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RESUMO
A crise política e econômica na Venezuela tem feito com que muitos venezuelanos migrem para outros países, sendo o
Brasil um dos mais visados, em função da fronteira com o Estado de Roraima. Neste sentido, o objetivo deste estudo foi
analisar a recepção dos posts apresentados na fanpage “Quem chega é bem-vindo?”. A pesquisa pode ser considerada
como descritiva e quali-quantitativa. Aborda valores, percepções, categorizados nos  posts, com base nos estudos da
recepção dos processos comunicacionais. Observou-se que as curtidas e os comentários realizados nos posts foram em
números baixos,  especialmente se considerarmos a quantidade de  posts na  fanpage.  Porém,  pode-se considerar o
número de pessoas alcançadas pelos posts como significativo, ainda que determinados posts, na especificidade de seu
conteúdo, tenha conseguido atrair maior número de interatividade. Percebe-se que essa ferramenta midiática pode servir
de instrumento para sensibilizar pessoas em prol de uma causa, tanto pelo grau de “espalhamento” da mensagem pela
mídia, quanto pela possibilidade de inserir novas formas de ressignificação de uma temática tão premente.

PALAVRAS-CHAVE: Mídia e Recepção; Imigração Venezuelana; Fanpage.

1 INTRODUÇÃO

Não é de hoje que o cenário político e econômico na Venezuela dá indicações claras de
instabilidade  e  abalo.  Com isso,  não  é  raro  visualizarmos  no  noticiário  informações  acerca  da
situação dos venezuelanos.  Tais  notícias vão desde o  descaso dos governantes  até  a falta  de
comida para a população.

Neste contexto, muitos venezuelanos têm encontrado como única alternativa sair do seu país
de origem. Por meio dessa necessidade, muitos têm vindo para o Brasil. 

Chegando aqui, parte desse contigente de pessoas fica à margem da sociedade, sem as
condições  mínimas,  de  moradia,  de  alimentação,  pois  não  encontra  emprego  para,  ao  menos,
garantir a sua permanência. Por outro lado, muitos brasileiros podem interpretar essa chegada de
pessoas  do  país  vizinho  como  um aspecto  negativo  por  considerarem,  por  exemplo,  que  eles
estariam “tomando” o nosso espaço, os nossos empregos.

Em função da crise na Venezuela, o tema migração veio à tona nos últimos meses, sendo
veiculado amplamente das mais diferentes formas. Não é raro, portanto, folhear o jornal,  ligar a
televisão,  ouvir  uma determinada rádio,  acessar um  site de notícias na  internet ou, até mesmo,
acessar  a  sua  rede  social  preferida  e  acabar  se  deparando  com  algo  relacionado  à  crise  na
Venezuela ou, mais especificamente, ao processo de migração ocasionado por esta.

Uma mesma notícia ou informação pode ser interpretada de diferentes formas a depender do
receptor. Essa diferenciação pode ser ainda maior a depender do veículo de comunicação a noticiar
a  informação.  A  recepção,  portanto,  figura  como  elemento  fundamental  no  processo  de
comunicação. Por isso mesmo está presente como disciplina nas faculdades de comunicação social
e tem sido elemento de estudos de vários autores que abordam o tema como, por exemplo, Jésus
Martin-Barbero e Nestor Garcia Canclini, na América Latina, e, no Brasil, Maria Immacolata Vassalo
Lopes, Ana Carolina Escosteguy e Nilda Jacks.
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A primeira condição é de ordem cultural. Os estudos da recepção se estabelecem na fronteira
entre cultura e poder e seu caráter conflitivo. Uma atenção, como diz Escosteguy (2010, p. 19-20)
sobre a cultura mediática e seu envolvimento em processos de resistência e reprodução social. Uma
janela de observação tem sido as redes sociais na internet, sobre a forma como o receptor elabora
suas representações sobre diferentes temas, dentre estes, o da migração.

Jésus Martin-Barbero, ao tempo em que diz que a recepção é uma nova maneira de analisar
todo  o  processo  de  comunicação,  esta  mesma  comunicação,  portanto,  encontra-se  inscrita  na
cultura, e a cultura “deixou de ser mero assunto cultural, pois é tanto a economia como a política as
que estão comprometidas com o que aí  se  produz”  (MARTIN-BARBERO  apud  ESCOSTEGUY,
2010, p 15).

