquisa Redes, ambientes 

imersivos e linguagens, logo ofereceu um aprendizado essencial para futuras experiências. Ao 

formular as perguntas, inicialmente alguns indicadores e dimensões foram pré-definidos, com a 

finalidade de facilitar a análise. Porém, as respostas dos convidados se mostraram muito mais 

abrangentes e enriquecedoras que o esperado, de modo que encontramos outras dimensões que não 

eram esperadas. Restringir as possibilidades de avaliação das respostas empobrece o processo de 

avaliação do material recolhido, dificultando o completo entendimento do que nos foi revelado. 

Podemos também perceber que alguns profissionais demonstram o conhecimento defendido 

por Ferrés e Piscitelli (2012), porém absorvidos pela prática, o que se mostra um pouco diferente do 

que esperado no âmbito apenas teórico. Dessa forma não identificamos a opinião do convidado nos 

indicadores usados como referência, mas podemos inferir que esse conhecimento existe de forma 

alargada ao ouvirmos a experiência enriquecedora dos profissionais. 

As respostas que se encaminharam dentro do esperado previamente nos auxiliaram no 

aperfeiçoamento desse tipo de pesquisa, assim como as que não seguiram da mesma forma. Neste 

sentido, este processo foi muito enriquecer porque os pesquisadores se encontram, após essa 

                                                 

12 ALVARENGA, Alexandre Teixeira de. Alexandre Teixeira de Alvarenga: depoimento [jun. 2015]. Entrevistadora: 

Gabriela Borges. Juiz de Fora: Faculdade de Comunicação-UFJF, 2015. Entrevista concedida ao Projeto Competências 

Midiáticas. 
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experiência, muito mais esclarecidos sobre a forma como a metodologia proposta Ferrés e Piscitelli 

(2012) auxilia no entendimento da Competência Midiática ao analisá-la do ponto de vista do 

indivíduo e seu repertório no assunto. 
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