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Resumo 

O artigo apresenta um estudo a partir da metodologia interdisciplinar, com base nas Teorias 

da Agenda Setting e das Representações Sociais. As correntes teóricas são ligadas 

respectivamente à Comunicação e a Psicologia Social e embasam a pesquisa empírica que 

teve como objetivo compreender a influência da mídia sobre as representações sociais de um 

objeto e a definição da realidade social. O objeto de pesquisa foi a cantora estadunidense 

Britney Spears. Os resultados apontam que a mídia atua de forma definidora na construção 

das representações sociais.  
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Introdução 

 

Os meios de comunicação têm um papel central na definição e construção da realidade 

algo que se relaciona com as percepções cognitivas dos sujeitos e constrói parâmetros que 

instigam o pensamento sobre como as publicações midiáticas refletem-se no pensamento 

social. A pesquisa é de caráter interdisciplinar e aborda a Teoria das Representações Sociais 

(MOSCOVICI, 2003), sobre as percepções, interpretações e processos de cognição dos 

sujeitos e a Teoria da Agenda Setting (WOLF, 2005; McCOMBS, 2006; NERY; TEMER, 

2009), que aponta a mídia como aquela que define os assuntos presentes na rotina dos sujeitos 

e tematiza a construção da realidade. 

  O objetivo da pesquisa apresentada neste artigo é entender como os meios de 

comunicação atuam de forma incisiva nas representações que os sujeitos constroem, definindo 

a sua realidade social. Primeiramente, o artigo aborda as teorias das Representações Sociais e 

da Agenda Setting. Logo após, apresenta a metodologia e os resultados de uma pesquisa que 

fez uso de metodologias da Comunicação e da Psicologia Social, para entender de que forma 

a tematização da mídia se relaciona com as representações sociais dos sujeitos.  
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1. A Teoria das Representações Sociais e a Teoria da Agenda Setting 

 

A Teoria das Representações Sociais desenvolvida por Serge Moscovici é um avanço 

a Teoria das Representações Coletivas de Durkheim. Enquanto o segundo autor interpreta as 

representações de forma estável, Moscovici (2003) avança no sentido da construção das 

variáveis que criam as representações na sociedade.  As representações sociais são produto 

das interações dos grupos sociais e um fenômeno típico da modernidade. O autor mencionado 

considera um conjunto de estímulos feitos pelos homens, que têm a finalidade de servir como 

um substituto a um sinal ou um som que não pode ocorrer naturalmente. Desta forma, as 

representações servem como referencial, na busca de respostas e interpretações para o mundo. 

“Assim que nos encontramos, por vezes, em um dilema onde necessitamos um outro signo, 

que nos auxiliará a distinguir uma representação de outra, ou uma representação do que ela 

representa” (MOSCOVICI, 2003, p. 32).  

Para o pesquisador, as representações sociais intervêm nas interpretações e as reações 

são respostas aos estímulos, relacionados à determinada definição, comum a todos os 

membros de uma comunidade e “no que se refere à realidade, estas representações são tudo o 

que nós temos, aquilo que nossos sistemas perceptivos, como cognitivos, estão ajustados” 

(MOSCOVICI, 2003, p. 32).  

             Por sua vez, Spink (1993) afirma que as representações sociais pertencem às 

correntes que estudam o conhecimento do senso comum. O senso comum pode ser 

compreendido como as formas de saber e viver que cada indivíduo adquire em sua existência, 

por meio de seu convívio social. Ou seja, o senso comum constrói-se por meio das 

experiências cotidianas e o estudo das representações sociais é importante por entendê-las 

como parte integrante da vida humana e suas relações, envolvendo também as práticas de 

comunicação. Este processo, no qual o saber científico passa para o senso comum, é 

caracterizado pela objetivação e pela ancoragem. 

