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RESUMO 

Elabora uma proposta para divulga<;ao das a<;oes positivas da Policia Militar da 
Bahia junto a midia. A metodologia partiu de urn estudo bibliografico e da analise do 
Programa da Policia Militar de Sao Paulo com enfase nos aspectos qualitativos. 
Analisa a PMBA e constata que ela passou par uma reforma na sua estrutura, 
contemplando-a com o Departamento de Comunica<;ao Social com exclusiva 
responsabilidade em comunica<;ao social. A este departamento cabem tambem as 
fun<;oes de planejamento, assessoramento, execu<;ao, avalia<;ao e centrale de 
marketing, RP e Cerimonial da corpora<;ao. A cria<;ao deste departamento foi 
fundamental para o trabalho de melhoramento da imagem da corpora<;ao junto a 
comunidade, contudo urn Iongo caminho ainda ha que se percorrer. ldentifica urn 
potencial em recursos humanos na corpora<;ao baiana o qual e pouco explorado, e 
as pessoas com forma<;ao em comunica<;ao social e areas afins nao encontram 
plena espa<;o para o desempenho de seus conhecimentos e habilidades. Ap6s a 
verifica<;ao do conteudo bibliogratico e documental, foram propostas sugestoes que 
podem nortear os profissionais da area de comunica<;ao social a desenvolver urn 
programa televisivo no genera popular para a PMBA, considerando o modele da 
PMESP e as peculiaridades do estado e da corpora<;ao baiana. 

Palavras-chave: Policia Militar; Genera de Massa; Midia televisiva. 



ABSTRACT 

This paper elaborates a proposal to divulge the positive actions of the Bahia 

Military Police (PMBA) in the mass media. Its methodology has taken as its started 

point a bibliographical study and an analysis of the Sao Paulo Military Police 

(PMESP) TV Program, with an emphasis on some qualitative aspects. It analyses the 

PMBA and concludes that it passed through a reformation in its structure, which 

endowed it with a Social Communication Department, which is the only responsible 

for its social communication. This department is also responsible for the functions of 

planning, advising, executing, evaluating and controlling marketing, PR and the 

Ceremonial of the police corporation. The creation of this department was 

fundamental in the work of improving the image of the corporation among the 

community, although a long way is still to be traveled. It identifies the existence of a 

high potential in human resources in the Bahian corporation, which is low explored, 

and the people who are graduated in social communication and related areas do not 

find a wide space to perform their knowledges and abilities. After verifying the 

bibliographical and documental contents, some suggestions were proposed, that 

could orient the social communication professionals in developing a TV show with 

popular characteristics for the PMBA, taking in account the model provided by the 

PMESP, and considering the peculiarities of the state and of the corporation of 

Bahia. 

Keywords: Military police; Mass genre; Television media. 
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1 INTRODU<;AO 

Esta monografia e resultado do prop6sito definido de tentar melhorar a 

imagem da Policia Militar da Bahia (PMBA), como estrategia para se ter o apoio da 

populac;ao nas ac;oes de seguranc;a publica da PMBA. A presente pesquisa se 

propoe a fazer uma analise da experiencia da Policia Militar de Sao Paulo (PMESP), 

que produz um programa televisivo para mostrar as ac;oes da policia a populac;ao. 

Uma ac;ao bern sucedida da policia depende do apoio popular. As 

polfticas publicas atuais investem em armamento, aumento de efetivo, 

informatizac;ao e compra de equipamentos como carro, coletes, etc. Contudo, pouco 

se faz para envolver e comprometer a sociedade no apoio as ac;oes positivas da 

Polfcia Militar (PM). 

Nesses termos, a televisao, segundo a perspectiva deste trabalho, e parte 

de um conjunto maier de intervenc;oes polfticas, para transformar a sociedade, num 

desenvolvimento linear hist6rico planejado. E na complexidade dessas relac;oes que 

a instituic;ao da televisao interessa. 

No campo dessa necessidade, a imprensa toma espac;o relevante, e deve 

ser considerada como uma parceira nas ac;oes da Policia. Desse modo, este estudo 

pretende ao final apresentar proposta de divulgac;ao das ac;oes positivas da PMBA, 

para com isso ganhar adesao da sociedade, pais s6 com seu apoio e participac;ao, 

se podera melhorar a seguranc;a publica no estado da Bahia. 

Porem, identifica-se internamente que poucos profissionais de polfcia, na 

PMBA, tern formac;ao academica no campo da ciencia de comunicac;ao social e, 

daqueles que a tern, suas abordagens das questoes ligadas ao tema sofrem 

resistencias tfpicas daqueles outros que nao dominam esse campo do conhecimento 

humane, notadamente no ambiente militar, cujos postulados dogmaticos se firmam 

em principios de obediencia irrefletida emergente de uma relac;ao de rigido 

escalonamento hierarquico e inabalavel disciplina. 

Analisando o "loccus" objeto da pesquisa, observou-se que ha uma 

subutilizac;ao de recursos humanos qualificados em comunicac;ao social, na medida 

em que pastas de trabalho nao sao, necessariamente, ocupados par profissionais 

que preencham essa matriz de habilidades e competencias, ao passe que outros 
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que a tern sao por vezes alocados em setores diversos, onde tais qualifica<;oes sao 

dispensaveis. 

Disso decorre que as polfticas e a<;oes da PMBA, no campo da 

comunica<;ao social, nao compoem urn programa institucional sistematizado. 0 

pouco que se acha tangenciando o tema sao pesquisas e trabalhos timidos na area 

de endomarketing e marketing institucional. 

Diante do acima exposto, esta pesquisa se desenvolveu em busca de uma 

resposta para a seguinte pergunta: como divulgar na mfdia as a<;oes positivas da 

PMBA? 

Como se quer alcan<;ar toda sociedade baiana, pensou-se numa proposta 

de genero popular, com uma linguagem atraente e honrosa, visando com isso uma 

melhor comunica<;ao com a grande maioria da popula<;ao, que e a principal vftima da 

violencia urbana. Nesses termos, o estudo buscou conhecer urn pouco sobre cultura 

de massa e de como esta vern sendo utilizada pela mfdia televisiva. 

A cultura de massa como objeto de estudos academicos e como tema de 

debates sociais mais amplos nunca esteve tao em evidencia quanto nas ultimas 

decadas. Sao diversos os pontes de vista para se analisar os fenomenos populares 

em suas diferentes manifesta<;oes. Em comum nesses esfor<;os esta a percep<;ao do 

papel de destaque que a cultura de massa tern exercido na estrutura das sociedades 

contemporaneas, chegando a representar instrumento de poder politico ou 

mercantil. 

A cultura de massa tal como e produzida e vinculada atualmente pela 

televisao se apresenta como fonte de praticas sociais que influenciam 

comportamentos e articulam tendencias, desde programas tidos como populares, 

dos quais muito se falou no final dos anos de 1990 ate os dias atuais. Alguns ainda 

sao programas "apelativos", pois usam excessivamente de recursos como a 

violencia, a sexualidade ou outros que, juntos, promovem a queda do nfvel estetico e 

moral da programa<;ao nacional, em nada contribuindo para o melhoramento dos 

problemas sociais, mas alcan<;ando grandes Indices de audiencia. Portanto, tais 

situa<;oes sugerem uma discussao sobre a constru<;ao da identidade de urn 

programa popular. 

Estimulados por este debate, decidiu-se por focar o trabalho no fen6meno 

dos programas populares. Trata-se de programas em que pessoas comuns, do 
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povo ocupam Iugar de destaque, quer como publico-alvo, em cujo interesse se 

apresentam os "assuntos populares" em linguagem mais acessfvel e direta, quer 

como protagonistas de suas pr6prias hist6rias reencenadas diante das cameras, 

muitas vezes ao vivo. 

Esses programas em que segmentos da popula<;ao, freqoentemente 

marginalizados, passam a assumir posi<;ao central de interesse, tendem de fato a 

ser polemicos, sensacionalistas e de grande apelo popular. Sao programas que tern 

como princfpios "dar voz ao povo", e como estrategia a valoriza<;ao das experiencias 

pessoais do povo. A "negocia<;ao" dessas experiencias e a transforma<;ao em 

espetaculo caracterizam seu perfil. Essas sao praticas que padronizam os 

programas dessa linha, apontam tambem para interesses economicos e politicos, 

contudo precisam ser conhecidas para serem evitadas na proposta aqui feita. 

Vale lembrar que a televisao ocupa atualmente presen<;a certa e 

indispensavel na grande maioria dos lares brasileiros, principalmente nas classes 

sociais C, D e E, por isso e o melhor meio para se comunicar com a sociedade. 

A televisao e urn dos fenomenos sociais e culturais mais importantes 
da hist6ria da humanidade. Mesmo com o advento da Internet, 
nenhum outro meio de comunicagao tern ocupado tantas horas da 
vida cotidiana dos cidadaos, como mesmo poder de fascinagao e de 
penetragao. 1 

Referida por expressoes como comunica<;ao de massa ou comunica<;ao 

social, a televisao vern se constituindo em objeto de estudo no interior das Ciencias 

Humanas, como urn fato de ordem social. Assim, a televisao e aqui estudada 

tentando-se compreender a sua fun<;ao como formadora de opiniao publica na 

sociedade. 

A expansao dos chamados "meios de comunica<;ao de massa" re

dimensiona a questao da comunica<;ao, que, a partir da primeira metade do seculo 

XX, interessara nao somente pela sua natureza humana, mas sobretudo como signo 

de modernidade urbana. Urn dos elementos que da a televisao o status da 

modernidade e que ela nao substituiu o radio, como se imaginou a epoca de seu 

surgimento, embora tenha assumido o papel de realizar uma comunica<;ao mais 

completa, pois conta com o recurso da imagem. 

1 GUIMARAES, Glaucia; BARRETO, Raquel Goulart. Linguagens na TV. Revista Educacao 
em Revista, Belo Horizonte. n. 47, jun. 2008, p.42. 
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0 primeiro conceito de televisao se refere antes de tudo a uma 
tecnica de prodw;ao de imagem em movimento, som e veicula<;ao 
instantanea a distancia. Come<;amos do 6bvio - mas tambem daquilo 
onde ela revolucionou. Ela se distingue do radio, pela presen<;a da 
imagem; se distingue da fotografia, pela presen<;a do som e da 
imagem em movimento; tambem se distingue do cinema, pelo tipo de 
imagem (eletronica) e, sobretudo, por sua forma de veicula<;ao: a 
distancia, para multiples aparelhos receptores, e imediata (gera<;ao e 
recebimento a domicilio).2 

A televisao e parte de urn processo hist6rico constitufdo pela ideologia da 

racionaliza<;ao do funcionamento e da estrutura da sociedade, que deve ser livre do 

acaso, do nao programado. No Brasil, o processo hist6rico de desenvolvimento da 

televisao esta associado a uma fase de expansao industrial. Logo, a televisao, 

principalmente a partir da transmissao a cores, esta associada ao signa de 

modernidade da comunicac;ao. 

Nesses termos, a televisao, segundo a perspectiva desse trabalho, e 

parte de um conjunto maior de intervenc;oes polfticas, na transformac;ao da 

sociedade, num desenvolvimento linear hist6rico planejado. E na complexidade 

dessas relac;oes que a instituic;ao da televisao interessa. 

Urn termo muito amplo, que se aplica a uma gama imensa de 
possibilidades de produ<;ao, distribui<;ao e consumo de imagens e 
sons eletronicos: compreende desde aquila que ocorre nas grandes 
redes comerciais, estatais e intermediarias, sejam elas nacionais ou 
internacionais, abertas ou pagas, ate o que acontece nas pequenas 
emissoras locais de baixo alcance, ou 0 que e produzido por 
produtores independentes e por grupos de interven<;ao em canais de 
acesso publico. 

0 autor acima analisa a televisao tambem segundo a sua produc;ao, 

dirigida para um publico abrangente, popular ou de massa, que corresponde a linha 

deste trabalho, e costuma ser tomada como sem qualidade e sem legitimidade e 

nesse sentido, a televisao seria desqualificada. A analise do autor faz compreender 

que e este sentido que faz o efeito de se colocar a cultura "em outro Iugar'', 

mantendo a valorizac;ao de uma cultura outra, nao popular, erudita e a exigencia de 

que em meios de comunicac;ao como a televisao haja o comprometimento com a 

veiculac;ao da "cultura erudita".4 

2 FRAN<;A, Vera (Org.). Narrativas televisivas: programas populares na lV. Belo 
Horizonte: Autentica, 2006, p.19. 
3 MACHADO, Arlinda. A televisao levada a serio. Sao Paulo: Senac, 2000a, p.19. 
4 MACHADO, Arlinda. A televisao levada a serio. Sao Paulo: Senac, 2000a, p.23. 
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Contudo, para compreender a televisao par meio de sua produc;ao e 

precise entender o Iugar que esta ocupa na sociedade. Na abordagem sociol6gica 

haveria de se compreender os sujeitos como sujeitos sociais, em func;ao de 

determinados papeis que estes desempenham5
, dessa forma, produzindo um 

processo hist6rico. A televisao toma para si o Iugar de agente formador de opiniao, e 

para tal e precise haver interac;ao com seu publico, sendo que a comunicac;ao s6 e 

alcanc;ada quando emissor e receptor dominam a mesma linguagem. 

