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APRESENTAÇÃO 
 

Profa. Dra. Simone Antoniaci Tuzzo 

Linha de pesquisa Mídia e Cidadania 

 

Caros Leitores, chegamos à oitava edição do Seminário de Mídia e Cidadania, um 

congresso promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) da 

Faculdade de Informação e Comunicação (FIC) da Universidade Federal de Goiás (UFG). 

Estamos consolidando um Congresso que cada vez mais se firma no País como um 

significativo espaço de apresentação das investigações acadêmicas e científicas na área de 

Comunicação, Mídia e Cidadania. Estamos crescendo!  

Nesta edição de 2014 que tem como tema “Comunicação e manifestações populares”, 

importantes e instigantes trabalhos de distintas partes do Brasil reforçam que as investigações 

nas áreas das mudanças sociais recentes continuam sendo a marca da única certeza deste 

cenário que é a transformação.  

Os 39 trabalhos distribuídos entre os GTs Jornalismo e Cidadania; Cidadania e Leitura 

Crítica da Mídia; Mídia, Cidadania e Direitos Humanos, que compõem este Congresso, são a 

prova da qualidade crescente deste espaço de pesquisa. Aliás, é na pesquisa que o 

conhecimento se consolida e o senso comum se transforma em ciência.  

Este trabalho é coletivo, fruto dos esforços dos alunos e professores organizadores, 

dos participantes que construíram suas apresentações, dos avaliadores que chegaram a este 

grupo de pesquisas que constitui o evento, dos integrantes do Programa de Pós-Graduação em 

Comunicação e da Universidade Federal de Goiás pela estrutura fundamental para que tudo 

fosse possível, enfim, é um esforço de todos que compreendem que a partilha do 

conhecimento é tão importante quanto a sua descoberta.  

Mas este trabalho não se finda aqui... é na leitura de cada participante e de cada 

pesquisador que tem em mãos um grande material de consulta para suas pesquisas futuras que 

concentra-se a riqueza deste evento.  

A composição dos anais é mais do que o registro de um acontecimento. É a certeza de 

que as pesquisas continuarão a gerar novas inquietações, novas buscas e resultados, primícia 

da própria razão da Universidade e da educação.   
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JORNALISMO E CIDADANIA 
 

A imprensa e seus compromissos com a promoção da cidadania. Responsabilidade 

social do Jornalismo. A questão do interesse público e do interesse do público. O jornalismo e 

a prestação de serviço de relevância social. Aspectos específicos do jornalismo e a questão 

dos valores notícia. As relações do jornalismo com o Estado e com grupos sociais 

organizados. Jornalismo e minorias sociais. Representações do jornalismo em questões de 

interesse público. Leituras históricos-culturais sobre a cidadania a partir de suas relações com 

o jornalismo. Jornalistas e o suas rotinas de produção nas questões de interesse público. O 

jornalismo e suas representações frente ás questões éticas e legais. 
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A liberdade de expressão: o jornalismo mexicano no contexto de violência e 

insegurança em Sinaloa1 
 

Ana Rosalva Osuna ZAMORA; 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GOIÁS 

 

 

Resumo 

Este trabalho tem como objetivo principal apresentar a problemática que se vive no dia a dia 

do jornalismo mexicano, que tem sofrido retaliações em seu exercício segundo os direitos de 

liberdade de expressão e de imprensa, tendo sua atuação limitada por algumas ameaças e atos 

delitivos por partes dos governos Federal e Estadual, bem como por partes de grupos de 

delinquentes organizados ligados ao narcotráfico. Neste trabalho, realiza-se uma análise de 

diversos autores, assim como de leis e da declaração dos diretos humanos, buscando-se 

discorrer como são afetados o exercício jornalístico e a cidadania, ao se evitar que os direitos 

de cidadania sejam informados pelos meios de comunicação, ao quais têm sua função limitada 

pelos líderes do poder, no México. Também falarei sobre as redes sociais digitais como um 

caminho alternativo para a liberdade de expressão e suas limitações. 

 

Palavras-chave: Liberdade de expressão; meios de comunicações; jornalismo no México; 

narcotráfico. 

 

 

Introdução 

Liberdade de expressão é um termo muito complexo, que, gramaticalmente, é 

compreendido por duas palavras que unidas têm uma missão básica: É o vínculo da voz ou do 

pensamento e sua locução máxima. Liberdade é o direito de manifestar, defender e propagar 

as opiniões próprias, por outro lado, expressão é aquilo que em um enunciado linguístico 

manifesta os sentimentos de um falante.2. 

Este término existe há muito tempo, desde a época ateniense da Grécia, há mais de 

2400 anos; anteriormente, esta forma de liberdade da palavra era uma prerrogativa destinada 

somente para pequenos grupos de pessoas na população.3 A liberdade de expressão no 

México é um tema que é garantido de maneira constante por meio de leis que a protegem. 

Essa liberdade é vista como um direito pouco tangível para quem faz uso do poder da palavra 

através dos meios de comunicação. 

A eleição de Enrique Peña Nieto para a presidência do México, em 2012, marcou o 

retorno ao poder do Partido Revolucionário Institucional (PRI) e pôs fim à ofensiva federal 

                                                 
1Trabalho apresentado no GT1 Jornalismo e cidadania do VIII Seminário de Mídia e Cidadania (SEMIC) – 

Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 20 e 21 de outubro de 2014. 
2Definição de "Liberdade" e "Expressão dicionário da Real Academia de la Lengua Española disponível em: 

http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae."Acesso em: Julho 2014. 
3 Ver UNESCO, Libertad de expresión, caja de herramientas. Uruguay: Editorial UNESCO, 2013. p.12.  
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iniciada pelo presidente Felipe Calderón (2006-2012), que não melhorou a situação da 

liberdade de informação no país. No México, é visível a incerteza de todo cidadão que deseja 

expressar suas ideias, inconformidades e demandas que concernem ao governo, tudo isso 

ocorre, porque existe uma ideologia de que seu direito à livre expressão está condicionado 

pelo temor e represália ou, simplesmente, porque o próprio cidadão se resigna a que jamais 

será escutado.  

Também outro problema que envolve atualmente a liberdade de expressão no México 

é a insegurança que se gera com o crime organizado, que está incrementado pela mesma 

ineficiência e aliança que tem o governo federal com as máfias de drogas mais importantes do 

país norte- americano. Esta aliança tem ganhado força ano a ano, mas ficou ainda mais forte 

desde o período de governo do presidente Vicente Fox Quesada (2000-2006), do Partido Ação 

Nacional, tornando o seu governo um dos grandes entraves para os profissionais jornalistas, 

os quais têm desistido de suas carreiras, outros têm sido assassinados e aqueles que continuam 

em serviço vivem com o medo de sofrer ataques contra si mesmos ou contra suas famílias. 

Hoje, o jornalismo na República Mexicana é uma profissão que respira 

constantemente o medo, a impunidade, a ingovernabilidade e a incerteza. Ser jornalista, 

anteriormente, era significado de respeito; atualmente, é símbolo de vulnerabilidade por todos 

os riscos que a profissão representa.  

Durante o primeiro semestre do ano 2014, em todo o país, tiveram 157 agressões a 

imprensa, entre essas, um assassinato, 66 agressões físicas e materiais, 17 ações legais, 28 

ameaças. E as principais agressões são feitas por funcionários públicos, devido à delinquência 

organizada que tem conexões com o narcotráfico.4 O estado de Sinaloa, que se encontra no 

noroeste do México, é uma das entidades federativas que mais tem sido afetada pela disputa 

de máfias e, por isso, que foi declarada como uma zona de alto risco para exercer o 

jornalismo.  

O narcotráfico e a guerra iniciada entre as máfias de droga, como os chamados Cártel 

de Sinaloa, Cártel de los Zetas, Cártel del Golfo, Cártel de los Beltrán Leyva, Cártel de La 

Familia Michoacana, entre outros grupos, tem determinado uma pauta e uma direção na 

ordem do dia para os chefes da informação de cada meio da comunicação, já que cada vez 

mais o narcotráfico e a disputa entre as máfias são os tópicos mais destacados, que são 

                                                 
4 Relatório sobre ataques para jornalistas e meios de comunicação. Acessível em: 

http://www.articulo19.org/segundo-informe-trimestral-repeticion-cronica-de-ataques-e-inacciongubernamental/ 

Acesso em Julho 2014. 
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noticiados com a finalidade de informar sobre a cidadania e a situação de seu estado. Nesse 

sentido, Medel explica: 

 

Nesta dupla tarefa de tentar proteger e produzir uma qualidade de cobertura 

está embarcando o jornalismo mexicano, a taxas irregulares e com sucesso 

variável, com heróis que tentam denunciar, mortos que não podem fazer 

nada e muitos repórteres de mídia e editores forçados vestir a camisa de 

força da autocensura. (MEDEL, 2010, p.14, tradução nossa). 

 

É claro que as dificuldades experimentadas pela imprensa mexicana não pode viver 

sem solidariedade, sem uma batalha conjunta entre todos os meios de comunicação para 

exigir do governo federal para que a imprensa possa trabalhar de acordo com os seus deveres 

e responsabilidades. Além disso, essa demanda que é imposta ao governo é uma exigência 

para todos os tipos de mídia, nacionais e locais, grande mídia e canais pequenos, locais e 

estrangeiros, uma vez que estes últimos também foram envolvidos em ameaças, sequestros e 

mortes. 

É importante ressaltar que o interesse deste trabalho vem com a intenção de 

aprofundar quais são as consequências que implica a restrição da liberdade de expressão nos 

meios de comunicação de massa para o jornalismo mexicano e para a promoção da cidadania, 

que também é atingida pela desinformação e pela corrupção desenfreada no México, graças a 

um governo ineficiente, que busca apenas os seus próprios interesses, e ao crime organizado. 

 

O jornalismo, a liberdade de expressão e a impunidade. 

O trabalho jornalístico cotidiano é cheio de desafios: Ter novidades, obter fontes de 

informação em primeira mão, em qualquer situação, e também sempre informar o público de 

uma maneira imparcial. Nas palavras de Leñero e Marin, "O jornalismo é uma forma de 

comunicação social, através do qual divulga os fatos e análises de interesse público". (Leñero 

e MARIN, 1986, p.19). 

 

O jornalismo sucumbiu, como todos os processos nascidos da modernidade, 

à crise de humanismo, ao desmoronarem as ideologias que investiam nos 

homens e acreditavam que pela força, convicção e determinação o mundo 

mudaria. Posição ingênua para alguns, inconsequente para outros, pois o 

mundo gira indiferente aos homens. Ou melhor; apesar dos homens. 

(MARCONDES, 2000, p.148). 

 

A liberdade de expressão é um princípio para a democracia, para o desenvolvimento 

social e para ocorrência do diálogo, sem ela, nenhum destes institutos não poderia funcionar 
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ou prosperar. A liberdade de expressão é um direito universal que todos devem desfrutar. O 

jornalismo e a liberdade de expressão enfrentam uma série de perigos causados pela 

impunidade que existe em relação aos ataques ao exercício jornalístico, o que contribui para 

violar um a liberdade de expressão baseada nos direitos humanos. 

 

Os jornais eram vistos como um meio de exprimir as queixas e injustiças 

individuais e como uma forma de assegurar a proteção contra a tirania 

insensível. Por tanto a legitimidade jornalística está na teoria democrática e, 

segundo os seus teóricos, assenta claramente numa postura de desconfiança 

(em relação ao poder) e numa cultura claramente adversarial entre 

jornalismo e poder. (TRAQUINA, 2005, p. 47).  

 

Da mesma forma, a profissão de jornalista e o exercício desta carreira no México têm 

uma importância subjacente à existência da liberdade de expressão, que pode ser considerada 

como a rainha de todas as liberdades, mas tem sido desenvolvida de uma maneira muito 

complicada e limitada, por causa da corrupção de seus políticos e do crime organizado, como 

defende Leñero e Marín: 

 

Jornalismo resolve de maneira regularmente, forma oportuna e verossímil a 

necessidade do homem para saber o que está acontecendo na sua cidade, no 

seu país, no mundo, e que afeta a vida pessoal e coletiva. O jornalismo de 

interesse público e, portanto, limita-se a privacidade das pessoas. Jornalismo 

serve o seu propósito na medida em que se desenvolve, não só com relativa 

liberdade, mas como um exercício de liberação de tanto o praticante como 

um digere. (LEÑERO e MARIN, 1986, p.18, tradução nossa). 

 

Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e de expressão; este direito inclui a 

liberdade de ter opiniões sem interferência e de procurar, receber, transmitir informações e 

ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras, como indicado na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos. 

 

Artigo 19 Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão; este 

direito inclui a liberdade de ter as suas opiniões, receber e transmitir 

informações e ideias e difundir, sem consideração de fronteiras, por qualquer 

meio de expressão. (DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS 

HUMANOS, 1948). 

 

O estado mexicano enfrenta uma situação crítica de violência e insegurança, 

esquecendo-se dos direitos dos cidadãos e de suas garantias, afundando-se na incerteza e 

desamparo da autoridade federal. Há um clima generalizado de impunidade em relação aos 
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casos de violência contra jornalistas, que estão sob pressão, podendo esses sofrer agressão 

física, sequestro, tortura e assassinato, que ocorrem com a finalidade de intimidar e silenciar 

as vozes da imprensa denuncista, que informa os movimentos dos criminosos e o mau uso dos 

recursos públicos. 

Como é mencionado no livro da UNESCO, Libertad de Expresión, caja de 

herramientas: "A impunidade é a falta ou ausência de punição ou recriminação contra pessoas 

que cometeram um crime" (UNESCO, 2013, p.36). E assim, um dos ataques gerados contra a 

liberdade de expressão e de imprensa, é a impunidade em todos os casos de violência e 

agressão contra jornalistas."O trabalho de um repórter tornou-se tão arriscado cerca de 

sessenta jornalistas foram mortos no México desde 2000, doze deles só em 2009" (MEDEL, 

2010, p. 15). 

Em Sinaloa, os casos de agressão contra jornalistas são fatos que foram gerados de 

forma consistente, prova disso é o que aconteceu com o Noroeste Editorial, que tem sido 

vítima de 47 ataques, em apenas três anos, sendo que o mais recente ocorreu em abril deste 

ano, quando o editor do jornal foi vítima de um suposto assalto. No entanto, as organizações 

que defendem a liberdade de expressão no México suspeitaram da atuação do Governo do 

Estado nesta agressão, especialmente, devido à linha crítica de seu jornal no controle de 

recursos públicos desse governo e no desempenho da administração do Estado. 

Esta impunidade que tem sido gerada em torno do jornalismo e a agressão ao exercício 

da profissão tem como consequências um maior cuidado dos meios de comunicação em 

relação à redação de seus conteúdos e suas notícias, ocorrendo, em alguns casos, a 

autocensura e restrição no próprio direito de expressar e de informar a cidadania. 

 

A autocensura 

A autocensura é o ato de censurar a si mesmo, apesar da aparente falta de ingerência, 

de pressão ou de ameaças externas. Normalmente, a autocensura ocorre por medo de 

represálias, que são acompanhados pela censura, que pode ser definida como a tentativa 

intencional e injustificada para evitar que certos textos ou materiais audiovisuais são 

publicados, emitidos ou distribuídos de alguma forma.  Os ataques mais extremos contra os 

jornalistas estão concentrados nos estados que sofrem forte presença do crime organizado, 

incluindo os estados de Chihuahua, Guerrero e Sinaloa. 

Em Sinaloa, de acordo com a Promotoria Especial para Crimes contra a Liberdade de 

Expressão, na última década, houve sete jornalistas mortos e 13 investigações preliminares de 
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crimes contra repórteres, este estado ocupa o quinto lugar em violência contra os meios de 

comunicação.5 Por esta razão, a mídia e os jornalistas estão sujeitos a uma atmosfera de 

intimidação que provoca a autocensura, já que é extremamente difícil que façam pesquisas e 

publicações sobre questões relativas ao crime organizado, à corrupção do governo e à 

insegurança pública. Em relação ao principal fator de autocensura, Martínez corrobora: 

 

"A guerra às drogas lançado pelo ex-presidente, Felipe Calderón, matou 

cerca de 30.000 pessoas, mas há uma outra vítima entre muitas vítimas .... 

Liberdade jornalismo Verdade mágoa de expressão Os feridos mutilados 

Imprensa As informações sacrificadas. jornalistas mexicanos que trabalham 

em condições de desamparo e vulnerabilidade que impedem o acesso à 

informação e, portanto, limitam a liberdade de expressão. "é uma realidade 

cotidiana que aprendemos a viver, ameaça latente, medo, agressão e da 

perseguição fazem parte do vocabulário normal de cada jornalista." 

(MARTINEZ, 2010. p. 35, tradução nossa). 

 

O resultado da autocensura é que a sociedade mexicana, como um todo, está tendo 

limitado o acesso às informações do que está acontecendo nesses lugares, e as autoridades e 

as organizações sociais são privadas de informações de alta relevância pública e também 

essenciais para se combater alguns dos fenômenos criminosos que confrontam a sociedade 

mexicana. 

 

Através de censura, ameaças e assassinatos, jornalistas, cinegrafistas, 

apresentadores e qualquer pessoa conectada com a mídia minimizou a crise 

que mergulhou a nação. Como jornalista, você não pode dizer que duas 

crianças, de oito e dez anos, tinham sido executadas e encontradas em uma 

caixa, porque não era permitido. Algumas notícias que poderiam ter salvado 

vidas, os cidadãos de advertência para evitar certas áreas onde tiroteios, 

sequestros de veículos e bloqueios ocorreram,aconteceram muito pouco. 

(LUCY, 2012. p. 41, tradução nossa). 
 

As decisões são tomadas cada vez mais para que haja a não divulgação de 

informações, por medo de possíveis represálias. O medo de buscar e divulgar informações 

está se espalhando devido à falta de proteção e de garantias efetivas. 

A autocensura atingiu níveis dramáticos. A imprensa local tem sido silenciada e 

obrigada a não registrar atos de extrema violência que ocorrem em sua área. No melhor dos 

casos, tais fatos deverão ser comunicados pela imprensa nacional. 

 

                                                 
5Estatísticas Relatórios Especiais Promotoria de Crimes contra a Liberdade de Expressão. Acessível em: 

http://www.pgr.gob.mx/Combate%20a%20la%20Delincuencia/Documentos/Delitos%20Federales/FPeriodistas/acuerdos/ES

TADISTICAS%20JUNIO%202014-totales.pdf Acesso em:  Julho 2014. 
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A autocensura, ou a incapacidade de fazer jornalismo investigativo nessas 

áreas, que afeta toda a sociedade mexicana, que não sabe o que acontece 

nesses lugares, e diminui a capacidade de intervenção das autoridades e até 

mesmo da sociedade, que são privadas e essenciais para combater 

fenômenos criminais, como a corrupção ou informações do crime 

organizado. (REPORTAGEM ESPECIAL SOBRE LIBERDADE DE 

EXPRESSÃO NO MÉXICO, CIDH., 2010, p. 60). 

 

O crime organizado, que é o principal repressor da liberdade de expressão, representa 

a maior ameaça à vida e à integridade física dos jornalistas, especialmente, para aqueles que 

cobrem as notícias locais sobre a corrupção, o crime organizado, o tráfico de drogas, a 

segurança pública e assuntos relacionados. No entanto, a ausência de investigações concluídas 

com as autoridades, em sua maioria, são casos impossíveis de se determinar com precisão as 

causas e os responsáveis por esses crimes. 

 

Redes sociais  

Dentro dessa batalha constante entre os que tentam limitar a informação e aqueles que 

buscam que os cidadãos sejam informados, há uma ferramenta que tem sido uma aliada na 

liberdade de expressão e no direito à informação: as redes sociais. 

 

A Web proporciona aos repórteres e editores uma nova e importante 

ferramenta para o acompanhamento de fatos e acontecimentos em todo o 

mundo, para apuração de informação da atualidade e para identificação de 

fontes e de contatos que possam colaborar com informação para o trabalho 

jornalístico. (PINHO, 2003, p.98). 

  

E ainda: 

O advento da Internet e da World Wide Web (WWW) ou a rede mundial de 

computadores, dando grandes esperanças para preconizadores da liberdade 

de expressão. Muitos acreditavam que com esta nova tecnologia, as pessoas 

podem realmente experimentar a gama completa de liberdade de expressão, 

da liberdade de expressão à verdade de expressão artística, política e debates 

religiosos. (UNESCO, 2013, p. 41). 

 

As redes podem ser uma alternativa de informação, quando outros meios de 

comunicação não podem informar, por ameaças, pela autocensura ou decisão própria. Da essa 

mesma forma, o uso desta ferramenta também beneficia aqueles que são contra a liberdade de 

expressão e de informação da cidadania. "A rede tem sido utilizada tanto para recrutar novos 

delinquentes, mas também para mostrar atos violentos, assassinatos, torturas e interrogatórios 

de máfias rivais". (MEDEL, 2010, p. 24, tradução nossa). No entanto, o uso de blogs tem sido 

uma das janelas mais amplias e até, certo ponto, segura para os jornalistas. 
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Com a popularização da Internet e em particular com o conhecimento atual 

sobre como os usuários podem burlar os sistemas de filtração oficiais 

instalados pelos governos, procurar e compartilhar informações se tornou 

mais fácil e, geralmente, envolve menos riscos para a pessoa que produz à 

informação. (UNESCO, 2013, p. 42). 

 

No entanto, a informação que é produzida nas redes digitais está longe dos cânones 

jornalísticos que servem à verdade e à credibilidade da informação. Isso porque ainda que 

essas áreas da expressão tenham crescido em modelos de expressão pública, essas não 

garantiram a liberdade de expressão em termos jornalísticos. A fim de conceituar, Cárdenas 

explica: 

 

A comunicação alternativa para o desenvolvimento democrático é a 

expansão e acesso equilibrado de pessoas para o processo de comunicação e 

participação e empregando os meios de massas, interpessoais e misturados 

para garantir além do avanço tecnológico do bem-estar material, a justiça 

social, a liberdade para todos e o governo da maioria. (CÁRDENAS, 2009, 

p. 39, tradução nossa.). 

 

A chegada de meios de comunicação importantes em conteúdos gerados pelos 

usuários, como blogs, sites de redes sociais e sites de compartilhamento de vídeo, levou ao 

surgimento do jornalismo cidadão, que também foi afetado, por conta da geolocalização fácil 

de pessoas, por meio de seus endereços IP ou GPS e também através de seus telefones. 

 

A organização internacional Repórteres Sem Fronteiras (RSF) observou, em 

2007, em seu índice anual sobre Liberdade de Imprensa Mundial que "mais e 

mais governos estão percebendo que a Internet pode desempenhar um papel 

fundamental na luta pela democracia e estão lançando novos métodos de 

censura e que os governos dos países repressivos estão ajustando suas vistas 

sobre blogueiros e jornalistas on-line com a mesma intensidade que os 

jornalistas nos meios de comunicação tradicionais". (UNESCO, 2013, p. 44) 

 

Nem todos os regimes políticos concedem ou permitem o uso irrestrito dos meios de 

comunicação digitais para a expressão política. Situação essa que leva a assédios, prisões e 

ataques contra outros usuários que utilizam ideológica e politicamente esses meios de 

comunicação. As redes sociais são também poderosas ferramentas na divulgação e obtenção 

de informações.  

Além de o México possuir várias organizações de defesa, como: a Anistia 

Internacional, a Freedom House, Sociedade Interamericana de Imprensa, o Article 19, A 
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defesa da liberdade de expressão e informação, que se dedica a proteger os jornalistas, a 

maioria dessas não funcionam para garantir a segurança. A respeito disso, a Procuradoria 

Especial para os Crimes contra a Liberdade de Expressão (FEADLE), que é a agência líder 

para coordenar e supervisionar as investigações no caso de crimes contra aqueles que exercem 

a atividade jornalística ou que falam sobre o direito à informação ou a liberdade de expressão 

e de imprensa, não foi capaz de responsabilizar e conseguir a sanção penal aos acusados de 

realizarem alguma violência contra comunicólogos, desde 2006, ano em que foi criada essa 

organização.6. 

Ainda quando a mídia tradicional continua abordando questões de segurança e da 

corrupção, mesmo com moderação e autocensura, a maior difusão foi nas redes sociais, que 

geram mais “eco”. Nesse sentido, Martínez discorre: 

 

Os jornalistas mexicanos são mortos, não só pelo que eles publicam, mas 

também pelo que se recusam a divulgar; pelo simples fato de perguntar sobre 

temas proibidos, pela publicação de um nome proibido, por delatar aos 

culpáveis de um crime militar, relatar a amizade entre as autoridades e ao 

crime organizado, por ilustrar com foto exibindo os criminosos ou os 

poderosos, por investigar questões de Estado, investigar a "Segurança 

Nacional". (MARTINEZ, 2010. p. 35, tradução própria). 

 

Pode-se observar, claramente, que tanto em Sinaloa quanto no resto do país a situação 

é semelhante a uma guerra, pois há dois grupos, funcionários e ao crime organizado. Ainda 

que as plataformas digitais configurem-se como uma tendência crescente para a mídia 

tradicional, mesmo assim, não são isentos de sofrerem ameaças, por exemplo, como 

aconteceu com Noroeste Editorial, que, por conta de não difundir alguns nomes em sua 

versão on-line, foi ameaçado e, em seguida, teve um ataque contra suas instalações.  

Embora as novas tecnologias de comunicação e suas plataformas digitais possam 

ampliar o exercício da liberdade de expressão, ainda assim não estão excluídas dos riscos de 

relatar e comentar sobre as questões que acometem os públicos, numa sociedade, como a 

mexicana, marcada pela interferência do narcotráfico e de interesses escusos governamentais 

na imprensa. 

 

 

 

                                                 
Informe do Relator Especial da ONU sobre a promoção e proteção do direito à liberdade de opinião e de 

expressão, Frank La Rue. Acessível em: 

http://www.miguelcarbonell.com/artman/uploads/1/ONU_lib_expresion_2011.pdf P. 7. Acesso em: julho 2014. 
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Considerações finais 

As repetições de agressões e de impunidade, que têm sido registradas nos casos 

documentados, fez aumentar a violência na mídia, mas também ocasionou um efeito de 

arrefecimento para os profissionais dos meios de comunicação que optam por continuarem 

seus trabalhos, apesar dos riscos de relatar os atos de um país como o México, onde mais 

crimes ficam impunes. 

 

A violência contra jornalistas e outros trabalhadores da mídia é um atentado 

à liberdade de expressão, quando tais ataques são exercidos como resultado 

da atividade jornalística ou informativa. Jornalistas são forçados ao silêncio, 

já seja porque são mortos, ou porque são ameaçados de tão jeito que 

intimidante sua atividade jornalística, não só afeta seu direito de exercer sua 

liberdade de expressão, mas também afeta a sociedade já que essa é limitada 

a receber informação oportuna, objetiva e clara. (CENCOS, 2010, p53, 

tradução nossa). 

 

Os crimes contra a imprensa não são exceção. É nesse campo profissional onde o 

direito  de informar e ser informado, no México, tem se tornado um trabalho ameaçado. Desse 

modo, Medel menciona: "México tornou-se um dos países mais perigosos do mundo para 

jornalistas". (MEDEL, 2010. p. 49). 

Os meios de comunicação desempenham um papel fundamental na democracia e para 

a preservação e desenvolvimento da cultura do povo e da superioridade, enquanto for mantida 

uma superioridade autoritária de grupos contra os cidadãos o panorama não mudará.  

 

Na medida em que vivemos em uma sociedade autoritária, compreende-se 

que o medo assuma duas direções principais: o alto teme o baixo como 

perigo de perda de força, privilégio, prestígio e domínio; o baixo teme o alto 

como pura violência, arbítrio e injustiça. (CHAUI, 2006. p. 110). 

 

A estratégia de alguns meios de comunicação de não assinar notas de risco para 

proteger os jornalistas tem poucos resultados, porque apesar de não ter um nome em concreto, 

a instituição que publica tem nome e ela pode ser afetada pela insegurança. Um caso muito 

importante é o caso que menciona Martínez de o jornal Rio Doce. 

 

Reportar tornou-se para muitos um ato de heroísmo cotidiano. O jornal Rio 

Doce em Culiacán, Sinaloa, é um caso em questão: "Seria uma besteira da 

nossa parte fazer uma luta com os narcotraficantes se sabemos que os 

traficantes têm pacto com o governo ou o governo está protegendo eles." 

(MARTINEZ, 2010, p.38, tradução nossa). 
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A tranquilidade com que trabalham as organizações nacionais e internacionais em 

defesa da liberdade de expressão não é compatível com a urgência que necessitam jornalistas 

e órgãos de imprensa em relação aos riscos de mortes e agressões. Se a impunidade é 

adicionada à simulação, por causa de fraudes e de interesses pessoais, o resultado é infeliz. No 

México, matar jornalistas é barato. 

O crime organizado, os polícias, os militares e o governo, em geral, sabem que não 

haverá punição pelo assassinato, sequestro, ameaça ou tortura de um comunicador. A 

impunidade é constante. Matar um jornalista é ameaçar a liberdade de expressão, pilar da 

democracia.  Se os direitos não forem respeitados, garantindo-se o livre exercício de falar, 

desse modo, não é possível ter uma verdadeira democracia no México. 

Cumpre não só ao governo alertar, cuidar e defender a liberdade de informação e dos 

meios de comunicação, mas é também o dever dos cidadãos lutarem por um jornalismo feito a 

partir da independência e verdade. Os jornalistas mexicanos enfrentam um monstro, que é a 

censura, mas há outro perigo ainda mais prejudicial: a autocensura, que se justifica pela 

própria necessidade de sobrevivência do profissional jornalista. A confiança nas autoridades 

tem sido cada vez mais anulada, e os comunicadores que carecem de um lugar onde possam 

se proteger contra as ameaças constantes, às vezes, o exílio, infelizmente, coloca-se como a 

única maneira de salvarem suas vidas. 
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Jornalismo e a veracidade da notícia7 
Análise das coberturas sobre as manifestações populares de 2013. 

 

Camilla Soares BARBOSA8 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GOIÁS 

 

 

Resumo 

As manifestações de 2013 mostraram a fragilidade do jornalismo brasileiro para esse tipo de 

situação que começou com apenas vândalos, terminou em ausência de credibilidade nos 

veículos, com a impressão de que a mídia existente é comprada pelas autoridades de um 

âmbito maior, o que não pode ser afirmado. O que começou com um protesto sobre o 

aumento de R$0,20, passou a ser questão de luta entre outras causas. Este artigo visa analisar 

notícias de retrospectiva de dois sites nacionais. 

 

 

Palavras-chave: Manifestações; jornalismo; populares; mídia. 

 

Introdução 

Os protestos no Brasil de 2013 foram inúmeras manifestações populares em vários 

pontos do país, sendo o motivo inicial a contestação dos aumentos das tarifas de transporte 

públicos, focados nas principais capitais. Foram consideradas as maiores manifestações 

populares no país desde as manifestações pelo impeachment do presidente Collor em 1992. 

Ficaram conhecidas também como Manifestações dos 20 centavos, Manifestações de Junho e 

Jornadas de Junho.  

Iniciou com poucos participantes - que reivindicavam o aumento das tarifas do 

transporte – e ganhou espaço com outros assuntos como corrupção, saúde, gastos da Copa, 

Educação, contra a PEC 37, mudança política e repressão policial que se deu ao crescimento 

das manifestações.  