 A ancoragem dá possibilidade de classificar e nomear algo, o que acaba libertando do 

anonimato e incluindo em um complexo de palavras específicas, para localizar o objeto ou 

acontecimento na matriz de identidade de nossa cultura. Já a objetivação permite transformar 

algo mais abstrato em algo mais palpável, ou seja, dar uma representação imagética, o que 

une a ideia de não familiaridade com a de realidade, torna-se a verdadeira essência da 

realidade, a objetivação aparece física e acessível (MOSCOVICI, 2003). Por esse 

entendimento, as representações sociais nomeiam e tornam o mundo palpável, transpondo-o 

para a realidade.  
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As pesquisas de Moscovici deram origem a duas correntes teóricas, são elas: a 

abordagem Psiscossociológica, também denominada como Escola de Genebra (2002), 

desenvolvida por Willen Doise e a Teoria do Núcleo Central ou Teoria Estrutural (1998), 

desenvolvida por Jean Claude Abric. 

A Escola de Genebra busca explicações para o funcionamento da sociedade pautadas 

nos indivíduos e em sua disposição social, cujo objetivo é de articular explicações de ordem 

individual com explicações de ordem societal, de mostrar como o indivíduo dispõe de 

processos que lhe permitem funcionar em sociedade e, de maneira complementar, como 

dinâmicas sociais, particularmente interacionais, posicionais ou de valores de crenças gerais, 

orientam o funcionamento destes processos. As representações sociais aparecem por ser parte 

das construções sociais dos indivíduos e da construção dos funcionamentos da sociedade 

(DOISE, 2002).  

             Já a Teoria Estrutural, do pesquisador Abric (1998), aponta que as 

representações sociais funcionam por meio de um duplo sistema, formado pelo núcleo central 

e pelo sistema periférico. O núcleo central é resistente às mudanças, é o elemento mais estável 

da representação e dá significado à representação, de forma que e qualquer modificação no 

núcleo acarreta uma transformação completa da representação. Os elementos que estão 

presentes no núcleo possuem uma dimensão qualitativa e tem a capacidade de dar significado 

à representação. Em torno do núcleo central estão os elementos periféricos que “[...] 

constituem o essencial do conteúdo da representação: seus componentes mais acessíveis, mais 

vivos e mais concretos” (ABRIC, 1998, p.31). Esta corrente foi aprofundada por meio da 

pesquisa empírica.  

As representações sociais tratam de um fenômeno comportamental das interpretações 

e significações, e se refletem nas relações coletivas e grupais. É possível pensar que se as 

representações sociais são formas de conhecimento relacionadas ao senso comum e adquiridas 

nas experiências sociais, os meios de comunicação participam desta construção de forma 

direta.  

As veiculações midiáticas podem ou não ser validadas pelos indivíduos. Mesmo com o 

alcance midiático em larga escala, emissores e receptores estão separados, tornando difícil o 

processo de análise e a afirmação de que as veiculações foram validadas. De acordo com 

Braga e Campos (2012), é mais difícil analisar o processo de validação em situações monolocutivas, 

como rádio, televisão e imprensa escrita, já que a instância de produção do discurso e a de recepção 

estão separadas no tempo e no espaço. 
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  Assim, quando as pessoas passam a dar continuidade aos discursos, é efetivado um 

contrato de comunicação, que Giglione (1983), define como uma adesão consentida a regras e 

a objetos mínimos, prévios ao contrato. O receptor da mensagem é também criador de 

mensagem por sua adesão ao contrato de comunicação e pela compreensão individual ou 

apropriação das regras e objetos prévios, e pelo descobrimento progressivo que na instaura 

um diálogo regular (GIGLIONE, 1983 apud SFEZ, 1994).  

   Neste sentido, em que a mídia pode ser definidora de representações, entende-se a 

correlação com as representações sociais, pois os meios de comunicação também podem 

outorgar importância às informações, como aponta a Teoria da Agenda Setting, ao pontuar a 

mídia como determinante das pautas em geral, dando ênfase a determinados tipos de 

conteúdos e ignorando outros. 