Para Grohmann (2009, p. 6), “a recepção é um fenômeno coletivo e também implica estudar
os  conflitos  –  o  hegemônico  e  o  subalterno,  o  moderno  e  o  tradicional,  as  mutações  e  as
fragmentações dos públicos – sem que se deixe cair em dualismos”.

Nos estudos de recepção deve-se considerar  que a  convergência  pode ocorrer  em duas
vertentes, a saber: a) como modo de apropriação do conteúdo, por intermédio da combinação da
utilização  de  diferentes  mídias;  e  b)  como  referência  de  uma  mídia  em  outras,  por  meio  da
aproximação de linguagens e de lógicas (COGO; BRIGNOL, 2010).

Além da convergência observada nos estudos de recepção é importante considerar também a
interatividade. Com foco na interatividade, Fragoso (2001) destaca o cuidado que deve-se ter com
as diferentes interpretações/interações que podem existir entre os produtores e os receptores, uma
vez que a interatividade muda as relações entre a produção e a recepção.

As redes sociais, pelo espectro que apresenta, é um veículo que também tem sido utilizado
para divulgar, não só a crise mencionada, mas a intensificação desse fenômeno chamado migração.

Com isso, a recepção, como elemento e/ou parte importante do processo de comunicação,
encontra, neste fenômeno, aspectos importantes passíveis de análise, pautados na interação social
e na relação entre o produtor e o receptor das mensagens.

Nessa perspectiva, como tem sido a recepção das pessoas, nas redes sociais, acerca da
migração venezuelana?

Neste contexto e considerando o questionamento anteriormente apresentado, o objetivo geral
deste trabalho foi analisar a recepção dos  posts apresentados na  fanpage “Quem chega é bem-
vindo?”. Para isso, levou-se em consideração os seguintes objetivos específicos: a) quantificar os
posts apresentados na fanpage, bem como os elementos de interação disponíveis para os usuários;
b) analisar os comentários apresentados nos  posts da  fanpage;  e c) categorizar os comentários
apresentados nos posts da fanpage.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Quem chega é bem-vindo? Este questionamento foi  “a  porta de entrada”  apresentada na
página criada no  Facebook, em junho de 2016, para abordar a situação econômica e política na
Venezuela, buscando mostrar os diferentes lados desta situação e, inclusive, sensibilizar as pessoas
de que a vinda dos nossos vizinhos venezuelanos para o Brasil, em grande parte, não se baseava
em uma escolha, mas sim em uma necessidade.

Quanto aos objetivos a pesquisa pode ser classificada como descritiva, na qual se destaca o
fato de que a realidade do objeto em estudo é apresentada,  por meio da análise dos  posts na
fanpage, e serve de subsídio para a realização de pesquisas futuras sobre a temática.

Quanto  aos  procedimentos  operacionais  foram  realizadas  pesquisas  bibliográficas  para
elaboração do referencial teórico, assim como pesquisa na fanpage foco do estudo. Além disso, a
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pesquisa pode também ser considerada como quali-quantitativa, uma vez que os resultados obtidos
foram  quantificados  e  posteriormente  analisados.  Caracteriza-se  como  qualitativa  por  abordar
questões de valores, percepções, inclusive quando da categorização dos comentários realizados
nos posts, que podem sofrer interferências (MINAYO et al., 2013).

A pesquisa em questão teve como foco a fanpage abaixo (Figura 1) e, mais especificamente,
os comentários nos posts (textos e charges, por exemplo) apresentados nela.

Figura 1: Fanpage Quem chega é bem-vindo?

Fonte: Autores, 2016

O público  alvo  da pesquisa  foram as pessoas “participantes”  da  página  (que curtiram e,
portanto, acompanham/acompanharam), de forma direta, e àquelas que, porventura, visualizaram a
página e fizeram algum comentário.

A interação dos usuários “participantes”, inclusive os comentários, em cada post realizado, foi
quantificada  e,  posteriormente,  no  caso  dos  comentários,  categorizados,  buscando  atingir  os
objetivos propostos.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na tabela 1 são apresentados os totais analisados na fanpage, considerando especificamente
as curtidas, as pessoas alcançadas e os comentários realizados.