As manifestações foram ganhando as ruas das principais cidades em questão de dias, 

fazendo com que até brasileiros que vivem no exterior fossem manifestar. Com o aumento das 

manifestações, foram inserindo outros temas de reivindicação. Com isso, gerou uma grande 

repercussão nacional e internacional. 

Com todos os acontecimentos, o governo brasileiro se pronunciou, tentando atender as 

reivindicações, anunciando várias medidas, tendo também o Congresso Nacional votando 

                                                 
7Trabalho apresentado no GT 2 Cidadania e Leitura Crítica da Mídia do VIII Seminário de Mídia e Cidadania 

(SEMIC) – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 20 e 21 de outubro de 

2014. 
8 Bacharel em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo pela Faculdade Araguaia. e-mail: 

camilla.jornalismo@hotmail.com 
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várias concessões – a chamada “agenda positiva” – por exemplo, tornando a corrupção como 

um crime hediondo, proibindo o voto secreto em votações para cassar mandatos de políticos 

acusados de irregularidade e arquivando a PEC 379. E em várias cidades, foram revogados o 

aumento das passagens. 

 

Cobertura G1.com  

O G1, mantido pelas Organizações Globo, que reproduz muitas das matérias noticiadas 

na televisão, iniciou as reproduções sobre as manifestações como atos de vandalismo. Ao 

apurar profundamente os acontecidos, depararam-se com equívocos. 

Com isso, foi elaborado no dia 28 de junho de 2013, com edição de Léo Aragão e 

Gustavo Miller, reportagem de Ana Carolina Moreno, design de Dalton Soares, Daniel Roda e 

Elvis Martuchelli e Desenvolvedores, Rafael Soares e Thiago Bittencourt, um infográfico de 

toda a retrospectiva sobre os acontecimentos, reivindicações e posição do governo sobre as 

manifestações que aconteceram no país. 

Em cada assunto, há um hiperlink para que o internauta tenha acesso à matéria a 

respeito. Essa retrospectiva não comenta o equivoco sobre as primeiras informações das 

manifestações.10 

 

Cobertura do portal de notícias da Folha de São Paulo 

Com o título “Retrospectiva": não foram pelos 20 centavos”, a Folha de São Paulo faz 

um apanhado sobre as manifestações, num artigo meramente opinativo, sobre como começou 

e enumerando – resumidamente – o que foram os fatos das manifestações que marcaram 

nosso país. 

Talvez, esse texto – mesmo que seja opinativo – tenha chegado o mais próximo da 

realidade dos fatos. O que começou com estudantes reivindicando sobre o aumento da 

passagem, passando pela insatisfação popular, conclui firmemente sobre a atuação do 

blackblocks. 

                                                 
9A PEC 37 sugeria incluir um novo parágrafo ao Artigo 144 da Constituição Federal, que trata da Segurança 

Pública. O item adicional traria a seguinte redação: "A apuração das infrações penais de que tratam os §§ 1º e 4º 

deste artigo, incumbem privativamente às polícias federal e civil dos Estados e do Distrito Federal, 

respectivamente". 
10 Para acessar a retrospectiva, entre em: http://g1.globo.com/brasil/linha-tempo-manifestacoes-2013/platb/ 

 

http://g1.globo.com/brasil/linha-tempo-manifestacoes-2013/platb/
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O gênero opinativo nem sempre é bem visto pelos profissionais da comunicação como 

ferramenta de informação, mas, dependendo do ponto de vista, pode ser que seja o mais fiel 

dos relatos de fatos. 

 

Conclusão 

A mídia brasileira nem sempre está acostumada a ser pega de surpresa, principalmente 

com atos populares. O fato das grandes coberturas como as Diretas Já e o impeachment de 

Fernando Collor terem sido uma das maiores coberturas jornalísticas, a mídia brasileira foi 

pega de surpresa na questão de manifestações populares depois de muitos anos. 

A juventude na atualidade também influencia nessa questão, devido à sua alienação e 

falta de interesses nas questões públicas. 

Mesmo assim, a cobertura jornalística sobre as manifestações foram, de um modo geral, 

falhas. 
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Resumo 

Este artigo tem por objetivo a busca pelo aprofundamento do conhecimento dos estudos 

culturais e dos semioticistas russos, através da ótica dos meios de comunicação, 

especificamente o rádio. Questionando e analisando sua influência na produção do texto sob a 

ótica da semiótica da cultura. Dessa forma, manter um diálogo entre os fenômenos da mídia 

em uma dimensão cultural e semiótica, caracterizando o rádio e o programa Voz do Brasil 

como um meio de difusão e tradução das mensagens de um sistema sígnico e perceptivo de 

textos e imagens. O método de pesquisa que utilizarei neste artigo é a análise bibliográfica, a 

semiótica, especificamente a semiótica russa e uma enquete feita no Facebook. Irei analisar o 

texto produzido pelo programa A Voz do Brasil sob um olhar semiótico.  

 

Palavras-chave: Semiótica Russa; Texto; Rádio; A Voz do Brasil; 

 

 

Introdução 

 O programa A Voz do Brasil, é o programa mais antigo do rádio, por isso se tornou 

tão representativo no contexto histórico e sígnico brasileiro, enraizando e produzindo, códigos 

culturais em todas as regiões em que se tornou obrigatório as dezenove horas, horário de 

Brasília. 

 O método de pesquisa que utilizarei neste artigo é a analise bibliográfica, a semiótica, 

especificamente a semiótica russa e uma enquete feita no Facebook. Irei analisar o texto 

produzido pelo programa sob um olhar semiótico. A semiótica russa define a cultura como um 

sistema semiótico e de maneira mais específica como informação. Segundo Regiane Oliveira 

ao conceber a cultura como informação os semioticistas russos se voltampara os códigos 

culturais e para a construção de textos dentro da perspectiva de regulação de comportamentos 

e estrutura sígnica. Os códigos culturais funcionariam, assim, como programas de controle, tal 

como havia sido previsto pela cibernética. A cultura funciona então como um programa e, 

enquanto tal, como informação.  

                                                 
11  Trabalho apresentado no GT1 – Jornalismo e Cidadania do VIII Seminário de Mídia e Cidadania (SEMIC) – 

Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 20 e 21 de outubro de 2014. 
12Estudante do curso de Relações Públicas. E-mail: jessicacoimbra1@hotmail.com 
13Graduando do curso de Relações Públicas. Email: leonardocoelhorp@gmail.com 
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Através da pesquisa bibliográfica farei um plano de leitura, na busca por informações 

em livros, sites, artigos, periódicos, assim como anotações, resumos e fichamentos. No caso 

do programa radiofônico em questão, passei a ouvi-lo todos os dias, durante todo o mês de 

setembro e outubro e acompanhei suas pautas pelo site da EBC (Empresa Brasil de 

Comunicação) e as atualizações do seu Twitter, assim como ouvi a opinião de pessoas 

próximas a mim sobre o programa. 

Tudo isso desencadeou o meu problema de pesquisa, que é analisar e responder se A 

Voz do Brasil é tida como resquício da ditadura ou se ela é tida como fonte de informação, 

analisar as respostas que eu encontrar para definir os códigos culturais representados pelo 

programa. 

  Desde os anos 90 o programa é obrigatório em várias regiões do país e em cada uma 

delas vem desempenhando um papel sígnico diferente. Minha intenção nesta pesquisa é 

analisar e compreender esses significados e avaliar a sua contribuição para a formação 

cultural das regiões do país em que sua atuação é mais abrangente. 

O objetivo principal da pesquisa é analisar e avaliar os códigos culturais produzidos pelo 

programa Voz do Brasil e responder o meu principal questionamento, Voz do Brasil, fonte de 

informação ou imposição? 

 Através da minha pesquisa e de uma enquete no Facebook pretendo responder o meu 

questionamento sobre o posicionamento do programa de rádio A Voz do Brasil na atualidade. 

Se é tido como fonte de informação, resquício da ditadura ou como ambos. Com uma pequena 

amostra  foi possível avaliar o que as pessoas sabem a respeito do A Voz do Brasil.  

 A minha percepção é que atualmente não se tem uma opinião formada sobre o tema e 

pouco se sabe de sua história, o que realmente ficou na memória dos brasileiros foi a sua 

influência na era Vargas. Ou seja, através dessa imagem do passado, se tem uma imagem 

atual de pouco interesse por parte da população de um programa que tem sido transmitido e 

avaliado há mais de setenta anos.  

 

Referencial Teórico 

A voz do Brasil 

 A Voz do Brasil é um programa radiofônico público criado em 1935 na era Vargas. 

Seu principal objetivo na época de sua criação era disseminar as ideias de Getúlio para 

garantir sua popularidade durante seu governo. Sua primeira transmissão foi ao ar no dia 22 

de julho de 1935 ou seja há 76 anos atrás. A voz do Brasil é o programa mais antigo do rádio, 



 
VIII Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

ficufg.blog.br/semic 

24 

sua história se confunde com a do rádio no Brasil. Durante décadas serviu como instrumento 

do governo, o que garantiu o seu caráter obrigatório e até mesmo autoritário frente a 

sociedade.  

Após o fim da ditadura  com a redemocratização ouve uma ruptura entre o rádio, a 

sociedade e a imposição governamental, dessa forma houve a necessidade de uma 

reformulação no programa. A voz do brasileiro era agora cheia de ideias democráticas e com 

sede de informações sem apelos partidários. 

 Segundo pesquisa do Datafolha (1995), 88% dos entrevistados com idade acima de 16 

anos, conhecia o programa. Ao mesmo tempo, foi detectado que vários rádios eram 

desligados no momento em que o programa iria começar. Dessa forma se tornou cada vez 

mais importante que houvesse mudanças em seu formato. Foi o que aconteceu em 1998: 

 

O Guarani permaneceu, mas novas vinhetas foram introduzidas com o 

objetivo de atualizar sua identidade sonora. O texto sisudo deu lugar a uma 

linguagem mais leve. O tom grave e solene foi suavizado com a entrada de 

uma mulher na locução. A pauta do radiojornal, no entanto, permanecia 

focada na promoção de autoridades e na divulgação de suas ações. (EBC 

Serviços, 2012) 

 

A mudança mais profunda em seu formato de acordo com o site da EBC Serviços, 

ocorreu em 2003 através de medidas do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.  

 
A parte destinada ao Poder Executivo adquiriu enfoque jornalístico e 

formato atual. A reportagem deixou os gabinetes para sair às ruas em busca 

da relação entre as políticas públicas implementadas e as necessidades da 

sociedade. Pela primeira vez, A Voz do Brasil abria seus microfones para a 

população perguntar, comentar e avaliar os projetos e ações do governo 

abordados no programa. (EBC Serviços, 2012) 
 

Outra mudança relevante, no mesmo ano, foi a modernização de uma das 

características mais marcantes do programa, a sua abertura tradicional com a  ópera O 

Guarani, de Carlos Gomes.  

 

“O Guarani” foi remixado ao ritmo de forró, samba, choro, bossa-nova, 

capoeira, moda de viola e até techno. E o tradicional “Em Brasília, dezenove 

horas” foi substituído por “Sete da noite, em Brasília”, sinal da opção pela 

linguagem mais simples, usual e em tom de diálogo. (EBC Serviços, 2012) 
 

Assim o programa Voz do Brasil perdeu as características que o tornavam mais 

próximo do governo e tão distante do povo. Antes sua finalidade era especificamente 
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popularizar os partidos e governantes, agora sua finalidade é informar e dar a voz ao povo 

para expressar sua opiniões, notícias sobre o governo e demais assuntos de fácil acesso e 

linguagem acessível para todos os brasileiros, estando em casa, no trabalho ou até mesmo no 

trânsito. 

Atualmente o programa é dividido nos blocos: 

 Poder Executivo: 19:00 às 19:25 (ao vivo) 

 Poder Judiciário: 19:25 às 19:30 

 Poder Legislativo - Senado: 19:30 às 19:40 

 Poder Legislativo - Câmara Federal: 19:40 às 20 horas 

 Minuto do TCU: às quartas-feiras, após o Poder Executivo ou às Notícias da Câmara 

O programa é de veiculação obrigatória em todo país, mas com a ajuda de liminares, 

algumas regiões não seguem essa determinação. É o caso de algumas cidades de São Paulo e 

em toda a região do Rio Grande do Sul. 

Em relação às redes sociais, existe uma página no Facebook intitulada “Eu ouço a Voz 

do Brasil” com 1.019 seguidores. O objetivo da página é reunir os ouvintes do programa e 

garante não ter vínculo nenhum com os seus organizadores. No twitter, A Voz do Brasil tem 

72.890 seguidores e tem um alto índice de interatividade. 

No site da rádio Jovem Pan, você encontra alternativas para desligar o rádio enquanto é 

feita a transmissão do programa. O Jurassic Pan é divulgado dessa forma:  

 “Não quer ouvir a Voz do Brasil? Acesse o site da Pan e ouça as pré-históricas da 

programação da Pan. Segunda a sexta, 7 da noite, só pela internet.” 

No dia 16 de janeiro do ano de 2012, a rádio citada, falou abertamente em notícia em seu 

site, sua opinião sobre A Voz do Brasil. O título da matéria é o seguinte: População é a maior 

prejudicada  pelo Voz do Brasil. O posicionamento da Jovem Pan é claro, quando ela opina 

sobre a obrigatoriedade do programa: “ A Jovem Panse nega a calar-se diante de um fato que 

beira ao absurdo, completamente distante da realidade de uma cidade como São Paulo e 

produto da ditadura Vargas, da década de 1940.” 

De acordo com uma pesquisa feita em 2012 pela SECOM (Secretaria de Comunicação do 

Governo Federal) A Voz do Brasil é acompanhada por 21,3% dos ouvintes de rádio do Brasil. 

Segundo a pesquisa esse dado permite concluir que o programa ainda é fonte de informação 

para grande parte da população brasileira. 

Atualmente pode-se ouvir a sua programação pela Internet ao vivo. No Twitter é possível 

acessar aquilo que o ouvinte perdeu no dia na íntegra. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Câmara_Federal
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Dessa forma ficam evidentes as diversas opiniões que se tem atualmente sobre A Voz do 

Brasil. 

 

 Definição de cultura e semiótica da cultura 

Existem várias definições cabíveis sobre o que é cultura, neste projeto será utilizado 

um conceito funcional, de acordo com a finalidade da pesquisa. Dessa forma se destaca: 

 

A cultura se apresenta, assim, como um mecanismo dinâmico que traduz 

mensagens em novos textos ou sistemas de signos. Por isso, “cultura é 

memória, ela relaciona-se necessariamente com a experiência histórica 

passada. [...] A própria existência da cultura pressupõe a construção dum 

sistema de regras para a tradução da experiência imediata em texto”. 

(LOTMAN;USPENSKI,1981,p.41). 
 

Lotman deixa claro seu ponto de vista sobre cultura quando diz: 

 

Cultura é o conjunto de informações não-hereditárias, que as diversas      

coletividades da sociedade humana acumulam, conservam e transmitem. 

Assim para nossos propósitos, é importante destacar o princípio de acordo 

com o qual cultura é informação. (LOTMAN,1967) 

 

A partir da ideia de que cultura é informação, encontramos os semioticistas russos. Eis 

que surge o conceito de semiótica da cultura, que nasceu da necessidade de se entender 

comunicação como sistema semiótico e a cultura como um grande texto (importância da 

linguagem e dos signos). O sistema semiótico da cultura engloba os mitos, as religiões, as 

artes, a arquitetura, o teatro, a música, a moda, os ritos entre outros, tudo isso caracterizado 

pelos códigos culturais. 

Para se entender melhor qual o objetivo desses estudos semióticos russos, podemos 

analisar este trecho do livro de Irene Machado: 

 

Para a abordagem semiótica da cultura, a linguagem pode ser definida como 

qualquer sistema de signos que sirva à comunicação e à produção de cultura, 

no mais amplo sentido do termo. Tal definição ocorre uma vez que a 

linguagem se presta à geração, organização, acumulação e transmissão de 

informação. (MACHADO, 2007, p.27) 

 

 Segundo o semioticista Lótman, os sistemas semióticos da cultura são modelizantes e 

modelizáveis, “prestam-se ao conhecimento e explicação do mundo”. Pode-se perceber com 
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essa afirmação o quão rico são os estudos culturais da semiótica russa, pois a cultura é um 

universo aberto e favorável a criação e disseminação de signos. 

 

A voz do Brasil como texto sob o olhar da semiótica da cultura 

 O texto semiótico da cultura é passível de codificação, por sua interação de linguagens 

e sentidos. Dessa forma Irene Machado explicita o conceito de texto como: 

 

O texto possui um mecanismo dinâmico na cultura. Ele mantém uma relação 

direta com a linguagem que o precede e também é um gerador de 

linguagens, pois o texto é um espaço semiótico em que há interação, onde as 

linguagens interferem-se e auto organizam-se em processos de modelização. 

(MACHADO, 2007, p.31) 

 

 Para a autora quando se define um objeto como texto é porque ele está codificado de 

alguma maneira.  

 A Voz do Brasil é um grande gerador de linguagens, uma vez que várias vertentes são 

discutidas sobre o seu verdadeiro papel na atualidade. Ou seja, como gerador de linguagens 

em um espaço de interação onde seu sistema é aberto a codificação e as várias linguagens que 

permeiam A Voz do Brasil o tornam um objeto como texto. 

 Segundo Lótman o texto na nova concepção da semiótica da cultura possui três 

funções. São elas: função comunicativa, função geradora de sentidos e função mnemônica. 

Dessa forma podemos reafirmar a posição do programa de rádio como texto por estabelecer 

essas três funções durante todo o tempo que está no ar, antes, durante e depois da era Vargas.  

 A Voz do Brasil como texto exerce em seu contexto histórico e cultural a função 

mnemônica que Irene Machado define como sendo um transmissor de memória não-

hereditária. Ela define assim, a função mnemônica: 

 
O texto, por meio das funções propostas pela semiótica da cultura, deixa, 

portanto, de ter uma relação passiva de sentido e vai atuar de forma 

dinâmica. Assim, além de se condensar e transmitir informação, de se 

relacionar com outros textos da cultura, como gerador de sentidos, é 

mnemônico, isto é, “é a memória não-hereditária que garante o mecanismo 

de transmissão e conservação.” (MACHADO, 2003, p.38). 

 

Análise e discussão 

 Para Roque Laraya um dos pontos principais da contribuição de Kroeber para a 

ampliação do conceito de cultura é que: “A cultura é um processo acumulativo, resultante de 
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toda a experiência histórica das gerações anteriores. Este processo limita ou estimula a ação 

criativa do indivíduo.” (LARAIA, Roque de Barros, 2001, p.38) 

 Utilizando essa citação para amparar meu questionamento de pesquisa, pode-se 

justificar o empate na opinião das pessoas que responderam a minha enquete, que tinha como 

opções: 

Para você o programa de rádio A Voz do Brasil é: 

a) Resquício da ditadura 

b) Fonte de informação 

c) Ambos 

 Ou seja, o que ficou fixo na mente das pessoas foi a característica do programa A Voz 

do Brasil da era Vargas que era totalmente pensado e executado em prol do governo Vargas, 

um governo ditador e marcante na história do país. 

 Pouco se discute sobre o atual papel do programa de rádio, a sua atuação nas várias 

regiões do país, em lugares em que não há outro meio de comunicação se não o rádio.  

 A semiótica da cultura e o estudo de texto fazem com que a análise dessa enquete se 

torne mais densa, quando o resultado é um empate. O questionamento sobre a função 

mnemônica do programa radiofônico se faz no momento em que fica perceptível a ausência 

de um ponto de vista formado a respeito de algo popular e de fácil acesso a toda população. 

Isso torna a conclusão da pesquisa mais inquietante. 

 

Considerações 

O objetivo do seguinte projeto foi responder a pergunta: O programa de rádio A Voz 

do Brasil é tido atualmente como resquício da ditadura, fonte de informação ou ambos? 

 Para isso foi necessário embasamento teórico para se definir o que é cultura, fazer uma 

análise através da semiótica da cultura e  o conceito de texto para a semiótica da cultura e 

interligar todos esses conceitos  dentro do contexto histórico do programa radiofônico em 

questão. 

 Como o tema é amplo e ao mesmo tempo pouco discutido tentei buscar o que seria 

realmente relevante para a minha pesquisa e concentrar minhas leituras em textos mais 

específicos. Assim como buscar maiores referências sobre A Voz do Brasil que faltam em 

livros, mas que como objeto de pesquisa, tem-se um universo vasto de questionamentos e 

apontamentos a serem feitos. 

É importante ressaltar que tive algumas dificuldades, por não haverem muitos dados 
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referentes à Voz do Brasil, mas tentei através de textos mais gerais e de uma enquete no 

Facebook e dos dados que encontrei responder o meu questionamento e obter uma conclusão 

satisfatória. No sentido de fazer com que futuramente possam dar continuidade a este projeto, 

com mais informações e um melhor direcionamento ao objeto de pesquisa e ao método de 

pesquisa escolhido. 

O que se tem hoje são “vozes do Brasil” que interagem e estão em um universo cada 

vez mais midiático. É díficil de se pensar que dentro desse universo, o rádio não seja 

relevante. O rádio é com certeza, o precursor desse caráter popular e globalizado dos meios de 

comunicação, não só por ser fonte de informação, mas por sua característica de difundir 

entretenimento, utilizando som e criatividade. 

O uso do rádio é um hábito, uma tradição. A Voz do Brasil faz parte da história do 

rádio no Brasil, mas sua imagem é ainda enraizada no passado, pouco se discute sobre o seu 

real valor atual. Com a minha pesquisa, busco trazer os conceitos da cultura e da semiótica da 

cultura para aproximar os seus conceitos como forma de “clarear” os conhecimentos e as 

opiniões além de encaixar o programa em um posicionamento de importância no contexto da 

formação cultural do país. 
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Transe e missões subversivas14 
Recortes de uma mídia alternativa 
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Resumo 

Este artigo trará uma breve análise da mídia alternativa ou radical, evidenciada a partir do 

grupo NINJA, sigla em português para Narrativas Independentes Jornalismo e Ação, que 

nasceu do movimento Circuito Fora do Eixo. O grupo surgiu em 2011, mas ganhou 

visibilidade após cobertura e participação nas manifestações que ocorreram nas principais 

capitais do país em junho de 2013. Suas imagens veiculadas ao vivo e ininterruptamente via 

internet tiveram grande audiência, pautaram a grande imprensa e abriram discussões sobre um 

novo jornalismo possível. Essa análise se constituirá a partir de resenha de três artigos que 

abordam o tema. 

 

Palavras-chave: NINJA; manifestações; mídia tradicional; mídia alternativa; 

 

 

Introdução 

 As manifestações que tomaram as ruas das maiores capitais brasileiras no ano passado 

trouxeram, além da revolta, novas formas de pensar e fazer comunicação.  Os primeiros atos 

aconteceram ainda em 2012, contra o aumento da tarifa do transporte público em Natal (RN), 

mas em fevereiro de 2013 mobilizações também aconteceram em Porto Alegre (RS), Belém 

(PA), Curitiba (PR), Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e Salvador (BA). Em 

junho, os atos chegaram a grandes proporções, quando as manifestações já não aconteciam 

pelos 20 centavos a mais das passagens. Várias outras causas entraram na pauta das 

reivindicações e os atos de rua continuaram pelo país nos meses que se seguiram.  

 Ao passo que as manifestações avançavam pelo país, emergiam das ruas e dos 

próprios movimentos, coletivos midiáticos declarados independentes que se propunham a 

fazer um jornalismo imersivo, radical e contrário aos modelos de comunicação de massa.  Do 

fluxo de informações que circularam pelas redes sobre os protestos pode-se perceber que 

esses meios e veículos tradicionais perderam o protagonismo na tarefa de disseminar notícias 

e informações, e os grupos independentes ganharam força e visibilidade, chegando a pautar 

veículos de massa. 

                                                 
14Trabalho apresentado no GT 1 – Jornalismo e Cidadania do VIII Seminário de Mídia e Cidadania (SEMIC) – 

Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 20 e 21 de outubro de 2014. 
15Graduanda em Comunicação Social - Jornalismo pela Universidade Federal de Goiás. Contato: 

kamyllakaty@gmail.com 
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 Neste artigo, serão abordados três textos que trazem pareceres diferentes (mas que ao 

mesmo tempo se conectam) sobre esta mídia alternativa, tomando como estudo o grupo 

NINJA. Ivana Bentes nos mostra a constituição de um sujeito multidão, que se percebe e se 

localiza em um espaço de luta e imersão, onde o jornalista procura, por meio de uma estética 

que pode se assemelhar ao documentário, mas com muito mais complexidade, se aproximar 

da realidade. "Uma experiência no fluxo e em fluxo, que inventa tempo e espaço, poética do 

descontrole e do acontecimento". (BENTES, 2014, p. 332). 

 De uma forma mais estrutural, Maria Clara Aquino Bittencourt faz uma reflexão sobre 

quatro categorias oriundas de uma categorização analítica da convergência midiática na 

internet: armazenamento, mobilidade, visibilidade e personalização. A partir desses conceitos, 

Bittencourt demonstra como as mídias independentes, com um modelo híbrido e emergente, 

baseado em circulação de conteúdos, coexistem com um modelo de comunicação da mídia 

tradicional, baseado na distribuição.  

 E para fechar a discussão, Antônio Brasil e Samira Frazão fazem uma crítica ao 

afastamento do jornalista em relação aos fatos. Para demonstrar esse distanciamento os 

autores falam sobre os drones, aparelhos que carregam câmeras por vias aéreas, guiados por 

controles remotos. Com o uso dessa tecnologia na comunicação, muitos veículos de massa 

optaram pelos telhados de casas e outros lugares de segurança para garantir a integridade dos 

seus jornalistas durante as manifestações. Posição contrária à do jornalismo radical ou 

imersivo, que mergulha na multidão para realizar suas transmissões e trazer outros ângulos 

das ruas. 

 

Por uma nova estética subversiva 

 Mais que um ato político, as manifestações que tomaram as ruas do Brasil desde o ano 

passado, para Ivana Bentes, são também um ato de afeto nas ruas e nas redes. Os ciclos de 

lutas globais tornaram-se referência e laboratório global das novas lutas e nessas experiências 

as imagens em tempo real produzem outra qualidade de relação com o presente e na 

constituição dos novos sujeitos políticos. (2014, p. 331) É nesse contexto que é formado um 

grupo de técnica e estética transformadora, de caráter midialivrista e midialitivista. 

  NINJA é sigla para Narrativas Independentes, Jornalismo e Ação e o grupo foi 

formado em 2011. Sua atuação é conhecida pelo ativismo sociopolítico, declarando ser uma 

alternativa à imprensa tradicional. As transmissões da Mídia Ninja são em fluxo de vídeo em 

tempo real, pela internet, usando câmeras de celulares e uma unidade móvel montada de 
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forma improvisada em algum ponto próximo. A estrutura da Mídia Ninja é descentralizada e 

faz uso das redes sociais, especialmente o Facebook, na divulgação de notícias. 

 Bentes defende que "a experiência de tempo e de espaço, a partilha do sensível, a 

intensidade da comoção e o engajamento constroem um complexo sistema de espelhamento e 

potencialização entre redes e ruas." (Ibidem, p. 331) Nesse sentido os Ninjas conseguem ir 

além da superficialidade, induzindo de uma forma partilhada e compartilhada uma 

aproximação do público com o espaço e o tempo real. A autora problematiza: 

 

O que está em jogo afinal? O midialivrismo e o midiativismo encontram-se 

numa linguagem e experimentação que cria outra partilha do sensível, 

experiência no fluxo e em fluxo, que inventa tempo e espaço, poética do 

descontrole e do acontecimento. (BENTES, 2014, p. 332) 

  

Vemos então a constituição de uma esfera pública em rede e autônoma, com 

"narrativas colaborativas que mais que difusão das lutas são a própria luta". (Ibidem, p. 332) 

A importância das mídias on- line, mídias livres e midiativistas nesse grito desestabilizador 

são decisivas na constituição de outras estéticas, do fluxo e do ao vivo que se apropriam das 

figuras de linguagem do próprio cinema, da televisão e das redes sociais. 

 São imagens que carregam a marca de quem afeta e é afetado de forma violenta, 

colocando o corpo/câmera em cena e em ato. A sobrevivência das imagens e sua captação 

estão diretamente coladas à sobrevivência de um corpo, de um animal- cinético, que filma 

enquanto combate e foge, enfrenta inimigos (a polícia e suas armas, bombas de gás 

lacrimogêneo, spray de pimenta, choque elétrico, bombas de som, armas de dissuasão, 

cassetetes, etc.) e também condições adversas, o barulho, tumulto, corre-corre, a euforia e o 

pânico da multidão.  (Ibidem, p. 333) 

 Essa é a diferença do midiativismo para o jornalismo de relato que dá a noticia e vai 

embora alheia às suas consequências. Além de "sofrer" todas as violências, a câmera de 

combate usa o poder/potência de exposição online contra as autoridades policias, com o 

monitoramento dos muitos e a multidão em tempo real. 

 Bentes afirma por meio de Deleuze no livro Mil Platôs, que "as emissões feitas no 

meio das ruas podem ser pensadas nesse processo de territorialização e desterritorialização 

próprio dos animais e da arte" (DELEUZE apud BENTES, 2014, p. 338). As qualidades 

expressivas são auto objetivas, ou seja, "elas encontram uma objetividade no território que 

elas traçam." O gesto primordial da arte seria esse: recortar, talhar, delimitar um território, 
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para nele fazer surgir as sensações.  “A arte começa com o animal, pelo menos com o animal 

que talha um território e faz uma casa”. Esses vídeos/emissões nascem desse momento em 

que as ruas são ocupadas e se tornam territórios e casas.  (BENTES, 2014, p. 338) 

 Essas transmissões de centenas de midiativistas ao vivo constituem assim outro 

espectador mobilizado, capaz de ir ao encontro da multidão, em estado de atenção, espreita e 

comoção, o que cria uma experiência de “transmissão” que se assemelha nos momentos fortes 

a um “transe e missão”. (Ibidem, p. 336) 

 A força afirmativa e combativa dessas emissões e imagens incide na partilha do 

sensível, disputando o sentido das narrativas, lançando enunciados de uma contra-

comunicação, destituídos de sentido prévio ou de enunciação editorializada. 

 As transmissões, em tempo real e ininterruptas, são o próprio sentido e fazem criar no 

público/audiência sensações de deslocamento, de territorialização e desterritorialização. E é 

nesse contexto que essas vozes encontram lugares de eloquência. Trata-se de narrativas 

factuais, mas de onde pode emergir novas poéticas, que permitem uma reconfiguração da 

experiência comum, por meio de novas figuras de linguagem.  

 Ivana Bentes entende que a repressão sobre as mídias alternativas e sobre as 

manifestações em geral são um meio de descomplexificar problemas que enfrentamos hoje. O 

Estado e a mídia (assim como os partidos) criam inimigos abstratos, “os mascarados”, “os 

vândalos” incapazes de entender a complexidade de alinhamentos possíveis e alianças entre 

sujeitos políticos distintos nos movimentos e lutas.  