Wolf (2005), aborda sobre a passagem dos estudos dos efeitos intencionais, ligados a 

um contexto de comunicação limitado no tempo e caracterizado por objetivos que visam obter 

tais efeitos, para efeitos latentes, “[...] implícitos no modo como as distorções nas produções 

das mensagens se reverberam no patrimônio cognitivo dos destinatários” (WOLF, 2005, 

p.142). Os conteúdos midiáticos passam a povoar os sistemas de representação dos indivíduos 

e as percepções cognitivas, em uma perspectiva na qual, a mídia confere poder de definir (a 

longo prazo), o que as pessoas entenderão como verdadeiro. Mais do que isso, o contexto 

midiático torna-se então, um campo no qual as representações sociais passam a se definir. 

Como afirmam Braga e Campos (2012, p.81) “O discurso da mídia é o do senso comum, 

marca definitivamente a relação entre coisa e signo, cujo contexto comunicacional é cada vez 

mais definidor das representações”.  

No sentido de definição das representações, entende-se que a perspectiva não é de 

persuasão ou imposição, mas que gradativamente a mídia possui a capacidade nomear e 

familiarizar determinados temas e assuntos, algo que pode culminar na construção da opinião 

das pessoas sobre estes. De acordo com Braga e Campos (2012), as veiculações da mídia são 

validadas a priori e definidoras de identidades e, sobretudo, definidor de quem deve ser pauta 

da notícia.  

A mídia apresenta ao público uma lista do que é necessário para se ter uma opinião e 

discutir. A teoria da agenda aponta que a compreensão das pessoas sobre grande parte da 

realidade social é fornecida pelos meios de comunicação de massa. A imprensa não diz às 

pessoas o que elas devem pensar, mas sim sobre os assuntos em que elas devem pensar e isto 

também é uma forma de controle (NERY; TEMER, 2009). 
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Entende-se que ao delimitar importância a determinados temas, a mídia pode estar 

contribuindo com para o entendimento daquilo que é real. Os meios de comunicação tornam-

se importantes na definição das representações sociais dos indivíduos, ao fornecer definições 

sobre assuntos e objetos, ao nomear e atribuir significados. Pela perspectiva do agendamento, 

os meios podem estar em um papel de objetivar e ancorar determinados conteúdos, que 

passam a ser percebidos cognitivamente pelos indivíduos. De acordo com Wolf (2005), a 

hipótese da Agenda Setting defende que a mídia é eficiente na construção da imagem da 

realidade que o indivíduo começa a estruturar. Esta imagem é uma metáfora representativa da 

totalidade de toda a informação sobre o mundo, que cada indivíduo tratou, organizou e 

acumulou, pode ser pensada como um padrão em relação ao qual a informação nova é 

confrontada para dar-lhe o seu significado. 

Assim, se as representações sociais estão ligadas às noções de realidade, entendimento 

e interpretação, entende-se que os meios de comunicação, ao definir importância à 

determinados temas, são capazes de construir junto as pessoas, concepções sobre o que é de 

fato real, logo, definindo suas representações. Wolf (2005), aponta ainda que quanto menos 

domínio uma pessoa tem sobre determinado tema menor é sua experiência direta. O impacto é 

direto, mas não é imediato sobre os destinatários. “Sendo assim, delineia-se uma tendência à 

persuasão temperada pela persistência: as opiniões pessoais dos destinatários parecem agir no 

sentido de integrar a agenda subjetiva composta pela mídia” (WOLF, 2005, p.155).  

O estabelecimento da relevância situa um tema em seu repertório de maneira que isto 

se volta para o foco de sua atenção e do pensamento, constituindo o nível inicial da formação 

da opinião. Os meios estabelecem a agenda de debate e de pensamento do público, mas fazem 

mais do que isso, pois a agenda dá um papel central para os meios, no momento de 

estabelecimento de suas agendas (McCOMBS, 2006).  

Entende-se que os meios de comunicação, tornam-se centrais naquilo que as pessoas 

virão a discutir e mais do que isso, cabe a mídia um papel de definição. Dessa forma, as 

representações midiáticas dão corpo à construção do real e isto possui relevância na formação 

das representações sociais dos indivíduos.  