Essa linguagem depende de uma formac;ao ideol6gica, que sera 

dominante. Na pratica jornalfstica, par exemplo, ha uma junc;ao de textos noticiosos 

com textos opinativos. Sao versoes de um mesmo fate, em que o primeiro contem o 

fate em si e o segundo, a ideologia de quem o emite. 0 escritor do texto ou materia 

nao e apenas um mere redator, mas um sujeito que tem a contribuic;ao especffica de 

dar a televisao o formate desejado e que se comunicara com este ou aquele publico 

especffico. 

Na formac;ao de uma televisao faz parte o poder politico, religiose e/ou 

economico, que "maida" a imprensa, regulamentando o seu dizer a partir de 

condic;oes ideol6gicas, que vao se reconfigurando no processo hist6rico, de acordo 

com o local e a sociedade que ela se insere. Essas condic;oes ideol6gicas 

representam o modo de vida urbana da sociedade. Dessa forma, a televisao, 

"constitui-se a partir de uma especificac;ao ou restric;ao temporal (os temas/assuntos 

devem ser atuais) e de uma generalizac;ao espacial (interessaria a principia tude o 

que acontece no mundo)".6 

Com a perspectiva de uma televisao que e "moldada" para ter sua parcela 

na construc;ao da sociedade contemporanea, pretende-se estudar a televisao no seu 

segmento popular, com foco nos programas populares, que faz do povo notfcia e 

publico. Nessas condic;oes e que foi desenvolvido o texto nos pr6ximos capftulos. 

Consciente de que se trata de um assunto digno de um embasamento 

te6rico, este trabalho se vale de autores como Walton (1996), Souza (2004), 

Sacramento (2008), Pecheux (1998), Noelle-Neumann (1977), Machado (1999, 

2000a) Franc;a (2001, 2006), Duarte (2003) Bastes (2007), entre outros que foram 

fundamentais para tecer a teia de discussao desta pesquisa. Ap6s o 

5 PECHEUX, Michael. Semantica e discurso. Campinas: Unicamp, 1988. 
6 SOUZA, Jorge Pedro. Elementos de Teoria e Pesquisa da Comunicac;ao e dos Media. 
2a ed. Porto, Portugal, 2006, p. 183. 
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amadurecimento necessaria obtido pela leitura indicada, foram observados 

epis6dios do programa "A PM e Voce", da PMESP, que, juntos, deram o suporte 

necessaria para se desenvolver a discussao ao Iongo desta monografia. 

Este trabalho teve como objetivo geral: Elaborar uma proposta para 

divulgagao das a<;6es da Polfcia Militar da Bahia junto a midia. 

E como objetivos especificos: 

• Selecionar, dentre os meios e generos de divulgagao existentes, aquele mais 

eficaz em levar a informagao ao maier numero de pessoas possivel sabre o 

trabalho da lnstituigao policial; 

• ldentificar, a partir de urn estudo de case na Policia Militar do Estado de Sao 

Paulo, as agoes de divulgagao da Corporagao; 

• Elaborar proposta de promogao das agoes positivas da Policia Militar da 

Bahia. 

A importancia de se estudar este tema se deu principalmente em fungao 

de conhecer como as relagoes publicas podem contribuir no planejamento 

estrategico das agoes de seguranga publica da PM. 

Concluida esta etapa, partiu-se para a elaboragao do relat6rio da 

pesquisa, que deve ser clare, coerente com a proposta de estudo e valoroso a 
ciencia. 

Oeste modo, o texto monografico foi estruturado em cinco partes, sendo 

esta a primeira. 

0 capitulo dais aborda o tema generos televisivos, para que se possa dar 

o embasamento te6rico necessaria a formatagao de urn modele de programa que 

sirva aos prop6sitos da corporagao, que e de alcangar uma boa comunicagao com a 

massa da populagao. 

No capitulo tres, e mostrada a PMBA em suas relagoes publicas, partindo 

da reestruturagao que contempla a criagao de urn departamento especifico para 

cuidar da comunicagao na corporagao. 0 capitulo se embasa em teorias que 

explicam a comunicagao social em relagoes publicas. 

A metodologia da pesquisa e detalhada no capitulo quatro. Parte 

fundamental de uma pesquisa cientffica, a metodologia cumpre o seu papel de 
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explicar como a investiga9ao foi desenvolvida, suas bases 16gicas e criterios, que 

dao sentido e credibilidade a pesquisa. 

Seguindo a linha que conduz o texto numa sequencia 16gica, o capitulo 

cinco trata um dos objetos de estudo desta pesquisa, a experiencia da PMESP com 

o programa "A PM e Voce". Oeste modo, procurou-se compreender como foi 

desenvolvido o programa, seu formato e resultados. 

Por fim, sao apresentadas as considera(_(oes finais e proposta do trabalho, 

resultados da pesquisa, que se fundamentaram na bibliografia estudada, na 

pesquisa de campo, na analise dos documentos coletados e na experiencia do 

pesquisador com a corpora(_(ao. 

Este trabalho nao pretende esgotar o tema, mas se propoe a analisar e 

discutir a filosofia e estrategias dos programas populares de televisao, e, se adotada 

a proposta do autor, que ela possa oferecer a popula(_(ao informa<.(oes necessarias 

para tornar os servi(_(os da Corpora<.(ao mais conhecidos e acessfveis, mudando para 

melhor sua imagem no seio da sociedade, alem de estabelecer um meio de 

comunica<.(ao direto e transparente. 
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Este capitulo busca fazer uma reflexao sabre as func;oes dos generos ou 

formatos na televisao. Tal reflexao tern como ponto de partida a programac;ao da 

propria televisao, sendo que os princfpios, logicas e possibilidades que regem seu 

funcionamento se desenvolvem no decorrer de sua ainda breve historia, associados 

ao desenvolvimento dos meios tecnologicos, mas nao se furtam a recorrer a teoricos 

classicos antecessores ao surgimento da televisao para ajudar a explica-la. "0 

processo de configurac;ao dos generos televisivos esta estreitamente ligado a 
propria historia da televisao e ao desenvolvimento dos meios tecnicos de produc;ao, 

circulac;ao e consumo de seus produtos". 

A palavra genera deriva do latim genuslgeneris (familia, especie) e 
nao se vincula etimologicamente, malgrado a aparente homofonia, 
com as palavras gene e genetica (do grego genesis: gerac;ao, 
criac;ao). Apesar disso, ha uma inequivoca relac;ao entre o que faz o 
genero no meio semi6tico (ou seja, no interior de uma linguagem) eo 
que faz o gene no meio biol6gico. Os geneticistas definem o gene 
como uma entidade replicante, presente nas moleculas de DNA, cuja 
func;ao principal e transmitir as novas celulas que estao sendo 
formadas as informac;oes basicas que vao garantir a preservac;ao de 
uma determinada especie? 

Os generos sao fatos culturais e sua reduc;ao a receitas de fabricac;ao ou 

a etiquetas de classificac;ao tern impedido a compreensao de sua verdadeira func;ao 

e de sua pertinencia metodologica: a de operar como chave de analise dos textos 

televisivos. 8 

Numa conceituac;ao mais classica, mesmo que Bakhtin nunca tenha 

dirigido a sua analise para o audiovisual contemporaneo, ficando restrito ao exame 

dos fenomenos lingufsticos e literarios em suas formas impressas ou orais, e valido 

o seu conceito para compreender o que e o genera para a televisao. "0 genera 

7 MACHADO, Arlindo. Os generos televisuais e o dialogo. Revista Razon Y Palabra. 
Numero 16, Ano 4, Novembro 1999- Janeiro 2000b. Disponivel em< 
http://www. cern. itesm. mx/dacs/pu blicaciones/logos/anteriores/n 16/osgeneros 16. html > 
Acesso em 30 de agosto de 2008. 
8 DUARTE, Elizabeth Bastes. Televisao: entre generos/formatos e produtos. Trabalho 
apresentado no Nucleo de Semi6tica da Comunicac;ao, XXVI CONGRESSO ANUAL EM 
CIENCIA DA COMUNICACAO, Belo Horizonte/MG, 02 a 06 de setembro de 2003. 
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sempre e e nao e o mesmo, sempre e novo e velho ao mesmo tempo. 0 genero 

renasce e se renova em cada nova etapa do desenvolvimento da literatura e em 

cada obra individual de urn dado genero. Nisto consiste a sua vida".9 

Pode-se afirmar que o genero e justamente a unidade minima do 
conteudo da comunicagao de massa (pelo menos no nivel da ficc;:ao, 
mas nao apenas) e que a demanda de mercados por parte do 
publico (e do meio) aos produtos se faz no nivel do genero. Para os 
investigadores, e atraves da percepc;:ao do genero que se alcanc;:a o 
sentido latente dos textos dos mass media". A dinamica cultural da 
televisao atua pelos seus generos; que ativam a competencia cultural 
e a seu modo dao conta das diferenc;:as sociais que a atravessam. Os 
generos, que articulam narrativamente as serialidades, constituem 
uma mediac;:ao fundamental entre as 16gicas do sistema produtivo e 
as do sistema de consume, entre a do formate e a dos modos de ler, 
dos usos.10 

Alem da conceituac;ao, ha a origem do genero. 

0 genero se baseia na concepc;:ao socratica da natureza dial6gica da 
verdade e do pensamento humane sobre ela. 0 metodo dia16gico de 
busca da verdade se opoe ao monologismo oficial que se pretende 
dono de uma verdade acabada, opondo-se igualmente a ingenua 
pretensao daqueles que pensam saber alguma coisa. A verdade nao 
nasce, nem se encontra na cabec;:a de urn unico homem; ela nasce 
entre os homens, que juntos a procuram no processo de sua 
comunicac;:ao dial6gica. 11 

Provavelmente alguem diga que usar esta fala de Bakhtin para justificar a 

origem do genero tenha sido urn exagero, pois hoje na televisao nao ha dialogos 

socraticos. De fato, os debates que se ve e se ouve nos talk shows convencionais 

estao Ionge de configurarem uma procura da verdade. Desse modo, Machado 

(2000b) complementa dizendo que nao se trata aqui de banalidades. 0 advento de 

uma fase da oralidade, mediada por tecnologias de gravac;ao e transmissao 

proporcionada pelo radio e pela televisao, abriu urn espac;o novo para o 

ressurgimento do dialogo em condic;oes muito pr6ximas do modelo socratico. 

Contudo, a func;ao do genero tern sido bastante questionada. 

Nas ultimas decadas, a ideia de genero tern sofrido urn 
questionamento esmagador, de parte inicialmente da critica 
estruturalista e posteriormente do pensamento dito p6s-moderno, 
para os quais esse tipo de discussao se tornou alguma coisa 
anacronica, quando nao irrelevante. Maurice Blanchet (1959), por 

9 BAKHTIN, Mikhail. Problemas da poetica de Dostoievski. Rio de Janeiro: Forense, 1981, 
~.91. 
0 MARTIN-BARBERO, Jesus. Dos meios as media~oes: comunicac;:ao, cultura e 

hegemonia. Rio de Janeiro: UFRJ, 1997, p. 298-9. 
11 BAKHTIN, Mikhail, op cit, p.94. 
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exemplo, defendia, em seu tempo, que as (micas coisas realmente 
importantes sao as obras na sua individualidade, independentemente 
de como as possamos classificar. 12 

Construir um genero televisivo, se e que isso e possfvel, apesar de ser 

necessaria nao e tarefa facil, pois. 

A ideia de programayao inerente a televisao de massa obriga a 
conhecer uma programayao para todos os publicos: ela traduz assim 
uma aceitayao da heterogeneidade de gestos e de aspirayoes e e, 
portanto, uma especie de reconhecimento de sua legalidade. Quante 
ao que diz respeito a recepyao, a televisao de massa acentua, quase 
na mesma proporyao das incertezas da diversidade da grade, a 
heterogeneidade das mensagens e dos publicos. Essa dispersao dos 
sentidos e, na verdade, urn fator de comunicayao, uma vez que a 
televisao e urn assunto sobre o qual os indivfduos conversam com 
maior facilidade. Nao s6 podemos assistir, se quisermos, as mesmas 
imagens, como tambem nada nos obriga a assistir a mesma coisa. 
[ ... ] A forya principal da televisao generalista, publica ou privada, 
continua sendo urn dos layos sociais das sociedades individualistas 
de massa, em que as ocasioes de se participar simultaneamente e 
livremente de atividades coletivas sao muito menos numerosas do 
que se pensa.13 

Sobre a riqueza e diversidade dos generos ha que se comentar: 

A riqueza e a diversidade dos generos discursivos sao ilimitadas, 
porque as possibilidades de atividade humana sao tambem 
inesgotaveis e porque cada esfera de atividade contem urn repert6rio 
inteiro de generos discursivos que se diferenciam e se ampliam na 
mesma proporQao que cada esfera particular se desenvolve e se 
torna cada vez mais complexa.14 

Diante da perspectiva acima, aparece a primeira dificuldade: como 

classificar a programa<;ao em generos e formatos numa televisao de massa? A 

televisao e um meio que se recria continuamente, enquanto linguagem, passfvel de 

diferentes usos, agregando publicos distintos, entao falar dela nao e tarefa facil. 