 Estado, mídia corporativa, partidos generalizam o medo e a repressão/criminalização 

em nome do combate a “desordem” e outros inimigos abstratos, as próprias manifestações 

passam a ser lugar de ameaça. Bentes finaliza: "mesma lógica da ‘guerra contra o terrorismo’, 

inimigo abstrato que se universalizou para além das fronteiras, e que ganha rostos locais de 

acordo com os dispositivos de biopoder" (Ibidem, p. 339). 

 

Convergência midiática sob análise 

 Maria Clara Aquino Bittencourt diz (2014, p. 77) que a atuação de coletivos 

midiáticos que utilizam as mídias sociais não só para cobrir os protestos, mas para criticar e 

questionar a cobertura da mídia de massa, lutando, assim, pela democratização da 

comunicação, ilustra um cenário midiático composto pela presença da mídia de massa e da 

mídia alternativa e, em alguns casos, marcado pela disputa entre as duas. 
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 Ao lado de práticas colaborativas, a convergência também é característica de um 

momento em que transformações significativas na circulação midiática acontecem a partir da 

atuação desses coletivos, responsáveis por provocar a reflexão sobre a configuração de um 

modelo de comunicação não mais baseado na unilateralidade, mas na multilateralidade em 

processos de produção, circulação e consumo de conteúdos midiáticos. 

 Assim, Bittencourt propõe uma reflexão sobre quatro categorias oriundas de uma 

categorização analítica da convergência: armazenamento, mobilidade, visibilidade e 

personalização. A convergência extrapola aspectos técnicos referentes à reunião de formatos 

midiáticos em um único suporte, abrangendo também implicações sociais e culturais. (Ibidem, 

p. 77) 

 Entende-se que mais do que reunir funcionalidades e capacidades técnicas em um 

único dispositivo,  

 

a convergência agrega a atuação de indivíduos que, munidos das mais 

diversas tecnologias, ressignificam modos de produção e consumo, 

consequentemente reestruturando o fluxo de circulação de conteúdos 

midiáticos. (BITTENCOURT, 2014, p. 78) 

 

 Essa forma de fazer comunicação, caracterizada por um modelo híbrido de circulação 

que mistura forças de cima e de baixo determinam como o material é compartilhado através 

de diferentes culturas por formas mais participativas.  

 

Armazenamento 

 A autora defende que é importante pensar a questão do armazenamento quando 

conteúdos produzidos originalmente para determinados meios de comunicação passam a 

circular em outros, como é o caso da convergência estabelecida entre os meios de massa e a 

Internet. 

 O registro e a recuperação de conteúdos se caracterizam como uma memória em 

movimento em torno das mobilizações. Essa memória fica registrada em diferentes espaços e 

é constantemente manuseada pelos produtores do conteúdo e também pelos consumidores, 

que possuem um papel ativo na dinamização dessa memória por diferentes suportes, já que 

potencialmente todos podem estar presentes em atos de rua. Aqueles que não participam 

diretamente dos atos, acabam contribuindo para a dinamização dessa memória através dos 
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compartilhamentos dos conteúdos que realizam nas redes sociais. (BITTENCOURT, 2014, p. 

79) 

 A circulação dos conteúdos veiculados pelo Mídia Ninja, assim como a coletividade 

empreendida na produção dos mesmos, reflete uma mudança não só na maneira como a 

memória é constituída, mas em como ela poder ser movimentada e alterada. 

 Para Bittencourt são as reconfigurações sociais que se referem à participação dos 

indivíduos nos processos de elaboração e dinamização dessa memória, pelas atividades 

realizadas a partir do uso de ferramentas e sistemas diversos de armazenamento e recuperação 

de conteúdos, que provocam ressignificações na forma como a circulação se efetiva. (Ibidem, 

p. 80). Nesse sentido, a colaboração aplicada aos processos de produção, circulação e 

consumo de seus conteúdos é o principal fator de transformação. 

 

Mobilidade 

 A mobilidade é uma das possibilidades que mais enriquecem o trabalho desenvolvido 

por coletivos como o Mídia Ninja, pois potencializa o deslocamento e a circulação das 

informações a partir de qualquer lugar, permitindo que qualquer indivíduo munido de um 

dispositivo móvel participe do fluxo informacional estabelecido através das redes sociais, 

aliando textos, fotos, áudios e vídeos. 

 A mobilidade influencia não só as esferas de produção, mas, consequentemente, as de 

circulação e consumo, já que por meio de diferentes suportes os indivíduos podem não apenas 

consumir os conteúdos midiáticos como também responder, instantaneamente, a esses 

conteúdos, com novas produções. (Ibidem, p. 81) Assim, as noções de espaço são alteradas 

pela mobilidade aliada à instantaneidade. 

 

Visibilidade 

 O poder de repasse se relaciona diretamente com a visibilidade das mensagens que 

circulam pelos meios e redes. Para o Mídia Ninja, essa visibilidade é fundamental, pois é 

através do compartilhamento de suas publicações, por seus seguidores nas redes sociais, que 

se fortalecem seus objetivos de cobertura independente e de construção de um processo de 

comunicação mais democrático.  

 Mobilizações em rede pressupõem geração e fortalecimento de visibilidade, para que 

se consolidem e conquistem, além de adeptos, a aceitação da opinião pública e, assim, atinjam 

seus objetivos. Ainda que em alguns casos a visibilidade de conteúdos possa ser objeto de 
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monitoramento, com o intuito de enfraquecer e desconstruir determinados atos e 

manifestações — vide as tentativas de criminalização dos movimentos sociais — é fato que a 

visibilidade da atuação de coletivos como o Mídia Ninja contribui para a legitimidade de lutas 

e a adesão de cidadãos às mobilizações organizadas em rede. 

 

Personalização 

 Bittencourt lembra que a personalização do conteúdo no meio digital teria começado 

com os blogs, em função da hipertextualidade, da atualização constante, a partir de qualquer 

lugar e a qualquer momento, com o uso da multimidialidade. 

 A Internet trouxe como vantagem o recebimento e o acesso às informações 

personalizadas a partir dos interesses e preferências de cada indivíduo, pelas possibilidades de 

filtragem de conteúdos e de escolha de fontes. Há, dessa forma, um papel ativo no 

desempenho do receptor, que circula por uma vastidão de informações escolhendo e definindo 

quais quer receber. (BITTENCOURT, 2014, p. 84) 

 A possibilidade de personalizar um conteúdo estimula a busca por fontes diversas e 

amplia as possibilidades de enfrentamento de opiniões, enriquecendo debates e, no caso das 

mobilizações em rede, contribuindo para organização de movimentos e grupos engajados em 

diversas lutas. 

 

Na terra e no ar 

 Brasil e Frazão defendem que, em contraposição ao jornalismo tradicional, que optou 

pelo afastamento das manifestações, surgiu outro tipo de jornalismo, independente, radical, ou 

alternativo, o jornalismo imersivo. Trata- se de uma proposta de abordagem e produção na 

qual o jornalista “mergulha” nos fatos e eventos.  

 Em contrapartida, o telespectador “participa” da produção e da transmissão das 

notícias e das coberturas pelas redes sociais, indicando pautas, expondo opinião a respeito dos 

fatos reportados ou colocando-se à disposição para auxiliar no processo noticioso, 

desempenhando, inclusive, funções antes delegadas exclusivamente aos jornalistas. (BRASIL 

e FRAZÃO, 2013, p. 128). 

 O jornalismo imersivo se pauta pela busca de fatos que seriam omitidos do discurso 

empregado pelas mídias tradicionais. Por isso é um facilitador da cidadania e da democracia, 

já que envolve as pessoas de forma participativa no processo comunicacional, o que lhe 

confere importância e visibilidade no fornecimento da informação, para a organização e vida 
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em sociedade. “Desse modo, somente haverá democracia quando os indivíduos participarem 

das ações promovidas pelos poderes existentes, incluindo a mídia”. (FRANKE; TREVISOL, 

2010 apud BRASIL; FRAZÃO, 2013, p. 130). 

 Os movimentos sociais se expressam dentro e fora das ruas, mas principalmente em 

uma rede, uma das principais características das manifestações brasileiras e da ação dos 

grupos independentes de mídia, os quais organizavam as manifestações inicialmente pela 

internet. 

 Os autores concluem que a mídia alternativa surge a partir de uma situação de 

opressão, característica de uma sociedade onde há o controle da informação, independente de 

que essa sociedade esteja sob um regime democrático, liberal ou ditatorial. 

 

O modelo adotado por este tipo de mídia é o da contrainformação, quando 

grupos independentes promovem a revolução da informação, munindo a 

sociedade com fatos que são considerados como ausentes ou omitidos no 

discurso pregado pelas mídias tradicionais. (BRASIL; FRAZÃO, 2013, p. 

131) 

 

 As mídias radicais, como o Mídia NINJA, procuram aproximar o repórter, ou 

indivíduo que se apropria dessa função, aos fatos, com atitudes diferenciadas, narrativas 

audiovisuais inovadoras e ferramentas profissionais mais específicas e apropriadas para cobrir 

uma nova realidade.  

 

[o] principal objetivo [do Mídia N.I.N.J.A.] é retomar para a causa do 

jornalismo e da comunicação seu papel ativista de servir como olho público 

e fornecer informações cada vez mais qualificadas para defender a 

democracia. (BRASIL; FRAZÃO, 2013, p. 133) 

 

 Ao passo que estas mídias ganham visibilidade com toda força e imersão, veículos 

tradicionais tem utilizado mecanismos de defesa nas manifestações, como a isolação em 

telhados nas transmissões, captura de cenas de helicópteros, e um novo "aliado", os drones, 

que são veículos aéreos não tripulados operados por controle remoto. Assim, não é mais 

necessário estar no lugar das notícias e é promovido um distanciamento das situações. 

 Os drones podem produzir imagens na forma de fotos ou vídeos para os jornalistas, 

mas também podem ser os “espiões” da polícia ou agências de inteligência do governo. 

Assim, as “câmeras ocultas”, também podem criar problemas, suscitar dúvidas éticas e 

oferecer perigos incomuns para os manifestantes.  
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 Diferente do jornalismo tradicional, que tem como principais preceitos buscar um 

olhar distanciado e isento dos fatos, o mesmo não ocorre com o jornalismo praticado pelas 

mídias alternativas, que não possuem um plano fixo de orientação. Mas a função desse tipo de 

cobertura praticada pelas mídias alternativas é justamente romper com os paradigmas 

considerados clássicos para a profissão, como objetividade e imparcialidade. 

 

Considerações 

 O discurso jornalístico, da forma como é produzido hoje, não dá conta da 

complexidade das relações sociais, e reproduz ordens de poder baseadas na criminalização de 

grupos, como bem evidenciou Ivana Bentes. A postura de afastamento das manifestações só 

contribui para a legitimação desse pensamento. 

 Em contrapartida a esse modelo, ganhou visibilidade nacional os midiativistas, que 

mostraram um lado mais humano e mais real das manifestações, inserindo o público de forma 

participativa nesse processo de produção e circulação midiática, trazendo ao mesmo tempo 

uma estética inovadora, de imersão e compartilhamento, de afeto e ação. Nas palavras de 

Bentes, mais que transmissões, "transe e missão". 

 Fazendo uso das redes sociais, esses grupos, exemplificado aqui pelo Mídia NINJA, 

estão trabalhando com técnicas próprias, mas apropriando-se de características e categorias do 

jornalismo convencional. Assim, vemos ganhar força uma comunicação mais democrática, 

onde a participação de todos é decisiva e não superficial. 

 Os meios tradicionais com toda certeza não serão substituídos pelas mídias 

alternativas, mas podemos ver nessa emergente possibilidade comunicacional, um exemplo 

para um futuro modelo de comunicação mais aberta e mais clara, onde os profissionais se 

assumam em seus lugares de fala e a partilha do mundo sensível seja mais justa. 
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As características propostas por Otto Groth vistas no Ciberjornalismo16 
 

Lara GUERREIRO17 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GOIÁS. 

 

 

Resumo 

Entender o ciberjornalismo perpassa a compreensão histórica da comunicação e do próprio 

jornalismo. Faz-se então a retomada das características delineadas por Otto Groth para o 

jornalismo a partir de seu estudo histórico. São elas: periodicidade, universalidade, atualidade 

e publicidade. Autores renomados tomam estas especificidades do que Groth chamou de 

Ciência dos Jornais e as coloca como sendo do jornalismo. Este trabalho busca demonstrar 

como o ciberjornalismo eleva quase a potencial ideal cada uma dessas características.  

 

Palavras-chave: Jornalismo; ciberjornalismo; Otto Groth 

 

 

A produção noticiosa deve ser discutida, na maioria das vezes, a partir de uma visão 

histórica para compreender-se sua essência. A história demonstra as características que 

determinam uma atividade. Desta forma, entender o ciberjornalismo perpassa a compreensão 

histórica da comunicação e do próprio jornalismo. Um dos primeiros a estudar a história para 

delinear as características básicas do jornalismo foi o pesquisador alemão Otto Groth. Um de 

seus trabalhos mais importantes - O Poder Cultural Desconhecido, Fundamentos da Ciência 

dos Jornais – remonta a década de 60 do século XX, porém só chegou ao Brasil em 2011.  

Antes da tradução para língua portuguesa, o trabalho de Groth já era conhecido de 

alguns pesquisadores por meio das traduções para o espanhol ou pelas referências a ele em 

trabalhos de pesquisadores renomados como José Marques de Melo. Este em 1985 já 

creditava a Groth a sistematização das características do jornalismo e o usava como referência 

Como o próprio título do texto demonstra, Otto Groth não pensava no jornalismo 

como um todo, mas sim na prática percebida nos jornais e revistas. Para José Marques de 

Melo (1985) é natural que seus estudos tomassem como base o impresso uma vez que esse foi 

o formato em que primeiro se deu a prática institucional de circulação de notícias na 

modernidade e haja vista a publicação do primeiro jornal que se tem registro, o Einkommende 

Zeitung, de Leipzig em 1650 (KUCZIK, 2002, p.23). Melo (1970, p.72) afirma que Groth 

chegou à verificação e à comprovação das leis que regem a comunicação de atualidades, e o 

                                                 
16Trabalho apresentado no GT1 – Jornalismo e Cidadania do VIII Seminário de Mídia e Cidadania (SEMIC) – 

Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 20 e 21 de outubro de 2014. 
17Lara Guerreiro Pires. Jornalista e Analista em Propriedade Industrial. Mestranda em Comunicação na 

Universidade Federal de Goiás, onde também cursou a graduação em Jornalismo e especialização em Assessoria 

de Imprensa. Professora da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. laraguerreirop@gmail.com 
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eleva ao mesmo patamar que Gallup, Lazarfeld, Kurt Lewin, Harold Lassawell e Wilbur 

Schramm.  

As características delimitadas por Groth para a Ciência dos Jornais apropriadas para a 

prática jornalística como um todo são: a periodicidade, a universalidade, a atualidade e a 

publicidade. Podemos entender a periodicidade e a publicidade como aspectos relativos à 

forma, e a universalidade e atualidade relacionadas ao conteúdo.    

Eduardo Medish, em seu prefácio à edição brasileira da obra de Groth, afirma que das 

características sistematizadas por aquele autor seriam extraídas leis próprias do jornalismo. 

Podemos entender, então, que o trabalho de Groth transcende a pesquisa sobre jornais e se 

coloca muito mais no campo da busca por uma teoria do jornalismo. 

José Marques de Melo (1985, p.14) propõe a partir das reflexões de Groth que o 

jornalismo é um processo social que se articula a partir de uma relação periódica entre as 

emissoras e os públicos por meio de canais que assegurem a transmissão de informações 

atuais e de interesse. Quanto às características, José Marques de Melo (1970) diz definir o 

jornalismo. 

 

em função de 4 características: atualidade (respaldado no pensamento 

beltraniano), oportunidade (fundamentado em Dovifat), universalidade 

(seguindo as pegadas de Otto Groth) e difusão (que Groth denomina 

“publicidade” – Publizitat – no sentido de acessibilidade). Mas, nesse caso, 

preferi buscar ancoragem nas idéias abrangentes de Marshall McLuhan, que 

extrapolavam o universo gutenbergiano (aquele em que viveu Groth, nele 

moldando suas concepções jornalísticas). 

 

O pensamento beltraniano a que José Marques de Melo é o de Luiz Beltrão, que em 

seu livro “Iniciação à Filosofia do Jornalismo”, elenca como características do jornalismo 

atualidade, a variedade, a interpretação, a periodicidade, a popularidade e a promoção 

jornalísticas. Não há citação do trabalho de Groth, mas pode-se ver a similitude entre os dois 

pensadores ao falar de atualidade, variedade, periodicidade e popularidade. 

Michael Kunczik também admite as ideias de Groth sem citá-lo nominalmente.  

 

Na realidade, os jornais manuscritos podiam driblar melhor a censura e 

oferecer informação exclusiva, rápida e confidencial. Muito tempo se passou 

antes de se chegar às quatro características dos jornais modernos: 1. 

Publicidade; 2. Atualidade (ou seja, informação que se relaciona com o 

presente e o influencia); 3. Universalidade (sem excluir nenhum tema); 4. 

Periodicidade (distribuição regular). (KUNCZIK, 2002, p.23) 
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Duas vertentes podem explicar a falta de citação de Groth com ideias tão semelhantes. 

Primeiro os autores poderiam não ter conhecimento sobre o autor (o que é bem possível no 

caso de Beltrão devido ao período de seu texto, mas não no caso de Kunczik que também é 

alemão) ou simplesmente porque as quatro características definidas por ele já são de 

conhecimento geral e tem tal notoriedade que prescindem a explicação de sua origem autoral. 

Desta forma vamos entender o que Groth pensou sobre cada uma dessas características. 

  

Periodicidade 

Para Groth, a periodicidade é a qualidade de um “jornal ou revista” retornar 

periodicamente. Esse retorno não está ligado às edições materiais de um veículo de 

comunicação, mas de toda a sua complexidade no fazer do jornal. Ela está explicita na 

continuidade da obra, do seu sentido. A periodicidade é uma “característica essencial” e sua 

medida – espaço de tempo e horas do dia em que os números são publicados – é determinada 

pelos propósitos de quem os faz e os consome. “As necessidades e os costumes humanos, 

todas a condições da vida e da produção econômica, cultural e intelectual-cultural da 

sociedade se impõe ao jornal (à revista) os passos a serem dados” (GROTH, 2011, p.151).

 Portanto a periodicidade é demonstrada mais pelo conjunto da obra e a construção do 

seu sentido a que se propõe do que pela marcação temporal com que são disponibilizadas suas 

edições. Desta forma é possível chamar de jornalismo as folhas volantes que apareciam no 

século XVII de acordo com os acontecimentos dos fatos interessantes. No Brasil, como 

exemplo de jornal sem periodicidade definida e marcada tempo, devemos relembrar a 

contribuição de Cipriano Barata. Ele foi o redator de a Sentinela da Liberdade na Guarita de 

Pernambuco. Sempre com o mesmo vigor crítico ao primeiro Reinado (Dom Pedro I), foi 

preso inúmeras vezes e continuou a publicar sua Sentinela da Liberdade das prisões onde 

esteve. 

Groth coloca que os primeiros jornais a ter uma periodicidade marcada pelo tempo 

foram os jornais semanais. Este fenômeno foi natural haja vista que dependiam da 

correspondência que recebiam semanalmente para produzir seus materiais. A melhoria das 

condições de circulação de informações com o aprimoramento dos correios na virada do 

século XIX tornou comum à publicação de jornais diários, sua maioria seis vezes por semana. 

Sobre a periodicidade dos jornais nos séculos XVII e XVIII, Groth afirma 

 

Os jornais dos séculos XVII e XVIII não podiam e também não precisavam 

ser publicados em uma determinada hora exata. O ritmo daquele tempo 



 
VIII Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

ficufg.blog.br/semic 

44 

ainda não era regulado segundo horas e minutos a serem observados 

precisamente. A partir da sociedade moderna de hoje aglomerada, sobretudo, 

nas grandes cidades, é que precisa prestar-se atenção à pontualidade em 

minutos, sem o quê seu andamento poderia ser perturbado gravemente. É a 

partir do sujeito moderno que se tornou pontual sob a pressão da 

concorrência capitalista. (GROTH, 2011, p.159) 
 

A periodicidade do jornal pôde tornar-se constante quando “a técnica e a organização 

da notícia possibilitaram o recebimento regular, seguro do material” assim como as 

tecnologias de impressão permitiram a reprodução ágil, e correio e trem a distribuição 

imediata (GROTH, 2011, p 161). A exigência atual da periodicidade com distâncias mais 

curtas é a síntese da perseguição impossível da concomitância entre o acontecimento e 

publicação, que só se realiza na cobertura ao vivo. Mesmo assim ainda há de se pensar que há 

um intervalo técnico entre a captação ao vivo e a chegada de informação ao receptor do 

público. Isto também só ocorrerá nas mídias eletrônicas, uma vez da impossibilidade material 

existente no caso dos veículos impressos. 

As transformações da periodicidade são, portanto, marcadas pelo desenvolvimento da 

sociedade que - aos poucos em uns períodos e mais rapidamente em outros - se moderniza a 

partir da industrialização. O jornal assumiu também características industriais e este será um 

dos elementos chave para o estabelecimento de uma periodicidade diária, e que mudou o 

modo de se fazer jornalismo.  

Na passagem dos jornais semanais para diários houve um crescimento na quantidade 

de assuntos abordados, porém ocorre o desequilíbrio entre o conteúdo disponível e o que era 

realmente noticiável (KUNCZIK, 2002, p.218-222). Jornais que antes noticiavam fatos 

políticos e militares, com mais espaço nas publicações diárias, passaram a noticiar fatos 

relativos ao comércio, cultura, assuntos sociais, e principalmente fatos ligados ao sensacional. 

Kunczik já coloca aqui uma reflexão sobre os valores notícias presentes no período. Portanto 

podemos já sublinhar a relação intrínseca entre periodicidade de noticiabilidade.  

Outro dado salientado é a ocorrência da diminuição da continuidade das reportagens. 

O trabalho de Wilke referenciado por Kunczik assume que antes os leitores do jornal se 

informavam de menos assuntos, mas de maneira mais contínua sobre eles. Percebemos então 

que quanto maior o desenvolvimento das técnicas relacionadas à produção jornalística e o 

aumento dessa produção, mais fragmentação da realidade ela provoca. Essa fragmentação 

pode ser vista como uma tentativa de realçar cada vez mais aspectos que os produtores de 

informação consideravam relevantes, para aquele momento, porém podem provocar um 

esvaziamento.  
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Na internet isso fica ainda mais relevante uma vez que a imensidão espacial permite 

que um assunto se sobreponha a outro ininterruptamente, e nem sempre há uma continuidade 

na cobertura de cada fato noticiado. O que nos leva a pensar nos efeitos que a periodicidade 

tem sobre o leitor, de acordo com os apontamentos de Groth. 

 

A periodicidade torna possível instruir o público continuamente e na verdade 

em qualquer medida e no momento do tempo, que tanto são exigidos pelos 

acontecimentos como também correspondem às necessidades e aos costumes 

do leitor. Jornais e revistas conseguem assim atar e manter o relacionamento 

ininterrupto, constante entre si e o público, que se renova e com isso reforça-

se permanentemente, da forma mais oportuna e prometedora.  Com o seu 

retorno periódico, jornais e revistas incitam e coagem os leitores à leitura, os 

acostumam a eles, ao seu pensar e querer e alcançam por fim uma 

dependência uns dos outros, uma ligação recíproca, que se intensifica até o 

tornar-se imprescindível, não só no aspecto comercial, político, de 

entretenimento e assim por diante, mas também no emocional, psíquico 

(GROTH, 2011, p 165-166). 

 

A quantidade de informações disponibilizadas não são aspectos importantes apenas da 

periodicidade, mas também da próxima característica apontada por Groth.  

 

Universalidade 

Esta característica da ciência dos jornais de Groth, que aderiu ao jornalismo, diz 

respeito à necessidade que o ser humano tem de ter informações sobre o mundo diante de si, 

ou seja, da realidade circundante e que o toca de maneira sensível. As informações que lhe 

chegam o ajudam a tomar decisões e definir posições quanto a esse mundo diante de si. Para 

Groth (2011, p.170) as decisões do indivíduo, por mais singulares que possam ser, são 

contaminadas pela sua percepção do mundo diante de si moldado em seu entendimento pelas 

informações que possui sobre ele.  

O desenvolvimento das sociedades e as oportunidades tecnológicas que surgem a cada 

dia levam os indivíduos a “precisarem” de mais e mais informações que são oferecidas a ele 

por meio das tecnologias da informação, as quais os empreendimentos jornalísticos se 

apoderam. A colocação de Groth sobre isto é valorosa. 

 

Quando mais o mundo diante de si se estendeu e se enriqueceu, quanto mais 

ele se complicou e se intensificou, quanto mais animada e ativa se tornou a 

participação do indivíduo nele, tanto mais regulares, seguros, e completos, 

tanto mais urgentes e consequentemente rápidos os meios se tornaram, que 

deveriam ajudar as pessoas a tomar posição com relação ao mundo diante de 

si, a se adaptar a ele e dominá-lo, a manter as ligações com os outros e trocar 

experiências com eles, a satisfazer a si próprio e a fortalecer o que há em 



 
VIII Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

ficufg.blog.br/semic 

46 

comum. Entre estes meios, hoje o jornal e a revista estão em primeiro lugar. 

(GROTH, 2011, p.171) 

 

Groth referia-se apenas aos jornais e revistas mesmo já existindo o rádio e a televisão. 

Hoje, século XXI, quem está em primeiro lugar é a Internet, que faz com que as informações 

estejam disponíveis ainda em maior volume e mais rapidamente do que à época na qual ele 

viveu e pesquisou.  

Retornando à universalidade, podemos explicá-la como a resposta social à necessidade 

de variados tipos de informação para que o cidadão possa interagir com a realidade 

circundante. Para Groth esse é o “fundamento do periódico, sobretudo o fundamento da 

universalidade”. Os jornais não surgiram de uma mera curiosidade ou aproveitamento de 

tecnologias, mas sim de uma necessidade real de autopreservação por parte dos homens.  Pena 

(2005) coloca que o homem tem o desejo da ubiquidade e o medo do desconhecido, o que 

leva a crer – portanto que o trabalho dos profissionais de comunicação é atividade primordial 

para a sociedade que quer conhecer seja para proteger, seja para dominar o mundo diante de 

si. 

Deve-se entender a universalidade é uma característica ideal. Não há jornal ou 

qualquer veículo jornalístico no mundo que consiga atingi-la completamente. A 

universalidade de cada um é moldada pelo conjunto de leitores. As decisões sobre quais 

informações são publicadas levam – ou deveriam levar – em conta os interesses dos leitores.  

 

Como qualquer manifestação da realidade, cada jornal é individual e com 

isso limitado, tem um conteúdo na verdade diversificado, mas não universal. 

Assim como a mentalidade do indivíduo, como a sua imagem do mundo é 

específica e limitada, mas a mentalidade humana com tal é geral e ilimitada, 

assim ocorre com cada jornal e o jornal como tal. Da mesma maneira, a 

universalidade é um conceito de tipo ideal, como a periodicidade e como a 

atualidade e a publicidade também o são. (GROTH,2011, p.180) 
 

Com a universalidade, o jornalismo busca mediar informações de todas as áreas da 

natureza, da sociedade e da cultura, mas de acordo com o que o interessa, com o que faz 

diferença, para seus leitores. Caso contrário não encontraria respaldo. A universalidade é 

moldada pelo tempo histórico e social no qual a produção da narrativa está associada. Vários 

assuntos estão na pauta diária dos cidadãos e não é tudo que atrai a atenção jornalística. 

Aquilo que é comum e recorrente não tem normalmente, a potencialidade para tornar-se 

notícia por não requer mediação.   
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Groth (2011, p.173) aponta que não apenas as notícias fazem parte dos conteúdos 

potenciais dos jornais, mas também opiniões e interpretações, assim como material de 

entretenimento, visto que não apenas informações factuais contribuem para a formação e 

entendimento do mundo diante de si do leitor. Para ele, “fechar-se a isso é não dar conta do 

mundo diante de si”.  

José Marques de Melo (1970, p.73) compartilha essa visão e afirma que a 

universalidade no jornalismo nunca pode compreender a realidade objetiva, mas a realidade 

dos mundos presentes tanto dos jornalistas (intenções) quanto dos leitores (preferências) em 

relação ao conteúdo.  

Para demonstrar a abrangência dos temas que podem vir a ser noticiáveis, Kunczik 

(2002, p.23) coloca que “já no século XVI os assuntos ‘maravilhosos’ e ‘assustadores’ 

atraiam o maior interesse, e os editores enfatizavam que eram ‘verdadeiras raridades’”. 

Vemos mais uma ver a noticiabilidade sendo delimitada por uma das características do 

jornalismo apontada por Groth. 

Desta forma,  

 

Universalidade deve ser entendida a priori como potencial, o jornal pode 

incorporar tudo o que ele sabe sobre o que há e acontece de alguma maneira 

no mundo. Ela significa, na verdade, a capacidade e disponibilidade do 

jornal de mediar para os seus leitores tudo de todas as áreas da vida e da 

produção humana, o que diz respeito àqueles, mas que não pode, sem mais 

nem menos, ser alcançado por eles, que não lhes é conhecido, que existe 

deles alguma tomada atitude. (Groth, 2011, p. 211) 

 

Podemos ligar a universalidade à variedade, característica do jornalismo colocada por 

Luiz Beltrão. Ele aponta que “um jornal moderno precisa trazer a mais completa síntese dos 

acontecimentos, e ao mesmo tempo, apresentar-se suficientemente segmentado para interessar 

aos leitores de toda uma família” (Hohlfedt, 2010, p.31). Outra categoria desta 

autorrelacionada à universalidade é a interpretação, que para ele é a mais importante 

filosoficamente. Beltrão acredita ser fundamental que o jornal apresente comentários e 

projeções para que o leitor se oriente suas ações futuras. Este é o caráter teleológico do 

jornalismo, também apontado por Groth.  

A universalidade possui limites. Há determinados temas que já lhe são fechados desde 

o começo, seja por causas das suas características técnicas, fatores externos ou censura em 

determinados períodos históricos. Há também assuntos que estão fora do círculo de vida dos 

leitores e que por isso não encontraria eco ao ser publicado. “Para o jornal, torna-se 
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impossível uma mediação daquilo que não pode ser alcançado por algum tipo de embaraço ou 

insuficiência ou quando uma mediação não é permitida” (GROTH, 2011, p.192). Groth 

coloca que pode haver limites naturais, legais, sociais, religiosos, científicos e econômicos. 

Fica fácil perceber, a partir das limitações, que o jornalismo só pode apresentar 

recortes e frações descontextualizadas e recontextualizadas da realidade. A universalidade do 

jornal é a sua potencialidade de mediar o que for importante naquele momento, o que liga essa 

característica intrinsecamente à próxima que é a atualidade. 