 

2. Métodos, Amostra e Procedimentos  

 

Para Wolf (2005) a complexidade dos estudos em Agenda Setting, reforça a 

necessidade de metodologias mais atentas e aprofundadas. A pesquisa se apropriou de forma 

interdisciplinar de metodologias ligadas à Comunicação e à Psicologia, para entender como se 
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estruturam representações sociais e representações midiáticas da cantora e celebridade Britney 

Spears. A pesquisa fez uso da triangulação definida por Flick (2009), como um avanço 

metodológico que faz uso conjunto de metodologias qualitativas e quantitativas, combinando 

diversos métodos dando-lhes igual relevância. 

Em termos qualitativos adotou-se a Pesquisa de Evocações, técnica utilizada no estudo 

das representações sociais e busca identificar as representações de determinado objeto. De 

acordo com Oliveira e Lessa (2007), a pesquisa consiste em demandar aos sujeitos a produção 

das cinco primeiras palavras ou expressões que lhes vem imediatamente à mente ao pensar no 

termo indutor. As palavras demandadas são elementos de uma representação social 

(NASCIMENTO-SCHULZE; CAMARGO, 2000).  

Para estabelecer uma relação entre as representações sociais identificadas e as 

representações midiáticas foi realizada uma análise documental, que consiste em um conjunto 

de transformações, operações e verificações realizadas a partir dos documentos com a 

finalidade de atribuir a estes algum significado relevante em relação ao problema de 

investigação. Primeiramente, faz-se a escolha destes documentos e posterior análise de seu 

conteúdo (FLORES, 1994). Foram escolhidos e analisados 6 materiais publicados sobre a 

cantora em revistas e sites. 

Por sua vez a Pesquisa Quantitativa, teve como método a Escala de Likert, que 

constrói níveis de aceitação conforme as experiências e influências sociais (BRANDALISE, 

2005). A escala do tipo Likert é composta por frases e em relação a cada uma pede-se que os 

entrevistados avaliem seu grau de concordância desde o discordo totalmente até ao concordo 

totalmente (CUNHA, 2001). Os conceitos utilizados foram: 1 discordo totalmente, 2 discordo 

parcialmente, 3 não concordo e não discordo, 4 concordo parcialmente e 5 concordo 

totalmente. 

O procedimento para análise dos dados qualitativos foi a análise do Quadrante de 

Quatro Casas, gerado com os dados da Pesquisa de Evocações. A técnica combina dois 

atributos relacionados às palavras ou às expressões evocadas, que são a frequência e a ordem 

em que foram evocadas, possibilita a distribuição dos termos produzidos segundo a 

importância atribuída pelos sujeitos (GOMES; OLIVEIRA, 2005).  

A partir dos dados aqui identificados, as análises seguiram com uma Análise de 

Conteúdo, definida por Bardin (2010), como o conjunto de técnicas de análise das 

comunicações, que busca interpretações de diversos discursos com base na inferência, com o 

objetivo de ultrapassar a incerteza, observando se a leitura é válida e generalizável e também 

o enriquecimento da leitura. A autora também propõe a categorização, que é uma operação 
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cujos elementos são classificados e regrupados por diversos critérios. O critério utilizado para 

os questionários foi o léxico, ou seja, as palavras foram classificadas de acordo com seu 

sentido, com emparelhamento dos sinônimos e sentidos próximos. 

A aplicação dos questionários ocorreu entre os dias 3 e 10 de setembro de 2013 e a 

amostra foi selecionada por conveniência, em que a seleção dos elementos fica a cargo do 

entrevistador (MALHOTRA, 2010). O total da amostra selecionada foi de 125 questionários 

válidos.  

 

 2.1 O Objeto de Pesquisa 

 

 O objeto escolhido para a pesquisa foi a cantora estadunidense Britney Spears, pelo 

entendimento que celebridades ocupam um espaço relevante nos meios de comunicação e no 

imaginário social. A forma como a mídia se reporta em relação aos célebres contempla um 

discurso que desperta o interesse dos indivíduos, algo que pode construir a imagem e a 

idealização que se tem em relação às celebridades. “Ao mesmo tempo, os significados 

construídos nos dispositivos midiáticos sobre os famosos retornam para vida social, irrigando 

o universo simbólico que a constitui” (SIMÕES, 2009, p. 76).  