Nao obstante, a propria televisao assume posturas no mfnimo 
desconcertantes ao que se refere a sua produQao. Para se constatar 
isso basta examinar a forma como as emissoras, em seus sites, 
classificam e descrevem seus produtos e os atributos que conferem 

12 MACHADO, Arlindo. Os generos televisuais e o dialogo. Revista Razon Y Palabra. 
Numero 16, Ano 4, Novembro 1999- Janeiro 2000b. Disponfvel em< 
http://www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones/logos/anteriores/n16/osgeneros16.html > 
Acesso em 30 de agosto de 2008. s.p. 
13 WOL TON, Dominique. Elogio do grande publico: uma teoria crftica da televisao. Sao 
Paulo: Atica, 1996, p. 13-14. 
14 BAKHTIN, Mikhail. Speech Genres & Other Late Essays. Austin: Univ. of Texas, 1986, 
p.60. 
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a esses mesmos produtos em seus anuncios e chamadas 
publicitarias. 15 

As emissoras costumam classificar seus programas como informative ou 

de entretenimento, contudo essa classificagao nao diz muita coisa sobre eles, assim 

como designa-los como entrevista, reportagem ou documentario muitas vezes, nao 

esclarece o que realmente se esta oferecendo ao publico. Como entao fazer para 

definir previamente a que genero/formato se refere tal produto? 

Uma designagao mais precisa s6 ocorre quando as emissoras, ao 

fazerem publicidade de seus produtos, identificam, classificam e expoem 

caracteristicas que neles devem estar presentes. 0 enquadramento feito sobre o 

genero do produto, ao anuncia-lo como estrategia de atragao de audiencia, parece 

fornecer algumas pistas sobre o estatuto e fungao dos generos/formatos televisivos. 

Mas, afinal, o que distingue urn produto do outro? E o que os assemelha? 

A ideia de genero ou formato presta-se no universe televisivo a distinguir 

seus diferentes tipos de produtos, significando que os produtos da televisao, podem 

ser distinguiveis entre si, independentemente da fungao que tais distingoes 

desempenhem, apesar de terem elementos comuns. Mas, que elementos em 

comum sao esses? 

Em primeiro Iugar, e necessaria ter presente que a condic;ao natural 
de toda produc;ao televisiva e a complexidade e a hibridac;ao. Devido 
as possibilidades advindas dos meios tecnicos de produc;ao, 
circulac;ao e consume, os textos televisivos sao complexes, isto e, 
seu conteudo expressa-se simultaneamente atraves da articulac;ao 
de diferentes linguagens senoras e visuais. A par da complexidade, 
esse tipo de produc;ao opera com a superposic;ao de diferentes nfveis 
de hibridac;ao, estabelecendo-se pela apropriac;ao, numa especie de 
processo intertextual que se alimenta de referemcias, alusoes, 
repetic;oes. Mas, ao transpor, colar e fundir diferentes sistemas, esse 
tipo de processo opera verdadeiras perfusoes que apaga as origens, 
constituindo-se nos elementos fundantes de uma nova gramatica de 
formas de expressao: a gramatica televisiva; de novos generos e 
formatos: aqueles compatfveis com o processo comunicativo que 
manifestam. 16 

15 MACHADO, Arlinda. Os generos televisuais e o dialogo. Revista Razon Y Palabra. n.16, 
Ano 4, Nov. 1999 Janeiro 2000b. Disponfvel em < 
http://www. cern. itesm. mx/dacs/pu blicaciones/logos/anteriores/n 16/osgeneros 16. html > 
Acesso em 30 de agosto de 2008, s.p. 
16 DUARTE, Elizabeth Bastos. Televisao: entre generos/formatos e produtos. Trabalho 
apresentado no Nucleo de Semi6tica da Comunicac;ao, XXVI CONGRESSO ANUAL EM 
CIENCIA DA COMUNICACAO, Belo Horizonte/MG, 02 a 06 de setembro de 2003, s.p. 
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A produc;ao de urn programa de televisao e pautada em 16gicas, que dao 

muitas das caracterfsticas do produto, e sao em geral: complexidade, 

intertextualidade, hibridac;ao, fragmentac;ao, serialidade, repetic;ao, etc. 

A 16gica mercantilista esta presente nas produc;oes televisivas, as 

emissoras seguem a 16gica de qualquer outra empresa de carater comercial. Dessa 

forma seus programas se transformam em mercadorias, que sao oferecidos ao 

mercado. Sob a 16gica de mercado, incluidos a concorn3ncia e o lucro, a televisao 

produz seus programas e sua produc;ao deve ser ininterrupta. A brevidade de tempo, 

a velocidade com que os programas televisivos devem estar no ar, periodicamente, 

numa rotina muitas vezes diaria, e ate por mais de uma vez ao dia, e o compromisso 

de torna-lo lucrative, limitam o investimento em tempo e dinheiro em sua elaborac;ao. 

0 resultado sao programas em repetic;ao serial, como o proprio sistema binario de 

personagens: eles permitem a construc;ao de relatos com rapidez, o improvise tece 

as repetic;oes com variac;oes. 

A velocidade de produc;ao presente da televisao dificulta a oferta 

constante de novos produtos e uma busca pela exclusividade e novidade. Alem 

disso, o espac;o em televisao e muito caro e esta s6 pode vender urn tempo 

determinado, o que limita a expansao do faturamento. A legislac;ao brasileira e clara 

quanto ao tempo destinado de publicidade: o limite de anuncios comerciais para as 

emissoras de televisao e de 25% do tempo de programac;ao 17
. Desse modo, e 

preciso se manter uma qualidade mfnima que atraia o publico. Dar a dificuldade de 

se ter que conciliar novidade com velocidade de produc;ao e a ausencia de risco. 

E o risco de nao agradar, de nao garantir pontos na audiencia que 
controla o fmpeto de grandes ousadias e experimentac;oes. Por isso, 
o espac;o reservado a novidade e restrito: de modo geral, a produc;ao 
televisiva opta por vestir com roupagem nova o que ja foi por demais 
testado ou por combinar dois ou mais formatos de sucesso. 18 

Pelo que acima foi exposto, a programac;ao televisiva pauta-se pela 

repetic;ao, pela fidelidade ao que demonstrou ser sucesso em termos de audiencia: 

remakes, re-edic;oes como regravac;oes de novelas e ate reapresentac;ao; seriac;ao 

17 BRASIL, Decreto N° 52.795 de 31 de Outubro de 1963. Regulamento dos Servic;os de 
Radiodifusao, paragrafo 28. 
18 DUARTE, Elizabeth Bastos. Televisao: entre generos/formatos e produtos. Trabalho 
apresentado no Nucleo de Semi6tica da Comunicac;ao, XXVI CONGRESSO ANUAL EM 
CIENCIA DA COMUNICACAO, Belo Horizonte/MG, 02 a 06 de setembro de 2003, s.p. 
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tanto de programas como de quadros ou falas, sendo que os programas seriados 

sao testados quando vao ao ar e o que nao agrada e retirado da transmissao. 

Nesses cinquenta anos de produ9ao televisiva alguns gemeros vern
sa consagrando por haverem demonstrado esse potencial de 
sucesso junto ao publico consumidor: telejornais, magazines, talk
shows, telenovelas, mini-series, humoristicos, e hoje, os reality
shows, a partir dos quais se constroem varia96es, os diferentes 
formatos, que entao se distinguem pelo tom, pela rela9ao com o 
publico, pelo modo de« contar »sua narrativa, etc. 19 

Vale lembrar que a televisao, devido ao seu carater comercial e midiatico, 

visa os bons Indices de audiencia; para tal objetivo recorre ao entretenimento, 

associado a outros recursos como a informa<;ao, ao espetaculo etc., cabendo a 
televisao as fun<;oes informativa, pedag6gica, polftico-ideol6gica, embora nao sejam 

aspectos distintivos dos generos. 

A evolu<;ao comercial, midiatica, tecnol6gica ou polftica por que passou a 

televisao gerou uma evolu<;ao na multiplica<;ao das emissoras e da produ<;ao 

televisiva, de maneira praticamente infinita. 

Os generos existem numa diversidade tao grande que muitas vezes 
se torna complicado estuda-los enquanto categorias. De fato, como 
colocar no mesmo pede igualdade eventos audiovisuais tao distintos 
entre si, como uma narrativa de fic9ao seriada, a transmissao ao vivo 
de uma partida esportiva, o pronunciamento oficial de urn presidents, 
urn videoclipe, urn debate politico, uma aula de culinaria, uma vinheta 
com motives abstratos, uma missa ou urn documentario sobre o 
fundo do mar?20 

Contudo, apesar de cada produ<;ao ser unica, ela foi produzida dentro de 

uma esfera de intencionalidades, sob a influencia de certa economia, com vistas a 

abarcar determinado campo de acontecimentos, um segmento de telespectadores e 

assim por diante, o que a faz pertencer, ao menos em tese, a determinado genero. 

A riqueza e a diversidade dos generos discursivos sao ilimitadas, 
porque as possibilidades de atividade humana sao tambem 
inesgotaveis e porque cada esfera de atividade contem urn repert6rio 
inteiro de generos discursivos que se diferenciam e se ampliam na 
mesma proporyao que cada esfera particular se desenvolve e se 
torna cada vez mais complexa. 21 

19 DUARTE, Elizabeth Bastos. Televisao: entre generos/formatos e produtos. Trabalho 
apresentado no Nucleo de Semi6tica da Comunicayao, XXVI CONGRESSO ANUAL EM 
CIENCIA DA COMUNICACAO, Belo Horizonte/MG, 02 a 06 de setembro de 2003, s.p. 
20 MACHADO, Arlindo. Revista FAMECOS, Porto Alegre, n° 10, junho 1999, p.144. 
21 BAKHTIN, Mikhail. Speech Genres & Other Late Essays. Austin: University of Texas. 
1986, p.60. 
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Os generos discursivos e a dosagem da oralidade alteram-se conforme a 

Herdeira direta do radio, ela [a produ9ao televisiva] se funda 
primordialmente no discurso oral e faz da palavra a sua materia
prima. lsso mudou urn pouco nos ultimos anos. Agora ha uma maier 
utiliza9ao de recursos graficos computadorizados nas vinhetas de 
apresenta9ao, mas, no essencial, a televisao continua oral, como nos 
prim6rdios de sua hist6ria, e a parte mais expressiva de sua 
programa9ao segue dependendo basicamente de uma maier ou 
menor eloqOemcia no manejo da palavra oralizada, seja da parte de 
urn apresentador, de urn debatedor, de urn entrevistado, ou de 
qualquer outro.22 

A maier ou menor incidencia do uso do discurso oral, ou a selec;ao de urn 

recurso em detrimento de outros tern relevante importancia no que concerne a 

configurac;ao de seu genero, pois os recursos produzem efeitos de sentido diversos. 

Dai porque, por exemplo, acredita-se que a configurac;ao do genera possa ser 

pontuada a partir da enfase em certas escolhas estrategicas empreendidas pela 

televisao em termos de unidades temporais relacionadas ao processo produtivo, 

estreitamente ligadas ao desenvolvimento tecnol6gico e as expectativas do 

telespectador. 23 

Alguns generos televisivos 

Como sao muitos os generos televisivos, apenas para titulo de ilustrac;ao 

serao mostrados aqui apenas alguns deles, conforme segue: 

0 Horario Gratuito da Propaganda Eleitoral (HGPE) caracteriza-se por 

urn genera que em certos periodos aparece de forma compuls6ria e simultaneas nas 

televisoes abertas. Seu modele foi institucionalizado no Brasil a partir de 1962, pelo 

Governo Federal, para impor regras, disciplinar e democratizar o espac;o da 

programac;ao da televisao com a finalidade de evitar o seu uso politico. Assim como 

22 MACHADO, Arlindo. Revista FAMECOS, Porto Alegre, n° 10, junho 1999, semestral, 
p.145. 
23 DUARTE, Elizabeth Bastes. Televisao: entre generos/formatos e produtos. Trabalho 
apresentado no Nucleo de Semi6tica da Comunica9ao, XXVI CONGRESSO ANUAL EM 
CIENCIA DA COMUNICACAO, Belo Horizonte/MG, 02 a 06 de setembro de 2003. s.p. 
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os outros generos, o HGPE acompanha a evolu9ao do contexte social que esta 

inserido. 