 

Atualidade 

Esta característica marcante influencia a definição da periodicidade e seus limites são 

ditados pela universalidade. Ela atende à necessidade básica do ser humano saber o que 

acontece para tomar decisões e entender o seu presente.  Assim, a atualidade “designa em si a 

característica e a tarefa de oferecer, de mediar algo atual, portanto, presente, em voga, 

novo” (itálico do autor), diz Groth (2011, p,). Chaparro (1994, p.117) complementa com 

definição interessante. Para ele, a atualidade é representada não apenas pelo que acontece, 

mas também, por aquilo que as pessoas querem dizer e saber sobre o que acontece. E, 

podemos dizer, que as pessoas querem saber o que há de mais novo sobre aquilo que as cerca, 

de forma objetiva ou subjetiva. 

Melo (1970, p.73) afirma que a atualidade é a vivência do presente, do efêmero, 

mesmo que a perenidade valha, apenas por alguns dias ou por algumas horas.  Mas devemos 

nos atentar para o fato de que algo atual não precisa ser necessariamente novo. Como coloca 

Pena (2005, p.39) “a novidade nem sempre é atual e a atualidade nem sempre é nova” 

(negrito do autor). Ele coloca ainda que há de se diferenciar o novo do desconhecido, uma vez 

que o desconhecido para um indivíduo pode não o ser para os demais, e mesmo assim pode 

aguçar a curiosidade e ter os requisitos necessários para tornar-se notícia. Outra vez as 

características delineando a noticiabilidade. 

Groth explica essa o elo entre atualidade e novidade como uma relação mental do 

objeto com o sujeito. Segundo ele, o novo é algo que até o momento era desconhecido. Mas 

que isso só adquirirá um significado atual para o sujeito se tiver algum significado no mundo 

diante de si, ou seja, que faça diferença, que o sensibilize.  

Desta forma, Groth propõe que uma matéria prima essencial para o jornal é o novo-

atual. 
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O novo-atual, por sua vez, tem um significado especial para mim, aguça meu 

interesse mais avivado, incita os sentimentos da maneira mais forte. Por isso, 

o âmago do conteúdo do jornal é o atual-novo, ele é o mais valioso para o 

jornal.  (...) ele não se poupada repetição que confirma e fortalece. (...)o 

jornalista não repete só para confirmar o que foi noticiado e dito 

anteriormente, mas sim sobretudo para ratificar e fortalecer a impressão. 

(GROTH, 2011, p.224) 

 

A atualidade remete-nos também a um conceito ideal, assim como a periodicidade e a 

universalidade. A atualidade como característica de mediação do presente pode trazer em si 

um ideal de simultaneidade. Que, como já discutido, aumenta com a evolução das tecnologias 

de comunicação de massa e, podemos acrescentar, com a busca desenfreada pela superação da 

concorrência. O conceito é ideal pois não há tecnologia que consiga essa simultaneidade 

absoluta; até mesmo as mídias eletrônicas em transmissões ao vivo levam um pequeno tempo 

entre a gravação da informação e a disponibilização ao público. Esta é uma barreira física que 

não foi transposta.  

Os jornais querem sempre diminuir o tempo entre o acontecimento e a publicação do 

relato sobre ele. Já na década de 1970, quando divulgou seus estudos, Groth via com 

preocupação o aumento na quantidade de informações disponibilizadas pelos jornais e alertou 

para a ocorrência de uma notícia ficar obsoleta antes mesmo de sua ampla divulgação por 

causa da publicação de outra sobre o mesmo assunto, porém mais atual. Tanto ele como Pena 

(2005) relatam a diminuição do tempo em que uma informação foi considerada atual ao longo 

da história do jornalismo. Antes, uma informação que levava até anos para chegar continuava 

a ser considerada atual. Podemos nos remeter novamente à história do jornalismo. O Correio 

Braziliense de Hipólito José da Costa Pereira tinha periodicidade mensal e ainda precisava 

vencer a viagem da Europa até o Brasil para então chegar, clandestinamente, aos leitores 

brasileiros que tinham suas informações como atualíssimas.  

Mesmo com as novas tecnologias digitais empregadas hoje na indústria da notícia, o 

ideal de simultaneidade não foi alcançado. Entretanto, essas mesmas tecnologias são 

responsáveis por diminuir a atualidade de um fato há poucos minutos. Groth explica que  

 

com a redução da distância de tempo entre acontecimento e possível 

consumo, as notícias totalmente efêmeras também se mostram como 

“capazes e dignas de serem transmitidas”, assim deve-se a sua atualidade, a 

sua recepção como “mercadoria fresca” sobretudo às técnicas de 

comunicação, que ao mesmo tempo criaram novas possibilidades de 

extensão da universalidade e multiplicaram a quantidade de material dos 

jornais modernos.  
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Como nos séculos XVII e XVIII resta muito mais presente do que hoje, as 

notícias também se mantinham por mais tempo frescas, elas viviam mais do 

que hoje – portanto ao contrário do que as pessoas. (GROTH, 2011, p 239-
240) 

 

Mais coisas passam a pertencer ao presente do sujeito quanto maior é o seu 

entendimento da dimensão do mundo diante de si. A além do presente imediato ele tem 

necessidade também de ter informações do que se passou, do que se passará e de outros 

assuntos que não são necessariamente factuais. Fica claro, desta forma, que a atualidade é 

subjetiva e intrinsecamente ligada ao caráter teleológico – a necessidade de saber para 

preparar-se para o futuro – dos jornais. Sobre a existência de não-atualidades nos jornais 

afirma Groth: 

 

Ele tem que ter a pretensão de também trazer aquelas coisas cujo conteúdo 

não pode ser extraído diretamente do presente, que não são “objetivamente” 

atuais, mas que são “subjetivamente” atuais, que pertencem ao mundo atual 

diante dos leitores, com relação às quais uma tomada de atitude se coloca em 

questão, portanto sobretudo tais coisas que descansam e entretém, instruem e 

aconselham, elevam e edificam. (GROTH, 2011, p.246) 

 

A discussão de Groth quanto à atualidade mostra-se ainda mais contemporânea 

quando ele menciona os perigos de falta de apuração e a ocorrência de publicação de 

informações erradas em nome da atualização. Para ele, os jornalistas são, muitas vezes, vítima 

das próprias ilusões, imaginam que seu público quer mais e mais depressa as informações e se 

descuida da apuração. “O repórter apressado se engana frequentemente sobre a compreensão e 

a aclamação que a sua pressa sobre o globo terrestre encontra junto aos leitores do jornal” 

(GROTH, 2011, p.261).   

A potencialidade da internet de disponibilizar informações no momento mais oportuno 

para o produtor faz com que se consiga ficar muito próximo da simultaneidade e também dá 

abertura para que se cometam os maiores erros. Uma vez que com a ferramenta fica 

disponível, em tese, 24 horas por dia, os níveis de ansiedade para publicação tendam a 

aumentar e com isso também os erros cometidos devido à falta de apuração e a ambição pelo 

furo jornalístico. 

 

Publicidade 

A publicidade é a característica definidora da abrangência espacial do jornalismo; ou 

para Groth, dos jornais.  O autor toma a característica como essencial, uma vez que é o que dá 
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a acessibilidade a cada indivíduo à universalidade e atualidade contidas na produção dos 

jornais.  

A produção jornalística, para ser classificada como tal, deve ter a possibilidade de 

acesso a um público maior do que aquele círculo que o produziu. Para Groth, quando os 

“jornais” chegam a pessoas predeterminadas, não são jornais, mas sim mensagens secretas. É 

preciso dar notoriedade aos seus conteúdos, seja pela venda de exemplares, seja pela 

transmissão eletrônica, com distribuição gratuita ou não. Groth utiliza a publicidade “no 

significado objetivo, tanto potencial, como acessibilidade geral, quanto atualizado, como 

conhecimento geral (difusão)”. 

O pesquisador brasileiro José Marques de Melo (1970) nomeia essa característica 

como “difusão coletiva”. Ele coloca a difusão coletiva como o elemento que define a função 

do jornalismo como instrumento público, ao alcance de todos. “Isso se processa através dos 

seus veículos – a imprensa, o rádio, a televisão e o cinema – que poderão ser utilizados, por 

quaisquer indivíduos, para a recepção de informações”, explica.  

Groth deixa claro que assim como as outras características, esta também carrega em si 

um conceito potencial e uma existência atual.  

 

Se a universalidade diz que o jornal é capaz de e deve empenhar-se em 

buscar as coisas no mundo inteiro e compilá-las nos seus espaços, graças à 

sua publicidade, o jornal se abre a todas as pessoas no mundo e procura 

reuni-las em torno de si. A publicidade potencial expressa o possível, a 

publicidade atual expressa a proporção de fato, em que o número e a 

distribuição espacial do consumidor (leitor) do jornal está para o número e a 

distribuição espacial das pessoas de determinada área. (GROTH, 2011, 

p.272) 

 

A publicidade enfrenta também limitações tanto sociais, como políticas, econômicas e 

técnicas, além de geográficas. A abrangência das primeiras publicações jornalísticas 

institucionais enfrentou ambientes sociais nos quais o letramento era limitado e ao longo de 

sua história foram vários os momentos em que enfrentou a censura do Estado e da Igreja. 

Assim como podemos apontar hoje os limites impostos pelos interesses comerciais. 

Novamente remetendo-nos à história, é preciso compreender que a falta de letramento é um 

problema, mas não chega a ser uma barreira intransponível.  

Segundo Santaella (2004), mesmo depois de fixado o hábito de ler-se silenciosamente, 

continuou existindo leituras em voz alta. O que ocorria com duas funções comunicar o texto 

aos que não sabem decifrar, e cimentar as formas de sociabilidade em espaços comunitários. 
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A internet não pode romper a barreira do analfabetismo, ainda, porém as alarga e muito as 

fronteiras da publicidade. 

 

As características de Groth no ciberjornalismo 

As características descritas por Groth para o que ele chamou da Ciência dos Jornais, e 

os demais autores colocam como do jornalismo, podem ser apreciadas em cada modelo de 

jornalismo que surgiu com a evolução tecnológica da transmissão de dados.  

A história da imprensa nos mostra que o jornalismo se desenvolveu apoiando 

primeiramente no gênero opinativo, haja vista o uso de folhas de notícias e jornais que 

circularam nos períodos da Revolução Francesa. As tecnologias que vieram a seguir – rádio e 

televisão – não foram pensadas especificamente para o jornalismo. Porém cada uma 

contribuiu a sua maneira para modificar a forma de se fazer jornalismo e até mesmo para 

criação ou desenvolvimento de novos gêneros. Este é o caso – por exemplo – do telégrafo e 

da fotografia que possibilitaram (junto com o contexto social) o surgimento de uma imprensa 

mais voltada ao factual do que à opinião. Para conquistar seu espaço o jornalismo incorporou 

e aprendeu a utilizar as características de cada meio para dar continuidade à fabricação de seu 

produto a narrativa noticiosa. A cada passo nesse aprendizado os profissionais deram um 

nome ao novo jornalismo fotojornalismo, radiojornalismo, telejornalismo, e agora 

ciberjornalismo. 

Cada um em suas potencialidades técnicas assumiu as características de periodicidade, 

universalidade, atualidade e publicidade. Com a industrialização e as tecnologias aplicadas à 

produção e a difusão foi possível aumentar a potência de cada uma destas características, que 

atingiram quase que o patamar ideal.   

O ciberjornalismo é a última expressão tecnológica da comunicação noticiosa e é a 

primeira a conseguir quebrar quase todas as barreiras impostas às características delineadas 

por Groth.  Para entender isto é preciso relembrar quais são as características da comunicação 

via internet que não se restringe ao ciberjornalismo. Dentre as características estão: não-

linearidade, instantaneidade, acessibilidade, dirigibilidade, os custos de produção acessíveis, 

interatividade; pessoalidade e recepção ativa. Estas então vão possibilitar as características, 

então, do ciberjornalismo: hipertextualidade, multimidialidade, customização, memória, 

atualização contínua e instantaneidade, ubiquidade, flexibilização do tempo e do espaço, 

ferramentas automatizadas e interatividade.  
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O ciberjornalismo potencializa as características apontadas por Groth. Promove quase 

que uma aproximação com o ideal. Zamith (2013, p.26) coloca que “o jornalismo não tem que 

ser periódico”. Porém, o que vemos não é isso e sim a quebra da marcação temporal da 

periodicidade. Ou seja, uma aproximação com o conceito ideal que é a aproximação da 

simultaneidade. Para Groth a periodicidade é marcada pelo conjunto da obra e a construção de 

sentido proposto por ela não pela publicação de suas edições. A publicação jornalística na 

rede que se mantenha e se atualize continua tendo o caráter de periodicidade proposto por 

Groth, ele apenas não terá a obrigação de manter seu sentido em uma sucessão de números 

publicados uma vez que nunca tem fim. As edições são na verdade uma atualização contínua 

do primeiro exemplar, e este está presente em potência em todos os equipamentos acessados à 

Internet, em qualquer lugar do mundo. Isso nos leva a refletir que então barreiras espaciais 

podem ser quebradas pela internet quando à publicidade. 

O ciberjornalismo é resultado das transformações da sociedade e do aproveitamento 

das tecnologias disponíveis. Portanto a periodicidade da publicação na internet – que pode 

não estar ligada a marcações temporais exata - apenas segue o que o mercado buscou para 

atender às necessidades (criadas ou naturais) de seus partícipes. Assim como o jornal um dia 

assumiu uma periodicidade diária, hoje há publicações ciberjornalísticas que disponibilizam 

conteúdos a qualquer hora do dia. Mas é preciso entender também que nem todas as 

publicações online estão neste patamar ideal de ciberjornalismo, mesmo utilizando a rede 

mundial.  

Segunda característica proposta por Groth, a universalidade é potencializada ao 

máximo, a partir da ubiquidade, da flexibilização do tempo e espaço na rede e da 

hipertextualidade. Mas nem sempre sua potencialidade é aproveitada. O mundo globalizado 

colocou a frente de cada cidadão muito mais do que ele tem a capacidade de compreender e 

isso pode suscitar tanto angústia pela quantidade de informações como um desejo de saber 

mais. Desejo esse que pode ser saciado pela rede com sua praticamente infinita capacidade de 

armazenamento e de nós associados de forma a criar caminhos também infinitos.  

O ciberjornalismo continua a apresentar recortes e frações descontextualizadas e 

recontextualizadas da realidade. Contudoas ligações infinitas proporcionadas pelo 

hipertexto,deixam nas mãos do próprio leitor o trabalho de fazer a recontextualização dos 

fatos de acordo com os seus interesses e percepções. Ele não precisa parar em uma opinião ou 

em uma narrativa, pode buscar quantas mais fontes achar necessário para, em sua leitura não 

linear, criar a sua própria visão a partir das referências acessadas. Pode até mesmo manifestar-
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se por meio de espaço proporcionados pelas páginas de notícia nos campos de comentários ou 

nas redes sociais. 

Já a atualidade parece ser a característica de Groth mais acentuada pelo 

ciberjornalismo. Com as possibilidades de agilidade na publicação de conteúdo, a atualidade 

na Internet se aproxima do ideal de simultaneidade quando não o alcança, em caso de 

transmissões ao vivo (mas que já existiam em televisão e rádio). A atualidade é intimamente 

ligada à periodicidade e à universalidade, com a ampliação de uma as outras são 

imediatamente aumentadas.  

A rapidez com que as informações podem ser publicadas na rede faz com que elas 

também percam mais rápido sua atualidade. Isto fica muito claro em relatos escritos de 

coberturas de eventos ao vivo, como uma partida de futebol, em ambientes de últimas 

notícias. O jogo pode estar um a zero para um dos lados e ser noticiado, em menos de 10 

minutos o outro time pode passar a frente com outros dois gols. Entretanto há um lado da 

atualidade que não se altera. Continua sendo atual para o ciberleitor aquilo que ele não sabe 

ainda, da mesma forma como sempre o foi para o leitor de jornal.  Se ele tiver acesso primeiro 

a uma notícia em um site que está desatualizado em relação a outro, para ele a notícia 

continua sendo atual. 

Por último refiro-me novamente à publicidade, ou difusão coletiva como proposto por 

autores brasileiros. Essa característica é definida pela abrangência espacial do jornalismo e ele 

determina as demais características uma vez que todas são relacionadas ao mundo diante de si 

de seus consumidores. Com a abrangência mundial da rede, percebemos que o 

ciberjornalismo enfrenta mais um desafio do que uma benesse.  A rede diminui barreiras 

espaciais no sentido subjetivo. Pode-se estar mais perto do que nunca de situações que 

ocorrem a quilômetros de distância a partir das informações que se tem na Internet. As 

informações noticiosas alcançam com a internet um espaço maior do que o jamais conseguido 

por qualquer outro meio. Porém há de se pensar os critérios de noticiabilidade com mais rigor 

para que não se obrigue o leitor ficar imerso em um mar revolto de informações 

descontextualizadas que ele não consegue encontrar um norte.  
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Resumo 

O artigo debate o fazer jornalístico e as questões agrárias. A intenção é refletir sobre as 

distâncias entre produtores de informação e povos do campo. A tendência da comunicação 

online faz com que os jornalistas estejam cada vez mais distantes do universo rural, movendo-

se por imaginários e estereótipos. A in-comunicação é ampliada, pois os domicílios rurais 

praticamente não têm acesso à Internet. A compreensão que os jornalistas têm, em geral, 

sobre as culturas camponesas está longe de ser um traço do real. O artigo exemplifica 

complexidades e particularidades das questões agrárias. 

 

Palavras-chave: Agricultura Familiar; Comunicação Rural; Cultura; Internet; Jornalismo. 

 

 

Introdução 

 Este artigo é um desdobramento da hipótese que a produção de sentido de cultura 

camponesa, realizada pelo jornalismo, esteja distante de um traço do real21. Visto que os 

jornalistas estão distantes dos grupos rurais e, por isso, criam e reproduzem imagens 

equivocadas dos povos do campo. 

 Cultura e comunicação caminham juntas. A comunicação é um dos elementos 

determinantes que faz a cultura existir e se modificar. A cultura está em constante produção e 

evolução, sendo um processo contínuo e mutável, tanto em seu sentido empírico quanto 

epistemológico. Nem tudo é cultura, mas ela é uma das constituições da prática social. Neste 

artigo, o entendimento de cultura é a definida por Stuart Hall: 

 

Por substantivo, entendemos o lugar da cultura na estrutura empírica real e 

na organização das atividades, instituições, e relações culturais na sociedade, 

em qualquer momento histórico particular. Por epistemológico nos referimos 

à posição da cultura em relação às questões de conhecimento e 

contextualização, em como a cultura é usada para transformar nossa 

compreensão, explicação e modelos teóricos do mundo (HALL, 1997, p. 1). 

                                                 
18Trabalho apresentado no GT1 – Jornalismo e Cidadania do VIII Seminário de Mídia e Cidadania (SEMIC) – 

Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 20 e 21 de outubro de 2014. 

19Pesquisadora do Programa de Pós-Graduação, mestrado em Comunicação, Cultura e Cidadania, linha de 

pesquisa Mídia e Cultura, da FIC/UFG. 

20Doutor em Ciência da Informação pela Universidade de São Paulo (USP). Professor do Programa de Pós-

Graduaçãoem Comunicação, Cultura e Cidadania, da FIC/UFG. 

21Tomando como base Philippe Dubois (2003, p. 26), conceitua-se a imagem, neste trabalho, com relação ao 

real, como índice, um retorno ao referente, mas longe de uma obsessão especular ou mimética. 
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 Os jornalistas, ao fazerem parte desse contexto cultural e comunicacional, criam 

imaginários22. A maioria das redações jornalísticas está concentrada nos centros urbanos, 

porém, os profissionais de imprensa produzem significações do que está fora dos centros 

urbanos - como a zona rural - e essas, costumeiramente, não esbarram na forma como certos 

grupos vivem ou se identificam.  

 O artigo aborda também a definição de distância como “a que resulta da diversidade de 

posições sociais dos indivíduos ou grupos em suas relações (de superioridade ou de 

inferioridade) com outros indivíduos ou grupos”23..Segundo essa definição sociológica, 

percebe-se discursos que inferiorizam a zona rural em relação à zona urbana. 

 Apesar do processo da comunicação humana ser universal, a vivência faz com que a 

comunicação, bem como a cultura, fora dos grandes centros seja diferente da urbana; o 

pensar, sentir e agir são diferentes. As novas tecnologias de informação e comunicação podem 

ampliar os distanciamentos, pois a comunicação em rede não interferena vida rural na mesma 

proporção quena vida urbana.  

 

Comunicação rural offline: ampliação das distâncias 

 A tendência do uso de redes interativas da comunicação, ao mesmo tempo em que 

pode ampliar as trocas culturais, pode fazer com que grupos populares, com pouco ou nenhum 

acesso ao online, estejam cada vez mais distanciados culturalmente dos produtores de 

informação. O contato entre o campo e os grandes centros urbanos, em muitos casos, pode 

estar se tornando cada vez mais esporádico. 

O poder comunicacional da rede mundial de computadores tem proporções 

gigantescas, mas a população rural tem pouco acesso aos canais online. Sendo assim, torna-se 

raro o contato das redações jornalísticas com os homens e as mulheres do campo, afinal é 

preciso que haja deslocamento físico para esse contato existir. 

 Desde 1995, com o advento da internet comercial no país, a tendência é a 

intensificação da comunicação online. Entretanto, segundo o Centro Regional de Estudos para 

o Desenvolvimento da Sociedade24, apenas 15% domicílios rurais têm acesso à internet. A 

                                                 
22Atribui-se a imaginário, no texto, a noção de processos mentais criados a partir de concepções fictícias, 

ilusórias ou fantásticas com ênfase no exótico. 

23Definição do dicionário Michaelis 2009. 

24Pesquisa TIC Domicílios 2013, divulgada em junho de 2014, e realizada pelo Centro Regional de Estudos 

para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação sob assistência da Unesco (Cetic.br), do Núcleo de 

Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br). 
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pesquisa não especifica o perfil dos domicílios, mas apreende-se que os empresários do 

agronegócio possam contribuir, significativamente, para esse número, ou seja, o percentual de 

domicílios compostos por camponeses25 com acesso à Internet é menor que 10%. Dentre os 

domicílios urbanos, 48% possuem acesso à Internet. 

 A população que não vive em cidades é formada por quase 30 milhões de brasileiros26, 

15,6% da população do país. Em Goiás, 10,2% da população27 residem no campo. Mas, a 

Internet não chega à imensa maioria dos domicílios rurais. Isso amplia ainda mais as 

distâncias entre produtores de informação e grupos minoritários. 

 Dados do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE)28 revelam que, no Brasil 

rural, existem quatro milhões de analfabetos e 80% da população tem baixa escolaridade. O 

quadro das escolas rurais também é crítico, são 76 mil escolas, 6,2 milhões de alunos 

matriculados e 342,8 mil professores, dos quais pouco mais da metade tem estudo superior29. 

 Poucos anos de educação formal refletem em uma difícil compreensão da escrita, 

sendo barreira ainda maior para o processo de codificação e decodificação online. Pesquisas30 

revelam que a escolaridade influencia mais na adesão à Internet, em municípios 

brasileiros, do que a renda média da população. O conhecimento do homem e da mulher 

do campo é gerado pela educação formal, mas sua principal fonte é familiar, repassado de 

geração em geração por meio da observação da natureza, das crenças e da tradição. 

 O desenvolvimento de novas tecnologias não alterou o trabalho rural da mesma forma 

que alterou o urbano. Trator, roda de fiar, fornalha de farinha, ralador e fogão a lenha são 

tecnologias aplicadas ao campo, mas tais exemplos não estão inseridos na concepção de novas 

tecnologias, baseada na comunicação em redes. O surgimento da Internet atribuiu 

àcomunicação e ao trabalho a tônica online, mas isso ocorre fortemente nos grandes centros 

                                                 
25A opção pela escolha de termo referente a campo, a campesinato, nesta parte do artigo, ocorre por sua 

definição ser ampla. Camponeses podem ser agricultores, guardiões de sementes, extrativistas, quilombolas, 

fiandeiras, donas de casa ou outros que vivem e desempenhem atividades, predominantemente, ligadas ao 

campo. A definição não exclui crianças e idosos, ao contrário de trabalhador rural. Tampouco restringe sua 

atividade profissional como ocorre em agricultor ou lavrador. No decorrer do artigo, haverá a discussão sobre 

outros termos. 

26Dados do Censo Agropecuário 2006. Entretanto, uma relevante parcela de pesquisadores questionam esses 

dados, afirmando que a população rural é formada por um número maior de habitantes. A especialista em 

desenvolvimento regional, Tânia Bacelar, em 2013, coordenou a pesquisa Repensando a Ruralidade do Brasil 

Contemporâneo, constatando uma supervalorização do urbano e subdimensão do rural. 

27Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) 2008. 

28Censo Agropecuário 2006. 

29Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep/Mec) 2010. 

30De acordo com o estudo Target Group Index, realizado pelo Ibope, em famílias de igual renda, a presença da 

Internet é maior quando uma pessoa tem mais escolaridade. 
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urbanos, não tendo o mesmo reflexo no interior do país. Isso, naturalmente, traz implicações e 

distanciamento entre o rural e o urbano. 

 

Zona urbana x zona rural: ampliação da problemática 

 O distanciamento entre a zona urbana e a zona rural interfere na compreensão de 

questões existentes além das fronteiras da cidade. Logo, torna-se importante abordar 

historicamente como ocorreu este processo de distanciamento, bem como evidenciar 

particularidades do Brasil rural.  

 O Brasil é um dos únicos países do mundo sem uma legislação nacional que defina 

área urbana e rural. Desde 1938, através de um decreto de Getúlio Vargas, o prefeito define o 

perímetro urbano e rural do seu município. As grandes cidades costumam ter um plano diretor 

que define onde é a área urbana e onde é a rural, um planejamento estratégico com princípios 

e regras que para ser alterado precisa da aprovação da câmara de vereadores. 

 Já os municípios pequenos, costumeiramente, não têm um plano diretor e a 

abrangência de onde começa o urbano e onde termina o rural é de fácil alteração e sem grande 

planejamento, as modificações também ficam a cargo do prefeito, sujeito à aprovação da 

câmara de vereadores. Para ampliar a problematização, o Brasil é o país com maior 

quantidade de municípios no mundo, são 5.505, dos quais quatro mil têm menos de 20 mil 

habitantes. Há muitas cidades, predominantemente, rurais, mas com enormes áreas 

contabilizadas como urbanas. 

 Zona urbana e rural não têm definição clara, a definição, normalmente, se dá pela 

oposição. Ela depende das classificações dadas por cada município. Sendo assim, uma 

determinada área com pessoas que vivem da agricultura pode ser definida como urbana, da 

mesma forma que uma área urbanizada pode estar abrangida na zona rural. Não é 

necessariamente a atividade econômica predominante que define se a área será urbana ou 

rural. 

 A sociedade brasileira assume uma posição de ode à urbanização, uma ânsia pelo 

moderno, pelo novo, pelo local de abstração, pelo eurocentrismo. E para isso, o rural aparece 

como atrasado, velho, o que precisa ser combatido, o primitivo, o local das manifestações 

corporais. Certamente tal visão é recorrente também nas redações jornalísticas e no campo da 

comunicação como um todo. Neste sentido, Mendonça (2014) salienta: 

 

Há muito já se deu conta de que as lutas econômicas e sociais transbordam 

para o campo da cultura, da produção e circulação de sentidos, o que indica 
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que os processos comunicacionais são elementos constitutivos do imaginário 

social, e contribuem para a disseminação de ideias acerca daquilo que nas 

sociedades pode ser considerado certo ou errado, bom ou ruim, desejável ou 

indesejável (MENDONÇA, 2010, p. 14). 

 

 Ao referir às pessoas que vivem nessas áreas opostas, a problemática é revelada. Em 

urbano, o dicionário31define o habitante da cidade como “civilizado, polido, cortês, afável”, 

trazendo a oposição ao habitante rural, definindo-o como “descortês, rústico”.  

 “Tanto os bens simbólicos como as práticas culturais continuam sendo objeto de lutas 

sociais onde estão em jogo sua classificação, sua hierarquização, sua consagração (ou, ao 

contrário, sua desqualificação)” (CHARTIER, 1993, p. 184). Nesse jogo, “o popular sempre 

se identifica secretamente com o infantil, com o ingênuo, com aquilo que é cultural e 

politicamente imaturo” (BARBERO, 2003, p. 277). 

 No Brasil, há grupos que frequentemente estão relacionados à zona rural. Os 

Indígenas, por exemplo, são pensados como habitantes fora das cidades. No Brasil são quase 

900 mil Indígenas, de 305 etnias e 274 idiomas, sendo 63,8%  residente em Terras Indígenas e 

36,2% na zona urbana, segundo dados do Censo 2010 do IBGE. Ou seja, há considerável 

número de Indígenas nas cidades, mas o resultado comum é um distanciamento dessa 

realidade. 

 A Lei 11.326, de 24 de julho de 2006, considera agricultor familiar aquele que pratica 

atividade no meio rural em área de até quatro módulos fiscais e utiliza nas atividades 

econômicas do estabelecimento mão-de-obra, predominantemente, da própria família. 

Silvicultores, Aquicultores, Extrativistas, Pescadores e Quilombolas, que se enquadram 

nesses critérios, também são considerados agricultores familiares. 

 Sendo assim, povos e comunidades tradicionais podem estar abarcados ou não como 

agricultores familiares. No Brasil há uma grande diversidade de povos e comunidades 

tradicionais, destacando-se: Indígenas, Quilombolas, Seringueiros, Castanheiros, 

Quebradeiras de coco-de-babaçu, Comunidades de Fundo de Pasto, Faxinalenses, Pescadores 

Artesanais, Marisqueiras, Ribeirinhos, Varjeiros, Caiçaras, Praieiros, Sertanejos, Jangadeiros, 

Ciganos, Açorianos, Campeiros, Varzanteiros, Pantaneiros, Geraizeiros, Veredeiros, 

Caatingueiros, Retireiros do Araguaia, entre outros. 

 A definição32 de povos e comunidades tradicionais trata de grupos culturalmente 

diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização 

                                                 
31Definição do dicionário Michaelis 2009. 

32Decreto n. 6.040, de 7 de fevereiro de 2007. 
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social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução 

cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e 

práticas gerados e transmitidos pela tradição. 

 São povos com sistema de ideias, conhecimentos, técnicas, padrões de comportamento 

e atitudes diferenciados, normalmente com uma cultura popular específica. “A cultura popular 

tem sempre sua base em experiências, prazeres, memórias e tradições do povo. Ela tem 

ligações com esperanças e aspirações locais, tragédias e cenários locais que são práticas e 

experiências cotidianas de pessoas comuns” (HALL, 2013, p. 340). 

 O desconhecimento sobre esses grupos culturalmente diferenciados é enorme, até em 

relação à quantidade. O número de quilombolas é incerto, a Fundação Cultural Palmares 

mapeou 3.524 comunidades quilombolas33 no país, mas o próprio governo federal acredita 

que o número pode ser superior a cinco mil comunidades. 

 Agricultores familiares ou povos e comunidades tradicionais são minorias, não, 

necessariamente, em relação à quantidade, mas são grupos de vulnerabilidade jurídica, 

política, social ou cultural. “Maiorias e minorias podem trocar de lugar com frequência, 

especialmente porque as minorias internas são quase sempre os fragmentos dispersos do que 

havia sido a maioria em um outro contexto” (SHOHAT & STAM, 2006, p. 40). 

