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Resumo 

 

A pesquisa analisa o Sputnik News, veículo financiado pelo governo da Federação 

Russa, como elemento importante da estratégia política deste Estado. A difusão de 

notícias em outros idiomas é uma ação de Diplomacia Pública, ou seja, uma ação 

voltada ao diálogo com públicos de outros países como forma de influenciar a opinião 

pública fora de seu território. O trabalho investiga as postagens realizadas pelo Sputnik 

em sua página brasileira no Facebook entre 5 e 12 de abril de 2017, após um ataque 

químico na Síria, para mostrar que o veículo tenta apresentar um discurso 

contrahegemonico, distinto daquele das maiores corporações de mídia e das grandes 

agências de notícias (oriundas de países ocidentais desenvolvidos, utilizadas como fonte 

por veículos de comunicação de todo globo). A análise de conteúdo, somada à revisão 

bibliográfica e documental, mostra que este veículo prioriza os temas de interesse da 

política externa russa e tenta incluí-los na agenda, como parte de sua estratégia de 

poder, situação temida pelos Estados Unidos e países europeus, que classificam a 

iniciativa russa como forma de propaganda e buscam formas de conter sua influência.  
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Corpo do trabalho 

 

Boa parte do século XX foi marcada pela Guerra Fria e a disputa entre bloco 

capitalista e soviético, o que as Relações Internacionais classificam como um sistema 

bipolar. Ao longo deste período, as duas forças nunca utilizaram seus arsenais (inclusive 

nucleares) uma contra a outra diretamente, mas mantiveram a rivalidade em outras 

esferas, principalmente a ideológica, com uso de recursos como transmissões de rádio, 

produções cinematográficas e confronto em competições esportivas. O equilíbrio de 

poder existente até então se altera no inicio da década de 1990, quando a União 

Soviética se dissolve e a única grande potência passa a ser os Estados Unidos.  

No entanto, os russos voltam a reivindicar a grandeza do passado czarista e 

soviético na era Putin, envolvendo-se mais nas questões internacionais e opondo-se à 
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Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XVIII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sul – Caxias do Sul - RS – 15 a 17/06/2017 

 

 2 

interferência de europeus e norte-americanos no que consideram historicamente ser sua 

área de influência. Geórgia, Sérvia, Ucrânia e Síria são alguns casos onde fica evidente 

a diferença de visão e de interesses entre russos e outras lideranças mundiais. É neste 

contexto que o Kremlin desenvolve o projeto do canal Russia Today e do site Sputnik, 

foco central deste artigo. Ambos são financiados pelo governo da Federação Russa. 

Ao mostrar uma visão distinta do discurso ocidental sobre temas internacionais, 

o Sputnik tenta romper o domínio de veículos e agências de notícias de origem europeia 

e norte-americana, cujo material é distribuído para diversos países. Esta pesquisa tenta 

evidenciar o caráter contrahegemônico desta iniciativa russa, alinhada com sua política 

externa, o que tem sido reconhecido como tal pelos próprios adversários políticos, que 

buscam formas de conter tais transmissões.  

Nas páginas seguintes, será debatida a relação entre Poder e Comunicação, com 

a revisão bibliográfica sobre o uso deste tipo de recurso pelos governos e o conceito de 

Diplomacia Pública. A etapa final é a de análise dos dados. Para demonstrar quais temas 

são enfatizados pelo Sputnik (e que estes estão em consonância com a política externa 

russa), foi estudada a página brasileira do veículo no Facebook, usada para divulgar as 

notícias produzidas e disponibilizadas no site.  Com auxílio do aplicativo Netvizz, as 

postagens do período entre 5 e 12 de abril foram extraídas da rede social (data mining). 

Após a primeira leitura, foram estabelecidas categorias para classificar e depois analisar 

o material.  