Entender as representações midiáticas e as representações sociais, implica na 

compreensão de como a mídia é capaz de disseminar valores a respeito dos célebres, bem 

como definir suas representações, a partir da tematização, da importância dada à determinados 

fatos e em como estes tornam-se parte do entendimento dos indivíduos. O  intuito foi refletir 

sobre como os indivíduos se reportam e se relacionam com aquilo que é pautado na mídia.  

 

2.2 As Representações Midiáticas  

 

 A primeira reportagem analisada pertence à Revista Blender, publicada no ano de 

2008 com o título “O Caminho para a Ruína”. A reportagem aborda vários aspectos da 

carreira da cantora, fala sobre a carreira da “Popstar” e sobre a construção de sua imagem: “A 

imagem de Britney foi uma obra-prima do pop, construída nas músicas e clipes através da 

união provocativa de inocência e experiência” (BLENDER, 2008, online). Pontua certa 

dualidade em relação à Britney Spears, ao dividir as pessoas entre aqueles que têm uma 

imagem ruim dela e os que a idolatram e define a cantora como uma “obra-prima do pop”.  

A matéria busca explicar o porquê dos problemas da cantora terem tomado proporção 

em sua vida, a ponto de afastá-la de sua carreira musical. Por esta linha, seguem falas, 
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entrevistas que buscam desvendar o que estaria por trás de tanta confusão. Em certo momento 

a matéria afirma “Muitos desinformados culpam o abuso de drogas pelos problemas [...] 

Enquanto seus problemas incluem abuso de substâncias, a pressão do escrutínio público e 

uma dificuldade para entender que ações têm consequências [...]” (BLENDER, 2008, online).  

Noutra publicação, a Revista Cosmo Girl anunciava a cantora como um ícone, 

considerando-a mais do que uma pessoa famosa “Britney Spears é mais do que famosa - ela é 

um ícone” (REVISTA COSMO GIRL, 2003, online). Em 2001, a Revista Seventeen (2001, 

online) anunciava “A vida de Britney Spears é a mais encantadora que uma garota de 19 anos 

poderia ter”. A matéria trata sobre a vida da cantora, suas sessões fotográficas, aparições em 

programas de televisão, e afirma que ela é uma “Prisioneira da Fama”. Britney é associada à 

solidão,pois o trabalho afasta-a de sua família. A revista ainda afirma que exigem que ela seja 

perfeita a todo tempo e afirma que “até Britney Spears tem seus momentos ruins - apesar do 

fato de que ela é loucamente linda” (REVISTA SEVENTEEN, 2001, online). A beleza é 

colocada como um fator crucial, que daria a ela o privilégio de não ter momentos ruins. 

Percebe-se a construção sobre o padrão de beleza, que centraliza o aspecto físico da cantora. 

No ano de 2007, a Revista Veja publicou uma matéria com o título “Britney Spears se 

desfaz em público” (REVISTA VEJA, 2007, Ed. 1999, p.102). A revista traz duas fotos, uma 

em tamanho pequeno na qual a cantora canta durante um show e outra maior, durante uma 

crise em que ela atacou com um guarda-chuva o carro de um fotógrafo, a legenda “Britney no 

auge (a esq.) e careca, agredindo fotógrafos: deprimente”. A publicação reporta-se aos fatos 

polêmicos, reforça seu sucesso e conclui “ela não consegue viver sem atenção e também é 

oprimida pelos holofotes” (REVISTA VEJA, 2007, Ed. 1999, p.102).  

Em muitas publicações ela é apontada por fazer uso do playback e não cantar ao 

vivo.O Portal Último Segundo, em 2011, afirmou que o fato de Britney não cantar ao vivo 

não é nenhuma novidade. A Folha de São Paulo noticiou que o empresário da cantora admitia 

o uso do playback.  