 O rural não é local apenas de minorias. Um grupo de grande poder político e social é o 

dos produtores rurais, representando o agronegócio. Há um vasto multiculturalismo nas zonas 

rurais brasileiras, mas a rotina de produção jornalística cada vez mais frenética deixa menos 

tempo para a compreensão e abordagem dessas questões complexas, inclusive das 

particularidades culturais. 

 “Da cultura brasileira já houve quem a julgasse ou a quisesse unitária, coesa, 

cabalmente definida por esta ou aquela qualidade mestra. E há também quem pretenda extrair 

dessa hipotética unidade a expressão de uma identidade nacional” (BOSI, 1992, p. 7). Se não 

há uma cultura homogênea rural, assim como não uma cultura homogênea urbana, então, 

tampouco há uma identidade nacional. 

  

Jornalistas x povos do campo: ampliação da in-comunicação 

 Entre as funções do jornalista está a de traduzir informações para uma linguagem de 

fácil compreensão. Para isso ocorrer, é necessário que o jornalista, primeiramente, entenda o 

                                                 
33Conforme o Decreto nº 4.887/03, comunidades quilombolas são grupos étnico-raciais, segundo critérios de 

auto-atribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas e com ancestralidade 

negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida. 
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assunto e consiga estabelecer uma comunicação dialógica com suas fontes. Caso o jornalista 

não compreenda corretamente o assunto, a comunicação pode ser afetada.  

A não compreensão dos temas pode ser causada pela dinâmica de produção frenética, 

que não permite aprofundar no tema para produzir uma matéria bem elaborada. Isso podeser 

ampliado por um enorme desconhecimento prévio do tema. Sendo assim, é importante debater 

também problemas de comunicação entre jornalistas e povos do campo. 

 A in-comunicação pode ocorrer pelo isolamento geográfico, entretanto, no campo, sua 

principal causa é social, determinada pelo analfabetismo, baixo nível de instrução, 

necessidade de trabalhar longas horas ou pela diferença de status entre os patrões e os 

trabalhadores (BORDENAVE, 1983, p. 11). 

 Acrescenta-se, neste artigo, a in-comunicação também entre os jornalistas e a 

população rural, visto que a linguagem do povo segue tendência própria e é diferenciada da 

utilizada pelas classes oficiais e dirigentes (BELTRÃO, 1965, p. 10). A partir do século XIX, 

houve a ascensão de um narrador oficial, com forte participação dos jornalistas. Resultado 

disso é que a voz de certos grupos foi diminuída e a in-comunicação ampliada. 

 O desenvolvimento dos meios técnicos de comunicação alterou de forma significativa 

a visão das massas, possibilitando que as pessoas entrassem em contato com acontecimentos 

distantes do espaço geográfico onde estabeleciam relações. As janelas para o mundo foram 

abertas e o conhecimento não se restringe mais ao que ocorre na comunidade, no bairro, no 

trabalho ou na família. 

 O jornalismo amplia o conhecimento sobre o outro, permitindo que brasileiros saibam 

sobre acontecimentos na Libéria ou que todo o mundo possa ter informação sobre as eleições 

brasileiras. As fronteiras foram ampliadas. De qualquer forma, sobre a Libéria, sobre as 

eleições, ou sobre inúmeras outras questões, há forças que buscam revelar alguns fatos e 

esconder uma série de outros; o mesmo ocorre em relação às questões agrárias e aos povos 

rurais. “Como regimes de verdade, os discursos estão encapsulados em estruturas 

institucionais que excluem certas vozes, estéticas e representações” (SHOHAT & STAM, 

2006, p. 44). 

 Ao interpretar as formas simbólicas, os indivíduos as incorporam na própria 

compreensão que têm de si mesmos e dos outros, é o chamado processo hermenêutico 

(THOMPSON, 2001, p. 43). Entretanto, a classe camponesa está offline, abrindo espaço para 

que os poderes hegemônicos tomem sua voz ou, pelo menos, escolha os indivíduos que 

servirão como fontes e a forma de apresentá-los: 
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A construção de narrativas sobre determinados grupos minoritários costuma 

obedecer a lógicas mercantis em que o exótico, a folclorização ou mesmo a 

ridicularização desses grupos/indivíduos aparecem como argumento de 

atração. A representação dos subalternos na mídia sempre constituiu um 

problema para a democratização das relações sociais. Problema porque as 

formas de representá-los são, quase sempre, feitas a partir de uma 

naturalização ou de uma essencialização de determinadas características, 

reais ou não (MENDONÇA, 2010, p. 40). 

 

 As (poucas) políticas de visibilidade do homem e da mulher que vivem e trabalham no 

meio rural não abarcam a complexidade da questão agrária brasileira. Há uma hierarquia, 

onde no topo estão os jornalistas, urbanos, distantes do rural, que produzem ocultamentos e 

perpetuam preconceitos e estereótipos. 

 A mídia não pode ser concebida como espelho do real, visto que há uma seleção sobre 

o que será mostrado, o que será ocultado, quem terá voz e inúmeras outras escolhas 

necessárias para a montagem de um produto de poder simbólico. Esse poder simbólico é 

invisível e “contribui fundamentalmente para a reprodução da ordem social: a integração 

lógica é a condição da integração moral” (BOURDIEU, 2001 p. 8). 

 “As relações de comunicação são, de forma inseparável, sempre, relações de poder que 

dependem, na forma e no conteúdo, do poder material ou simbólico acumulado pelos agentes 

(ou pelas instituições) envolvidas nessas relações” (BOURDIEU, 2001 p. 11). Dessa forma, 

os jornalistas impõem a legitimidade de sua dominação e se mantêm como narradores oficiais. 

 Na linha final do processo de construção, transmissão e recepção de informação, o 

receptor reflete sobre os temas apresentados a ele. Assim, o poder do agenciamento34 reflete a 

existência de poderes hegemônicos responsáveis pela produção e transmissão de sentidos, que 

por sua vez são orientados por interesses próprios. 

 Após a revolução industrial, o ritmo da cidade e do campo passou a ser diferente. 

Houve importantes avanços tecnológicos, dos meios de transporte, produção e comunicação, 

desencadeando um dia a dia urbano mais acelerado, frenético. O trabalhador das cidades 

adaptou às mudanças, mas houve pouco reflexo para a realidade camponesa. 

 Quem vive e trabalha na zona rural segue lidando, diariamente, com o risco, a 

incerteza e moldando sua vida através do que o cerca, a natureza. E os habitantes dos centros 

urbanos, há séculos, se distanciaram dessas influências. Alfredo Bosi (1992, p. 11) reafirma 

                                                 
34Agenda-setting trata da capacidade dos meios de comunicação para evidenciar determinado assunto (NERY & 

TEMER, 2009, p. 71). 
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que o tempo da cultura popular é cíclico, respeitando o tempo sazonal, o lunar, do ciclo 

agrário, do ciclo animal. 

 Há inúmeras distâncias entre os jornalistas e os povos do campo, uma das distâncias 

mais notáveis é acerca do acesso aos meios de comunicação, mas há também o 

distanciamento geográfico e o cultural. Os ritmos das culturas no Brasil são diversos, 

revelando distanciamentos também acerca da apreensão do tempo. O sentido de tempo é um 

dos princípios diferenciadores de maior relevância (BOSI, 1992, p. 8). 

  

Considerações 

 A cultura camponesa não é uma unidade, ela é formada por diversas culturas e 

diversos grupos. Apesar do potencial das novas tecnologias estreitarem barreiras, as distâncias 

entre os jornalistas e os povos que vivem e trabalham na zona rural podem estar sendo 

ampliadas. Os produtores de informação são, predominantemente, urbanos e foi-se o tempo 

em que o contato com o rural era corriqueiro. 

 A produção de sentido de cultura camponesa, realizada pelo jornalismo, pode estar se 

distanciando de um traço do real. As redações jornalísticas podem criar concepções fictícias 

sobre a zona rural e, especialmente, sobre as pessoas que vivem além das fronteiras das 

cidades. Um ritmo de trabalho acelerado contribui para que o rural torne-se um imaginário, 

um desconhecido. 

 A produção de informação está atrelada a certas classes urbanas e esses narradores 

oficiais podem estar distanciados do meio rural. Esse distanciamento diminui a compreensão 

das particularidades do meio rural e, comumente, resulta em ocultamentos, preconceitos e 

estereótipos. Além disso, são poderes hegemônicos responsáveis pela produção e transmissão 

de sentidos, que por sua vez são orientados por interesses próprios. 

 Entre as redações e as comunidades rurais há distanciamento geográfico, temporal, de 

contato, cultural e de hierarquia. A Internet não resultou em uma aproximação entre as 

redações jornalísticas e os povos da zona rural. Nestes quase 20 anos de Internet comercial no 

país, a rede mundial de computadores é realidade para determinadas classes.  

As novas tecnologias estabelecem outros parâmetros e condições para a percepção do 

que nos cerca. As transformações tecnológicas estão cada vez mais intensas e nossa atenção 

está focada nestas modificações. Entretanto, tais transformações não são globais. Não são 

todas as pessoas, povos e culturas que adotam instrumentos das novas tecnologias. O tempo e 
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as distâncias são diferentes, se comparado o campo e a cidade, bem como diferentes em 

relação a cada grupo ou indivíduo. 

 Definir zona urbana e rural é uma grande problemática no país. O Brasil é um dos 

últimos países do mundo com fronteira de expansão agrícola e essa situação fortalece os 

poderes hegemônicos à medida que enfraquece as minorias. Há um real jogo de poder 

ocorrendo, onde as culturas camponesas podem estar perdendo. 

 Há uma regulação cultural, classificando culturas. Tanto que há a divisão entre cultura 

erudita, popular, tradicional, de massa, moderna e outras. A cultura popular, bem como a 

cultura tradicional, pode ser subdivida em rural e urbana, já a cultura erudita não. A cultura 

erudita relaciona-se, exclusivamente, com o urbano. 

 As próprias definições de cultura partiram de distanciamentos. Afinal, em 1500 a 

cultura popular era a cultura de todos. Por volta de 1800 alguns – clero, nobreza, 

comerciantes, homens de ofício – se distanciaram da cultura popular e iniciaram novas 

classificações. 

 Cultura deriva do verbo latim colo, que tem o particípio futuro culturus, e remete à 

ocupação e ao cultivo da terra, ressaltando as origens, os ancestrais e a transmissão de valores. 

Mas, quem trabalha com a terra é, frequentemente, visto como inculto, mal-educado, 

indelicado e não civilizado. Há um conflito cultural entre o urbano e o rural com indícios de 

um ataque direto ao multiculturalismo. 

 A cultura jornalística padece do tempo cultural acelerado, bem como induz ao descarte 

rápido e produção de bens informacionais para consumo cada vez mais veloz e em maior 

quantidade. Já a cultura popular tradicional não costuma construir-se a partir de um ritmo 

frenético, mecanizado. 

 A zona rural foi local de moradia da maioria da população brasileira até 60 anos atrás. 

É recente o processo de urbanização no país. O que há pouco tempo era maioria quantitativa 

passou a ser minoria. Atualmente, povos do campo não são apenas minorias quantitativas, 

eles são também poderes minoritários. Há indícios de um processo de in-comunicação entre 

os jornalistas e os povos do campo, devido às distâncias geográficas, diferentes níveis de 

instrução, de status e de padrões culturais. 
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Resumo 

A cidadania à luz da sociedade midiatizada adquire novas formas de expressão dos direitos de 

cidadania, a partir da mediação realizada pelos meios de comunicação entre Estado e 

cidadãos. No campo das comunicações de massa, o jornalismo estabelece sua credibilidade a 

partir do princípio da responsabilidade social. Esse estudo visa discorrer sobre o gênero 

jornalístico, o jornalismo de serviço, enquanto uma das narrativas do jornalismo brasileiro, 

que tem por função levar informações úteis para os cidadãos-consumidores, colaborando para 

um melhor uso de bens, serviços e de direitos na contemporaneidade. A proposta, nesse 

artigo, é relacionar as expressões de cidadania com as características elementares do 

jornalismo de serviço, visando analisar o potencial desse gênero discursivo na promoção de 

uma cidadania por meio dos veículos noticiosos. 

 

Palavras-chave: Cidadania; Jornalismo; Jornalismo de Serviço. 

 

 

Os direitos de cidadania transformaram-se ao longo da história, desde o surgimento 

dessa prerrogativa humana na Grécia e Roma Antigas até as sociedades contemporâneas. O 

exercício dos direitos e deveres de cidadania revela a dinamicidade de seus conceitos e a sua 

vinculação ao ordenamento jurídico e político dos Estados em que se insere. As noções de 

cidadania são construções históricas resultantes tanto das mudanças espaço-temporais nas 

sociedades quanto em relação às lutas e às modificações socioculturais, que possibilitaram aos 

indivíduos excluídos da cidadania a conquista de seus direitos ou o usufruto dessa benesse 

tutelada pelo Estado aos reconhecidamente cidadãos. Dentre os avanços nas noções de 

cidadania, pesaram também as modificações em relação às próprias garantias que foram 

incluídas entre os direitos do cidadão ao longo da história da civilização humana no Ocidente, 

e, especialmente, a transformação que as novas tecnologias e os meios de comunicação 

proporcionou na maneira de exercer a cidadania na contemporaneidade.  

Nesse sentido, esse artigo tem como objetivo discorrer sobre o exercício da cidadania 

na sociedade midiatizada, a partir do recorte feito pelo jornalismo, circunscrevendo a 

                                                 
35 Trabalho apresentado no GT1 – Jornalismo e Cidadania do VIII Seminário de Mídia e Cidadania (SEMIC) – 

Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 20 e 21 de outubro de 2014. 
36 Mestranda em Comunicação pela Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás, 

na linha de pesquisa de Mídia e Cidadania. Jornalista no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Goiás. E-mail: mayarajordana@gmail.com 
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abordagem ao jornalismo de serviço, enquanto um gênero discursivo jornalístico integrante 

das rotinas produtivas dos meios de comunicação noticiosos. Gênero esse que valoriza a 

transmissão de informações úteis pela imprensa aos públicos, com a intenção de colaborar 

com os cidadãos, auxiliando-os com informações que possam contribuir na tomada de 

decisões na vida cotidiana e ainda informando-os sobre os saberes socialmente necessários na 

contemporaneidade, seja para um melhor aproveitamento e consumo de bens ou usufruto de 

direitos e de serviços públicos e privados. 

 Visa-se, com este estudo, discutir a potencialidade do jornalismo de serviço na 

promoção de direitos aos cidadãos, por meio da grande imprensa. No estudo, pretende-se 

ainda apresentar, teoricamente, as origens dos conceitos de cidadania e distinguir direitos 

humanos dos direitos de cidadania, com objetivo de que esse artigo possa servir como aporte 

teórico para a dissertação de mestrado, em andamento, sobre jornalismo de serviço, educação 

e cidadania. Serão apresentadas ainda diversas expressões do conceito de cidadania.  

 

Origens da cidadania  

 Dos primórdios da cidadania nas cidades-estados gregas e na Roma Antiga, passando 

pelas revoluções burguesas até chegarmos à cidadania moderna, ocorreram impactantes 

processos históricos em épocas e em territórios distintos, o que colabora na compreensão de 

que há distinções na concepção da cidadania, que, como explica Guarinello (2008, p.29), 

evidenciam “[...] os limites e as possibilidades da ação humana no campo das relações entre 

indivíduos.” Para Guarinello (2008, p. 31), a História Antiga, pensada como parte essencial 

em direção ao presente, trata-se de um efeito ilusionista, sentido pela Europa do século XIX, 

de definir o Ocidente em relação ao mundo, a partir de uma tradição clássica greco-romana, 

projetando-a no presente como a origem histórica da civilização humana.  

O autor considera os distintos processos de concepção da cidadania como histórias 

localizadas e dependentes dos contextos existentes à época nas cidades-estados gregas, e, 

posteriormente, na Roma Antiga, que colaboraram na construção da cidadania possível nesses 

espaços e períodos. Nas cidades-estados da Grécia Antiga, diferentemente da compreensão 

atual das cidades contemporâneas, prevaleciam os laços comunitários reunidos nas polis 

(cidades-estados), territórios esses marcadamente agrícolas cultivados por médios e pequenos 

proprietários de terras privadas, compostos por milhares de indivíduos, nos quais as noções de 

comunidade e Estado se imbricavam.  
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Na Grécia Antiga, a participação ativa nos interesses e soluções de conflitos internos 

das cidades-estados era uma prerrogativa de alguns indivíduos legitimados enquanto polites 

(cidadãos), seja pelos vínculos de sangue ou uma cidadania conferida individualmente por 

homenagem ou favor prestado à comunidade. Coabitava, nas cidades-estados gregas, uma 

vasta população de não-cidadãos, como estrangeiros domiciliados e submetidos ao domínio 

dos polites, escravos e também mulheres. Desse modo, como defende Guarinello (2008, 

p.36), no “[...] processo inclusivo de constituição das comunidades cidadãs forjou-se 

simultaneamente a um brutal processo de exclusão interna que se tornou cada vez mais agudo, 

na medida em que em algumas dessas cidades cresceram [...]”. 

 As decisões políticas da comunidade eram deliberadas de modo participativo entre 

aqueles que eram reconhecidos e legitimados como cidadãos gregos, que discutiam as 

questões comunitárias em praça pública – ágora– estreando, na Grécia Antiga, esse local 

como a representação pioneira do espaço público, onde se realizavam assembleias públicas, 

concebendo, então, as primeiras formas de expressão da democracia participativa e 

deliberativa, mesmo que, pioneiramente, o acesso à ágora fosse limitado a alguns cidadãos.  

Noutra perspectiva, a cidadania na Roma Antiga deu-se de modo distinto às cidades-

estados gregas, com a formação de um extenso império romano monárquico, em que 

perderam forças os laços comunitários, pois “[...] deixou de representar a comunidade dos 

habitantes de um território circunscrito, para englobar os senhores de impérios, fossem ricos 

ou pobres, habitassem em Roma, na Itália ou nos territórios conquistados.” (GUARINELLO, 

2008, p.43). Porém, ainda na Roma Antiga, a cidadania estrutura-se por meio de um processo 

de exclusão, em que, assim como nas cidades-estados gregas, no império romano, os patrícios 

formavam a oligarquia dos descendentes dos fundadores de Roma e dos proprietários de terras 

que detinham poder econômico, social e religioso, ou seja, os reconhecidamente cidadãos 

constituídos sob a ordem moral de pater-famílias, expressa na figura da autoridade patriarcal 

no âmbito familiar. Ainda entre a população romana, estavam os plebeus, clientes e escravos, 

que buscavam o reconhecimento de seus direitos civis.  

A dimensão da cidadania na Roma Antiga, na figura de um imperador, configurou-a 

com uma sociedade complexa, composta não por apenas cidades-estados de características 

comunitárias e agrárias, como na Grécia Antiga, porém, um imenso império formado por 

povos diversos, organizados em tribos e aldeias, em que os interesses coletivos se esvaíram, 

dando lugar à necessidade de acessão ao poder e o desejo por vantagens e influências 
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socialmente almejadas, as quais poderiam ser garantidas pela aproximação com a realeza 

romana.  

Para Funari (2008, p. 49), a compreensão das noções modernas de cidadania, com 

ênfase nas liberdades, associa-se muito à concepção romana, especialmente, a origem da 

palavra cidadania, que advém do latim ciuitas, que significa “ser livre”, cujo radical ciuis deu 

origem à ciuita, que significa cidade, cidadania e Estado.  

A experiência da Roma Antiga colaborou com importantes institutos característicos da 

concepção do Direito moderno, a exemplo, da luta pelos direitos sociais e pela cidadania 

travada entre os que detinham os direitos civis e os que não se beneficiavam desses, além da 

concessão da cidadania como um dos elementos de cooperação e lealdade entre os povos, da 

realização de eleições e do estabelecimento do voto secreto na república, da consolidação de 

instituições deliberativas como Senado e Câmara, da liberdade como um conceito subjacente 

à cidadania, heranças históricas essas, que, para Funari (2008, p.74), tratam-se, portanto, de 

características que alicerçaram os ideais das Revoluções Inglesa, Americana e Francesa 

ocorridas posteriormente, contextos esses em que se desenvolveram ainda mais as noções de 

direitos civis, políticos e sociais. 

Percorrer o processo histórico da constituição dos direitos é entender a cidadania como 

uma construção coletiva, contínua e motivada pela superação de diferenças sociais, 

econômicas, políticas e culturais dentro da conjuntura espaço-temporal de cada território e 

também pelas lutas entre grupos sociais antagônicos, em que a lógica de inclusão/exclusão de 

direitos move os excluídos para a contestação e transformação do mundo socialmente dado. O 

legado das sociedades greco-romanas antigas e das revoluções burguesas é relevante enquanto 

fundamentos para a ampliação da cidadania nas minorias presentes nos séculos XIX, XX e até 

a contemporaneidade. 

 

Expressões da cidadania 

Apesar da inter-relação entre direitos humanos e cidadania, há que se ater às 

diferenças conceituais de cada um desses conceitos. Benevides (1998, p.41) ressalta a 

importância de situar as distinções entre os direitos humanos e os direitos de cidadania, 

pontuando naquilo que se aproximam e no que se diferem. A autora distingue a cidadania ou 

direitos de cidadania como prerrogativas imbricadas à existência de instituições permanentes 

no ordenamento jurídico e político de um Estado, que legitima os direitos e os deveres de seus 

cidadãos, em um determinado espaço geográfico e período histórico, ou seja, a cidadania é 
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uma prerrogativa limitada à existência de um Estado, consequentemente, as noções de 

cidadania variam de um país a outro, havendo cidadãos brasileiros, cidadãos argentinos, 

cidadãos norte-americanos, etc. Segundo Benevides (1984), a cidadania é uma ideia 

eminentemente política, que não está necessariamente ligada a valores universais, mas funda-

se em decisões políticas de Estados ou de governos. 

Os direitos humanos distinguem-se da cidadania por serem universais, ou seja, os 

direitos humanos no Brasil terão a mesma validade, exigência e respeitabilidade como em 

qualquer outro país, sendo direitos transfronteiras; são naturais, por não se referirem a um 

indivíduo de um determinado Estado, mas serem comuns a todos os homens, e também se 

caracterizam por se referirem à dignidade da natureza humana e por serem direitos que não 

precisam estar amparados por leis para serem exigidos, protegidos e garantidos. A autora 

atribui ao regime democrático a coincidência entre os direitos de cidadania e os direitos 

humanos, mas, ressalta que “[...] em nenhuma hipótese, direitos ou deveres do cidadão podem 

ser invocados para justificar a violação de direitos humanos fundamentais.” (BENEVIDES, 

1998, p.41).  

A cidadania, portanto, funda-se numa multiplicidade de cidadanias existentes e, desse 

modo, autores diversos delimitam, teoricamente, algumas expressões de cidadania, 

formulando conceituações distintas do mesmo objeto. Para Murilo de Carvalho (2003, p.9-

10), a cidadania desdobra-se na titularidade de três direitos: 1) Civis, compreendendo os 

direitos fundamentais à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei; 2) Políticos, 

que se referem à participação do cidadão no governo da sociedade; e 3) Sociais, que garantem 

a vida em sociedade e a participação na riqueza coletiva, compreendendo o direito à saúde, à 

educação, ao trabalho, à aposentadoria, etc. Na concepção de Murilo de Carvalho (2003, p. 9), 

o cidadão pleno seria aquele indivíduo titular dos três direitos; por outro lado, o cidadão 

incompleto trata-se daquele que possui apenas alguns desses direitos, e o não-cidadão é 

aquele que não se beneficia de nenhum desses três direitos. 

Para Benevides (1994), a cidadania distingue-se em ativa e passiva. A cidadania ativa 

delimita o sujeito como portador de direitos e deveres, mas, essencialmente, como criador de 

direitos, para abrir novos espaços de participação política. Já a cidadania passiva é aquela que 

é outorgada pelo Estado, com a ideia moral do favor e de tutela. Semelhante ao conceito de 

não-cidadão proposto por Carvalho, Souza (2003) apresenta a subcidadania, como sendo uma 

formação de um padrão periférico de cidadania nas sociedades modernas.  
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Souza (2003) se apropria do termo “habitus” da teoria de Bourdieu e também da 

ideologia do desempenho condizente com o modelo de produção Taylorista para discorrer 

sobre a formação de uma “pluralidade de habitus”, dividida entre duas esferas de 

reconhecimento de dominação simbólica subpolítica: o “habitus primário”, que permite o 

compartilhamento de uma noção de dignidade fundamental da cidadania jurídico-social, 

predominando o ideário da igualdade homogeneizante, com indivíduos adaptados ao 

desempenho meritocrático, numa estruturação socioeconômica em que o não usufruto de 

direitos é tido como um fracasso pessoal dos excluídos, e não um processo social exclusivo, 

que é aceito por esse “habitus primário” como legítimo e até justo e merecido. O “habitus 

primário” trata-se, portanto, de uma esfera naturalizadora das desigualdades sociais. 

Por outro lado, o autor define o “habitus secundário”, também nomeado, por ele, como 

“habitus precário”, como sendo uma esfera abaixo do “habitus primário”, em que acordos, 

consensos sociais, crenças e predisposições psicossociais formam redes invisíveis e objetivas 

que desqualificam os indivíduos e grupos sociais em “não-gente”, subcidadãos, nas 

sociedades periféricas, a exemplo, o Brasil. Souza (2003, p.188) trata, em sua obra, dos 

obscuramentos das causas das desigualdades entre os cidadãos como uma ideologia ora 

implícita, outra explícita, cuja prática é operante na modernidade tanto nas sociedades 

avançadas quanto nas periféricas. 

Canclini (2006) propõe uma leitura sobre a cidadania na perspectiva do consumo, 

considerando que as transformações na forma de consumir servem para pensar as mudanças 

socioculturais e para exercer a cidadania de modo mais criativo nos espaços públicos. Ao 

associar o consumo à cidadania, ele ressalta a necessidade de haver uma desconstrução das 

concepções que ligam o consumo à irracionalidade e aos desejos desenfreados do 

consumismo. O autor pontua ainda que a seleção e a apropriação de bens e serviços no 

consumo também são processos culturais de apropriação dos aspectos simbólicos e estéticos 

presentes numa racionalidade consumidora, que colaboram na definição de identidades, de 

integração e diferenciação dos indivíduos dentre o social, ordenando politicamente a 

sociedade contemporânea. 

 As diversas expressões de cidadania apresentadas visam colaborar na discussão sobre 

o jornalismo realizado no Brasil, na contemporaneidade, enquanto um campo de 

conhecimento, que pode fundar a sua legitimidade social sob uma ideologia de prestação de 

um serviço ao público, consequentemente, promovendo a cidadania na sua prática. O aporte 
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teórico sobre a cidadania pode contribuir também nas análises sobre que tipo de cidadania o 

jornalismo brasileiro tem realizado em suas rotinas produtivas. 

 

Jornalismo: uma prática social cidadã? 

Nas sociedades democráticas, a existência de uma imprensa livre é exigida como uma 

premissa necessária para a ocorrência de uma legítima democracia validada na importância 

que a informação assume na contemporaneidade, enquanto matéria-prima das liberdades de 

expressão, de opinião, de culto, de reunião. A importância da informação nas sociedades 

contemporâneas é também insumo de um novo direito social em discussão - o direito à 

comunicação, compreendido, em síntese, enquanto uma prerrogativa defensora da pluralidade 

de informações, da promoção da bidirecionalidade na comunicação de massa e da 

democratização de acesso aos meios de comunicação.  

A legitimação do direito à comunicação desponta-se como uma necessidade pertinente 

às novas realidades das sociedades democráticas, movimento esse em que se vislumbra a 

incorporação do direito à comunicação entre os direitos sociais de quarta geração ou o 

prolongamento desse direito por meio da aprovação de uma Declaração Universal sobre os 

Direitos à Comunicação37, podendo se destacar como um avanço nas democracias 

internacionalmente. 

 Além do jornalismo se basear nas premissas das liberdades individuais para justificar 

a sua relevância social, Traquina (2005) resume as mudanças fundamentais ocorridas no 

jornalismo no século XIX, que colaboraram na divisão do processo jornalístico entre os polos 

econômico e ideológico, esse último associado à visão da teoria democrática sobre a 

imprensa, em que “[...] o jornalismo é visto como um serviço público em que as notícias são o 

alimento de que os cidadãos precisam para exercer os seus direitos democráticos.” 

(TRAQUINA, 2005, p.126).  

 O jornalismo no Brasil é resultante, em sua maioria, da influência do modelo de 

produção jornalística dos Estados Unidos, que se difundiu mundialmente no final do século 

XIX e início do século XX, pesando no jornalismo brasileiro fundamentos da profissão, que 

estão amparados nos princípios da objetividade em oposição à parcialidade, a adoção dos 

padrões de redação de notícias por meio do lead, bem como os modelos gráficos e a 

predominância da ideologia econômica da imprensa como empresa. Segundo Silva (2012), as 

fórmulas do jornalismo feito ainda na era do penny press, que iniciam nos anos de 1830, ainda 

                                                 
37 Sobre os direitos à comunicação, vide: MARQUES DE MELO, José; SATHLER, Luciano. Direitos à 

Comunicação na Sociedade da Informação. São Bernardo do Campo: UMESP, 2005. 
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perpetuam-se no Brasil apropriando-se de elementos ligados ao sensacionalismo e 

entretenimento, “[...] haja vista a presença atual de tablóides por todas as capitais brasileiras, 

valendo-se da mesma receita, explorando os mesmos ingredientes básicos: violência, fofoca, 

erotismo, esportes e passatempos.” (SILVA, 2012, p.12).  

Mesmo assim, Silva (2012) defende a existência de um “ideário legitimador” que 

valida a função social do jornalismo como espaço público contemporâneo, esfera essa 

provedora da livre circulação de informações, ideias e polêmicas. 

 

Em termos de ideário regulador, o jornalismo ainda se constrói civicamente 

como a própria alma-mater (literalmente, a mãe que nutre) de uma ética 

discursiva em que, a todo momento, se avalia e questiona o que é melhor 

para todos, o que é bem comum. O jornalismo seria, então, mais que uma 

atividade técnica e econômica, seria o próprio coração do espaço público, 

nele exercendo uma centralidade dinâmica, centrípeta, ao prover, 

coletivamente, os elementos para os juízos formadores de uma opinião 

pública e de uma sociedade auto-reflexiva e, consequentemente, auto-

determinada. (SILVA, 2012, p. 13). 

 

Apesar de o Brasil ser um país de explícitas desigualdades socioeconômicas, o que 

ressaltaria a necessidade de um jornalismo compromissado com princípios éticos e cívicos em 

seus conteúdos, bem como uma atuação enquanto um serviço público tutelado pelo seu 

ideário legitimador, por vezes, o jornalismo contemporâneo proporciona um desserviço à 

sociedade, como defende Medeiros (2013), ao desvirtuar-se de seu papel social de diferentes 

formas, seja direta ou indiretamente, explícita ou implicitamente, de maneira manifesta ou 

latente, podendo desrespeitar e até agredir os direitos de cidadania e os direitos humanos. 

Ao pesquisar a representação da cidadania nos meios de comunicação de massa, a 

partir de uma leitura crítica da mídia, incluso também nessa pesquisa o jornalismo, Tuzzo 

(2014, p.176-177) revela que esses meios, ao apropriarem-se do termo cidadania, na verdade, 

versam sobre a subcidadania em seus discursos, por meio da publicização de uma constante 

busca de direitos por parte do subcidadão, e não a concretização e/ou o exercício pleno da 

cidadania. 