Ao Iongo das campanhas eleitorais, realizadas ap6s o Regime Militar, 
a legislagao eleitoral foi se modificando, o que permitiu a evolugao 
desse genero midiatico e fortaleceu sua principal caracteristica: a de 
estar em constante mutagao. A partir da decada de 80, a 
americanizagao das campanhas contribuiu para a evolugao do 
HGPE, redefinindo os formatos do guia e adequando o discurso 
politico as mudangas de configuragoes.24 

Por meio do HGPE a polftica tenta legitimar seu discurso diante da 

popula9ao, tanto por meio da televisao, como tambem do radio, encarregando-se de 

disponibilizar ao eleitor as propostas do candidate. 0 HGPE, se bem administrado, 

pode contribuir para o processo democratico. Desse modo, os elementos de 

comunica9ao usados pela televisao foram valorizadas pela polftica nacional. Muitos 

politicos cientes do potencial televisivo lan9am mao deles. 0 maior exemplo foi a 

campanha eleitoral do candidate Fernando Collar de Mello a presidencia da 

republica em 1989, que mudou a utiliza9ao deste genera na hist6ria polftica 

nacional. "0 Collar, por exemplo, foi um candidate bem construfdo, com tempo de 

matura9ao, com muito teste". 25 

0 documentario televisivo e mais do que uma reportagem. Mais 

profunda e Iongo, o documentario e concebido como "um genera com rafzes 

hist6ricas no cinema" que preza pela "seriedade" e pelo "aprofundamento do tema 

com entrevistas e produ9ao de imagens em diversos locais", buscando o maximo de 

informa9oes possfveis. 26 

0 documentario tern como principal marca o carater autoral, que 
corresponde a maneira "como se da voz aos outros", a presenga de 
"parafrases discursivas" e a um "efeito de sentido monofonico". As 
autoras anotam mais duas caracteristicas comuns as narrativas do 
genero documentario: discurso sobre o real e registro in loco. 
Enquanto essas caracteristicas seriam fixas, ha outras que sao 
flutuantes e dependem das opgoes do autor. Sao elas: tipo de midia 
(video, cinema, televisao); tematica; presenga do locutor; uso de 

24 OLIVEIRA, Sheila Borges de. Os g£meros televisivos e a propaganda eleitoral em 
Pernambuco. p. 2 
25 NASSAR, Paulo. Simbologia e midia em campanha. In: A conquista do voto. Sao 
Paulo: Brasiliense, 1994, p.128. 
26 SOUZA, Jose Carlos Aronchi de. G£meros e formatos na televisao brasileira. Sao 
Paulo: Summus, 2004, p. 145-146. 
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depoimentos; uso de reconstituic;oes; uso de personagens ficcionais 
e uso de documentos hist6ricos. 27 

0 autor acima reconhece ainda que, no passado, o Globo Reporter e o 

SBT Reporter eram os programas que mais se filiavam ao genero documentario 

televisivo, mas que, por razoes mercadol6gicas, passaram a reduzir seus tempos de 

durac;ao, 0 que desvirtuou 0 carater de documentario das produc;oes, que passaram 

a merecer apenas o credito de grandes reportagens. Para Souza, apenas a TV 

Cultura ainda produz documentaries, por permitir uma durac;ao suficiente para tentar 

mostrar o maximo dos angulos possfveis da questao.28 

0 telejornalismo caracteriza urn importante genero. Segundo Almeida29
, 

o telejornalismo e urn jornal com imagem que tenta capturar a realidade tal como ela 

e. 
Esse genero revela outra caracterfstica que merece muita atenc;ao: a 

velocidade, a televisao tenta informar com o maximo de imediatismo. 

0 publico nao tern tempo de se deter em determinada cena de 
contemplar os detalhes, de interpretar as conexoes intertextuais, 
tampouco pode ver ou ouvir novamente a notlcia, diferentemente do 
que se pode fazer com urn jornal impresso, ou para citar uma midia 
mais moderna, a internet. 30 

Para a televisao brasileira, a telenovela e urn dos generos de maior 

destaque, pois tern obtido as mais altas audiencias ao Iongo dos ultimos anos, 

cabendo lembrar as telenovelas Selva de Pedra, que alcanc;ou uma media de 75 

pontos de audiencia, seguida de Roque Santeiro, que e ate hoje a segunda novela 

de maior audiencia da historia da televisao brasileira, com uma media geral de 74 

pontos, tendo seu episodio final alcanc;ado o in dice de 1 00 pontos. As novel as 

nacionais sao produto de exportac;ao e o principal exemplo e a telenovela Escrava 

lsaura, transmitida para mais de cern paises. 31 

27 SACRAMENTO, Igor. 0 documentario televisivo como texto cultural: narrando uma opc;ao 
metodol6gica. Revista do NP em Comunicac;ao Audiovisual da Intercom, Sao Paulo, v.1, 
n.1, p.193-21 0 jan./jun. 2008, p.196 
28 /dem .. 
29 ALMEIDA, Valeria Paz de. Nas redes do jornalismo: o tecido discursive e a formac;ao de 
memoria social. Tese (Doutorado em Lingua Portuguesa) Universidade de Sao Paulo, Sao 
Paulo, 2006. 
30 Idem. 
31 Dicionario da TV Globo: vol 1. programas de dramaturgia e entretenimento. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2006. 
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No Brasil, o genero comec;ou em 1951, na TV Tupi, em S. Paulo. No 
dizer de Duda Guennes, essa primeira experiencia nao era mais do 
que um "drama plangente", intitulado Sua Vida Me Pertence, de 
Walter Foster, e passava duas vezes per semana em epis6dios de 
20 minutes. 
Entretanto a novela s6 passa a diaria cerca de doze anos mais tarde, 
com A/6, 25499 - Ocupado, que foi para o ar em 1963 na TV 
Excelsior. Mas a primeira novela a fazer parar o Brasil foi 0 Direito 
de Nascer, do cubano Felix Caignet, transmitida em 1964/65 pela 
Tupi e pela TV Rio, as 21 h30. Nascia assim urn genero. 

Sob o ponte de vista do genera, as telenovelas raramente superaram o 

seu formate narrative popular tradicional, herdado inclusivamente da propria 

radionovela. A representac;;ao do mundo e dada nestas teleficc;;oes por meio de urn 

conjunto fechado de personagens e intrigas, centradas em geral sabre hist6rias que 

sao outros tantos lugares comuns e temas universais que se repetem ate a 

exaustao, como o arrivismo, as triangulac;;oes mais ou menos perigosas, o ciume, as 

dicotomias pobres/ricos, o viver facil, a paixao ardente, etc. 

Como dito desde o principia desde trabalho, rotular uma teleproduc;;ao por 

urn genera nao e tarefa facil, pois cada uma tern mais de uma caracterfstica que a 

colocaria em mais de urn genera. Entretanto, para fins deste trabalho, urn deles 

merece destaque, trata-se do genero popular, que tera sua investigac;;ao mais 

aprofundada que os demais, por interesse especffico desta pesquisa. 

0 avanc;;o da televisao, tanto tecnol6gico como de acesso do povo como 

telespectador ou protagonista, tern relac;;ao direta com o desenvolvimento produtivo 

nacional. Com o chamado milagre economico, a industria nacional passa a produzir 

aparelhos mais baratos e de melhor qualidade, o perfil social muda, pois a 

populac;;ao migra do campo para a cidade, melhorando seu poder de compra, 

podendo adquirir o produto, tude isso contribuindo para o avanc;;o da televisao no 

Brasil e para uma influencia no genera produzido. 

Nesse mesmo perfodo, o Brasil passa por urn regime de ditadura militar, 

e, a censura executada pelo Departamento de Ordem Polftica e Social (OOPS), 

influencia32 fortemente na formac;;ao do genero/formato televisivo. 

Duarte (2003) confirma a relac;;ao desses fates hist6ricos com a produ9ao 

do genera televisivo nacional. 

32 WIKIPEDIA. Departamento de Ordem Politica e Social. Disponfvel em < 
http://pt.wikipedia.org/wiki/DOPS > Acesso em 01 de setembro de 2008. 
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Acredita-se ser necessaria tambem considerar nessa genealogia a 
rela<;ao entre hist6ria da televisao e o desenvolvimento e sofistica<;ao 
do processo produtivo; entre ela e as tentativas de supera<;ao das 
restri<;oes que os pr6prios meios tecnicos de produ<;ao, circula<;ao e 
consume impoem ao processo comunicativo manifesto por seus 
textos-programa. 33 

Esses fates hist6ricos influenciam e revelam o tipo de formate e genera 

televisivo que se produziu no Brasil, pais se trata de urn processo complexo com 

diferentes fases, cada uma delas se construiu conforme seu contexte social e 

hist6rico. 

Umberto Eco refere-se a televisao anterior aos anos 70/80 como a 

arquitelevisao. Segundo o autor, nesse perfodo a televisao preocupava-se em 

veneer as limitac;;oes tecnol6gica de captac;;ao/gravac;;ao, que impunham ao produto 

uma queda na qualidade. Oaf sua enfase na competencia e a tentativa de centrale 

de qualidade de seus produtos, centrada no planejamento, o que levou ao alto nfvel 

de qualidade que se tern atualmente nas transmissoes. 0 desenvolvimento das 

tecnicas de edic;;ao melhoraram o produto final, permitindo que se corrigissem as 

falhas ocorridas nas fases de seu processo produtivo. 34 

A produc;;ao tambem evoluiu no que se refere a cenarios, figurines, 

maquiagem, efeitos especiais, etc. o que tornou o produto final ainda mais 

elaborado, de qualidade superior, contudo a realidade veiculada pelos produtos 

televisivos, principalmente pela ficc;;ao televisiva, ficou muito distante daquela 

vivenciada pelo homem comum. 

A televisao brasileira, ate meados dos anos 1980, era elitista na sua 

programac;;ao, exigia das pessoas importantes meritos para que merecessem ter sua 

imagem e opiniao veiculadas. E as poucas que nao atendiam esses requisites, 

quando conseguiam ir ao ar, apresentavam-se engravatadas, falando de forma 

gramaticalmente correta, fugindo a naturalidade. Era a televisao dos telejornais, dos 

programas de entrevista, das telenovelas. 

Ja nos anos 1980 e 1990, uma revoluc;;ao ocorreu na programac;;ao, o que 

muitos autores chamam de neo-televisao. Era uma teve-espelho, caracterizando-se 

pela apresentac;;ao de urn grande numero de programas de audit6rio e jogos. Ela 

33 DUARTE, Elizabeth Bastes. Televisao: entre generos/formatos e produtos. Trabalho 
apresentado no Nucleo de Semi6tica da Comunica<;ao, XXVI CONGRESSO ANUAL EM 
CIENCIA DA COMUNICA<;AO, Belo Horizonte/MG, 02 a 06 de setembro de 2003, s.p. 
34 ECO, Umberto. Apocalipticos e lntegrados. Sao Paulo: Perspectiva. 1985. 
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dava acesso a urn publico sem meritos particulares, colocando no ar o cidadao 

comum, vestido negligentemente e falando de forma coloquial. Neste contexte 

surgiram Abelardo Barbosa, o Chacrinha, e Silvio Santos, que ficavam no ar por 

horas em programas de audit6rio. Tais programas nao eram ineditos, mas o formato 

popular e irreverente sim. Sua origem vern de fora da televisao, com influencia do 

radio e teatro. 

Com a televisao brasileira ainda engatinhando nas decadas de 50 e 
60, programas como Noite de Gala, Times Square e Brasil 60 
despontavam trazendo na bagagem matizes ja bastante 
popularizadas fora da televisao. Segundo Mira (1990) essas matizes 
eram fundamentalmente tres: os programas de radio dos anos 30 
aos 50, em especial os gravados ao vivo em palcos-audit6rios para a 
Radio Nacional, as chanchadas da Atlantica dos anos 50, e os 
espetaculos de teatro de revista da pra9a Tiradentes, no Rio de 
Janeiro, nos anos 50 e 60. De uma forma ou de outra, essas 
influencias se entrecruzavam na caracteriza9ao dos primeiros 
programas de audit6rio na televisao. 35 

Nos programas populares a produ<;ao televisiva passa a valorizar a 

performance. Sao os programas de audit6rio, os magazines, os talk-shows que 

poem o cidadao comum como protagonista instantaneo sob o comando de urn 

apresentador com atributos altamente performaticos. Alem disso, tudo acontece ao 

mesmo tempo; capta<;ao, grava<;ao, transmissao. Vale lembrar que, apesar da 

performance do programa, ha nas transmissoes diretas, ao vivo, uma produ<;ao 

sustentada, tanto no planejamento como na sua condu<;ao. 

Dessa forma, sobre a produ<;ao televisiva se pode dizer ainda que. 

As etapas de produ9ao vao da concep9ao virtual de urn produto e da 
atualiza9ao das condi96es materiais para sua execu9ao a sua 
realiza9ao e consume. Esse processo desenvolve-se em uma linha 
de sucessao temporal, diacr6nica, que s6 se completa com a 
resposta do telespectador. 
Na fase de execu9ao, urn dos passos fundamentais e o da capta9ao 
e grava9ao de imagens e sons, passo esse que pode respeitar o 
tempo de dura~ao dos acontecimentos - grava9ao ao vivo -, ou 
condensa-los atraves de urn trabalho de sele9ao e sintese do 
material coletado - corte, montagem, mixagem - em uma ilha de 
edi9ao. 
Urn dos passos finais do processo de produ9a0 televisiva e a 
transmissao do produto programa. Em televisao, ha sempre a 
incidencia temporal da transmissao sobre a exibi9ao, isto e, a 

35 LOPES, 2000, p.38, apud MACHADO, Arlindo. Os generos televisuais e o dialogo. 
Revista Razon Y Palabra. Numero 16, Ano 4, Novembro 1999- Janeiro 2000b. Disponivel 
em < http://www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones/logos/anteriores/n16/osgeneros16.html > 
Acesso em 30 de agosto de 2008, s.p. 
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quase coincidencia de tempo-sincronia - entre a veiculaQao e 
disponibilizagao do produto para consumo pelo telespectador. 36 

Dos programas de audit6rio, os magazines e os talk-shows surgiu urn 

novo genero, sao os reality-shows. 