Com a análise, identificou-se que a cantora é pauta constante na mídia por fatos 

relacionados à sua música e vida pessoal, em geral envolvendo polêmicas, a beleza, os demais 

padrões estéticos e o uso do playback. Muitas publicações preconizam a cantora em relação a 

sua beleza e citam diretamente que as pessoas desejam ser como ela. Os aspectos sexuais, o 

pop e a exaltação da fama são reforçados e as publicações dividem espaço entre o período de 

crise e o seu sucesso. 
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2.3 Resultados da pesquisa de opinião  

  

O gráfico abaixo esboça os resultados da pesquisa com Escala de Likert, cada coluna 

corresponde a uma afirmação, para as quais os entrevistados deram um conceito de 1 a 5. As 

frases foram elaboradas de acordo com os conteúdos midiáticos estudados.  

 
 

Gráfico 1: Resultados das perguntas estruturadas em Escala de Likert 

 
Fonte: Dados da Coleta 

 

Os dados colhidos apontam que para afirmação “Cantora pop norte americana com 

sucesso em todo o mundo” a média das respostas foi de 4,5. A concordância mais alta da 

pesquisa para essa afirmação aponta que, os entrevistados identificam Britney Spears como 

uma cantora de sucesso, assim como as publicações da mídia. 

 Logo em seguida, os dados apontam que a média das respostas para a afirmação “As 

pessoas acreditam no que é pautado sobre a cantora nos meios de comunicação” foi de 4,34. É 

possível entender o respaldo social da mídia, conforme Braga e Campos (2012) a crença na 

mídia conceitua uma voz de autoridade midiática e a detenção de um discurso verdadeiro.  

  A média para a afirmação “Mesmo envolvida em escândalos, a cantora ainda se 

sobressai no mundo da música” foi de 4,2. Identifica-se que para as pessoas Britney Spears é 

uma cantora de sucesso embora também possua escândalos em sua vida.  Com a média de 4,1 

na escala, identifica-se que os entrevistados concordam parcialmente com a frase: “Muito do 

que se diz na mídia em relação à cantora é resultado do que é publicado na própria mídia”, ou 

seja, para os entrevistados as publicações midiáticas são resultado de outras publicações e os 

veículos de comunicação possuem semelhança em seus conteúdos. 

 Outra afirmação levantada, “A cantora possui um padrão de beleza que muitas 

pessoas desejam alcançar”, atingiu 4.0 na média das respostas e demonstra a identificação de 

um padrão de beleza na cantora.   
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Por sua vez, na afirmação “O envolvimento com álcool e drogas coloca a cantora em 

situação de decadência”, a média das respostas foi de 3,2 e os entrevistados não concordam e 

nem discordam, ou seja, não tem opinião definida para atribuir a situação de decadência da 

cantora ao uso de álcool e drogas. Da mesma forma, a afirmação “É típico das celebridades se 

envolverem em confusão” aponta uma média de respostas 3,2, revelando que as pessoas 

entrevistadas não concordam com a afirmação, é o menor índice e demonstra que para os 

entrevistados, as celebridades não necessariamente envolvem-se em confusão e que sua 

identidade não está definida neste aspecto. 

Pela perspectiva da Agenda Setting, entende-se sobre como a mídia oferta pautas sobre 

o que pensar e os resultados da pesquisa apontam que, em geral, as pessoas tendem a se 

referenciar ao objeto de forma semelhante ao que é retratado nos meios. Isto porque, 

primeiramente, no caso celebridades, estas se tornam reconhecidas por meio da mídia, logo 

muito do que a sociedade entenderá como realidade sobre o famoso será aquilo divulgado 

pelos meios de comunicação.  

No caso da afirmação sobre álcool e drogas, não há uma concordância direta, assim 

como nas representações midiáticas em que há apenas uma sugestão. Os conteúdos ligados à 

música e à beleza tematizados midiaticamente também receberam alta concordância dos 

entrevistados. Outro ponto importante de evidência é que, os entrevistados identificam que a 

mídia e suas publicações, são resultantes da própria mídia. Ou seja, os veículos seguem a 

tendência de abordar os mesmos assuntos e as pessoas reconhecem isso. A pesquisa de Escala 

de Likert demonstra que a mídia tematiza os assuntos e consegue construir uma perspectiva 

do real, que se reflete naquilo que os entrevistados pensam.  