O jornalismo contemporâneo, portanto, cada vez mais se distancia, em suas práticas, 

de seu ideário legitimador de um campo profissional, institucional e de conhecimento que 

possui uma responsabilidade social, ao apostar na reprodução de discursos e modelos 

ancorados no sensacionalismo, no entretenimento vazio, na banalização da violência 

midiatizada, no apelo pelo furo jornalístico e pela rapidez na transmissão da informação, que 

vêm desacompanhados da apuração precisa e da contextualização, levando a erros, boatos, 
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informações superficiais e até condenações injustas. Toda essa leviandade contra a ética 

jornalística ocorre em substituição à informação como um dos princípios para o exercício 

democrático de direitos de cidadania. Desvirtuando-se, assim, o jornalismo de seu campo 

ideológico e de sua responsabilidade social, que lhe garante uma credibilidade social.  

 

Jornalismo de serviço: um gênero jornalístico mais cidadão? 

A prestação de serviço é inerente à natureza do jornalismo, por ser um campo 

profissional de caráter semelhante a um serviço público, e soa quase como uma redundância a 

existência de um gênero como o jornalismo de serviço. Porém, as matérias consideradas como 

“serviços”, tão bem conhecidas pelos jornalistas nas redações de jornais impressos, 

telejornais, rádios e outros veículos de comunicação de massa no Brasil, possuem 

características que as delimitam enquanto integrantes do gênero utilitário na produção de 

conteúdos noticiosos. O jornalismo de serviço é uma categoria discursiva também nomeada 

de jornalismo utilitário, de bem-estar ou de social, que foi classificado assim, a partir de 1980, 

por ser capaz de atender as necessidades da sociedade, por ter um caráter utilitarista para o 

leitor (DIAS et al., 1998, p.7). 

 

[...] o jornalismo de serviço ou utilitário tem características distintas, que 

inclui um conteúdo marcado pelo caráter orientador ou indicador, 

principalmente voltado para a formação de comportamentos. Portanto, o 

jornalismo de serviço possui grande potencial didático e até mesmo aspectos 

ideológicos que vão além do uso simplista e imediato da informação. 

(TEMER, 2013, p. 312). 

 

O jornalismo de serviço integra os gêneros jornalísticos, sendo que esses últimos 

incluem-se numa categoria mais abrangente, a dos gêneros midiáticos, “cuja configuração é 

determinada por suportes tecnológicos (meios de comunicação) que condicionam o uso dos 

códigos de expressões linguísticas.” (MARQUES DE MELO; ASSIS, 2013, p. 24). Os 

estudos sobre os gêneros são importantes variáveis nas pesquisas das Ciências da 

Comunicação (RIBEIRO, Lavina Madeira apud DIAS et al., 1998,p.2), pois delimitam as 

linhas “[...] dos procedimentos analíticos para a compreensão da comunicação, sua natureza e 

suas dinâmicas internas como campo autônomo de conhecimento”. 

A presença do jornalismo de serviço ou gênero utilitário na produção jornalística 

brasileira tem sido recorrente no início desse século XXI, tanto que na nova classificação dos 

gêneros jornalísticos no Brasil, elaborada por Marques de Melo a partir de observações 

empíricas realizadas no jornalismo feito no final do século XX, considera que “na passagem 
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para o século XXI, aparecem outros gêneros: interpretativo, diversional e utilitário, 

disputando espaço com os gêneros precedentes.” (MARQUES DE MELO, 2010, p.25).  

Desse modo, o jornalismo de serviço é cada vez mais presente nas diversas 

plataformas midiáticas, orientando os públicos com informações úteis para enfrentarem os 

desafios do cotidiano. Por exemplo, por meio do radiojornalismo que orienta e recebe a 

colaboração imediata de ouvintes sobre as condições dos tráfegos nas capitais e nas regiões 

metropolitanas brasileiras. No telejornalismo, por exemplo, que realiza reportagens sobre 

economia doméstica, dando dicas para os telespectadores economizarem na aquisição de 

produtos da cesta básica. Nos jornais impressos, a exemplo, com suas notas com informes 

sobre campanhas de vacinação, complementando essa informação com dicas preventivas 

contra doenças. E, por fim, a internet usada pelos jornais com conteúdos complementares e 

específicos para os ambientes digitais, bastante atrativos, devido à possibilidade de uso da 

linguagem hipertextual, além da maior possibilidade de contextualização dos conteúdos, por 

meio de hiperlinks, além de proporcionar o acesso facilitado a qualquer tempo aos conteúdos 

digitais e também uma interatividade por meio de comentários e pela colaboração de 

conteúdos feita pelos internautas. 

A contemporaneidade faz nos ater às transformações socioculturais e a inter-relacionar 

a sociabilidade com os avanços das novas tecnologias de informação e de comunicação, 

destacando um novo modo de viver marcado pelo livre fluxo da informação, pela rapidez e 

pela infinitude de dados e informações disponibilizados nas diversas mídias, bem como a 

possibilidade de uma maior interatividade que ocorre mais nas redes sociais digitais do que na 

imprensa, impondo, desse modo, aos meios noticiosos tradicionais a necessidade de se 

reiventar.  

Além disso, a urbanização da vida social, a relação entre cidadania e consumo e a 

manutenção de uma realidade brasileira marcada pelas desigualdades socioeconômicas entre 

os cidadãos, é nesse panorama que o jornalismo de serviço apresenta-se como uma aposta 

mais cidadã e pertinente para o jornalismo brasileiro ao fazê-lo retomar ou aproximar-se mais 

de sua função social como um elemento essencial à democracia, ao invés, de reproduzir 

conteúdos superficiais, sensacionalistas e para o entretenimento vazio. 

Em nome de um avanço na teoria democrática brasileira, acredita-se, assim como 

Silva defende como pós-jornalismo (2012, p.12-13), que se passou o tempo em que a simples 

difusão de notícias e reportagens era o suficiente para sacralizar o papel institucional da 

imprensa em benefício de uma sociedade livre, democrática e plural. Hoje, exige-se a 
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utilidade pública nas informações jornalísticas, devido às mudanças estruturais no jornalismo 

e a necessidade de sobrevivência econômica e tecnológica da imprensa, bem como a 

constante renovação de sua legitimação social e política, que supera em muito o valor 

mercadológico do jornalismo.  

 

A correlação entre imprensa livre e democracia não deixou de existir, mas, o 

próprio jornalismo passou a cobrar de si mais do que um valor cívico e 

político, passou a querer incorporar algo mais aos fatos, e que não é nem a 

ficcionalização dos mesmos e nem o acréscimo de opinião aos mesmos. Esse 

algo a mais se traduz em serviço. Já não basta ao jornalismo se contentar 

com a oferta de acontecimentos transformados em notas, notícias e 

reportagens. [...] Nesse novo paradigma, é preciso ir além dos fatos, é 

preciso recobri-los de contexto, de utilidade pública, transformando-se a 

função noticiosa numa espécie de serviço público. E embora seja uma 

atividade de mercado, procura caracterizar-se como uma militância de 

terceiro setor, algo como: privado, porém público. (SILVA, 2012, p.13). 

 

Ao se despontar como uma tendência para o jornalismo brasileiro, o jornalismo de 

serviço também carrega em si contradições enquanto sua potencialidade em contribuir para a 

cidadania, especialmente, por sua relação delicada com o consumo, e que, nas piores 

perspectivas, levaria a promoção do consumismo. Nesse sentido, a opção pelo jornalismo de 

serviço não é consenso entre autores, a exemplo, de Oliveira (1999), que, em síntese, refuta o 

jornalismo de serviço como uma saída para a imprensa brasileira, por sustentar-se numa 

concepção teológica neoliberal, cujo princípio ampara-se na constituição de uma sociedade 

em que o consumo seja elevado à categoria suprema de dignidade da cidadania. “O jornalismo 

de serviços, ao considerar unicamente a condição de consumidor do leitor/interlocutor, exclui 

outras possibilidades discursivas desse leitor.” (OLIVEIRA, 1999, p. 50). 

De outro modo, o jornalismo de serviço deve ser compreendido não só como um 

orientador para o consumo de bens, mas, também, especialmente, na orientação dos públicos 

para o uso de serviços públicos e privados, bem como de direitos, atuando como uma 

instância que possa atuar também como formadora de saberes necessários para a vida 

cotidiana. O jornalismo de serviço pode colaborar com a sociedade brasileira, em que os 

cidadãos das classes baixas que não possuem formação educacional e não são atendidos pelos 

órgãos públicos sejam amparados em seus direitos pelas instituições jornalísticas, por meio de 

informações de utilidade pública, pela concessão de voz e até mesmo por meio da prestação 

de serviços básicos, como: matérias jornalísticas para fazer carteira de identidade, mutirões 

para corte de cabelo, orientação judicial, etc., formas legais essas de inserção do público numa 

cidadania elementar, que se revelam mais por tratarem-se de uma preocupação assistencialista 
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da grande mídia do que uma perspectiva libertadora e de transformação revolucionária 

encabeçada pela grande imprensa. 

Sob a perspectiva assistencialista, o jornalismo de serviço teria limitado o seu 

potencial na construção de cidadãos plenos e conscientes de seus direitos. Temer (2013, p. 

324), em referência ao jornalismo de serviço realizado nos telejornais, defende que, apesar da 

significativa presença do material utilitário nos telejornais nacionais, esse ainda é “[...] pouco 

valorizado pelos jornalistas, os quais não dão a devida importância a sua função didática.” O 

jornalismo de serviço ao atuar com uma intencionalidade orientadora, possuidor de um 

elemento pedagógico e uma função didática em seus conteúdos se revela como uma prática 

promotora de uma educação não formal, no sentido de que se trata de ensino de saberes do 

cotidiano realizado por meio da grande imprensa ocorrendo, portanto, fora dos sistemas 

formais de educação. 

 Nesse sentido, o jornalismo de serviço formaria ao informar conteúdos de utilidade 

pública, com maiores possibilidades de ação por parte do receptor, colaborando com os 

públicos para uma melhor qualidade de vida no cotidiano. Porém, na perspectiva de uma 

educação libertadora, essa ação seria nada mais do que uma prática educativa mantenedora do 

status quo, assistencialista e difusionista de saberes numa relação não dialogal entre um 

emissor que se coloca como detentor de conhecimentos necessários e receptores que são tidos 

como aqueles que pouco ou nada sabem, mesmo que os conteúdos sejam progressistas, 

limitando, assim, a capacidade do jornalismo de serviço em formar cidadãos ativos e plenos. 

Como define Canclini (2006, p. 39), são os “desiludidos com a burocracia estatal” que 

passam a procurar a imprensa não somente para representar uma opinião pública, mas na 

tentativa de desfrutar de uma certa qualidade de vida, não sendo possível ainda afirmar que os 

meios de comunicação sejam mais eficazes que os órgãos públicos ao estabelecerem contatos 

com os públicos. Mesmo assim, o cidadão recorre a esses meios noticiosos para conseguir 

serviços, justiças, reparações ou a simples atenção, pois fascinam, porque escutam e geram 

nas pessoas a sensação de que não é preciso se ater a prazos e a burocracias que adiam ou 

transferem as resoluções. 

 Canclini (2006) defende que na aproximação entre cidadania, comunicação de massa 

e consumo é preciso reconhecer os novos cenários das sociedades contemporâneas, em que o 

consumo eleva-se a uma racionalidade, que concebe novas maneiras de informar e ser 

informado, de reconhecimento e de distinção social. Além disso, segundo Vaz (2010), no 

jornalismo de serviço, o compromisso ético entre a separação dos interesses público e privado 
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é uma exigência ainda maior para os profissionais e as instituições jornalísticas nesse tipo de 

jornalismo. 

 

No entanto, se considerarmos os veículos de comunicação a partir da sua 

responsabilidade social, é justamente a relação que une informação e 

formação de comportamentos sociais que torna o jornalismo de serviço tão 

significativo para compreendermos a relação do jornalismo com a cidadania. 

(TEMER, 2013, p.318-319). 

 

Considerações finais 

 O jornalismo de serviço, no Brasil, não sendo um elemento novo dentre as formas 

narrativas presentes nas rotinas produtivas jornalísticas, porém de progressiva manifestação 

na imprensa no início deste século XXI, pode pontuar-se como um canalizador dos anseios de 

uma reinvenção do jornalismo para esse novo paradigma técnico-econômico chamado de 

Sociedade da Informação. Contexto esse em que se prevalece a grande quantidade de 

informações disponíveis nas mais diversas plataformas tecnológicas e de comunicação, 

exigindo, portanto, uma maior competência e responsabilidade social da imprensa e de seus 

profissionais na seleção de informações e na construção de representações da realidade que 

priorizem o conteúdo que forma o público, o orienta, colabora na sociabilidade e no exercício 

da cidadania. Acreditamos que esse gênero jornalístico coloca-se entre as fronteiras da 

comunicação de massa, da cidadania e do consumo, entremeando em suas narrativas 

características de cada um desses três campos, em que a responsabilidade social do jornalismo 

é o fator que deve realçar a nuance da cidadania nos conteúdos noticiosos desse gênero, 

visando realmente colaborar e servir para a democracia e o usufruto de direitos. Por ter uma 

intencionalidade manifesta em ser um gênero de caráter orientador e possuidor de uma 

linguagem didática para os públicos, o jornalismo de serviço pode colaborar com a realidade 

brasileira contemporânea, se realmente for utilizado para escutar e atender as demandas 

sociais. 
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O Jornalismo, o Poder e a Construção de Sentidos38  
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Resumo 

A pesquisa em questão constitui-se uma tentativa de problematizar temas complexos, de 

campos em disputa e contraditórios: as implicações enfrentadas pelo jornalismo no século 

XXI. Partindo-se do princípio de que informar não é comunicar (Wolton, 2011), este artigo 

buscará dialogar com o novo cenário jornalístico na “era da informação” e suas exigências 

transmidiáticas. Para isso, utilizarei como estratégia metodológica a análise do formato das 

entrevistas dos presidenciáveis realizadas pelo Jornal Nacional em 2014. 

 

Palavras-chave: Jornalismo; Crise dos paradigmas; Poder; Construção de realidades; 

Cidadania. 
 
 

O Jornalismo enquanto construção social da realidade 

Pensar a comunicação, bem como produzir conceitos sobre o que seria válido 

enquanto saber, tem sido a preocupação de pesquisadores em relação à amplitude que tais 

estudos têm ganhado, sobretudo, por conta de seu caráter multiforme e da abrangência de 

veículos de comunicação na sociedade do século XXI. O jornalismo, enquanto ferramenta do 

discurso do progresso e desenvolvimento social, contribuiu para a tentativa de unificação de 

diálogos, para definição do que pode ser considerado “a realidade” ou o que é de “interesse 

público”. Uma das características do Jornalismo, que faz dessa atividade um campo tão 

complexo de estudo, é a sua pretensão de narrador dos fatos sociais. A pretensão de verdade 

presente no discurso jornalístico é o que o diferencia de outras narrativas midiáticas (novelas, 

programas de auditório, filmes, entre outros). Essa tem sido a característica norteadora da 

maior parte das pesquisas do Jornalismo enquanto instituição moderna: para que determinado 

fato ou acontecimento se legitime, faz-se necessária a sua divulgação via jornal. Nesse 

contexto, o discurso moderno necessita deste tipo de comunicação mediada para poder 

propagar seu discurso civilizador/educacional (NOVAES, 2005). 

  

Os meios de comunicação social foram parte integrante do drama de 

estruturar e divulgar a informação, que constitui depois base para a formação 

do conhecimento. Os relatos informativos não só conferem às ocorrências a 

                                                 
38 Trabalho apresentado no GT 01 – Jornalismo e Cidadania do VIII Seminário de Mídia e Cidadania (SEMIC) – 

Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 20 e 21 de outubro de 2014. 
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sua existência como acontecimentos públicos, como também, lhes atribuem 

um certo caráter, na medida em que ajudam a dar forma à definição pública 

dos acontecimentos, atribuindo-lhes de forma selectiva pormenores ou 

particularidades específicas. (TUCHMAN, 2002, p. 97). 

  

Para Gaye Tuchman (2002), a informação mediada pelo jornalismo não apenas tem o 

poder de confirmar a ocorrência de determinado fato, como também interfere no sentido ou 

conhecimento de determinado fato. Ao “dar voz” a determinados sujeitos e silenciar outros, o 

discurso jornalístico apresenta em sua estrutura o que deve e o que não deve ser visto, 

problematizado e de domínio público. As informações jornalísticas não apenas mantêm uma 

coletividade interagindo sobre determinados temas, mas ainda contribui para a construção dos 

conceitos, valores, ideais filtrados culturalmente por cada receptor destas informações. Nesse 

cenário, entende-se que “não há discurso natural na comunicação; cada um dos envolvidos 

deve esclarecer o que lhe interessa e especificar o lugar de onde se fala” (WOLTON, 2004, p. 

55). O discurso jornalístico, assim como a dramaturgia, constrói suas narrativas a partir de 

noções de tempo/espaço que visam não apenas seduzir seu público, mas construir significados 

simbólicos a partir da representação que produzem da realidade.  

Gislene Silva e Felipe Pontes (2009), afirmam que o jornalismo não deve ser pensado 

apenas como construção de um grupo que ocupa as esferas do poder econômico ou político, 

mas que deve ser compreendido como uma ferramenta da vida em sociedade e não para a 

sociedade. 

 

A construção da realidade social ou social da realidade no jornalismo não 

pode ser vista apenas do ponto de vista de quem o produz. Se a realidade 

social somente for abordada a partir dos modos de apuração da notícia e das 

intencionalidades de seus profissionais, a integralidade da instituição 

jornalística fica mal compreendida; e a participação do campo jornalístico na 

sociedade torna-se subsumida a um jogo de “construtores da realidade 

cotidiana”, em que os indivíduos ganham um poder maior do que o papel 

que desempenham. A instituição do que é o jornalismo não surgiu apenas da 

necessidade de emissão de assuntos a uma esfera pública de interessados. O 

jornalismo deve ser visto como uma instituição do público e não apenas para 

o público. (PONTES; SILVA, 2009, p. 50). 

 

 Essa tem sido uma das complicações para os estudos da comunicação e do jornalismo, 

pois grande parte das pesquisas até o início do século XXI pautava-se em uma visão de que os 

receptores agem de forma passiva e pacífica diante de seus produtos midiatizados. Tanto a 

Teoria Funcionalista quanto os “revolucionários” da Escola de Frankfurt compreendiam que 

os meios de comunicação social funcionavam apenas como uma ferramenta eficaz para o 
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capitalismo, que era capaz de formatar padrões hegemônicos de comportamento e 

compreensão do mundo. Compreender o jornalismo apenas como uma ferramenta 

instrumental do capitalismo seria negar que os sujeitos sociais são capazes de renunciar seus 

discursos. Como aponta Gislene Silve e Felipe Pontes (2009), a mídia e o jornalismo não 

devem ser compreendidos apenas como discursos das lógicas de poder, pois ele só se legitima 

enquanto tal porque a sociedade o potencializa. O jornalismo não possui o “super poder” de 

formar identidades hegemônicas, ele expõe o que a sociedade quer ver, uma vez que seus 

discursos têm como razão de ser a obrigatoriedade de serem consumidos. Nesse sentido, tem-

se claramente uma relação de negociação entre mídia e sociedade, cada vez mais pautada no 

conceito de realidade social construída a partir do interacionismo entre instituição (jornal) e 

subjetividades (eu). 

 

De hecho, este espacio público simbólico está poblado por um extenso e 

cambiante espectro de agentes sociales entre los que podemos incluir a los 

siguientes: gobiernos, associaciones de pequenos y medianos negócios, 

sindicatos, grupos de presión de todo tipo (cuya aportación está, por 

supuesto, también mediada por las noticias), família y amigos. 

(O’DONNELL, 2007, p.38) 

 

Hugh O’Donnell (2007) afirma que as notícias propõe certas definições da realidade 

como construção social e ideológica, elas não refletem e nem representam a realidade de fato. 

O jornalismo, além de construir determinada realidade a partir do contexto em que está 

inserido, ainda consegue legitimar-se enquanto verdade, bem como portador de certa 

autoridade para divulgação dos fatos sociais, pela legitimação que os agentes sociais, citados 

acima pelo autor, promovem. Ser ou comportar-se como o “mensageiro da verdade dos fatos” 

faz do jornalismo, assim como da história, instituições de poder/saber que estão 

constantemente em diálogo com os postulados dos agentes da vida moderna.  

 Um dos autores que mais se preocupou em problematizar o conceito de verdade e sua 

relação entre o poder/saber foi Michel Foucault, com o intuito de questionar os postulados da 

modernidade, bem como do pensamento racional predominante no Ocidente, esse autor 

perpassa esta discussão em todas as suas obras. Foucault afirma que associamos os discursos 

ao sentido de verdade como se esta tivesse o propósito de libertar amarras ou revelar o oculto. 

 

[...] só aparece aos nossos olhos uma verdade que seria riqueza, fecundidade, 

força doce e insidiosamente universal. E ignoramos, em contrapartida, a 

vontade de verdade, como prodigiosa maquinaria destinada a excluir todos 

aqueles que, ponto por ponto, em nossa história, procuraram contornar essa 
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vontade de verdade e recolocá-la em questão contra a verdade, lá justamente 

onde a verdade assume a tarefa de justificar a interdição e definir a loucura. 

(FOUCAULT, 1996, p. 20). 

 

Tendemos a associar a verdade àquilo que traz benefícios, talvez calcados no discurso 

cristão: “Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará”. Porém, historicamente, o conceito 

de verdade tem sido não apenas dito, mas, sobretudo, executado de forma a negar todo aquele 

ou aquilo que não esteja inserido dentro de afirmações consideradas “verdadeiras”. Foucault 

produz significativos ataques à pretensa moral ocidental no que diz respeito à modernidade, 

civilização ocidental, ciência e todas as formas de “emancipação” humana forjada no seio do 

discurso capitalista. Nesse sentido, o autor problematiza como foi construída a figura do 

louco: foi a forma que a ciência encontrou para eleger determinado padrão de comportamento 

e controle de si e o “louco” constitui-se, justamente, aquele que rompe com as “normas” de 

civilidade do discurso ocidental moderno. 

 Mas, o que seria a “verdade” dos fatos? Existe esta verdade? É possível retratar o fato 

tal qual ele ocorreu? Para Souza (2002), a verdade jornalística se caracteriza por ser uma 

verdade adjetiva e retórica, na medida em que precisa mostrar-se por meio de argumentos 

para ser percebida como tal. Assim, a noção de uma verdade que se sustenta por estar 

relacionada a uma realidade exterior perpassa a formação socio-histórica do jornalismo. 

(FRANZONI; RIBEIRO; LISBOA, 2011, p. 49). De acordo com as autoras acima, o 

significado de verdadeiro para o jornalismo seria produzir um valor de verdade por meio de 

um discurso que relata o acontecido em oposição ao que não ocorreu. A construção da 

“realidade dos fatos” é formada por uma série de argumentos que buscam legitimar esse 

caráter “jornalístico” da informação: fotos, vídeos, entrevistas com autoridades (médico, juiz, 

secretário de Estado, professores, entre outros). Além de construírem uma narrativa linear dos 

fatos, uma história que tende a uma ideia de progresso com um início, meio e fim, feliz ou 

trágico. Esta verdade adjetiva e retórica é visível no jornalismo, uma vez que determina um 

conjunto de “eleitos” para conseguir legitimar a “verdade” do acontecimento narrado, 

estabelecendo dessa forma uma relação nada democrática entre a construção da notícia e a 

sociedade.  

Em tempos de informação instantânea e de tempo real, via rede social, por exemplo, a 

própria “utilidade” da função do jornalista passou a ser questionada. Tendo em vista que toda 

e qualquer pessoa pode divulgar fatos/fotos/vídeos narrando qualquer tipo de acontecimento 

em redes sociais. Nesse cenário, a credibilidade do jornalista e de seu ofício precisa de um 
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refinamento bem maior do que em momentos anteriores a toda essa revolução tecnológica no 

universo da comunicação. 

 

As relações entre informação e verdade tornam-se então mais complexas. 

Outrora, nas sociedades fechadas e não democráticas, o sigilo era regra, e as 

informações muitas vezes tinham como objetivo fazer surgir a verdade. Mas 

hoje, quando todo mundo informa já não é sinônimo de verdade, porém não 

sendo por isso sempre falsa. Está muitas vezes entre o verdadeiro e o falso, 

obrigando a informação – imprensa a radicalizar-se na investigação, nas 

revelações, na divulgação de segredos, para distinguir-se desse mar de 

informações que a macaqueia. Não somente a complexidade das situações 

econômicas e institucionais torna difícil a relação entre informação e 

verdade, mas, além disso, a onipresença da informação e da comunicação na 

estratégia dos atores muda o sentido de verdade. (WOLTON, 2004, p. 271). 

 

A noção do Jornalismo enquanto propagador da “verdade dos fatos” passa a ser 

questionada40. Neste contexto, o jornalismo ainda concorre com o caráter do instantâneo 

vivenciado com a nova “febre” das redes sociais, como o twitter e facebook, que funcionam 

como amplas plataformas não só de entretenimento como também de vitrine publicitária e 

informativa (consegue atender às demandas de uma multiplicidade de públicos, desde os que 

consomem nas grandes quanto nas pequenas empresas).  

 

“El público ya no es pasivo; ha cobrado vida con la actividad. La 

gente puede obtener su información de, literalmente, miles de fuentes 

de todo el mundo. Podemos tener la noticia desde diferentes 

perspectivas, situada en un rico contexto histórico, y contada con una 

gran diversidade de modalidades comunicativas” (PAVLIK, 2005, 

p.64) 

 

Cada usuário pode postar o que bem entende, inclusive fatos que considere de 

interesse público, sendo algumas vezes mais rápido e eficaz que parte dos jornais. Além de 

possibilitar múltiplas análises dos conteúdos jornalísticos que, na sua grande maioria, acabam 

circulando como forma de crítica aos seus discursos. Analisando a atual conjuntura, qual seria 

então o papel do jornalismo? O que faz do jornalismo um meio mais respeitado que outros 

tipos de informação, como a que circula nas redes sociais? Wolton (2004) aponta que a 

credibilidade que o jornalismo e o jornalista adquiriram encontra-se em crise: 

 

                                                 
40Até porque o século XXI foi responsável por uma das maiores crises já vivenciada pela ciência: o seu status de 

“verdade absoluta” está cada vez mais sendo reduzido, ao mesmo tempo em que se abre espaço para 

compreendê-lo como mais um discurso que se pretende verdade e busca poder. 
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Os jornalistas aproveitam-se desses fatores, mas o público vê a diferença 

entre os discursos e a realidade. Ele é consciente da defasagem entre o 

discurso de neutralidade e as mil maneiras que as mídias se ligam pelos laços 

financeiros, presos às múltiplas cangas dos mundos industrial, financeiro e 

político. Se a história mostra que a informação sempre foi unida ao dinheiro, 

nunca esses laços foram tão fortes, principalmente em razão do 

desenvolvimento das diversas indústrias de comunicação, e nunca a 

informação e a comunicação tiveram um papel tão importante na sociedade. 

O resultado, pelo menos para o público, é que algo do “contrato de 

confiança” quebrou, sem que isso deixasse os jornalistas preocupados. Não 

se acredita em mais nada “naturalmente”. (WOLTON, 2004, p. 279). 

 

Segundo Dominique Wolton (2004), a indústria jornalística cresce mesmo com o 

aumento do descrédito no jornalista, bem como no seu ofício. Situação, no mínimo, complexa 

para ser compreendida no mundo capitalista e ao mesmo tempo em que carrega uma das 

principais características deste sistema – a contradição. Para Wolton, um dos principais 

fatores dessa crise “pós-moderna” encontra-se na ausência de uma cultura da “auto avaliação” 

tão necessária tanto para o Jornalismo quanto para o profissional da área, pois ambos não 

estão habituados a receberem críticas, ao contrário do que se diz. O diálogo existente entre a 

academia e o mercado de trabalho é marcado por divergências de perspectivas – esferas que 

representam o intenso conflito entre teoria e prática. Nesse contexto, qual seria então a 

importância do jornalismo/jornalista na sociedade do século XXI? E o tal “poder” do 

jornalismo, é possível percebê-lo em nosso tempo? Já que se questiona atualmente o pretenso 

caráter de “verdade” no discurso jornalístico, para que serve então tal atividade?  

 

O novo jornalismo? Breves reflexões sobre o inesperado 

A primeira entrevista realizada com os presidenciáveis no dia 28 de agosto de 2014 

chocou o telespectador brasileiro. Tal fato pôde ser percebido no impacto evidenciado nos 

comentários em redes sociais, blogs e outros jornais. Mas, o que chocou tanto os receptores?  

Sem dúvida, ouso dizer, que o formato das entrevistas realizadas em meros 15 minutos pelos 

jornalistas William Bonner e Patrícia Poeta inovou não apenas tal plataforma midiática, mas, 

sobretudo, o que se pensa sobre o jornalismo, sua função e seu caráter investigativo. 

Ora, para um país que recentemente vivenciou políticas como o AI-5 em 1968, tal 

postura do Jornal Nacional foi, no mínimo, assustadora. A ruptura da estratégia linear de 

entrevistas parece-me ter sido a “mola propulsora” do jornalismo global, que recebeu várias 

críticas nas manifestações de junho/julho de 2013 e as realizadas em vésperas da copa de 

2014. Não me deterei a realizar uma análise discursiva das respostas dos candidatos, o que 

analisarei é a mudança de postura do Jornal Nacional diante do cenário político atual: 
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jornalismo questionador, investigativo e de enfrentamento com as estruturas de poder vigente. 

Algo, até então, jamais vivenciado com tanta intensidade por esse veículo de informação. 

As entrevistas iniciavam com questões polêmicas que envolveram todos os 

presidenciáveis, muitos deles envolvidos em escândalos de corrupção, com discursos e 

propostas políticas contraditórias às suas gestões, percalços vivenciados pela trajetória de seus 

partidos políticos, entre outros aspectos. Os entrevistados recebiam certo tempo para 

responder às “saias justas” que os jornalistas os colocavam, contudo, na maioria das vezes, os 

jornalistas interpelavam suas respostas. Talvez, esta tenha sido a característica que mais 

surpreendeu o telespectador brasileiro, que pela primeira vez na história da televisão 

brasileira, se deparou com a ruptura de um jornalismo marqueteiro e viu a maior emissora de 

comunicação da América Latina se comportar como cobradora de prestação de contas para 

com os pagadores dos maiores impostos da A.L. 

Arrisco-me a investir em três hipóteses que podem explicar a mudança do formato 

deste telejornal: 

a) A cobrança nas ruas evidenciadas nas manifestações ocorridas em 2013, em que 

esta emissora de comunicação foi alvo de inúmeras críticas. Ver imagem em 

anexo; 

b) O impacto da copa mundial ocorrida no Brasil: sem dúvida, este foi um dos 

motivos que mais impulsionou as manifestações não apenas em 2013, mas também 

às vésperas do evento; 

c) Parece-me que o jornalismo contemporâneo se viu na necessidade de incorporar o 

“espírito das redes sociais”: em tempos de convergência midiática, não há como 

negar o impacto das mídias alternativas na sociedade contemporânea. 