Tabela 1: Número de posts na fanpage e repercussão
Posts Curtidas Pessoas Alcançadas Comentários
25 171 4.041 27
Fonte: Dados da pesquisa

Antes de analisarmos os dados apresentados na tabela acima é importante destacar que, no
caso  das  curtidas,  considerou-se  todas  as  possibilidades  que  aparecem  para  os  usuários,
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juntamente com a opção de curtir determinado post (texto, charge, enquente, etc.). Ademais, vale
destacar que não foram considerados na análise os compartilhamentos realizados dos posts.

Dentre  os  25  posts realizados  na  fanpage observou-se  desde  imagem  desejando  boas-
vindas,  até  enquentes,  textos  e  charges  envolvendo a  temática  da  imigração  venezuelana.  Em
nenhum  momento  foi  realizada  uma  análise  particular  dos  posts,  considerando-se,  portanto,  a
análise no geral, conforme os dados apresentados.

Assim, pode-se considerar que o número de curtidas realizadas nos posts, dado a facilidade e
a frequência com que os usuários utilizam o  facebook foi  pequeno, inclusive porque em alguns
momentos  observou-se  que  determinados  posts não  tiveram nenhuma curtida.  Isso  pode  estar
atrelado ao fato de que muitos usuários não param para realmente fazer, por exemplo, análise da
charge postada ou, muito menos, a leitura de um determinado texto. Usualmente, observa-se que
muitos dos que não param para fazer  uma análise ou uma leitura mais detalhada ainda assim
curtem determinada postagem, porém no caso da fanpage e dos posts realizados o comportamento
não foi esse.

Por outro lado, observa-se que o número de pessoas alcançadas com os posts foi bastante
significativo. Porém, durante a análise, verificou-se a discrepância de pessoas que foram alcançadas
entre  um  post e  outro.  Assim,  alguns  posts específicos  favoreceram o aumento  no número de
pessoas  alcançadas,  especialmente  os  que  tratavam sobre  campanhas  para  a  arrecadação  de
alimentos e de roupas, por exemplo.

Frente ao número de posts, foram realizados 27 comentários, ou seja, quase um comentário
por  post realizado. Assim, é possível imaginar que alguns  posts não tiveram nenhum comentário,
especialmente porque um ou outro  post específico pode ter favorecido uma maior discussão na
fanpage, recebendo, portanto, maior número de comentários.

Alguns comentários realizados foram bem gerais, sem maiores conteúdos, apenas indicando
a fanpage para acesso de outros usuários, buscando, por exemplo, mostrar determinado post para
“alguém”.

Dentre  os  comentários  realizados,  alguns  mereceram  destaque  e,  portanto,  foram
considerados para categorização. Assim, dos 27 realizados, 09 comentários foram categorizados da
seguinte forma: a) indignação (03 comentários), b) preocupação (02 comentários), c) alegria (01
comentário), d) receptividade (02 comentários), e e) gratidão (01 comentário).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio de uma rede social é possível sensibilizar pessoas para um determinado objetivo.
Isso ocorre tanto pelo fato de que as pessoas querem, cada vez mais, estar conectadas em uma
grande  rede,  que  ultrapassa  as  barreiras  geográficas,  quanto  pelo  espectro  que  a  rede  social
apresenta, justamente por ultrapassar as barreiras ora mencionadas.

Diante das categorias agrupadas, mesmo com a baixa interação nos comentários, os valores
que obtiveram maior evidência foi o da “indignação”. Dos nove comentários postados em diferentes
conteúdos, três deles manifestam repulsa sobre atitudes de preconceito contra os venezuelanos que
chegam ao Brasil, no contexto explicitado anteriormente. É importante notar que os comentários se
vinculam  às  diferentes  postagens  e  que  estão  abrigados  numa  fanpage que  já  parte  de  um
questionamento, de embutido teor crítico, não sendo, portanto, uma esfera de grande repercussão
sobre o público em geral.

Assim, sendo bem utilizada, ela (rede social) pode se configurar como um importante veículo
de sensibilização, promovendo, como foi o caso da proposta da fanpage, discussões acerca de uma
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temática  premente,  ainda  que  os  comentários  realizados  não  tenham sido  expressivos,  não  só
qualitativa, mas também quantitativamente.

Talvez, o desafio que se ergue seja exatamente o de fazer com que iniciativas como essas
tomem vulto junto a outros segmentos sociais, onde o comportamento do receptor tem se mostrado
violento e xenofóbico.
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