 

2.4 Resultado da Pesquisa de Evocações  

 

O Quadrante de Quatro Casas (Figura 1) contém a distribuição das respostas dos 

entrevistados para a Pesquisa de Evocações. Os termos indutores foram “Relacione as 5 

primeiras palavras ou expressões que lhe vem a mente quando você ouve o nome da cantora 

Britney Spears” e “Quais as 5 palavras ou expressões que você acha que as pessoas diriam ao 

ouvir o nome da cantora Britney Spears”. O quadrante superior direito designado pela letra A, 

contém as representações núcleo central, com maior frequência de evocação. Os quadrantes 

inferior direito, inferior e superior esquerdo, designados sucessivamente pelas B, C e D 

elencam as evocações do sistema periférico, em ordem decrescente. Entre parênteses, está a 

quantidade de vezes que a palavra foi evocada.  
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Figura 1: Quadrante de Quatro Casas elaborado com as palavras evocadas na Pesquisa de Evocações 

 
                  Fonte: Dados da Coleta 

 

No quadrante superior direito, indicado pela letra A, estão as palavras/expressões: 

Música/Cantora/Pop, Polêmica/ Decadência/Confusão, Louca e Playback. Esses são 

possivelmente os elementos pertencentes ao núcleo central das representações sociais da 

cantora Britney Spears. Observa-se uma ampla referência aos fatos que receberam atenção 

midiática exacerbada, sendo potencializados e logo, se repercutindo no discurso dos 

entrevistados.  

Nesse sentido, a comunicação midiática se revela como precursora e mediadora de 

representações sociais na sociedade. Entende-se que a mídia atribui caráter de realidade em 

relação à cantora objeto, vez que as pessoas referenciam a cantora a partir daquilo que é 

veiculado midiaticamente. Observa-se que prevalece a evocação de coisas negativas, o que 

nos leva a compreender que estes fatos obtiveram maior atenção e exposição midiática e 

também foram mais prevalecentes quantitativamente para os entrevistados. Entretanto, a 

música é ancorada e objetivada com maior frequência, o que mostra que suas representações 

sociais estão ligadas a sua carreira. 

    No quadrante B, estão elencados os termos que provavelmente representam os 

Elementos Periféricos mais próximos do núcleo central, definidos pelas seguintes palavras: 

Beleza, Sensualidade, Vulgar, Fama, Nomes de músicas, Careca, Dança, Loira, Álcool e 
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Drogas. Os quesitos que referenciam a aparência física, com a Beleza, Loira e Sensualidade, 

também são verbalizados pela mídia e compactuados pelos entrevistados, que atribuem estas 

características à cantora e a definem desta forma.  

O contrato de comunicação é entendido nesta troca, mostra que há determinada 

construção e legitimação. Há legitimação de padrões, assim com também apontou a Pesquisa 

da Escala de Likert. A palavra “Vulgar” pode ser uma interpretação dos conteúdos midiáticos, 

bem como a palavra “Fama”. A evocação dos Nomes de músicas e da Dança podem ser 

associados á popularidade do seu trabalho como artista musical. Já as evocações Careca e 

Álcool e Drogas, apontam mais uma vez os conteúdos midiáticos nos temas levantados pelos 

entrevistados.  

Ainda nos elementos periféricos, mas com frequência mais baixa e designados pela 

letra C, encontram-se as palavras/expressões: Ícone, Diva, Sucesso, Superação, Mídia 

(Exposição/ Paparazzi), Gorda, Rica, Talento, Carisma , Poder (Influência), Outros artistas 

(Madonna/ Christina Aguilera/Lady Gaga/ Justin), Não dança, Maternidade e Fabricada . 