Poder e Comunicação 

Após a queda da URSS em 1991, o sistema internacional torna-se unipolar. Para 

Wallerstein (2008), a perda da hegomonia americana inicia antes mesmo da queda do 

muro de Berlim, mas se intensifica na era Bush, quando a posição do país em questões 

econômicas e ideológicas se torna menos proeminente que no passado, mantendo 

apenas vantagem marcante quanto ao poder militar. As décadas seguintes ao fim da II 

Guerra também são identificadas como periodo de hegemonia americana por Cox, em 

seu trabalho sobre Gramsci e as Relações Internacionais. A manutenção da posição 

hegemônica exigiria criar e manter uma ordem mundial de caráter universal, que outros 

estados considerassem adequada a seus interesses (Cox, 2002).  

Gramsci identifica a sociedade civil (os segmentos privados) e a sociedade 

política como as superestruturas que exercem as funções de hegemonia e de domínio, 

respectivamente, sendo os intelectuais “os ‘comissários’ do grupo dominante”, que 
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exercem as funções subalternas de manter o consenso das massas em torno destas ideias 

das elites e também de coerção sobre aqueles que não consentem com o modelo vigente 

(2001). Transpondo estes conceitos para a esfera internacional, as grandes agências de 

notícias e grupos de comunicação, de origem americana e europeia podem exercer esta 

função de manutenção do consenso ao apresentar ao espectador/leitor uma visão 

centrada no mundo ocidental e desenvolvido. Novas fontes de informação, bancadas por 

governos, podem representar um discurso contrahegemônico como parte de sua 

estratégia de desafiar uma potência maior no sistema internacional. 

Se o objetivo é influenciar a opinião pública a seu favor neste jogo de poder com 

outros Estados, investir em comunicação é pertinente. A tomada de decisão pelos 

indivíduos sobre temas políticos é feita a partir das informações que ele dispõe, que 

provém em grande parte da mídia (tanto tradicional quanto da internet) e há pesquisas 

que relacionam a maior cobertura de um tema e as percepções do público sobre ele 

(CASTELLS, 2010). O que o indivíduo sabe sobre o mundo é resultado de uma relação 

mediada, em que a comunicação social influencia as prioridades do público (Mc 

COMBS, 2003) e por isso os atores estatais tentam incluir sua visão na agenda, ou seja, 

no conjunto de assuntos considerados mais relevantes e que por isso serão cobertos 

pelos veículos de comunicação (KELLEY, 2012).  

Castells (2010) afirma que a propaganda e o controle são uma forma antiga dos 

Estados exercerem poder, fabricando mensagens que desinformam e censurando aquelas 

que sejam um obstáculo aos interesses do governo. No entanto, isto não garante que 

terão sucesso neste propósito, pois o público toma posição a partir de valores e 

interesses próprios. Ainda assim, observa-se um grande número de projetos de cunho 

estatal que tentam exercer esta influência.  

 

Diplomacia Pública ou Propaganda?  

A Diplomacia Pública envolve diversas práticas voltadas a atingir a população 

de outros países, criando entre ela uma imagem favorável de um Estado. Através dela, 

os líderes de um país tentam “afetar as crenças domésticas” em outra nação, de acordo 

com sua visão de política externa (GOLDSMITH e HORIUCHI, 2009). É tratada como 

alternativa ou complemento de ação no sistema internacional quando o país não deseja 

valer-se da coerção para atingir seus objetivos ou avalia que não dispõe de meios 

suficientes para demonstrar seu poder em relação aos demais. Para Melissen (2005), 
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este é um instrumento de soft power, sem o qual não há como fazer diplomacia 

tradicional de forma eficiente.   

A diplomacia pública recebeu um tratamento mais profissional após a I Guerra 

Mundial e foi muito usada por Estados Unidos, União Soviética e Europa durante a 

Guerra Fria, quando havia uma forte preocupação de se “comunicar com o mundo” 

(MELISSEN, p. 5). Foi após 1945 que o termo “propaganda” foi substituído por 

diplomacia pública (RUSSIA DIRECT, 2013).  