 

Cremilda Medina (2013), em um ensaio na Revista Matrizes, discute os cenários das 

manifestações ocorridas em 2013, na qual ela participou de algumas, como relata em seus 

escritos. A autora promove neste texto um debate acerca da sociedade “pós-moderna” 

considerada como “apolítica”, “revolucionária de facebook” e individualista a partir de um e-

mail enviado ao seu neto explicando sobre o “boom do gigante acordado”. Relata a autora: 

 

Não se sabe ainda no que vai dar, mas uma coisa é certa – vários estereótipos 

vêm abaixo. Por exemplo: que a juventude pós-moderna é individualista e só 

procura a própria satisfação e expressão na internet, ao contrário, vai à rua 

em busca de coletivismo, da solidariedade intergrupal, intertribal, 

sintonizada que está com as causas da sociedade contemporânea como 
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mobilidade urbana, qualidade de vida, educação, saúde, desgosto com o 

estado geral das instituições na democracia mal acabada; que o brasileiro não 

é aquele sujeito pateta que engole o que os marqueteiros querem lhe enfiar 

garganta abaixo, ao contrário, de um chega pra lá nas bandeiras que 

encobrem a incompetência política (de governos e partidos, executivo, 

legislativo e judiciário) e não agem com presteza contra a corrupção; que o 

tônus nacional, embora vibre com o futebol e o carnaval, sabe distinguir os 

limites da propaganda eleitoral que se apropria desses valores míticos e os 

transforma em manipulação dogmática (MEDINA, 2013, p. 46). 
 

Não há como medir, de forma quantitativa e milimétrica, o quanto as novas 

plataformas comunicacionais modificaram as estruturas do fazer e do pensar jornalístico. 

Contudo, Karam e Cristofoletti (2011), nos indicam alguns fatores chave que o jornalismo da 

era da “cibercultura” não pode deixar de explorar. Em resumo, o consumidor de informações 

do século XXI tornou-se um sujeito que exige maior transparência, credibilidade e, 

sobretudo, quer ser agente neste processo de mediação de informações. Os “ciber 

navegadores” não se contentam em apenas ler as matérias jornalísticas, sejam elas impressas 

ou on-line, eles anseiam por comentá-las nas agências de notícias, nas redes sociais, no 

trabalho, na roda de amigos, entre outros. Para Karam e Cristofoletti (2011, p. 82), os 

consumidores da era “pós-revolucionária” exigem não apenas investimento nas engenhocas 

modernas, mas prezam ainda por maior “variedade e intensidade de fiscalizações morais ao 

próprio fazer jornalístico, em sua técnica, sua ética e sua estética”.  

 

O Jornalismo não poderá renunciar à função que construiu para si a duras 

penas, nem poderá se desprender da responsabilidade social que lhe é 

inerente, já que seus movimentos afetam as reputações de terceiros e parte 

substancial do entendimento do que é realidade. O jornalismo não poderá se 

distanciar do interesse público. Se quebrar esses contratos históricos, estará 

negando suas reais vocações, permitindo que o público se distancie 

perigosamente e passe a considerá-lo prescindível, descartável, 

desnecessário. O ocaso pode estar nesta chave – a utilidade -, e se o 

jornalismo mostrar-se irrelevante ou não fundamental, pode ser 

simplesmente substituído por outras formas de atualização e conexão com o 

cotidiano. (KARAM; CHRISTOFOLETTI, 2011, p. 96). 
 

Ora, os autores acima conseguiram explicar de forma essencial a necessidade de 

transformação do jornalismo brasileiro diante das eleições presidenciáveis: não há mais como 

compreender o receptor como um sujeito passivo e pacífico como sugeriram as teorias 

funcionalistas do século XX. Se o jornalismo brasileiro não se reinventar, ele será mais uma 

plataforma midiática abandonada na era do “pós-tudo”, em que o capitalismo e seus 

consumidores se tornam cada vez mais exigentes, querem ser agentes nos discursos 

jornalísticos e não meros telespectadores bestializados. Parece-me que o povo brasileiro 
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compreendeu que a “revolução não será televisionada” e que caso esta plataforma ainda 

queira ter alguma credibilidade, terá que compreender as novas exigências dos “ciber 

revolucionários” que também compreendem as inúmeras desigualdades sociais vivenciadas no 

país. 

 

El concepto de receptor como “sujecto activo” es la de una persona que 

reacciona ante los medios, disfruta con su uso, reflexiona sobre ellos, 

seleciona sus contenidos y es capaz de interpretalos. Y, además, y eso es 

importante, considera que le ayudan a desarollar su identidade. Por lo tanto, 

la relación que existe entre el público y los medios implica una interación 

que va en aumento, hasta el punto en que actualmente puede hablarse de una 

“tomada de poder” del receptor que está modificando las condiciones de 

producción del sistema mediático. (FONTCUBERTA, 2006, p. 21). 

 

 Mar de Fontcuberta (2006) discute o poder dos receptores na sociedade 

contemporânea, o autor demonstra otimismo a ponto de enxergar como desenvolvimento da 

cidadania a participação e interferência dos receptores via ferramenta digital. Para o autor, a 

internet “nos es la causa sino un resultado de la transformación del sujeto humano, de un 

nuevo tipo de conocimiento, a sua vez, implica el surgimento de un nuevo ciudadano" 

(FONTCUBERTA, 2006, p. 21). O autor considera os meios de comunicação fundamentais 

na construção de sentidos, comportamentos e identidades na sociedade contemporânea, além 

de se ver obrigado a “ouvir” seu público e pautar-se pelas necessidades que cada vez mais 

estão sendo expostas em meios de comunicação alternativos, como blogs e redes sociais. 

 

Os receptores negociam, filtram, hierarquizam, recusam ou aceitam 

incontáveis mensagens recebidas, como todos nós, diariamente. O receptor, 

que nunca foi passivo, está cada vez mais ativo para resistir ao fluxo de 

informações. Seria mais adequado falar em receptor-ator para destacar o 

aspecto dinâmico desta função. (WOLTON, 2011, p.18). 

 

O autor acima discute os desafios do império tecnológico da informação. Para ele, o 

grande desafio do século XXI continua sendo o de séculos anteriores: o comunicar. Tarefa 

complexa e que exige um exercício de alteridade e diálogo com os universos distintos dos 

receptores cada vez mais singulares. Logo, tal situação exige do jornalismo, enquanto um dos 

dispositivos mais eficazes do discurso da modernidade, que ele se reinvente muito além das 

perspectivas técnicas, mas que se questione quanto à sua práxis e sua utilidade nesta 

sociedade dita “pós-moderna”. 
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 O jornalismo pode ser pensado como uma atividade técnica, operacional, 

informacional ou mesmo burocrática? Ou será que seria mais sensato compreendê-lo como 

narrativas construídas a partir das relações de poder em que ele está inserido? Escolhi 

começar o fim desta breve pesquisa com perguntas, por não considerar pertinente que a 

ciência permaneça com a atitude arrogante de definir, nomear ou conceituar questões ou 

problemas sociais complexos, singulares e situados em determinado tempo e espaço. Penso 

que, no máximo, o que podemos realizar com a atividade científica seria problematizar 

algumas questões mais urgentes vivenciadas em nossa sociedade. Nesse sentido, o jornalismo 

aqui é pensado como discurso: 

 

Não há absolutamente instância suprema. Há regiões onde esses efeitos de 

verdade são perfeitamente codificados, onde os procedimentos pelos quais se 

pode chegar a enunciar as verdades são conhecidos previamente, regulados. 

São, em geral, os domínios científicos. No caso das matemáticas, é mais 

flutuante. E depois, afora às ciências, têm-se também os efeitos de verdade 

ligados ao sistema de informações: quando alguém, um locutor de rádio ou 

de televisão, lhe anuncia alguma coisa, o senhor acredita ou não acredita, 

mas isso se põe a unicamente porque foi pronunciado daquela maneira, 

naquele tom, por aquela pessoa, naquela hora. (FOUCAULT, 2006, p. 233). 

  

Nessa entrevista, Foucault questionado acerca do problema de seus estudos chega a 

confessar que por muito tempo achou que seu problema estivesse relacionado à análise dos 

saberes e dos conhecimentos, porém, acabou por compreender que estes, definitivamente, não 

seriam a sua maior inquietação. Foucault afirma que seu verdadeiro problema é o poder, 

assim como o de todo mundo. O autor rebate as críticas que o fizeram de que ele enxergava 

“poder em tudo” quando tentava problematizar a complexidade existente na microfísica do 

poder. Foucault (2006) esclarece nesta entrevista que a Arqueologia do Saber (1972), não se 

trata de um estudo de metodologia – motivo que levaram a chamá-lo de estruturalista, nem 

tampouco de revisão crítica da linguística, mas trata-se de discussão sobre a busca de 

instrumentos epistemológicos que deem conta de compreender as multifaces do poder. 

Foucault ainda afirma a sua incapacidade de definição de ferramentas que consigam dar conta 

da complexidade do poder, por isso ele compreende que há uma necessidade de discutir como 

o poder é exercido e não tentar a “saga impossível” de defini-lo e esquadrinhá-lo. Contudo, o 

que mais nos interessa neste trecho do autor está relacionado aos “efeitos de verdade” 

construídos a partir do discurso dos meios de comunicação social. Para Foucault, existe a 

possibilidade de que o receptor acredite ou não nos enunciados midiáticos, mas ele afirma que 

tais instituições já carregam em si o “escudo de detentor da verdade dos fatos”, em outras 
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palavras, o jornalismo é compreendido aqui como um dos dispositivos da modernidade nas 

estratégias de saber-poder. 

 

A leitura passiva de jornais e seus placards, assim como o pequeno número 

de significativas revistas e livros, indicam a dominação da conversação pelo 

jornal e a onipresente influência da descontinuidade que, certamente, é a 

característica do jornal, bem como a do dicionário. Há intimidade na relação 

-, mas ela não é acompanhada pelo estímulo que vem dos contatos de uma 

mente em livre associação com outra, seguindo o encadeamento de ideias. 

Como apontou Graham Wallas, pouquíssimos homens que escrevem em um 

jornal diário produziram um trabalho original importante. Podemos concluir 

com as palavras de Schopenhauer, “renegar nossos próprios pensamentos em 

prol de um livro é um pecado contra o Espírito Santo”. (INNIS, 2011, p. 

287). 

 

 O autor acima foi referência em seus escritos sobre comunicação por não ter tido 

“pudor” em proclamar denúncias do tipo: “Percebeu que comunicação é poder. Impossível 

não se chegar a essa conclusão. Compreendeu, o que já é mais relevante, que esse poder em 

grande parte vem do controle dos suportes da comunicação” (MACHADO, 2013, p. 50). 

Juremir Machado aponta algumas contribuições de Innis para o saber comunicacional: ele foi 

um dos precursores da crítica ao império da tecnologia comunicacional. Para ele, quanto 

maiores forem os empenhos de tecnologização da informação, maior será também o poder de 

controle dos processos comunicacionais. Harold Innis, através do seu The Bias of 

Communication (1951), indica que as transformações culturais estão intimamente envolvidas 

com suas criações tecnológicas. Também não deixou de denunciar as relações de dependência 

que o jornalismo e seus atores possuíam na medida em que o âmbito tecnológico ingressava 

como parte substancial da cultura ocidental. “As condições da liberdade de pensamento 

correm o risco de serem destruídas pela ciência, tecnologia e mecanização do conhecimento e, 

com isso, a civilização ocidental” (INNIS, 2011, p. 285). Harold Innis compreendia que a 

ciência, assim como os meios de comunicação, poderia promover cada vez mais o controle e a 

vigilância dos habitantes de determinada cultura. Sua proposta era a de que a comunicação se 

desse de forma oral, pois ele a compreendia como a única forma humanizada de promoção do 

diálogo entre humanos: de forma bem pessimista, ele enxergava que a mecanização da 

comunicação levaria não só a um excesso de informações, mas, sobretudo, a uma 

desconfiguração das relações interpessoais que apenas a comunicação oral possibilitava. 

Partindo desta perspectiva, parece-me que o jornalismo pode ser compreendido da seguinte 

forma: 
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A mídia é quem cria a realidade social. Os acontecimentos chegam a nós 

através da mídia e são construídos através da sua realidade discursiva. Em 

nossa sociedade, é a mídia quem gera a realidade social. Portanto, o processo 

de construção da realidade social, depende completamente da prática 

produtiva do jornalismo. (ALSINA, 2009, p. 46). 

 

 Miquel Alsina (2009) afirma ainda que: 

 

[...] o sistema da mídia é também um campo de discussão entre os diferentes 

agentes envolvidos. Os três agentes principais que entram em jogo com 

diversos interesses são: a) os produtores da comunicação, b) as forças 

políticas, c) os grupos econômicos internos e externos do setor. Todos eles 

intervêm tanto na produção quanto na circulação da informação. (ALSINA, 

2009, p. 55). 

 

 O jornalismo cumpre na sociedade moderna aportes multifacetados: advogado das 

causas impossíveis; publicitário; construtor de líderes de opinião; o justiceiro; utilitário; 

melodramático; informativo; e demagogo. Parece-me que há na relação entre jornalismo e 

sociedade uma negociação de valores, condutas e perspectivas de mundo, por isso a 

importância que John Thompson (2008) dá a uma leitura da mídia contextualizada, essencial 

para repensar a pesquisa em comunicação e o fazer jornalístico. 

 

[...] a recepção é uma atividade situada: os produtos da mídia são recebidos 

por indivíduos que estão sempre situados em específicos contextos sócio 

históricos. Estes contextos se caracterizam por relações de poder 

relativamente estáveis e por um acesso diferenciado aos diversos recursos 

acumulados. (THOMPSON, 2008, p. 42). 

 

 Ora, cabe aqui uma breve reflexão um tanto filosófica acerca dos estudos da 

comunicação e sua relação com o discurso da modernidade. Thompson (2008), leitor e crítico 

da teoria da esfera pública habermesiana, critica com certa contundência o panoptismo de 

Michel Foucault em Vigiar e Punir. Para Thompson (2008), Foucault (1987) não falou de 

comunicação de forma direta e não teria sido capaz de compreender as relações de poder a 

partir da comunicação mediada. Levando em consideração todo legado para os estudos da 

comunicação que Thompson traz para a teoria social da mídia, que é inegável, contudo sinto-

me na necessidade de problematizar a leitura que este autor faz de Foucault, tendo em vista 

que os dois autores são citados nesta pesquisa para analisar o processo comunicacional. Vê-se 

a necessidade de compreender certa falta de diálogo ou mesmo de possibilidade de leituras 

que Thompson tenha feito sobre Foucault. Para Thompson, o panoptismo de Jeremy Bentham 

discutido por Foucault refere-se a uma perspectiva do poder de forma verticalizada. Tanto que 
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a crítica que ele faz a Foucault não coincide com o processo de empoderamento construído a 

partir do conceito de microfísica do poder, em que o autor faz justamente o contrário do que 

Thompson afirma que ele concluiu com a discussão do panoptismo. Com Bentham, Foucault 

estava criticando justamente o discurso da modernidade disciplinar presente na filosofia dos 

contratualistas. Bentham junto com Rousseau são base para o pensamento filosófico da 

modernidade. Farpas à parte, o fato é que Thompson (2008) dialoga em demasia com a 

discussão trazida por Foucault em Arqueologia do Saber, em que tal autor discute a 

necessidade de pensar o discurso a partir das condições de enunciações e de suas 

regularidades discursivas. Ora, tal perspectiva casa com a proposta da Teoria Social da Mídia 

problematizada por Thompson (2008) como se pode perceber na citação trazida acima. Para o 

autor, os processos comunicacionais (incluindo produção, veiculação e recepção) só podem 

ser compreendidos de forma contextualizada, específica a cada sujeito que a recebe. Logo, 

pensar os processos comunicacionais é pensar nas relações de poder que incluem desde as 

estratégias das políticas comunicacionais até as suas materializações, evidenciadas pelos 

estudos de recepção. Relações que podem ser pensadas para além de uma relação de poder 

totalizador e homogeneizante da mídia, mas a partir das fissuras, brechas e rupturas de poder 

existentes no processo da comunicação mediada.  

 

O enunciado não é lateral nem vertical, ele é transversal, e suas regras são do 

mesmo nível que ele. [...] Mesmo quando parecem operar dentro de uma 

mesma língua, os enunciados de uma formação discursiva passam da 

descrição à observação, ao cálculo, à instituição, à prescrição, e também por 

um número equivalente de sistemas ou línguas. Acreditamos que um 

enunciado, uma família de enunciados, uma formação discursiva, segundo 

Foucault, define-se antes de mais nada por linhas de variação inerente ou por 

um campo de vetores que se distribuem no espaço associado. (DELEUZE, 

2005, p. 17-18). 

 

 Para Foucault, pensar a crítica da modernidade requer desestruturar as epistemologias 

homogeneizantes das esferas de poder/saber, isso está presente desde a História da Loucura. 

Na Arqueologia do saber, o autor vai propor que a análise da língua se dê pelas suas 

regularidades, fugindo da tentativa de “investigar o que tem por trás do manto” ou mesmo 

uma origem de tal dito ou escrito. O que importa é discutir como se dão estes ditos e não 

outros. Trazendo esta compreensão para os estudos da comunicação, requer pensarmos muito 

mais em relação de trocas/disputas de poder entre instituições, sociedade e empresas 

comunicacionais. 
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 Enfim, encerro esta discussão com Dominique Wolton (2006, p. 20), dentro de uma 

perspectiva crítica e ao mesmo tempo otimista: “Comunicação, incomunicação, coabitação 

são os desafios democráticos do início do século XXI”. Comunicar requer pensar que a sua 

matriz epistemológica deve sempre partir de princípios democráticos. Em concordância com a 

perspectiva desse autor, pressupõe-se que informar não é comunicar, tendo em vista que a 

comunicação do espetáculo transformou-se bem mais em mercadoria do que efetivamente em 

uma atividade de utilidade pública. Comunicar, portanto, exige o “olhar para o outro”, a 

tentativa de diálogo que não se resuma à mera tolerância, mas que dê espaços de fala. Logo, a 

investida tecnológica do cenário comunicacional tem cada vez mais o desafio, não de ampliar 

os dispositivos informacionais, mas, sobretudo, de torná-los efetivamente ferramentas que 

promovam a democracia e, aí sim, poderíamos pensar a comunicação como condição 

emancipatória da humanidade. 
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Anexo 

 

Correio do Brasil. Manifestação contra cartel da mídia e processo da Rede Globo 

mobiliza redes sociais (fotografia). Rio de Janeiro, 04/07/2013. 

 

 
  



 
VIII Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

ficufg.blog.br/semic 

97 

 

Conteúdos jornalísticos e pensamentos dispersos no Jornal Nacional da 

Rede Globo de Televisão41 
Do direito de resposta de Leonel Brizola às manifestações populares de 2013 
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Resumo 

O presente artigo foi elaborado com o objetivo de debater o conceito de pensamento disperso 

que emana de conteúdos jornalísticos, tendo com foco principal dois conteúdos do Jornal 

Nacional, da Rede Globo de Televisão: o direito de resposta de Leonel Brizola que, em março 

de 1994, foi lido por Cid Moreira, e os editoriais de Arnaldo Jabor sobre as manifestações 

populares de 2013, que, num curto espaço de tempo, alteraram completamente a angulação 

discursiva. A hipótese que se tem é que, de um modo geral, os conteúdos jornalísticos flutuam 

de acordo com interesses distantes do interesse público, o que fomenta a produção do 

pensamento disperso, compartimentado, fragmentado e distante da totalidade do mundo e dos 

seus eventos.   

 

Palavras-chave: Pensamento disperso; Jornalismo e produção simbólica; Jornalismo e 

cidadania; Jornal Nacional; Rede Globo de Televisão. 

 

 

As mediações jornalísticas e a visibilidade no mundo contemporâneo 

Na contemporaneidade, a construção simbólica do mundo se dá por meio dos 

processos e dos conteúdos comunicacionais advindos das mais variadas interações e dos mais 

diversos veículos. Daí emergem as questões referentes ao caráter público da comunicação 

humana e, especialmente, da comunicação dirigida, uma vez que realidades são ditas, 

contadas e interpretadas em tempos e espaços comunicacionais distintos e diversos. Quanto 

mais elaborada a mensagem – e quanto mais abrangente for o meio utilizado para que esta se 

propague – maior será o seu impacto na produção social de sentidos e, por conseguinte, mais 

responsabilidade ela terá na publicização do conteúdo disseminado e em sua significação. 

Exposto de outra maneira e num panorama hipotético, uma pessoa descobre um 

terrível segredo de outra. Se ela guardar para si, o segredo não vai ser publicizado, mas, se ela 

resolver contá-lo para seu ciclo de amigos, ele passará a ser um conteúdo comunicacional 

compartilhado. Agora, se esse segredo for revelado por um determinado veículo de 

comunicação ou de jornalismo, num jornal televisivo local, por exemplo, ele adquirirá um 

caráter público, pois será compartilhado por um universo muito maior de pessoas. Isso 

                                                 
41  Trabalho apresentado no GT 1 – Jornalismo e Cidadania do VIII Seminário de Mídia e Cidadania (SEMIC) – 

Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 20 e 21 de outubro de 2014. 
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implica em afirmar que o que é divulgado por meio da interação pessoal, aquela que ocorre 

face-a-face no contato cotidiano dos seres humanos, não possui a mesma envergadura – e nem 

atinge tantas pessoas – quanto o que é publicizado em um jornal televisivo de abrangência 

nacional. Dessa exemplificação, pode-se destacar um dos fundamentos do caráter público da 

comunicação, ou seja, o poder de tornar o real visível ou invisível, em maiores ou menores 

proporções.  

Antes da emergência da imprensa e do desenvolvimento dos primeiros veículos 

jornalísticos, numa época em que nem o rádio, nem o cinema, nem a televisão, nem a internet 

e nem os modernos recursos tecnológicos existiam, o que se sabia do mundo e dos 

acontecimentos se limitava ao que se era capaz de comunicar a respeito deles e ao acesso que 

se tinha à informação. Obviamente, quem tinha mais poder tinha mais informação, máxima 

que ainda não deixou de ser atual.   

Thompson (1998) analisa que no final da Idade Média, a Europa viu nascer a 

imprensa, meio técnico que possibilitou o desenvolvimento de produtos em série, 

direcionados a um mercado específico e tabulados por um sistema de preços. Num curto 

espaço de tempo, os primeiros veículos jornalísticos também proliferaram. Ambos, imprensa 

e jornais, foram impulsionados pelas profundas transformações espaciais e territoriais que 

culminaram no declínio do feudalismo e na ascensão do capitalismo comercial (e, 

posteriormente, industrial), mas o que de fato fizeram foi promover alterações na visibilidade 

dos lugares e do mundo, intervenientes nas significações e ações das pessoas e sociedades. Na 

música “Parabolicamará”, o compositor Gilberto Gil (1992) sintetiza as mudanças advindas 

da emergência dos meios técnicos comunicacionais: 

 

Antes mundo era pequeno, porque Terra era grande. Hoje mundo é muito 

grande, porque Terra é pequena, do tamanho da antena Parabolicamará. 

Antes longe era distante, perto só quando dava, quando muito ali defronte, e 

o horizonte acabava. Hoje lá atrás dos montes, dendê em casa, camará [...]. 

Esse tempo nunca passa, não é de ontem nem de hoje, mora no som da 

cabaça, nem tá preso nem foge [...]. Esse tempo não tem rédea, vem nas asas 

do vento [...] Ê volta do mundo camará. Ê, ê, mundo dá volta camará.  

 

No mundo Ocidental, a Terra começou a ficar pequena e o mundo a dar mais voltas a 

partir da recriação de uma técnica de impressão tabular que já era utilizada pelos orientais 

desde o século IV para a difusão dos ideogramas. Ciente das possibilidades, Johannes 

Gutenbergreformulou o que já existia e criou a prensa, uma máquina de imprimir que pode ser 

comparada a um gigantesco carimbo. 
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Melo (2003) frisa que a nascente indústria tipográfica, que deu suporte ao 

desenvolvimento da burguesia comercial e atendeu às necessidades políticas, administrativas 

e organizacionais das cidades, dos principados e da Igreja, rapidamente transformou-se num 

negócio lucrativo que, por exigir grande investimento de capital, ficou a cargo dos ricos 

negociantes. As primeiras oficinas tipográficas foram instaladas nos centros comerciais e nas 

cidades universitárias, mas logo foram expandidas para os polos mercantis, que facilitavam a 

exportação. Eram letras de câmbio, recibos, contratos, modelos contábeis, tabelas de preço, 

guias para recolhimento de impostos, editais, proclamações, avisos, formulários, reprodução 

de imagem de santos, orações, indulgências, bulas papais e livros.  

A respeito do assunto, Thompson (1998) postula que o desenvolvimento da indústria 

da imprensatransformou a civilização oral e escrita na impressa, que mantém íntimos laços 

com a produção, industrialização, difusão e venda de formas simbólicas. Para esse autor, as 

impressões tornaram-se as novas bases do poder simbólico e passaram a cumprir um papel 

estratégico para as instituições capitalistas e nações, justamente porque podem atribuir 

visibilidade – ou invisibilidade – aos eventos do mundo, em processos que formam opiniões, 

impressões e conceitos, balizadores de ações.  

Pierre Bourdieu (1983) aponta que o poder simbólico é capaz de fazer acreditar, crer e 

ver, que conforma ou transforma determinadas visões de mundo e hegemonias por meio da 

linguagem. Ainda segundo o autor, o poder simbólico consagra ou revela, pois se relaciona ao 

conhecimento e ao reconhecimento do mundo, do sujeito no mundo, do mundo no sujeito, e 

também do outro. Foi esse tipo de poder que, a partir da proliferação dos veículos de 

jornalismo e de comunicação, bem como do desenvolvimento das redes informacionais, 

substituiu o poder coercitivo, face ao seu efeito específico de mobilização, publicização de 

informações e formação de opiniões.  

Tomando tais reflexões como princípio, Thompson (1998) abordaa presença dos 

veículos de comunicação na sociedade contemporânea a partir das transformações 

institucionais e de poder que proporcionam. Como exemplo, cita o local e o espaço do debate 

público, que paulatinamente foram transferidos das praças para os veículos de comunicação e 

de jornalismo, dotados de um enorme poder de interferir em tudo o que pode (ou não) se 

tornar visível. Isso assinala que, na contemporaneidade, a produção de significados, 

impressões, conceitos e sentidos é mediada pelos veículos jornalísticos e comunicacionais. 

Por isso, eles possuem uma responsabilidade social imensa que, independentemente da sua 

natureza jurídica, lhes atribui um caráter público.  



 
VIII Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

ficufg.blog.br/semic 

100 

 

O caráter público dos veículos comunicacionais e jornalísticos 

Os veículos de comunicação e de jornalismo são configurados em duas mídias – a 

impressa e a eletrônica −, sendo que, em tempos de convergência midiática (também chamada 

de multimeios ou transmídias), podem coexistir em ambas, como é o caso das emissoras de 

rádio, que mantêm uma página no ambiente web, que transmite a sua programação, 

complementada com textos, vídeos e uma série de outros elementos, como as possibilidades 

de interatividade.   

No Brasil, os veículos impressos não precisam de autorização do Estado para 

funcionar. No entanto, os atuam no ramo da radiodifusão, que engloba basicamente o rádio e 

a televisão, regulamentados pela Constituição Federal de 1988 e por inúmeros decretos, leis e 

complementações posteriores. Na prática, existem inúmeros protocolos do Ministério das 

Comunicações que devem ser seguidos antes que as emissoras radiofônicas e televisivas 

iniciem suas atividades. E mais: mesmo depois de estarem no ar, de tempos em tempos, os 

veículos de radiodifusão precisam renovar suas outorgase são, do ponto de vista técnico, 

constantemente fiscalizados, tanto pelo Ministério das Comunicações quanto pela Agência 

Nacional de Telecomunicações (ANATEL). 

 Por considerar o caráter público da radiodifusão é que o texto da Constituição Federal 

do Brasil considera as emissoras de rádio e de televisão como concessões públicas, cuja 

produção de conteúdos, de acordo com o que está expresso no artigo 221, deverá:dar 

preferência às finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas; promover a cultura 

nacional e regional por meio do estímulo à produção independente que a divulgue; 

regionalizar a produção cultural, artística e jornalística com percentuais estabelecidos em lei e 

respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família.  

Ainda de acordo com a legislação brasileira, existem diversos tipos de concessões de 

rádio e televisão, tais como as comerciais (ampla maioria), as educativas e culturais e as 

comunitárias. Como dito, por força do texto constitucional, concessões de rádio e televisão 

são públicas. No entanto, por fragilidade da democracia, a exploração das emissorasé de 

direito privado. A exceção fica por conta das comunitárias, que devem ser geridas pela 

comunidade sem exploração comercial, e das educativas e culturais, cuja outorga, desde no 

ano de 2012, não é mais de direito privado. 

De volta ao artigo 221 do texto constitucional, uma pergunta vem à mente: se as 

emissoras de rádio e televisão devem se guiar por tais finalidades e princípios, por que a 
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ampla maioria não o faz? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, complexa, pois está 

interligada ao processo democraticamente falhoque estruturou a maior parte dos veículos de 

radiodifusão no Brasil, cujo foco privilegia o mercado em detrimento do caráter público, o 

que os afasta da função pública que deveriam ter, inclusive na perspectiva da produção de 

conteúdo. A maioria das emissoras de rádio e televisão brasileiras é um empreendimento 

capitalista que depende de uma relação comercial com o Estado ou com empresas privadas 

para se sustentarem. Por isso, essas emissoras inserem-se com muito fervor na mitificação de 

um mundo cada vez mais compartimentado, fluído, híbrido e, por conseguinte, disperso. 

A consideração do direito privado sobre a exploração de um bem público é uma 

afronta à democracia. Juridicamente, isso decorre do modo como as emissoras televisivas e 

radiofônicas brasileiras foram estruturadas: a base principal é o livre mercado (modelo 

estadunidense), no qual a exploração comercial do espaço é, ao mesmo tempo, fonte de 

recursos e estratégia de lucros. Com foco no capital, historicamente, grupos de poder 

disputam as concessões geradoras e repetidoras, numa corrida que, nos anos de 1960, foi 

fortemente alicerçada na Lei da Segurança Nacional e nos interesses de quem, naquele 

momento de ditadura, pôde afirmar-se no (ou ao lado) da hegemonia vigente. Com a abertura 

da democracia, na segunda metade da década de 1980, o cenário se repetiu e colocou o 

Presidente da República José Sarney no hall dos que mais distribuíram concessões de rádio e 

televisão pelo país.  

Traduzindo em miúdos, o que financeiramente sustenta a ampla maioria dos veículos 

de comunicação e de jornalismo são as propagandas, espaços pagos para veiculação de 

anúncios que objetivam vender produtos, serviços ou ideias a um público consumidor 

específico que, no meio publicitário, é chamado de target. Alguns jornais, revistas e emissoras 

de televisão pagas obtêm renda extra por meio do sistema de assinaturas ou vendas diretas ao 

consumidor, mas o que de fato garante a lucratividade almejada são as propagandas, 

especialmente as governamentais, que correspondem a cerca de 60% do montante anual 

disponibilizado ao mercado. 