Nos ultimos [ ... ] anos, a televisao parece viver uma nova etapa de 
sua hist6ria- o que muitos chamam a p6s-televisao. Continua com a 
gravagao ao vivo - a qual acopla uma parafernalia tecnol6gica que 
articula inumeras cameras de vigilancia - e a transmissao direta. 
Mas, ao menos aparentemente, inverte a linha temporal de seu 
processo de produQao, passando a operar com uma temporalidade 
prospectiva que vai da tendencia e latencia a realizagao, da ordem 
do "em-se-fazendo", e coloca, tambem ao menos aparentemente, o 
rumo dos programas na mao de cidadaos comuns, num movimento 
multiperformatico sobre o qual diz nao exercer controle. Sao os 
reality-shows. E, de urn lado, o publico tendo acesso a serie 
televisiva; de outro, a transformagao de pessoas comuns em atores 
discursivos de uma narrativa, cujo cenario se assemelha ao da 
telenovela. 37 

Os reality-shows tern sido, alem de urn sucesso de audiencia, muito 

convenientes as emissoras de televisao, pois geram celebridades com baixo custo, 

produzidas e consumidas na velocidade propria do meio, gerando altos lucros, mas 

quase descartaveis, pois poucas sobrevivem na mfdia ap6s o programa ser 

finalizado. 

36 DUARTE, Elizabeth Bastos, Televisao: entre generos/formatos e produtos. Trabalho 
apresentado no Nucleo de Semi6tica da Comunicagao, XXVI CONGRESSO ANUAL EM 
CIENCIA DA COMUNICACAO, Belo Horizonte/MG, 02 a 06 de setembro de 2003. s.p. 
37 Idem 
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3 A POLiCIA MILITAR DA BAHIA E AS RELACOES PUBLICAS 

Este capitulo demonstra como a Polfcia Militar da Bahia compreende as 

Rela96es publicas como atividade que visa obter a integra9ao entre uma institui9ao 

e seus publicos, sabendo que a Polfcia Militar se constitui em um organismo vivo da 

sociedade e administra, dentro deste conceito, a sua participa9ao no 

desenvolvimento da comunidade, buscando permanentemente a compreensao, a 

aquiescencia e apoio por meio de ajustamento continuo. 

3.1 A POLfCIA MILITAR DA BAHIA 

Movimentos sociais e politicos como a lnconfidencia Mineira, a Conjura9ao 

Baiana e a Proclama9ao da lndependencia foram grandes influenciadores para se 

criar uma Guarda com a incumbencia de restabelecer e manter a ordem na 

provincia, onde o clima de descontentamento havia crescido consideravelmente ate 

entao. Desta forma, surgia, no calor dos movimentos revolucionarios consolidadores 

da lndependencia brasileira, a PMBA. Criada oficialmente por Decreto do lmperador 

D. Pedro I, datado de 17 de fevereiro de 1825, "que manda organizar na Cidade da 

Bahia um Corpo de Polfcia" nos termos seguintes38
: 

Sendo muito necessaria para a tranqOilidade e seguran9a publica na 
Cidade da Bahia, a organiza9ao de um corpo, que sendo-lhe 
incumbido aqueles deveres de responder imediatamente pela sua 
conserva9ao e estabilidade: Hei por bem: mandar organizar na 
Cidade da Bahia um Corpo de Policia, pelo plano que com este 
baixa, assinado por Joao Vieira de Carvalho, do meu Conselho de 
Ministros e Secretaries d'Estado dos Neg6cios da Guerra. 39 

Enquadrada atualmente como um 6rgao da Administra9ao Direta do 

Estado, cuja destina9ao se encontra deliberada pela Constitui9ao Federal40
, Art. 144, 

§5°, reafirmada e amparada pela Constitui9ao Estadual, Art 148, incisos de I a V. 

38 BAHIA, Policia Militar, Disponivel em< www.pmba.ba.gov.br > Acessado em 05 de 
setembro de 2008, s.p. 
39 Idem, op cit. 
40 BRASIL, Constitui~ao da Republica Federativa do Brasil- Col. Saraiva de Legisla9ao-
40a ed. 2007. 
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Hoje, contando com uma legiao de mais de 30.000 homens e 
mulheres distribuidos em todo Estado, a Policia Militar da Bahia atua 
ostensiva e preventivamente desenvolvendo a96es atraves de 
policiamento a pe, policiamento de transite, radio patrulhamento, 
policiamento rodoviario, policiamento com caes, rondas taticas 
motorizadas, policiamento montado e combate a incendios e sinistros 
dentre outras atividades. Estabelece ainda intera9ao com a 
comunidade ouvindo os reclames do cidadao e desenvolvendo 
atividades s6cio-culturais.41 

A PMBA tern hoje a missao de executar, com exclusividade, o 

policiamento ostensive fardado com vistas a salvaguardar a Ordem Publica, a vida, a 

liberdade, o patrimonio e o meio ambiente, de forma a assegurar, com equilibria e 

eqOidade, o bern estar social. Sua a<;ao e caracteristicamente preventiva, ou seja, 

atua com o objetivo de evitar que ocorra o delito, por meio das tecnicas de 

policiamento. Para tanto, sua ostensividade caracteriza-se por a<;oes de fiscaliza<;ao 

de polfcia sabre materia de ordem publica, em que o policial e de imediato 

identificado, quer pela farda, armamento, equipamento ou viatura.42 

A PMBA tern como visao: "Ser uma lnstitui<;ao de excelencia reconhecida 

publicamente como habil na capacita<;ao e emprego dos seus servidores na a<;ao da 

seguran<;a ostensiva, gerida por resultados capazes de contribuir para a paz 

social".43 

Para fazer valer a visao da corpora<;ao, dentre outros motives, ha a Lei N° 

9.84844
, 29 de dezembro do ano de 2005, publicada no dia 02 de janeiro do ano de 

2006 "Reorganiza a Polfcia Militar da Bahia, dispoe sabre o seu efetivo e da outras 

providencias". A PoHcia passa a ter uma nova organiza<;ao, conforme ratifica o 

Capitulo I em seu Artigo Primeiro da supracitada Lei: 

Art. 1 o - A Policia Militar da Bahia - PM/BA, 6rgao em regime especial 
de administra9ao direta, nos termos da Lei n° 2.428, de 17 de 
fevereiro de 1967, da estrutura da Secretaria da Seguran9a Publica, 
tern por finalidade preservar a ordem publica, a vida, a liberdade, o 
patrim6nio e o meio ambiente, de modo a assegurar com equilibria e 
eqOidade, o bern estar social, na forma da Constitui9ao do Estado da 
Bahia, competindo-lhe: 

41 BAHIA, Policia Militar, Disponivel em< www.pmba.ba.gov.br > Acessado em 05 de 
setembro de 2008, s.p. 
42 /dem. 
43 /dem. 
44 BAHIA, Diario Oficial do Estado da Bahia. Lei N° 9.848, 29 de dezembro do anode 
2005; publicada no Diario Oficial da Bahia, dia 02 de janeiro do a no de 2006. 
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I. Exercer o papel de policia ostensiva de seguranQa, de 
transito urbana e rodoviario, de florestas e mananciais, alem do 
relacionado com a prevenQao criminal, bern como a preservaQao e 
restauraQao da ordem publica e defesa civil; 

II. Promover a preven~o e combate a incendio busca e 
salvamento; 

Ill. Proceder a instrw;ao e orientaQao das guardas municipais, 
quando solicitado; 

IV. Exercer a fungao de polfcia judiciaria militar, na forma da 
Lei Federal; 

V. Garantir o exercicio do poder de polfcia aos 6rgaos 
publicos, especialmente os da area fazendaria, sanitaria, de proteQao 
ambiental, de uso e ocupagao do solo e do patrimonio cultural; 

VI. Desenvolver agoes preventivas imediatas, como forQa de 
dissuasao, em locais ou areas especificas, onde se presuma 
possivel a perturbagao da ordem; 

VII. Fomentar a realizagao de estudos e pesquisas com vistas 
ao desenvolvimento qualitative das aQ6es a cargo da Polfcia Militar; 

VIII. Promover os meios necessaries para difundir a 
importancia do papel da Policia Militar junto a sociedade, de forma a 
viabilizar o indispensavel nivel de confiabilidade da populagao; 

IX. Assegurar o estabelecimento de canais de comunicaQao 
permanentes entre a sociedade e a Policia Militar; 

X. exercer outras competencias necessarias ao cumprimento 
da finalidade da lnstituigao. 

3.2 A PMBA E A COMUNICACAO SOCIAL 

Um estudo feito pelos Capitaes Parafso e Souza Lima, visando 

compreender as ferramentas de marketing desenvolvidas pela PMBA, para o 

fortalecimento de sua imagem institucional frente a sociedade, identificou que: 

0 maior entrave para o desenvolvimento do marketing e a falta de 
previsao de verbas no orQamento a ele direcionadas; em segundo 
plano o evidente desconhecimento de todas as ferramentas citadas, 
que se trabalhadas de acordo com as tecnicas inerentes a cada uma 
e devidamente demonstradas no interior do estudo, elevara e 
fortalecera a imagem institucional da Corporagao, que em 
consequencia, contribuira muito provavelmente, para elevar a 
motivagao e o moral do publico interno, observagao extraida na fase 
de pesquisa e plenamente possivel, porem, assunto para uma nova 
pesquisa.45 

45 PARAISO, Antonio Jorge Oliveira; LIMA, Marcelo Souza. Marketing institucional: As 
ferramentas de marketing desenvolvidas pela Polfcia Militar da Bahia, para o fortalecimento 
de sua imagem institucional frente a sociedade. Monografia (Especializagao em Seguranga 
Publica) Academia da Polfcia Militar- Universidade do Estado da Bahia, Salvador, 2007, 
p.89-90. 
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Se na pratica a promo9ao da imagem institucional nao tern side feita 

conforme necessaria, a Lei N° 9.848 incentiva que se promova a imagem da 

corpora9ao. Entre os dez incises que com poem o art. 1 o da Lei N° 9.848, os incises 

VIII e IX sao os que diretamente dizem respeito a este trabalho, pais visam viabilizar 

legalmente a atividade de comunica9ao social na Corpora9ao. 

Ainda na supracitada Lei, ja no Capitulo II, em seu Art. 5° caput, 

precisamente no incise XIII, tem-se, entre outros departamentos e coordenadorias, o 

Departamento de Comunica9ao Social (DCS), como 6rgao pertencente a 
composi9ao e estrutura do Comando Geral. 

Art. 5°- 0 Comando Geral, 6rgao diretivo e executive, composto par 
urn conjunto de 6rgaos de planejamento, assessoramento, 
execu~;ao, avalia<;ao e controle, tern a seguinte organiza<;ao: 
[ ... XIII- Departamento de Comunica~;ao Social. .. ]; 

A publica9ao do Suplemento LJNG - (Legisla9ao, Jurisprudencia e Normas 

Gerais) n° 029 em 12 de dezembro de 2006, especifica detalhadamente a estrutura 

organizacional do Departamento de Comunica9ao Social da PMBA, conforme abaixo 

demonstrado: 

14. Departamento de Comunica<;ao Social: 
14.1. Diretoria Adjunta; 

Financeiro; 

14.1.1. Unidade de Apoio Administrative e Financeiro; 
14.1.1.1. Se<;ao de Apoio Administrative e 

14.1.1.2. Se<;ao de Material e Patrimonio; 
14.1.2. Unidade de Ouvidorias; 
14.1.2.1. Se<;ao de Ouvidorias Setoriais; 

14.1.2.2. Se<;ao de Atendimento Eletronico; 
14.1.2.3. Se<;ao de Estatistica e Pesquisa; 
14.1.2.4. Se<;ao de Controle de Qualidade; 

14.2. Coordena<;ao de Marketing, Rela<;oes Publicas e 
Cerimonial; 

14.2.1. Unidade de Telematica e lmprensa; 
14.2.1.1. Se<;ao de lmprensa; 

14.2.1.2. Se<;ao de Marketing e Propaganda; 
14.2.1.3. Se<;ao de Telematica; 

14.2.2. Unidade de Rela<;oes Publicas e Cerimonial; 
14.2.2.1. Se<;ao de Pesquisa e Opiniao Publica; 

14.2.2.2. Se<;ao de Cerimonial.46 

Ainda no mesmo documento, ficou definida em seu Art. 21 a finalidade do 

Departamento de Comunica9ao Social, ou seja, a de promover o fluxo de 

46 BAHIA, Diario Oficial do Estado da Bahia. 2006. 
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conhecimento, informa9oes e documentos, tanto de carater interno e externo, bem 

como, gerir competentemente, dentro das tecnicas, as atividades das agencias 

setoriais de comunica9ao social contidas nas diversas Unidades da PMBA e em 

perfeita sincronia com as agencias do sistema estadual de comunica9ao. 