As estratégias para estabelecer uma boa imagem e tentar influenciar a opinião 

pública no exterior não confiam apenas na atuação das grandes redes de comunicação. 

Ao longo do século XX, os Estados Unidos investiram fortemente em projetos deste 

tipo, com destaque para a Voz da América e a Radio Martí, criada exclusivamente para 

atingir o público cubano. Novas iniciativas deste tipo foram executadas recentemente 

por outros países, mesmo após a Guerra Fria. A Venezuela, durante a gestão de Hugo 

Chavez, colocou no ar a Telesur, que se propõe a transmitir notícias sob o viés latino-

americano e a fomentar a integração regional. O governo russo, interessado em mudar 

sua imagem perante o mundo, investiu nos anos 2000 na criação da agência de notícias 

RIA-Novosti e do canal Russia Today (RUSSIA DIRECT, 2013), que classifica seu 

próprio trabalho como “uma perspectiva alternativa sobre os maiores eventos globais” e 

que “familiariza a audiência internacional com o ponto de vista russo” (RUSSIA 

TODAY). A agência RIA-Novosti fundiu-se com a Voz da Rússia e hoje opera como 

um serviço de notícias, o Sputnik, foco central deste artigo. Ambos operam em diversas 

línguas. 

Houve reações negativas nos Estados Unidos à criação destes veículos, tratados 

como mecanismo de propaganda e não de comunicação (GROLL, 2014). Em outubro de 

2016, dois senadores (um republicano e outro democrata), apresentaram no congresso 

dos EUA o projeto Countering Foreign Propaganda and Disinformation Act, que 

propõe contra atacar campanhas lideradas por outros países, citando textualmente a 

Federação Russa, que “tem conduzido campanhas de desinformação sofisticadas e de 

larga escala, que tem procurado ter um efeito desestabilizador sobre os aliados e 

interesses dos Estados Unidos” (ESTADOS UNIDOS, 2016).  

Mais recentemente, foi a vez de Finlândia, Suécia, Reino Unido, Polônia, 

Letônia e Lituânia juntarem-se aos Estados Unidos em uma tentativa de conter o que 

classificam de campanha de desestabilização: pretendem criar um Centro de Excelência 
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para Contenção de Ameaças Híbridas. A Guerra Híbrida, que estes países acusam a 

Federação Russa de desenvolver no Leste Europeu, consiste no uso da mídia, 

diplomacia, política e do ciberespaço para enfraquecer adversários sem necessariamente 

usar a força militar (STANDISH e TAMKIN, 2017).  

A Política Externa na agenda 

Os processos de comunicação estão ligados às relações de poder, pois apenas a 

coerção “não consegue consolidar a dominação” (CASTELLS, p. 21, 2010). Entre os 

autores de Relações Internacionais, quem mais se destacou ao tentar formular 

teoricamente um poder que não se manifesta pela força foi Joseph Nye. Seu livro Soft 

Power, lançado originalmente nos anos 1980, apresenta este tipo de poder não só como 

influência, mas como a capacidade de atrair outros para sua esfera. 

Este é o objetivo da Diplomacia Pública ao preocupar-se em mobilizar a opinião 

pública. O papel da mídia em temas de política internacional é fundamental, já que 

como afirma Walter Lippman, alguém só pode se interessar por algo que não viu se 

outro formar a imagem deste fato para ele. Como não é viável cobrir todos os 

acontecimentos mundiais, é fundamental o conceito de agenda setting: a definição da 

agenda, dos assuntos considerados mais relevantes (CASTELLS, 2010).  