Estas representações tem um caráter mais interpretativo sobre os fatos midiáticos, 

demonstrando mais um nível de inserção do agendamento midiático. A palavra Superação 

pode indicar que, para parte das pessoas, os problemas por ela enfrentados já foram 

superados. A evocação desta palavra nos elementos periféricos nos aponta a função de 

regulação destes elementos, que se refere à evolução das representações (ABRIC, 1998) 

Os elementos periféricos com evocação mais baixa, designados no quadro pela letra D, 

são: Americana (sonho americano), Canta bem, Fútil, Nostalgia, Humildade, Ousadia, 

Recordista, Tímida, Brega, Criatividade, Hermafrodita, Leave Britney Alone, Disney, Moda, 

Crossroads, Mulher, Refrigerante, Starbucks, e Lésbica. Em geral, apresentam assuntos mais 

específicos e adjetivações interpretativas, sendo menores em frequência.  

Os resultados evidenciam que a cantora Britney Spears é conhecida por inúmeros 

fatores. A quantidade, diversidade e amplitude de palavras demonstram que toda a divulgação 

midiática existente dos fatos de sua carreira (sejam bons ou ruins) possuem determinado grau 

de percepção pela sociedade e diferentes níveis de interpretação. Ao serem indagados, 

sobressaem os fatores ruins e as contradições são observadas, de uma evocação em relação à 

outra. Com esses dados, entende-se que a mídia é capaz de passar para a sociedade o caráter 

de definição da realidade, apontado pela Agenda Setting, bem como, de definir o pensamento 

social.  
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Considerações Finais  

 

Os dados apontam que representações sociais da cantora Britney Spears refletem 

aquilo que é publicado pela mídia, em um processo de dependência mútua. O resultado da 

Pesquisa de Evocações se relaciona com a pesquisa de opinião, quando ambos apontam que a 

cantora é relacionada aos mesmos temas. As pesquisas demonstram o quanto a mídia é capaz 

de definir aquilo que as pessoas interpretam e creditam como real. 

A produção de discursos midiáticos é feita por indivíduos e seres sociais e carregam 

suas interpretações, e logo, as representações sociais que construíram e aderiram durante sua 

vida. O público que consome a informação é quem interpreta a partir de suas próprias 

representações aquilo que é veiculado. Sendo assim, a mídia não inventa (necessariamente) ou 

impõe nada as pessoas. As publicações podem já estar seguindo uma tendência de 

pensamento que perpassa a sociedade. O que de fato existe é uma potencialização de fatos, 

que corresponde às lógicas mercadológicas e para isso é necessário entreter o público, a fim 

de atraí-lo.  

  A dinâmica social, a partir das explicações oriundas da Psicologia Social, 

permite pensar o funcionamento dos meios de comunicação ao estabelecer uma linha de 

discussão que permeia o papel da mídia como vetor e potencializador das representações 

sociais. Também é possível entender como os veículos de comunicação se reportam em 

relação às celebridades, em razão de discursos que possuem credibilidade na sociedade, 

ancorando e objetivado estas representações sociais.  

    Outro fator diz respeito àquilo que se constitui como o senso comum (saber 

social, adquirido com convívio e as experiências sociais dos sujeitos) encontrado na 

praticidade das representações sociais e que também pode redundar os discursos da mídia. A 

produção midiática pode contribuir para a efetivação deste senso comum, e logo, das 

representações sociais.  

  A pesquisa se propôs a descobrir e pensar as representações sociais da cantora 

Britney Spears, por entendê-la como uma celebridade que é altamente exposta e 

constantemente reportada nos veículos de comunicação. Pela perspectiva da Agenda Setting, 

entende-se que a mídia é capaz de construir uma imagem da realidade, definindo então, o que 

as pessoas entenderão como real. Assim, deu-se a relação da mídia com as representações 

sociais. Com isso, temos que as representações sociais da cantora Britney Spears refletem 
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aquilo que é publicado pela mídia, em um processo mútuo de dependência e colaboração, 

confirmando que o agendamento midiático circula socialmente de forma efetiva.  
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