As atividades de comunica9ao sao de exclusiva responsabilidade, 

competencia e promo9ao do Departamento de Comunica9ao Social. Conforme o Art. 

21 do mesmo suplemento, competem a Coordenayao de Marketing, Rela9oes 

Publicas e Cerimonial as seguintes atribui9oes: 

9. Atraves da Coordena<;ao de Marketing, Rela<;oes Publicas e 
Cerimonial: 
a. planejar, coordenar, promover, controlar, dirigir e executar as 
atividades relacionadas a confec<;ao de pe<;as publicitarias, de 
propagandas, relacionadas a Policia Militar; (PORTARIA n.0 080 -
CG/06 - 2006)47 

A gestao estrategica da PMBA teve a preocupa9ao de organizar a 

institui9ao de forma que busque atender as necessidades da corpora9ao para 

valorizar sua imagem institucional. Pois, 

Uma organiza<;ao nao se dissocia do seu ecossistema. Ela envia 
mensagens para o meio externo e acolhe mensagens do meio 
externo. Este e, como se viu, o universo da comunicac;ao extema. A 
imagem, ou seja, a percep<;ao publica da organiza<;ao (dos seus 
colaboradores, produtos, servi<;os, marcas, etc.), depende, 
necessariamente, da comunica<;ao que a organiza<;ao estabelece 
com o exterior. Assim, e melhor que a informa<;ao seja planeada e 
sistematica do que ocasional e nao planejada. Oaf que a 
comunica<;ao integrada externa seja uma mais valia para as 
organiza<;oes, em especial para as empresas, para as institui<;oes do 
estado, para as organiza<;oes civicas (por exemplo, as organiza<;oes 
ambientalistas), para os grupos de 16bingue e para as organiza<;oes 
pollticas.48 

Para tal, deve-se beneficiar das Rela9oes Publicas (RP). 

As rela<;oes publicas sao uma atividade processual de gestao diretiva 
de comunica<;ao em sociedade, tendo por fins o planejamento, 
cria<;ao e gestao de uma imagem positiva de uma determinada 
entidade (individual ou coletiva) no meio social e a adapta<;ao dessa 
entidade ao seu entorno -nomeadamente aos seus publicos- e vice
versa, tendo em conta as mudan<;as que o tempo produz, 
continuamente, na entidade, no seu entorno e nos seus publicos.49 

47 BAHIA, Diario Oficial do Estado da Bahia. 2006. 
48 SOUZA, Jorge Pedro. Elementos de teoria e pesquisa da comunicacao e dos media. 
2a ed. Porto, Portugal, 2006, p. 50. 
49 SOUZA, Jorge Pedro. Elementos de teoria e pesquisa da comunicacao e dos media. 
2a ed. Porto, Portugal, 2006. p.306. 
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Complementando a fala do autor acima, o mundo contemporaneo altera

se com enorme velocidade, vez que suas organizac;oes, para acompanhar tais 

transformac;oes, precisam de agilidade administrativa e operacional, e a PMBA 

entende que precisa do apoio da comunidade para executar urn bam trabalho, mas 

este apoio s6 vira par meio de uma boa imagem institucional. 

As RP desenvolvem varies tipos de ac;oes, que, geralmente, sao 

integradas numa campanha au programa de relac;oes publicas. Alguns exemplos 

podem ser citados, como seguem: 

• Gestao de meios - Gestae dos meios e das mensagens para 
assegurar que as a9oes de comunicayao resultam. Normalmente, 
implica combinar a utiliza9ao adequada, no tempo certo e em fun9ao 
dos recursos disponlveis, de rela9oes publicas e de publicidade em 
meios jornallsticos, meios de comunicayao interna, meios 
publicitarios, etc.50 

• Assuntos publicos - lnterven9ao das rela9oes publicas na 
defini9ao das pollticas publicas da entidade, com vista a sintoniza~ao 
desta com os interesses e expectativas dos publicos e vice-versa. 1 

Tambem as RP agem em diversas areas, e para as interesses deste 

trabalho vale destacar: 

Rela~oes com o publico-externo em geral - Area vasta das 
rela9oes publicas que visa a divulga9ao da entidade, seus produtos 
ou servi9os e a sintoniza9ao da entidade com o seu publico externo e 
misto e vice-versa. Tendo estes fins em vista, varias sao as a9oes da 
responsabilidade das rela9oes publicas: 
- Rela9oes com os jornalistas e os meios jornallsticos e outros 
publicos especiais (conforme se referiu); 
-Gestae de meios em articula9ao com as atividades publicitarias;52 

A PM, quando analisada como organizac;ao, requer considera-la como 

qualquer outre tipo de organizac;ao, que interage com diversos setores para uma 

atuac;ao bern sucedida, e nao apenas a execuc;ao das forc;as e taticas de combate 

para prover a seguranc;a publica. Desse modo, e valido considerar as ac;oes da RP e 

seus beneficios para a PM, e par isso e precise compreender urn pouco mais sabre 

comunicac;ao social. "As intera9oes, dimensao instauradora dos processes 

comunicativos, sao formadoras dos processes sociais. Sendo assim, a busca de 

50 Idem, p. 317. 
51 Idem, p. 318. 
52 Idem, p.320-321. 
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compreensao desses processes traz a tona questoes, no mfnimo, penetradas pelo 

comunicacional". 53 

A comunicayao, os estudos das organiza96es e as rela96es publicas 
revelam-se, deste modo, profundamente interligados. E possivel 
afirmar que a esfera de atua9ao das rela96es publicas e urn dos 
principais espa9os onde as interfaces entre a comunicayao e os 
estudos organizacionais se manifestam de forma privilegiada. Os 
estudos sobre as RP constituem, assim, uma das principais zonas de 
convergencia de inter-rela96es teoricas e de possibilidade de 
constru9ao de urn olhar analitico privilegiado sobre as organizayoes, 
a partir das contribui9oes da comunicayao. 

A comunicac;ao e vista como urn processo social, que se configura como 

uma relac;ao social criadora de vfnculos e elos, sendo indispensavel a sobrevivencia 

do homem, individualmente e enquanto especie, bern como a manutenc;ao da 

sociedade ou, paradoxalmente, a mudanc;a social. A comunicac;ao e, portanto, o 

sustentacula e o lubrificante da sociedade e da cultura. E comunicando que os seres 

humanos constroem e reconstroem a sua identidade, dao significados a si mesmos 

e ao mundo, aprendem e reformulam os seus papeis sociais, posicionam-se na 

sociedade e nos grupos e organizac;oes sociais, adquirem e mudam valores, 

aprendem norm as, compromissos que perm item a integrac;ao socio-cultural. 54 

Algumas teorias explicam os efeitos da comunicac;ao social entre elas, a 

Teoria da Espiral do Silencio, da alema Noelle-Neumann e a que parece mais 

proxima das intenc;oes deste trabalho. Os pressupostos desta teoria sao o seguinte: 

As pessoas temem o isolamento, buscam a integrac;ao social e 
gostam de ser populares; por isso, as pessoas tern de 
permanecer atentas as opinioes e aos comportamentos 
maioritarios e procuram expressar-se dentro dos parametres da 
maioria. 55 

A autora prega que a formac;ao das opinioes majoritarias e o resultado 

das relac;oes entre os meios de comunicac;ao de massas, a comunicac;ao 

interpessoal e a percepgao que cada indivfduo tern da sua propria opiniao quando 

53 REIS, Maria do Carmo; COSTA, Dulcemar. A zona de interseyao entre o campo da 
comunica9ao eo dos estudos organizacionais. In: ENCONTRO DA COMPOS, XXV. Bauru: 
Unesp, 2006. 
54 SOUZA, Jorge Pedro. Elementos de teoria e pesquisa da comunica~ao e dos media. 
2a ed. Porto, Portugal, 2006, 
55 Idem, p. 508. 
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confrontada com a dos outros. Ou seja, a opiniao e fruto de valores sociais, da 

informa9ao veiculada pela comunica9ao social e tambem do que os outros pensam. 

0 resultado e urn processo em espiral que incita os indivfduos a 
perceber as mudangas de opiniao e a segui-las ate que uma opiniao 
se estabelece como a atitude prevalecente, enquanto que as outras 
opinioes sao rejeitadas ou evitadas par todos, a excegao dos duros 
de espfrito, que persistem na sua opiniao. Propus o termo espiral do 
sil(mcio para descrever este mecanisme psicol6gico. 56 

Para se alcan9ar tal objetivo e necessaria, a priori, reconhecer que os 

elementos comunicacionais estao presentes em todas as dinamicas sociais. 

Compreendida em sua acep9ao mais ampla, a comunica9ao constitui urn processo 

de troca simb61ica, que resulta na forma9ao de significados no imaginario dos 

participantes do processo. Desse modo, Fran9a ressalta que: 

A comunicagao tern uma existencia sensfvel; e do domfnio do real, 
trata-se de urn fato concreto de nosso cotidiano, dotada de uma 
presenga quase exaustiva na sociedade contemporanea. Ela esta af, 
nas bancas de revista, na televisao da nossa casa, no radio dos 
carros, nos outdoors da cidade, nas campanhas dos candidates 
politicos e assim par diante. Se estendemos mais os exemplos (e 
tambem nosso criteria de pertinencia), vamos incluir nossas 
conversas cotidianas, as trocas simb61icas de toda ordem (da 
produgao dos corpos as marcas de linguagem) que povoam nosso 
dia-a-dia.57 

A comunica9ao nao se resume a urn conjunto de tecnologias, veiculos e 

tecnicas. Pode-se entao compreender a comunica9ao como urn: 

Processo social basico de produgao e partilhamento do sentido 
atraves da materializagao de formas simb61icas, existiu desde 
sempre na hist6ria dos homens, e nao foi inventada pela imprensa, 
pela tv, Internet. A modernidade nao descobriu a comunicagao -
apenas a problematizou e complexificou o seu desenvolvimento.58 

Pode-se dizer entao que as a9oes organizacionais sao atos 

comunicacionais, na medida em que geram significados relatives a organiza9ao, a 

sua forma de atuar e as suas prioridades, em seu publico, concretizando a 

comunica9ao e materializando a imagem da organiza9ao. Dentro deste criteria, 

56 NOELLE-NEUMANN, E. Turbulences in the climate of opinion: Methodological applications 
of the spiral of silence theory. Public Opinion Quarterly, 1977, p. 144. 
57 FRAN<;A, Vera V. (Orgs). Teorias da comunica~ao: conceitos, escolas e tendencias. 
Petr6polis: Vozes, 2001, p.48. 
58 Idem, p.50 
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infere-se dizer que aquila que se sabe sabre a organizagao e resultado da 

comunicagao, ou falta dela. 

Assim, ao se pensar a comunicac;ao organizacional, e necessaria ter, 
em uma visao mais ampla e problematizadora, a consciencia da 
"onipresenc;a comunicacional". Destacado este pressuposto, pode-se 
partir para a analise de algumas das teorias atribuidas ao campo da 
comunicac;ao, a fim de ilustrar a viabilidade da interlocuc;ao te6rica 
entre esta e as relac;oes publicas no contexte da realidade 
organizacional. 59 

E valido ressaltar que a abordagem sociol6gica da comunicagao social 

revela as mediagoes sociais que perpassam o processo de formagao de opiniao 

sabre urn determinado objeto, pais: 

Dependendo da midia, sofremos sua influencia [ ... ], nao nos impondo 
determinados conceitos, mas incluindo em nossas preocupac;oes 
certos temas que, de outro modo, nao chegariam a nosso 
conhecimento e, muito menos, tornar-se-iam temas de nossa 
agenda.60 

Neste contexte se inserem as Tecnologias de lnformagao e Comunicagao 

(TICs). As TICs, representam atualmente urn potencial fator de desenvolvimento 

social, pais ampliam enormemente a variedade de informagoes e democratizam o 

acesso a elas. 

Em conseqOencia, o cidadao se torna mais consciente da vida em 

sociedade e melhor se prepara para tamar decisoes sabre sua vida cotidiana, seu 

ambiente e seu futuro. Tambem, o uso das TICs pelo poder publico pede contribuir 

para aumentar a transparencia das suas agoes, da qualidade e quantidade dos 

servigos oferecidos a popula9ao: 

[ ... ] los poderes publicos tienen [. .. ] um medio eficaz para hacer 
1/egar informacion concemiente a los asuntos de interes comun, 
prestando, a/ mismo tiempo, servicios a /os ciudadanos. 61 

59 BASTOS, Anaeli Silva. Rela~oes publicas, comunica~ao e estudos Organizacionais: 
interlocu~oes, inter-rela~oes e especificidades te6ricas. IX CONGRESSO BRASILEIRO 
DE CIENCIAS DA COMUNICA<;AO DA REGIAO NORDESTE- SALVADOR- BA, 2007, p. 
06. 
60 HOHLFELDT, Antonio. Hip6teses contemporaneas de pesquisa em comunicac;ao. In: 
HOHLFELDT, Antonio; MARTINO, Luiz C.; FRAN<;A, Vera V. (Orgs). Teorias da 
comunica~ao: conceitos, escolas e tendencias. Petr6polis: Vozes, 2001, p.192. 
61 DEL ALAMO, 0. El proceso democratizador de las redes ciudadanas en America Latina. 
Desarrollo humano institucional en America Latina. 2002. Disponivel em: 
<http://www.iigov.org/dhial/?p=28_04>. Acesso em: 26 set. 2006. 
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0 fato de ser uma tarefa facil apontar exemplos da importancia das 

tecnologias para o desenvolvimento, esconde a maneira como as informagoes sao 

dispostas, podendo causar uma exclusao social, pais ainda nem todos tern igual 

acesso as informagoes, ou porque nem toda a populagao tern acesso as tecnologias 

existentes, como e o caso da Internet. Nesse caso, Sorj62 alerta que: "A medida que 

os servigos oferecidos pelo Estado sao acessfveis pela Internet, eles tendem a criar 

uma divisao crescente entre cidadaos com e sem acesso" ou mesmo em meios bern 

mais populares, como a televisao, as linguagens sao excludentes e tornam a 

mensagem pouco atraente e incompreensfvel. 