A análise das notícias divulgadas pelo Sputnik News sinaliza a preocupação em 

incluir no debate público os temas mais relevantes para a política externa russa. Para 

verificar se estas questões são priorizadas pelo site, foram extraídos dados da página do 

Sputnik Brasil no Facebook, por ser uma interface usada para promover alguns 

conteúdos aos internautas (aqueles que a empresa considera os mais relevantes). A 

amostra escolhida foi a da semana de 5 a 12 de abril, período em que ocorreu o 

controverso ataque químico na Síria, seguido pelo não menos polêmico bombardeio 

norte-americano a uma base aérea síria. Utilizando o aplicativo Netvizz, foi possível 

extrair 327 postagens feitas pelo Sputnik no Facebook, bem como número de likes, 

reações e comentários dos usuários a cada um deles:  

categoria subcategorias postagens Total postagens 

Terrorismo Daesh / ISIS 4 25 

Terrorismo na Rússia 7 

Terrorismo na Europa 8 

Terrorismo no Egito 4 

outros 2 
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Oriente Médio Síria 100 108 

Irã 2 

Iraque 2 

outros 4 

Ásia Crise nas Coreias 28 30 

Mar da China 2 

Estados Unidos Governo Trump 10 16 

Oposição a Trump  4 

 Relações com Israel 2 

América do Sul Brasil 8 9 

Venezuela 1 

Europa Europa ocidental 7 22 

Ucrânia 7 

Leste europeu 8 

Rússia Relações com Europa  2 13 

Relações com EUA 9 

outros 2 

Indústria Bélica  25 25 

Astronomia/corrida 

espacial 

 25 25 

outros RT e Sputnik/fact check 5  

Economia/política em geral 7 

Temas não-políticos 

(curiosidades, cultura, meio ambiente) 

28 

 

Percebe-se que questões de política externa, em especial as relacionadas à 

segurança, são as que o veículo mais preocupa-se em destacar. Por isso, após a leitura 

preliminar dos dados, optou-se por classificar os assuntos por região/país e adotar 

subdivisões que permitissem vizualizar se algum Estado recebe mais atenção que outro 

da mesma região. Também foram contabilizadas à parte menções a terrorismo, indústria 

bélica e astronomia/corrida espacial. A primeira categoria por envolver atores não-

estatais: atentados são cometidos por indivíduos e grupos com os quais não há o mesmo 

tipo de relação que aquele mantido entre chefes de Estado. A segunda e a terceira 

categorias, pelo grande número de citações e também por serem segmentos nos quais a 
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Rússia sempre se destacou (o que indica um interesse em valorizar pontos nos quais o 

país pode mostrar uma posição de poder em comparação a outros atores).  

Ficou evidente que o tema que o Sputnik mais tentou difundir entre os 

internautas no período analisado foi a crise na Síria (cem vezes). O país é aliado dos 

russos desde o período soviético, quando ainda era comandado pelo pai do atual 

presidente Bashar Al Assad, sendo o conflito na região um dos temas de maior interesse 

para o Kremlin, o que se percebe pelas ações do país (veto a resoluções no Conselho de 

Segurança que pudessem levar a uma intervenção internacional ou sanções ao regime de 

Assad). Mesmo considerando que houve no período um acirramento da crise na região, 

apenas critérios de noticiabilidade não explicam sozinhos o fato de praticamente uma 

em cada três postagens divulgarem matérias do Sputnik sobre o assunto.  

Apenas algumas horas após o suposto ataque químico e a reação americana, os 

olhares dos jornalistas do mundo se voltaram para as hostilidades entre Coreia do Norte 

e Estados Unidos, que poderiam resultar em confronto armado. Assim como na situação 

da crise Síria, no caso coreano estão presentes elementos como impacto e conflito, bem 

como a participação de personalidades que ocupam posições de liderança e são 

mundialmente conhecidas, critérios utilizados por diferentes autores para explicar o 

processo de seleção do que será ou não noticiado (SILVA, 2005). Ainda assim, a crise 

coreana, envolvendo dois países que possuem arsenal nuclear, foi tema de apenas 28 

postagens. Em resumo, duas situações com potencial para resultar em novas ações 

militares, com danos em escala global, ocorridas na mesma semana, não receberam o 

mesmo destaque.   