Contudo, a televisao ainda e o melhor meio de comunicagao para se 

alcangar o publico de massa, pois "A principal caracterfstica da televisao e a sua 

onipresenga em cada lar, onde se converteu quase num elemento a mais da 

famflia"63
. 

Para veneer a exclusao da grande massa a mensagem que a PMBA 

pretende passar, uma estrategia e comunicar-se por meio da televisao, porem e 

precise conhecer o genera que se precisa produzir para evitar, ou pelo menos 

minimizar, os entraves na comunicagao pretendida. 

62 SORJ, Bernardo. Brasil@povo.com: a luta contra a desigualdade na Sociedade da 
lnformac;ao. Rio de Janeiro: Jorge Zahar; Brasilia, OF: Unesco, 2003, p. 71. 
63 SOUZA, Jorge Pedro. Elementos de teoria e pesquisa da comunicacao e dos media. 
2a ed. Porto, Portugal, 2006, p.580. 
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4 METODOLOGIA 

Cumprindo o rigor cientffico necessaria a uma pesquisa e apresentada a 

metodologia utilizada no presente trabalho. 

Ao escrevermos nossos relat6rios de pesquisa ou teses de 
doutorado, muitas vezes nos esquecemos de relatar o processo que 
permitiu a realiza~tao do produto. E como se o material no qual nos 
baseamos para elaborar nossos argumentos ja estivesse Ia, em 
algum ponto da viagem, separado e pronto para ser coletado e 
analisado; como se os "dados da realidade" se dessem a conhecer, 
objetivamente, bastando apenas dispor dos instrumentos adequados 
para recolhe-los.64 

Como nem sempre e assim que as coisas ocorrem numa pesquisa, a 

descric;ao da metodologia adotada e a definic;ao do objeto constituem um processo 

tao importante para o pesquisador quanta o texto que ele elabora ao final. 

Quanta ao tipo, trata-se de uma pesquisa explorat6ria. "As investigac;oes 

desta natureza objetivam aproximar o pesquisador de urn fenomeno atual e pouco 

examinado para que este se familiarize com as caracterfsticas e peculiaridades do 

tema a ser explorado, para assim obter percepc;oes, ideias desconhecidas e 

inovadoras sobre os mesmos, subsfdios que servirao para descrever os elementos e 

situac;oes do tema explorado de forma mais precisa". 65 

Quanta aos procedimentos ou meios tecnicos de investigac;ao, trata-se de 

um estudo de caso. Uma importantrssima vantagem deste metoda consiste no fato 

de possibilitar ao pesquisador se concentrar num caso especifico e identificar ou 

tentar identificar, os diversos processes que interferem no seu objeto. 

0 estudo de caso e uma analise profunda de urn sujeito considerado 
individualmente. As vezes pode-se estudar urn grupo reduzido de 
sujeitos considerado globalmente. Em todo o caso observam-se as 
caracteristicas de uma unidade individual, como por exemplo, urn 
sujeito, uma classe, uma escola, uma comunidade, etc. 0 objetivo 
consiste em estudar profundamente e analisar intensivamente os 

64 DUARTE, Rosalia. Pesquisa qualitativa: reflexoes sabre o trabalho de campo. Cadernos 
de Pesquisa, n. 115, mar~to/2002: Departamento de Educa<(ao da Pontificia Universidade 
Cat61ica do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, maryo/2002, p.140. Disponivel e < 
http://www.scielo.br/pdf/cp/n115/a05n115.pdf > Acesso em: 15 set. 2008. 
65 VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relat6rios de pesquisa em administracao. Sao 
Paulo: Atlas, 1998. 
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fenomenos que constituem o ciclo vital da unidade, em vista a 
estabelecer generaliza<;oes sobre a popula<;ao a qual pertence. 66 

Os sujeitos de estudo deste case ou objeto de estudo sao a PMBA e o 

programa "A PM e Voce", desenvolvido pela PMESP. 

Quante a abordagem, ela e qualitativa, pois salienta a inten9aO de estudar 

urn fenomeno social a partir de caracteristicas como atitudes, cren9as, 

comportamentos, influencias e valores. 

Os cientistas trabalham com conjuntos de elementos observaveis e 
o registro sistematico das observa<;oes realizadas que serve de 
base para a elabora<;ao de teorias. Todavia, quando trabalhamos 
com a sociedade, o conjunto de elementos observaveis nao e fisico 
nem pode ser diretamente mensurado, tornando possivel que o 
imponha seu olhar sobre os fatos observados, o que faz com que o 
conhecimento assim obtido nao seja neutro.67 

Como ja mencionado, quanta a forma ou metoda de coleta de dados, 

trata-se de uma pesquisa documental ou de fontes primarias, que se utiliza de 

epis6dios do programa "A PM e Voce" da PMESP, que foram ao ar em julho de 

2008. 

A pesquisa documental e constituida pelo exame de materiais que 
ainda nao receberam urn tratamento ou que podem ser 
reexaminados com vistas a receber uma interpreta<;ao nova ou 
complementar. Pode oferecer base util para outros tipos de estudos 
qualitativos e possibilita que a criatividade do pesquisador dirija a 
investiga<;ao por enfoques diferenciados. 68 

A pesquisa documental e subsidiada por dados bibliograficos ou de fonte 

secundaria. Essa fonte de dados e importante porque propicia o exame de urn tema 

sob novo enfoque ou abordagem, possibilitando chegar a conclusoes inovadoras, 

pois o conhecimento cientifico e dinamico e cumulative. 

Seu desenvolvimento e uma consequencia de urn continuo 
selecionar de conhecimentos significativos e operacionais - que 
permitem a instrumenta<;ao funcional de seu corpo te6rico. Aos 
conhecimentos antigos somam-se novos, de forma seletiva, 

66 BISQUERA, R. Metodos de investigacao educativa: Guia Pratica. Barcelona: Ediciones 
CEAC, S. A. 1989, s.p. 
67 DENKER, A. F. M; DaVIA, S.C. Pesquisa empirica em ciencias humanas. Sao Paulo: 
Futura, 2002. 
68 GODOY (1995) p.21, apud, NEVES, J. L. Pesquisa qualitativa. Caracteristica, usos e 
possibilidades. Caderno de Pesquisa em Administra<;ao. Sao Paulo, V.1 N° 03, 2°. 
sem/2006, p.3. 
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incorporando conjuntos de hip6teses comprovadas a teoria ou 
teorias existentes.69 

A coleta dos dados foi realizada a partir de uma visita tecnica a PMESP, 

no dia 4 de agosto de 2008, quando se discutiu sabre a produc;ao e resultados do 

program a "A PM e Voce". Nesta ocasiao, foram colhidos dados primaries, feitas 

anotac;oes e produzido relat6rio sabre a citada visita. Alem disso, uma entrevista do 

autor foi concedida ao programa e levada ao ar posteriormente. 

Quanta ao tratamento de dados, seguramente essa e a etapa mais 

importante da pesquisa, pais e dessa forma que surgem seus resultados. Analise e 

interpretac;ao dos dados sempre devem ser trabalhadas em conjunto e interligadas 

ao referencial te6rico que serviu de base a pesquisa. Para a analise, alguns trechos 

foram transcritos textualmente, e algumas cenas foram descritas para se tentar 

recriar o ambiente analisado. 

Tanto a analise como a interpretac;ao tern objetivos pr6prios: 

Objetivo da analise: sumariar as observac;oes sistematizadas e 
organizadas durante o processamento dos dados, procurando dar 
condic;oes que permitam oferecer respostas aos problemas da 
pesquisa; 
Objetivo da interpretac;ao: procura conferir urn estudo mais amplo as 
respostas encontradas pela pesquisa, estabelecendo a relac;ao entre 
elas e outros conhecimentos ja existentes.70 

69 MARCONI, Maria de A.; LAKATOS, Eva Maria. Tecnicas de pesquisa. 3. ed. Sao Paulo: 
Atlas, 1996, p.37. 
70 DENKER, A. F. M; DaVIA, S.C. Pesquisa empirica em cifmcias humanas. Sao Paulo: 
Futura, 2002, p. 170-171. 
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5 A EXPERIENCIA DA POLiCIA MILITAR DE SAO PAULO EM ACOES DE 

MiDIA TELEVISIVA 

A exposi9ao da PMESP pela midia em geral foi verificada e analisada 

pel a Assessoria de lmprensa, que identificou terem sido veiculadas em 2007, nos 

principais meios de comunica9ao do Estado, 13.035 noticias sabre a Corpora9ao. 

Destas, 38% foram consideradas positivas, 13o/o negativas e 48o/o neutras. Apesar 

dos dados positives serem maiores que os negatives, estes tem maior repercussao, 

alem de serem mais explorados pelos programas sensacionalistas. Tais dados tem 

sido mais um motivo para se tentar preservar a imagem da PMESP, que como 

estrategia, criou o programa de televisao "A PM e Voce". 

"A PM e Voce" e um programa televisivo produzido ha quase dez anos 

pela PMESP, constituindo-se num programa educative e de utilidade publica que 

leva a sociedade as a96es da Policia Militar. 0 objetivo do programa e: "Mostrar o 

que a PM faze conquistar um pouco a confian9a da popula9ao". 

0 programa e transmitido pela TV Aberta Sao Paulo, um canal de 

televisao sem fins lucrativos, fundado em 1997 por um cons6rcio entre a OAB Sao 

Paulo, a Editora Vida & Trabalho e a TV lntegra9ao e que tem sua distribui9ao pelo • • 
sistema de TV a cabo. 

Figura 1: LOGOTIPO- TV ABERTA 
Fonte: TV Aberta Sao Paulo 
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0 programa a "PM e Voce" e apresentado e produzido pelo Cap PM 

Rogerio Guidette, Chefe da Adjuntoria de Propaganda, Radio e TV da sa Se9ao do 

Estado Maior da PM ESP, junto com urn a equipe de seis policiais, com cursos na 

area de grava9ao e edi9ao de programas televisivos ministrados pelo SENAC. 

Figura 2: LOGOTIPO- PROGRAMA A PM E VOCE 
Fonte: TV Aberta Sao Paulo 

Em visita feita pelo pesquisador a PMESP, o Cap PM Rogerio eaTen Cel 

Maria Aparecida Carvalho Yamamoto, chefe da sa Se9ao do Estado Maior- Rela96es 

Publicas, puderam dar c;ontribui96es sabre o desenvolvimento e resultados do 

programa. Segundo os entrevistados, o programa e de cunho social e filantr6pico; 

alem disso, nao ha previsao or9amentaria para a sua produ9ao, de tal forma que os 

custos sao subsidiados, a produ9ao se faz no estudio da TV Camara (uma televisao 

publica municipal), e o espa9o para veicula9ao e igualmente cedido pela TV Aberta 

Sao Paulo. 

Conforme relata dos Oficiais responsaveis pelo programa, ele desperta 

especial aten9ao na popula9ao, o que ajuda na constru9ao de uma melhor imagem 

da Corpora9ao. 0 policial tambem tern sua auto-estima elevada, com o 

reconhecimento da sociedade pelo seu trabalho, embora as materias referentes a 

a96es negativas continuem sendo divulgadas pela imprensa em geral. Sabre esse 

aspecto, convem citar que o programa da PM presta informa96es ao publico das 

providencias tomadas em rela9ao a esses fatos, algo que tambem da credibilidade a 
institui9ao, par nao ocultar ou tentar manipular as informa96es em sua defesa, mas 
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sim enriquecer o publico com dados que, sem o programa, dificilmente chegaria ao 

seu conhecimento. 

0 programa mostra o trabalho diario da PM em suas diversas 

modalidades, atividades extras desenvolvidas por policiais na area social, musical, 

artistica, revelando urn lado do profissional de policia desconhecido pela popula<;ao, 

que participa do programa opinando, elogiando, criticando e fazendo sugestoes. 

Tudo isso, contribui para melhoria da presta<;ao do servi<;o policial, constituindo-se 

num canal de comunica<;ao muito importante para que a comunidade conhe<;a o 

trabalho da institui<;ao e possa melhor utiliza-lo, tornando mais eficientes e eficazes 

os servi<;os prestados pela corpora<;ao. 

No epis6dio em analise, o programa mostra o Sargento Lago, que 

tambem e musico, cujas composi<;5es tern como tema a rotina policial e seus 

beneficios para a sociedade. 0 Sargento iniciou o trabalho pensando em produzir 

alga que rebatesse as criticas contra a policia em letras e musicas feitas por alguns 

cantores e compositores de rap, mas evoluiu colocando nas letras orienta<;oes a 
popula<;ao. 

FIGURA 3- ENTREVISTA COM 0 SARGENTO LAGO E 0 TEN CEL VELOSO 
Fonte: Fonte: TV Aberta Sao Paulo 



FIGURA 4- CD PROFISSAO CORAGEM- SARGENTO LAGO 
Fonte: Fonte: TV Aberta Sao Paulo 
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Tambem foi mostrado urn grupo de jovens que recebe apoio do "Crianga 

Esperanga", em vis ita ao Quartel da ROTA. 

Na tarde da ultima terc;a-feira, 29, cerca de 40 jovens do Espac;o 
Crianc;a Esperanc;a - Nucleo CEE Oswaldo Brandao, localizado no 
bairro da Brasilandia, na capital, visitaram o 1° BPChq "ROTA" 
(Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar). 0 objetivo e integrar OS 

jovens a instituic;ao e promover a troca de experiencias com a Policia 
Militar. 
0 CEE Oswaldo Brandao atende cerca de 580 crianc;as, entre jovens 
e adolescentes, de oito a vinte anos, no periodo alternado a escola, 
desenvolvendo conteudos complementares ao ensino e atividades 
voltadas ao esporte, a cultura, e a educac;ao ambiental. 
Durante a visita, os jovens tiveram a oportunidade de conhecer a 
arquitetura hist6rica do quartel, os equipamentos operacionais da 
Rota, as motocicletas da escolta e os cavalos do Regimento de 
Cavalaria. Assistiram, ainda, a demonstrac;ao de adestramento dos 
caes do canil da Policia Militar. Aos jovens tambem foi oferecida uma 
palestra, proferida pelos soldados Lenk e Ferreira, sabre o tema 
"Gravidez na Adolescencia". A vis ita foi encerrada com a 
apresentac;ao da Banda da Policia Militar.71 

0 grupo foi recebido pela Banda da PM, ouviram palestra sabre a rotina 

da profissao policial e cidadania. 

71 GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO. Jovens do Espac;o Crianc;a Esperanc;a visitam 
o quartel da Rota. Disponivel em < 
http://www.saopaulo.sp.qov.br/sis/lenoticia.php?id=97289&c=550 > Acessado em 15 de 
setembro de 2008, s.p. 
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FIGURA 05- JOVENS DO CRIAN<;A ESPERAN<;A FIGURA 6- BANDA DA POL CIA MILITAR 
Fonte: TV Aberta Sao Paulo Fonte: TV Aberta Sao Paulo 

FIGURA 7 - JOVENS DO CRIAN<;A ESPERAN<;A FIGURA 8 -JOVEM DO CRIAN<;A ESPERAN<;A 
Fonte: TV Aberta Sao Paulo Fonte: TV Aberta Sao Paulo 

A PMESP visa, com estas a96es, aproximar a popula9ao da corpora9ao, 

aproveitando o material produzido durante as visitas para divulga9ao com o publico, 

por meio dos programas, multiplicando o interesse da comunidade em participar 

cada vez mais. 
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6 ANALISE DOS DADOS E PROPOSTA 

A presente pesquisa avalia a iniciativa da PMESP como positiva, pois o 

programa "A PM e Voce" soma esfon_;:os a outras formas de intera<_;:ao da corpora<_;:ao 

com a comunidade. 

Os resultados positives do programa podem ser medidos pela Internet, 

onde se tern o espa<_;:o "Fale Conosco", urn canal de comunica<_;:ao com o 

telespectador. No primeiro semestre de 2008, foram registradas 18.000 solicita<_;:oes, 

das quais menos de 10% foram reclama9oes. 

En tao passa a fazer senti do urn program a como "A PM e Voce", que 

ajuda a minimizar os efeitos de a<_;:oes negativas da PM na mfdia, alem de buscar 

transferir urn ambiente de transparencia da atividade policial, construindo uma 

rela9ao de confian<_;:a com a comunidade, alem de mostrar o born trabalho policial, 

urn estfmulo a melhoria da presta<_;:ao do servi<_;:o de seguran<_;:a, pois recompensa e 

valoriza o born policial. 

Ap6s a verifica<_;:ao do conteudo bibliografico e documental da pesquisa, foi 

possfvel propor sugestoes que podem nortear os profissionais da area de 

comunica<_;:ao social a desenvolver urn programa televisivo para a PMBA, 

considerando o modelo da PMESP e as peculiaridades do estado e da corpora<_;:ao 

baiana. As sugestoes a seguir servem para a tomada de decisoes que contemplem 

as rela<_;:oes publicas da institui<_;:ao, por meio do emprego das ferramentas que 

melhor atendam as necessidade do DCS. 

0 programa a ser desenvolvido pela PMBA devera atender ao genero de 

massa, pois visa alcan<_;:ar o maior contingente possivel da popula<_;:ao, contudo, nao 

e parte desta proposta a utiliza<_;:ao de estrategias apelativas para a sensualidade, a 

violencia e as exposi<_;:ao de mazelas humanas. 0 programa devera ter fins 

educativos e livre de censura, para atingir todas as idades. 

Alguns quadros comporao o programa, mostrando a96es sociais 

desenvolvidas por membros da corpora<_;:ao, ou que de alguma forma recebam o 

apoio desta; tambem valorizando produ<_;:oes culturais, tanto de membros, como da 

comunidade atendida pela PMBA. 
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Em momentos necessaries, o programa servira tambem de voz da 

corpora<;ao para que se fa<;am denuncias procedentes de problemas sociais ou 

institucionais, que necessitem ser levadas a publico. 

Urn programa de televisao como o proposto, mais do que levar 

informa<;ao a popula<;ao, sera urn de canal de comunica<;ao em mao dupla entre a 

sociedade e a PM, sendo os resultados da experiencia paulista bastante 

animadores, tanto do ponto de vista de retorno da popula<;ao quanto de 

esclarecimento dos fatos junto aos demais meios de comunica<;ao, quando estes 

noticiam fatos que envolvem a institui<;ao policial militar. 

Com rela<;ao as questoes tecnicas e financeiras, este trabalho se limita a 

abrir a discussao, pois reconhece a necessidade de urn estudo mais detalhado, caso 

seja adotada a presente sugestao. Contudo, ressalva haver, na propria corpora<;ao, 

pessoal com forma<;ao adequada em comunica<;ao social, que pode e deve ser 

aproveitado para a viabiliza<;ao deste projeto. No tocante a infra-estrutura e meios de 

veicula<;ao, aponta algumas possibilidades de canais de televisao publicos 

existentes na Bahia, como a TV Educadora e a TV Assembleia, com as quais a PM 

pode firmar acordo de coopera<;ao, embora se deva pensar num canal de grande 

audiencia e exibi<;ao em horario em que a familia esteja reunida, visando atingir urn 

publico maior e mais diversificado. 

Convem lembrar a possibilidade de parcerias publico-privadas com urn 

cliente permanente da PM, os blocos de carnaval, compostos de grandes estrelas, 

algumas ate com titulo de "Amigo da PM". 

Desse modo, com interesse, boa vontade e "uma camera na mao" e 

possivel avan<;ar no desenvolvimento deste projeto, gerando uma melhora na 

imagem da corpora<;ao e, por consequencia uma melhora na presta<;ao dos seus 

servi<;os. 
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7 CONSIDERA<;OES FINAlS 

A presente pesquisa teve como objetivo geral elaborar uma proposta para 

divulga9ao das a9oes da Polfcia Militar da Bahia junto a mldia. Para se chegar a 

uma proposta que atendesse a realidade da PMBA, tres pontes foram verificados: a 

PMBA e como esta lida com RP; o genero de massa televisiva e por fim, analisou-se 

uma a9ao da PMESP para estreitar sua rela9ao com a popula9ao por meio de um 

programa televisivo o "A PM e Voce". Esses pontes correlacionam-se com os 

objetivos especlficos da pesquisa. 

No segundo capitulo desta monografia, ja pensando numa proposta de 

formate do programa, foi estudado o tema genero televisivo, com enfase no genero 

de massa, ou popular. Para se alcan9ar uma boa comunica9ao com a massa da 

popula9ao, o programa precisa apresentar-se atraente a este publico, nao bastando 

apenas "passar" a informa9ao. A proposta e, produzir urn programa de genero 

popular, que mescle notlcia com entretenimento, colocando o cidadao e a PM como 

protagonistas da narrativa, convivendo e comunicando-se de forma harmoniosa, 

numa linguagem simples, sem recorrer de modo apelativo ao erotismo, violencia ou 

exposi9ao de flagelos humanos. 0 maior objetivo e ser educative e informative, sem 

perseguir, a qualquer pre9o os Indices de audiencia, mesmo porque nao se trata de 

urn programa com fins lucrativos. 

No terceiro capitulo, a pesquisa identificou que a PMBA passou por uma 

reforma na sua estrutura, contemplando-a com o Departamento de Comunica9ao 

Social com exclusiva responsabilidade em comunica9ao social. A este departamento 

cabem tambem as fun96es de planejamento, assessoramento, execu9ao, avalia9ao 

e controle de marketing, RP e Cerimonial da corpora9ao. 

A cria9ao deste departamento foi fundamental para o trabalho de 

melhoramento da imagem da corpora9ao junto a comunidade, contudo urn Iongo 

caminho ainda ha que se percorrer. A pesquisa identificou urn potencial em recursos 

humanos na corpora9ao baiana sub-explorado, pessoas com forma9ao em 

comunica9ao social e areas afins que nao encontram pleno espa9o para o 

desempenho de seus conhecimentos e habilidades. 

------------~--------------------
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Outre ponte critico e a falta de previsao orgamentaria para se desenvolver 

a proposta de produgao de urn programa de televisao que mostre urn lade da PM 

que a populagao desconhece. Contudo, isto nao deve significar uma razao para o 

arquivamento deste trabalho, mas apenas urn obstaculo a se superar. 0 exemplo 

estudado da PMESP assemelha-se a situagao da corporagao baiana, pois tambem 

nao dispoe de recursos suficientes, mas ideias criativas e colaboradoras tornam 

possivel a produgao e exibigao do programa "A PM e Voce". As mesmas medidas 

podem ser tomadas na Bahia, pois o Estado e Municipio dispoem de infra-estrutura 

tecnica necessaria para a produgao do sugerido programa, carecendo apenas da 

iniciativa da PMBA, que possa agregar cooperagao des governos e da iniciativa 

privada, fundamentalmente da lmprensa. 

0 quarto capitulo descreveu a metodologia aplicada ao trabalho. 

0 quinto capitulo mostrou a experiencia da PMESP com o programa "A 

PM e Voce". Este programa, de carater social, mostra a retina da PM, suas agoes 

sociais, atividades artisticas, culturais, sociais, etc. desenvolvidas per policiais, no 

intuito de conquistar a confianga da populagao e melhorar a imagem da corporagao, 

per vezes atacada quando a agao da PM e negativa. Melhorando sua imagem 

perante o publico externo e valorizando os colaboradores da corporagao, os bons 

resultados alcangam o publico interne. Com isso, o programa executa a fungao 

educadora da instituigao, servindo como auxiliar a atividade preventiva, 

principalmente quando lida com criangas e jovens, que estao numa faixa etaria em 

que necessitam de boas referencias para se tornarem cidadaos de bern. 

0 programa serve tambem para esclarecer ao publico detalhes de fates 

pouco investigados, devido a velocidade em que a noticia e levada ao publico, 

muitas vezes omitindo informagoes importantes, que prejudicam a imagem da 

corporagao. 

E precise tambem responder ao problema levantado pela pesquisa: Como 

divulgar na mfdia as agoes positivas da PMBA? A pesquisa concluiu que urn 

programa de televisao de genera popular, com carater social, pede ser produzido 

pela PMBA e, assim como e o case estudado da PMESP, podera trazer bons 

resultados tambem a corporagao baiana. Porem, apesar do publico a ser atingido se 

concentrar em sua maioria nas classes C, D e E, optar per uma linguagem simples 

na produgao de urn programa de Tv nao pede significar falta de qualidade, pelo 

contrario, aliar alta qualidade a simplicidade sera fundamental para o sucesso dessa 
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proposta. Contudo, vale ressaltar que esta pesquisa nao se propos a esgotar o 

tema, fato que seria impossfvel alcan9ar no exfguo tempo a ela destinado e devido a 
limita9ao de conhecimento do autor sobre o assunto, superada, gra9as a sugestao 

da orientadora metodol6gica, em buscar no meio jornalfstico opinioes sobre o tema, 

encontrando o autor urn ambiente para aceita9ao da proposta. 

Por fim, o autor deste trabalho entende que o seu valor se materializara 

tanto pelo seu aproveitamento, como por se constituir em ponto de partida para 

novas pesquisas, que possam esgotar as duvidas nao vislumbradas e esclarecidas 

neste trabalho, pois e este movimento que faz a ciencia evoluir. 

~~--~-----------------------------------
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