Ao fazer a leitura do espaço destinado a cada região, é perceptível que alguns 

países se sobressaem. Levando em conta que o leste europeu é visto pela Federação 

Russa como sua área de influência, por ter composto a União Soviética, optou-se por 

contabilizar separadamente nas divulgações a parte ocidental e oriental e dentro desta, 

destacar ainda a Ucrânia. Desde 2014, o Kremlin e a União Europeia divergem sobre a 

independência da província da Crimeia. Como esta ainda é uma pesquisa em 

andamento, não foi possível concluir a etapa de análise de discurso, mas a leitura 

preliminar do material recomenda olhar com mais atenção o teor das postagens, pois 

aquelas referentes à porção ocidental da Europa enfatizam aspectos negativos sobre os 
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países e a aliança militar que estes mantém, a OTAN (Organização do Tratado do 

Atlântico Norte).3 

Algo semelhante se constata ao observar que as matérias promovidas na página 

sobre as relações diplomáticas russas com os Estados Unidos ou sobre a política externa 

norte-americana. Nesta última, dez matérias eram sobre o governo Donald Trump e sua 

política externa e quatro sobre outras lideranças que o criticam ou apontam suas 

fraquezas. O tom de confronto fica evidente no título de uma das postagens na página 

do Sputnik: “A história recente mostra que não é uma boa ideia colocar Putin contra a 

parede” (SPUTNIK, 2017).  

Considerações finais 

Se uma única palavra pudesse ser utilizada para resumir o teor das postagens e o 

tipo de matérias destinadas à divulgação na página neste período, seria confronto.  O 

Sputnik não apenas dá ênfase aos assuntos mais caros à política externa russa (Síria e 

Ucrânia), como também busca ressaltar para os internautas pontos fracos de seus 

principais adversários (Estados Unidos e Europa). Questiona ações da OTAN, abre 

espaço para opositores de Trump e mostra fracassos dos americanos no Oriente Médio.  

Do outro lado, salienta áreas que são consideradas sinais de poder no sistema 

internacional e nas quais os russos sempre se destacaram: o domínio da tecnologia 

aeroespacial e de armamentos, difundindo matérias que lembram o pioneirismo do 

programa espacial russo e os feitos da indústria bélica, setor no qual a Rússia é a 

segunda exportadora mundial. Na sua interação com o público brasileiro através da 

página no Facebook, o Sputnik mostra pouco da Rússia de forma isolada e muito da 

Rússia versus EUA e Europa.  

Nos posts do Sputnik, os russos se apresentam não como um Estado submisso 

aos demais, mas como um importante player da política internacional, recuperando o 

brilho da era soviética, quando contava com “um desejo igual ao dos Estados Unidos de 

impor suas preferências ideológicas a outras nações” (WALLERSTEIN, 2008, p. 55). 

Os temas que o veículo mais divulga aos leitores que o seguem nas redes sociais não são 

estranhos à cobertura jornalística. A abordagem, no entanto, difere daquela feita por 

outros e pode representar um olhar diferente sobre o mundo (e sobre as posições do 

governo russo) para o público fora da Rússia .  

                                                 
3 A expansão da OTAN é motivo de descontentamento para a liderança russa, que a vê como interferência 

em uma área que lhe pertence (BOOT, 2016) 
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O interesse em desafiar os que lideram o sistema internacional é perceptível 

também pela reação de potências ao trabalho dos veículos de comunicação mantidos 

pelo governo russo. Embora elas próprias  tenham feito e ainda façam uso deste tipo de 

estratégia de comunicação, manifestam preocupação em limitar a atuação do Kremlin 

neste quesito.  A disputa de poder se evidencia até mesmo nas postagens analisadas para 

este artigo: cinco delas fazem menção às reações de outros governos ao Sputnik ou a 

tentativas de  implementar classificação para noticias falsas.  

Esta batalha pela conquista da opinião pública além das próprias fronteiras, 

merece também o olhar da Semiótica em uma nova fase de pesquisa. A análise das 

imagens usadas para ilustrar as postagens na Internet revelaria novos aspectos da 

rivalidade entre países. 

 

__________________ 
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