De acordo com Gallo (2013), nos últimos dez anos o governo federal gastou R$ 16 

bilhões com propaganda. No cenário estadual, o investimento no setor não é menos tímido. 

Dados do Governo do Estado de Goiás divulgados no Portal Transparência Goiás 

(http://www.transparencia.goias.gov.br) indicam que, somente em 2012, mais de R$ 150 

milhões do orçamento do estado foi destinado à “publicidade e propaganda”. Ainda segundo 

os números constantes nesse Portal, nos últimos nove anos, o Governo de Goiás gastou 
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exatamente R$ 692.302.799,84 (seiscentos e noventa e dois milhões, trezentos e dois mil, 

setecentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos) com propaganda. As cifras 

variam anualmente e podem ter uma correlação com a aproximação de pleitos eleitorais, 

conforme pode ser visualizado no gráfico a seguir: 

 

Gráfico 1: Gasto do Governo de Goiás com propaganda nos últimos nove anos 

 

Fonte: Produzido a partir de dados do Portal Transparência Goiás (2013). 

 

O alto custo do investimento governamental em propagandas reforça ainda mais a 

preocupação com o caráter público dos veículos de radiodifusão, já que a televisão é, ao lado 

do cinema, um dos meios técnicos informacionais mais fascinantes, porque congrega 

possibilidades de áudio, vídeo e texto, com o diferencial da possibilidade de ser acessada por 

milhares de pessoas ao mesmo tempo e de forma gratuita. Em contrapartida, o rádio possui 

enorme penetração cotidiana que, sem dúvida, reforça o seu caráter público e sua contribuição 

na produção social de sentidos. Além disso, o rádio é fundamental para a segurança nacional, 

pois, se todos os satélites e linksde microondas falharem, restará somente a comunicação por 

meio das ondas eletromagnéticas.  

No texto “TV, um poder sem controle”, Leal Filho (1999) apresenta uma excelente 

síntese sobre a televisão no Brasil (que pode ser estendida à radiodifusão em geral), por ele 

analisada numa situação histórica “sem controle” algum, já que sua emergência despontou 

juntamente com a necessidade de um controle público que, de fato, nunca ocorreu. É que 

rapidamente a televisão ocupou um espaço privilegiado na vida social ao atingir milhares de 

pessoas e oferecer um “espelho do real”, embora esse real seja um real selecionado, editado e 

difundido de acordo com conveniências e jogos de poder/apoderamento.   

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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51.542.948,43
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Na prática, isso reverbera na própria democracia, já que, num estado democrático, não 

deveria existir nenhum poder político acima de controle público. Para Leal Filho (1999), se o 

próprio texto da Constituição Federal reconhece que a radiodifusão é um serviço público, as 

emissoras deveriam ser publicamente controladas a fim de que realmente pudessem cumprir 

seu objetivo. O próprio termo público leva a tal reflexão, pois se o que é público é comum a 

todos, o que é comum a todos é próprio aos indivíduos, estando presente nas suas relações 

socioespaciais, nas suas realidades e cotidianidades. 

Mas não é novidade que o que se vê é bem diferente do que se deveria esperar de um 

Estado democrático. Conforme exposto, a lógica capitalista que move a radiodifusão 

brasileira relega o interesse público ao interesse da empresa ou de determinados grupos 

políticos. Para Leal Filho (1999, p. 78), a falácia de que é a audiência que determina a 

programação das emissoras de rádio e tv é um dos maiores exemplos:  

 

Ao buscar índices cada vez mais elevados de audiência, as emissoras estão 

apenas oferecendo produtos para serem consumidos no mercado. Ao 

mercado, por definição, só se oferece o que é vendável. E quem disse que o 

que é vendável tem qualidade? Existem inúmeros produtos culturais valiosos 

que não são oferecidos aos telespectadores apenas por não encontrarem 

espaço no mercado. 

 

Para Leal Filho (1999), as emissoras televisivas brasileiras saíram da censura dos 

militares e caíram na censura dos donos dos canais, já que eles, e somente eles, decidem a 

grade de programação e os conteúdos nela veiculados, afastando-se do caráter público e 

democrático que as emissoras de televisão deveriam ter. 

Objetivamente, se os veículos de comunicação e de jornalismo vivem da venda de 

espaços para a inserção de propagandas, os índices de audiência do rádio e da televisão são 

apenas um regulador mercadológico com finalidades meramente comerciais que contribui 

apenas com o faturamento utilizado na manutenção destes e na lucratividade que deles 

derivam. Só para se ter uma ideia, uma propaganda de trinta segundos em horário nobre da 

maior emissora televisiva do Brasil custava, em 2012, R$ 470.000,00 (MATTOS, 2012). Isso 

mesmo: por 30 segundos de propaganda em rede nacional no horário de um jornal ou de uma 

novela, no ano passado, tinha um custo de R$ 470 mil.  

A respeito do caráter público das emissoras de rádio e televisão no Brasil, Eugênio 

Bucci (2010) propõe duas análises: uma focada no fundamento do “bem público” e a outra no 

modelo comercial adotado que não favorece o próprio “bem público”. A primeira 

consideração de Bucci (2010) é a seguinte: se a radiodifusão possui, por força jurídica e 
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constitucional, um caráter público, sua finalidade também tem que ser pública, ou seja, as 

emissoras devem prestar contas ao público eà sociedade com respeito aos direitos 

fundamentais dos cidadãos. A outra locação martela fortemente no modus operandisda 

radiodifusão brasileira, pois, independentemente da natureza jurídica (se comercial, 

comunitário ou educativo e cultural), no modelo comercial, nenhum canal de rádio e de 

televisão terá caráter público, já que está subordinado ao mercado, a quem presta contas. Para 

além da lucratividade das empresas de radiodifusão, Bucci (2010, p. 6) aponta que a lógica 

mercadológica produz efeitos estéticos e éticos:  

 

Quando depende de verbas publicitárias, um canal de TV ou de rádio não 

tem como escapar de estruturar sua grade de programação segundo a lógica e 

o ritmo dos intervalos comerciais. Isso acarreta efeitos estéticos e éticos. Sua 

cadência, por assim dizer, iguala-se aos canais comerciais; o andamento fica 

idêntico, assim como a linguagem e os códigos audiovisuais. 

 

A balança para essa relação está, segundo o autor, na independência, que não é 

sinônimo de isolamento, mas de autonomia ou distanciamento do mercado, do Estado ou do 

poder político. Se a base da radiodifusão é pública, então sua produção tem que se guiar pelo 

interesse público, e não pelo capital ou mercado que o regula. Do contrário, o quadro que hoje 

se apresenta não será alterado, e a diversidade de vozes, linguagens, abordagens, opiniões, 

bens culturais e saberes continuará relegada aos espaços delimitados pelos grupos econômicos 

e de poder.  

 

Comunicação, Jornalismo, democracia e dispersão do pensamento: de Brizola às 

manifestações populares de 2013 

“Diz-me como é a tua comunicação e eu te direi como é a tua sociedade”. Essa 

máxima de Bordenave (1982) remete-se ao caráter democrático (ou não) das sociedades, que 

acabam por reverberar na forma como a comunicação, em todos os seus níveis, acontece. A 

palavra “democracia” tem suas origens no grego, e significa “governo do povo” (demo = 

povo e cracia = governo). Portanto, a democracia pode ser concebida como um sistema de 

Estado, no qual as pessoas que compõem este Estado participam da sua vida política. É 

importante ressaltar que, quando se fala em vida política, a referência não é apenas aos pleitos 

eleitorais, referendos e plebiscitos. Esses são apenas alguns aspectos de uma democracia, 

sendo que outros podem ser apontados na liberdade de expressão e pluralidade de opiniões, 

inclusive nos veículos de comunicação e de jornalismo.  
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Por partir justamente dessa concepção é que Bordenave (1982) afirma: quanto mais 

democrática for a sociedade, mais democráticos serão os processos de comunicação e os 

conteúdos produzidos pelos veículos comunicacionais e jornalísticos que, sem dúvida, 

ocupam hoje um enorme espaço político, cuja principal reverberação está na capacidade que 

têm de difundir conteúdos e alterar o que é visível – ou não –, o que inclui não só os eventos e 

acontecimentos, mas, fundamentalmente, sua interpretação e ação/opinião que se formam a 

partir da abordagem realizada. 

Assim, os veículos de comunicação e jornalismo possuem um enorme poder 

simbólico, que será mais ou menos importante na mesma proporção da ocorrência da 

democracia: quanto mais democrática for a sociedade, mais democráticos serão os processos 

comunicacionais e os conteúdos da comunicação dirigida e do jornalismo; do mesmo modo, 

quanto menos democrática a sociedade, menos democráticos serão os processos e conteúdos 

comunicacionais.   

Esse pensamento recai na violência simbólica que ocorre quando o conteúdo 

jornalístico é manipulado em benefício de interesses particulares que podem emergir do viés 

partidário, econômico, ideológico ou mesmo das tramas de poder. De volta à máxima de 

Bordenave: quanto mais fortes os processos democráticos nas sociedades, menor será a 

probabilidade de manipulação dos conteúdos jornalísticos e, consequentemente, da própria 

opinião pública. Um exemplo histórico ocorreu na noite do dia 15 de março de 1994 quando 

grande parcela das famílias brasileiras que, cotidianamente, costumavam se reunir em torno 

da TV para assistir o Jornal Nacional, até então hegemônico e soberano em termos de 

disseminação de informações e notícias, viu, estupefata, o apresentador Cid Moreira, 

visivelmente abalado e com a voz trêmula, ler o seguinte texto: 

 

Todo sabem que eu, Leonel Brizola, só posso ocupar espaço na Globo 

quando amparado pela Justiça. Aqui, citam o meu nome para ser intrigado, 

desmerecido e achincalhado perante o povo brasileiro. Ontem, neste mesmo 

Jornal Nacional, a pretexto de citar o editorial de O Globo, fui acusado na 

minha honra e, pior, chamado de senil. Tenho 70 anos, 16 a menos que o 

meu difamador, Roberto Marinho. Se é esse o conceito que tem sobre os 

homens de cabelos brancos, que use para si. Não reconheço na Globo 

autoridade em matéria de liberdade de imprensa, e, basta, para isso, olhar a 

sua longa e cordial convivência com os regimes autoritários e com a ditadura 

que por 20 anos dominou o nosso  país. Todos sabem que critico, há muito 

tempo, a TV Globo, seu poder imperial e suas manipulações. Mas a ira da 

Globo, que se manifestou ontem, não tem nenhuma relação com posições 

éticas ou de princípio. É apenas o temor de perder negócio bilionário que 

para ela representa a transmissão do carnaval. Dinheiro, acima de tudo. Em 

1983, quando construí a Passarela, a Globo sabotou, boicotou, não quis 

transmitir e tentou inviabilizar, de todas as formas, o ponto alto do carnaval 
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carioca. Também aí não tem autoridade moral para questionar-me. E mais: 

reagi contra a Globo em defesa do Estado e do povo do Rio de Janeiro que, 

por duas vezes, contra a vontade da Globo, me elegeu como seu 

representante maior. E isto é o que não perdoarão nunca. Até mesmo a 

pesquisa mostrada ontem revela como tudo na Globo é tendencioso e 

manipulado. Ninguém questiona o direito de a Globo mostrar os problemas 

da cidade. Seria, antes, um dever para qualquer órgão de imprensa. Dever 

que a Globo jamais cumpriu quando se encontravam no Palácio Guanabara 

governantes de sua predileção. Quando ela diz que denuncia os maus 

administradores, deveria dizer, sim, que ataca e tenta desmoralizar os 

homens públicos que não se vergam diante de seu poder. Se eu tivesse 

pretensões eleitoreiras de que tentam me acusar, não estaria, aqui, lutando 

contra um gigante como a Rede Globo. Faço-o porque não cheguei aos 70 

anos de idade para ser um acomodado. Quando me insultam por minhas 

relações administrativas com o Governo Federal, ao qual faço oposição 

política, a Globo vê nisso bajulação e servilismo. É compreensível. Quem 

sempre viveu de concessões e favores do poder público não é capaz de ver 

nos outros senão os vícios que carrega em si mesmo. Que o povo brasileiro 

faça seu julgamento, e, na sua consciência lúcida e honrada, separe os que 

são dignos e coerentes daqueles que sempre foram servis e gananciosos 

(DIREITO, 2013).  

 

As palavras proferidas por Cid Moreira, âncora do Jornal Nacional por 27 anos, não 

foram um delírio ou algo semelhante. O que ocorria ali, pela primeira vez na história da Rede 

Globo de Televisão, era um direito de resposta concedido pelo Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) a Leonel Brizola que, por meio de uma ação de direito de resposta impetrada pelo 

advogado Arthur Lavigne, fez com que Cid Moreira lesse um texto de 440 palavras durante 

cerca de três minutos. A ação de Brizola, então governador do Rio de Janeiro, tramitou por 

dois anos, nove meses e nove dias, e foi gerada após um editorial do Jornal tê-lo chamado de 

“senil”.   

 Alguns anos antes, no segundo turno da eleição presidencial de 1989, a Rede Globo de 

Televisão foi acusada de manipular um compacto do último debate entre Luiz Inácio Lula da 

Silva e Fernando Collor de Melo, às vésperas do pleito eleitoral. Na época – e também 

posteriormente −, diversos analistas políticos consideraram essa manipulação fundamental 

para o desempate técnico que ambos os candidatos vinham apresentando nas pesquisas de 

intenção de voto, o que acabou por interferir na vitória de Collor, com 49,94% dos votos 

válidos contra 44,23% de Lula. A respeito do assunto, no filme documentário de longa 

metragem “Muito Além do Cidadão Kane”, dirigido pelo cineasta Simon Hartog, o jornalista 

Armando Nogueira, então diretor do Jornal Nacional, diz: 

 

Eu quando fui ao dono da empresa, protestar contra a exibição do compacto, 

que foi posto no ar à minha revelia, eu quando fui conversar com o dono da 
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empresa, doutor Roberto Marinho, eu disse a ele – e isso foi no dia seguinte 

à exibição do compacto – eu disse a ele: doutor Roberto, eu não vi esse 

compacto, se eu tivesse visto, teria impedido que fosse pro ar, e se eu não 

pudesse ter impedido, eu viria aqui ao senhor dizer o que eu vou dizer agora. 

A Rede Globo foi infeliz, fez uma edição burra, burra, porque não precisava 

ser burra (NOGUEIRA apud HARTOG, 1993). 

 

Ainda de acordo com Hartog (1993) nos anos de 1990, a Rede Globo de Televisão, 

que se fez durante o regime militar brasileiro instalado na década de 1960, mantinha índices 

de audiência nunca antes vistos no mundo, sendo que o seu carro chefe estava nas inúmeras 

novelas que, dia após dia, prendiam milhões em frente à telinha. Mas a maior preocupação do 

cineasta e foco do documentário estava na força hegemônica da emissora e em sua capacidade 

de homogeneizar os sentidos da realidade, jogando, a cada plim-plim, chaves de leitura 

interessantes e desejáveis ao sistema ditatorial implementado no país, ou seja, aos grupos de 

poder que, deliberadamente, favoreciam a própria Rede Globo de Televisão. Em 1973, por 

exemplo, o presidente militar Emílio Garrastazu Médici argumentou que:  

 

Sinto-me feliz todas as noites quando ligo a televisão para assistir ao jornal. 

[...] Enquanto as notícias dão conta de greves, agitações, atentados e 

conflitos em várias partes do mundo, o Brasil marcha empaz, rumo ao 

desenvolvimento. É como se eu tomasse um tranqüilizante, após um dia de 

trabalho (MÉDICI, apud HARTOG, 1993. 

 

Passadas três décadas, a Rede Globo de Televisão novamente teve sua hegemonia e 

seu desserviço à prática do jornalismo questionados, só que agora não por um mandato de 

segurança, mas pelos próprios internautas e por outros veículos jornalísticos nacionais e 

estrangeiros que rapidamente desconstruíram os discursos “globais” a respeito das 

manifestações estudantis e populares de junho de 2013, o que fez com que a emissora, de um 

dia para o outro, reconstruísse sua fala e se retratasse no Jornal Nacional.  

Uma emissora televisiva argentina exibiu dois editoriais do Jornal da Globo sobre as 

manifestações de junho, com o objetivo de repercutir a alteração do discurso de Arnaldo Jabor 

de um dia para o outro. A montagem dos dois editoriais chamou a atenção do Canal 9 da 

Argentina porque estava entre os posts mais acessados do youtube no Brasil e mais replicados 

no facebook.  Em 12 de junho, o comentarista disse o seguinte a respeito das manifestações 

populares de juventude: 

 

Mas afinal, o que provoca um ódio tão violento contra a cidade? Só vimos 

isso quando uma organização criminosa de São Paulo queimou dezenas de 
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ônibus coletivos. Não pode ser por causa de 20 centavos. A grande maioria 

dos manifestantes, são filhos de classe média, e isso é visível. Ali não havia 

pobres que precisassem daqueles vinténs não. Os mais pobres ali eram os 

policiais apedrejados, ameaçados com coquetéis molotov que ganham muito 

mal. No fundo, tudo é uma imensa ignorância política, é burrice, misturada a 

um rancor sem rumo. Há talvez a influência da luta na Turquia, justa e 

importante contra o islamismo fanático. Mas aqui, se vingam de quê? Esses 

caras vivem no passado de uma ilusão. Eles são a caricatura violenta da 

caricatura de um socialismo dos anos 50 que a velha esquerda ainda defende 

aqui. Realmente, esses revoltosos de classe média não valem nem 20 

centavos (JABOR, 2013). 

 

Três dias depois, Jabor, o mesmo comentarista, mudou completamente o seu discurso 

sobre os movimentos juvenis de junho: 

 

A primeira vista esse movimento parecia uma pequena provocação inútil que 

muitos criticaram erradamente, inclusive eu. Nós temos democracia desde 

1985, mas democracia se aperfeiçoa, senão decai. Entre nós, quase tudo 

acabava em pizza ou senão em paralisia entre os três poderes. O Brasil 

parecia desabitado politicamente. De repente, reapareceu o povo, de repente 

o Brasil virou um mar. Uma juventude que estava calada desde 1992, uma 

juventude que nascia quando o Collor caía, acordou. Abriram os olhos e 

viram que temos democracia, mas numa República inoperante. Os jovens 

despertaram porque ninguém aguenta mais ver a República paralisada por 

interesses partidários ou privados. Só há dois perigos: a tentação da violência 

e o vazio. Se tudo virar batalhas campais, a coisa se destrói. Se virar um 

movimento abstrato, genérico demais, tudo se esvai. É preciso uma política 

nova se reinventando, mas com objetivos concretos. Se tudo correr bem, 

estamos vivendo um momento histórico lindo e novo. Os jovens terão nos 

dado uma lição. Democracia já temos. Agora temos que formar uma 

república (JABOR, 2013). 

 

A reportagem da TV argentina também resgata momentos de inúmeras manifestações, 

nos quais repórteres da Rede Globo de Televisão foram impedidos de fazer suas entradas ao 

vivo em virtude de vaias e protestos. Em coro, os manifestantes de Brasília repetiam: “Globo, 

fascista, sensacionalista”, enquanto os de São Paulo expulsaram Caco Barcelos sob o refrão 

“O povo não é bobo, abaixo a Rede Globo”. A partir dessas experiências, a Rede Globo 

passou a cobrir as manifestações juvenis de junho de 2013 do alto de um helicóptero.  

O que a emissora televisiva argentina repercutiu, e que já estava sendo denunciado 

pelos brasileiros, especialmente nas redes sociais, está relacionado ao atual momento 

histórico, um tempo fronteiriço e um divisor de águas capaz de questionar o modelo de 

jornalismo televisivo vigente e desnudar o que os teóricos da chamada Teoria da Recepção, 

desde a década de 1980, vêm pontuando: ninguém desliga a cabeça quando liga a TV, pois a 

comunicação humana, independentemente do meio ou do veículo utilizado, não é transmissão 
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de informações de um polo “emissor” a um “receptor”, e sim um processo social de produção 

de sentidos que não ocorre somente “no momento” em que se entra em contato com algum 

conteúdo, e nem se encerra ali. A atribuição de significados ao mundo faz parte da existência 

e possui indescritíveis “filtros”, construídos a partir da socialização e da socialidade da pessoa 

humana. Fundamentalmente, o que está em cheque não é a razão dos manifestantes de junho 

(ou suas razões para tomar as ruas), e sim a democracia e a cidadania, palavra coirmã da 

liberdade, cujo acesso não é dado, e sim historicamente construído.  

 

Considerações finais 

O termo “cidadania” advém do Latim civitas, que quer dizer cidade. Portanto, a 

cidadania pode ser compreendida como o conjunto dos direitos e deveres de um indivíduo em 

uma determinada sociedade. Em sociedades com democracia mais avançada, mais direitos dos 

cidadãos terão e, por conseguinte, mais deveres assumirão, que ultrapassam as obrigações 

jurídicas, estendendo-se para a vida como um todo. Jogar lixo em via pública, por exemplo, 

não é uma atitude cidadã, assim como corroborar com atitudes não democráticas dos veículos 

de comunicação e de jornalismo também não é. Sem um órgão regulador, no momento, cabe 

aos cidadãos denunciarem as angulações equivocadas e os vieses ideológicos, como os 

brasileiros fizeram ao convocarem – e interpretarem – as manifestações juvenis ocorridas em 

junho de 2013.  

Borges (2013) argumenta que a disputa pelo poder simbólico envolve diretamente os 

veículos de comunicação e de jornalismo que, no mundo contemporâneo, são as instituições 

mais interligadas à formação dos significados do mundo e dos seus eventos. Essa disputa 

envolve múltiplas dimensões de poder, que englobam desde insígnias historicamente 

edificadas (como o pensamento de que é a audiência que determina a programação) ao 

profundo desconhecimento e desprezo (que pode ser visto no primeiro texto do editorial 

supracitado de Arnaldo Jabor). Toda trama é alicerçada em hegemonias concentradoras que 

mitificam o mundo e seus processos, além de fortalecer a produção de um pensamento 

disperso, compartimenta e fragmenta a totalidade social.  

 A reverberação do pensamento disperso nos sentidos que são socialmente produzidos 

está relacionada ao acesso às informações e às mediações necessárias para que os significados 

sejam criados, os códigos decifrados, as entrelinhas interpretadas. Numa sociedade capitalista, 

que necessita da luta de classes para que o sistema se estabeleça e funcione, os atores 

hegemônicos terão supremacia sobre os hegemonizados, ou seja, aqueles que detêm o poder 
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controlam a informação e os meios de produção material e simbólica, e têm mais elementos 

para tentar induzir uma significação. Porém, isso não quer dizer que os que estão na outra 

ponta recebam essa informação de forma inerte, alienada e manipulada, ainda mais se tratando 

dos brasileiros, cuja luta inclui insígnias históricas difíceis de desconstruir. É o caso de todo 

movimento popular no Brasil que, quando emerge, é logo ideologizado por uma direita 

conservadora que tenta mascarar a história de luta do povo e das organizações democráticas 

da sociedade civil.  

O “gigante” acordou é o maior dos exemplos. O Brasil é um país que sempre teve 

movimentos, até mesmo insurreições populares. Quem conhece a história da Guerra de 

Canudos, Farroupilha, Palmares, Trombas e Formoso, Guerrilha do Araguaia ou dos grupos 

urbanos que tiveram que se armar contra a Ditadura Militar de 1964, cujo saldo comum está 

em forte repressão, tortura, exílio, estupros e assassinatos, sabe que o Brasil não pode 

“despertar” ou “acordar” a cada novo levante popular, porque simplesmente nunca esteve 

adormecido.  

Em tempos de globalização, os sentidos também adquirem uma mundialização, mas a 

vida não ocorre no mundo, e sim nos inúmeros lugares, como sabiamente registrou o geógrafo 

Milton Santos (2006-a, p. 7) quando conceituou o território como “[...] o lugar em que 

desembocam todas as ações, todas as paixões, todos os poderes, todas as forças, todas as 

fraquezas, isto é, onde a história do homem plenamente se realiza a partir das manifestações 

da sua existência”. Por isso, é no território que o enfrentamento se faz; ele é, na visão de 

Santos (2006-b, p. 175), “[...] a arena da oposição entre o mercado – que singulariza – com as 

técnicas da produção, a organização da produção, a ‘geografia da produção’ e a sociedade 

civil – que generaliza – e desse modo, envolve, sem distinção, todas as pessoas” (Grifo do 

autor). 

Envolto em disputas simbólicas, o mundo de hoje, seus territórios, lugares e eventos 

recaem em tramas e dramas imersos em redes de jornalismo e comunicação que possuem 

racionalidades e sistemas de signos que, quando disseminados, geram pensamentos dispersos 

coerentes com a lógica hegemônica: ao mesmo tempo em que promovem elogios ao 

desenvolvimentismo e ao economicismo, bases do capitalismo, mitificam processos sociais e 

populares questionadores do sistema e até denunciam algumas falhas “operacionais”. O que 

praticamente não se vê é uma percepção ou análise que abarque a pluralidade, a complexidade 

do viver que, no senso comum, é compreendida como “manipulação da mídia’, enquanto a 

mídia, como dito, é apenas um meio. Os grupos de poder que manipulam esse meio não 
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podem continuar ilesos. Têm que ser denunciados nominalmente, se assim for necessário, ao 

passo que o alargamento da democracia no controle público dos veículos de radiodifusão e de 

comunicação e jornalismo é mais que uma utopia, é uma necessidade para o avanço dos 

processos democráticos e conquista cidadã. Além disso, o controle público dos conteúdos 

advindos dos veículos de comunicação e, especialmente, de jornalismo, é uma das 

ferramentas para que se combata a produção do pensamento disperso e, igualmente, desnude 

suas tramas e redes, de modo a construir visões mais próximas da totalidade do mundo e dos 

seus eventos.   
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CIDADANIA E LEITURA 

CRÍTICA DA MÍDIA 
 

Discussão dos produtos midiáticos impressos ou eletrônicos a partir de uma análise 

contemporânea, discussão de metodologias e o desenvolvimento de novas metodologias de 

análises qualitativas e quantitativas. Também procura identificar a relação entre mídia e 

processos de sociabilidade, socialização e exercício da cidadania nas sociedades 

contemporâneas existentes nos discursos midiáticos e uma busca epistemológica dos 

fundamentos para uma leitura crítica da mídia. Além de discutir o papel da mídia numa 

sociedade em transformação onde a relação entre informação e comunicação está cada vez 

mais em mutação. 

 

Coordenadores: Prof. Dr. Claudomilson Braga (milsonprof@gmail.com) / Prof. Dra. Simone 

Tuzzo (simonetuzzo@hotmail.com) 
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Resumo 

O presente artigo tem a intenção de identificar as representações sociais da publicidade 

oficial, apontando as mais recorrentes, a partir da leitura de textos publicados sobre o tema no 

site e jornal imprenso da Folha de São Paulo, de janeiro de 2013 a agosto de 2014. Os textos 

foram selecionados utilizando a ferramenta de busca disponível no site www.folha.com.br por 

meio de consulta à expressão “publicidade oficial”. A análise de conteúdo foi realizada em 

duas etapas. Na primeira etapa, identificamos os textos que apresentam o tema publicidade 

oficial e, na segunda fase, foi criada tabela de ocorrência da expressão em relação aos 

assuntos aos quais estava ligada. A partir dos resultados, foram extraídas as considerações 

mais importantes com base na teoria de representações sociais. 

 

Palavras-chave 

publicidade oficial; publicidade governamental; propaganda oficial. 

 

 

Introdução 

A publicidade oficial é a forma legal de que o poder público se utiliza para prestar 

contas de ações e serviços dos órgãos da Administração Pública. Características tais como o 

caráter informativo e educativo e a obrigação de um fim social em toda a publicidade oficial 

devem ser preponderantes. É o que diz a Constituição: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte: (...)  §1º a publicidade dos atos, 

programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter 

caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo 

constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de 

autoridades ou servidores públicos.45 

                                                 
42  Trabalho apresentado no GT (GT2 – Cidadania e Leitura Crítica da Mídia) do (Seminário de Mídia e 

Cidadania) VI Seminário de Mídia e Cultura – VIII Seminário de Mídia e Cidadania (SEMIC) – Faculdade de 

Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 20 e 21 de outubro de 2014. 
43 Aluna Especial da disciplina Estudos Avançados em Mídia e Cidadania III, Área(s) de 

Concentração: Comunicação, Cultura e Cidadania, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da 

Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás. 
44 Doutor em psicologia pela PUC Goiás. Professor Efetivo do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da 

Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás. milsonprof@gmail.com 
45 Constituição Federal de 1988, Portal do Planalto, Brasília, 2014. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 23 de setembro de 2014. 
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A publicidade oficial é tema recorrente em reportagens e artigos de opinião publicados 

em veículos de imprensa que, muitas vezes, recebem parcelas consideráveis de anúncios 

provenientes de órgãos públicos, mas nem por isso reproduzem uma visão positiva do que 

vem a ser a publicidade oficial.  

 

Estados brasileiros menos populosos comprometem uma fatia maior de seus 

orçamentos com propaganda oficial do que aqueles com maior número de 

habitantes, de acordo com levantamento feito pela Folha com base em 

relatórios contábeis dos governos estaduais.  

Os números mostram que, entre 2004 e 2011, os 26 Estados e o Distrito 

Federal desembolsaram R$ 10,5 bilhões com propaganda, em valores 

corrigidos pela inflação. Esses gastos cresceram 37% nesse período.46 

 

Só para se ter idéia da importância dos recursos aplicados, a Secretaria de Comunicação 

do Governo Federal (Secom) investiu em 2013 R$ 2.313.242.133,70 em campanhas 

veiculadas em televisão, rádio, jornal, revista, internet, outdoor, cinema e mídia exterior. 47 

Investimento em Mídia - Governo Federal – Poder Executivo 

Total geral administração direta (todos os órgãos) + indireta (todas as empresas)* 

 

 

*Fonte: Secretaria de Comunicação da Presidência da República 

 

Apesar de seu aspecto financeiro saltar aos olhos do público como um exagero, a 

publicidade oficial carrega a incumbência de tornar públicos os atos do governo em 

                                                 
46 Reproduzido de publicação veiculada pelo Jornal Folha de São Paulo, em 27/02/2013 – sob o título: Estado 

menor tem mais despesas com propaganda. Disponível em:  

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/02/1237494-estado-menor-tem-mais-despesas-com-propaganda.shtml. 

Acesso em 25/09/2014. 
47 Reportagem da página da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Disponível em 

Disponível em http://www.secom.gov.br/pdfs-da-area-de-orientacoes-gerais/midia/administracao-direta-todos-

os-orgaos-indirera-todas-as-empresas-2013 - Acesso em 24/09/2014. Acesso em 24/09/2014. 

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/02/1237494-estado-menor-tem-mais-despesas-com-propaganda.shtml.%20Acesso%20em%2025/09/2014
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/02/1237494-estado-menor-tem-mais-despesas-com-propaganda.shtml.%20Acesso%20em%2025/09/2014
http://www.secom.gov.br/pdfs-da-area-de-orientacoes-gerais/midia/administracao-direta-todos-os-orgaos-indirera-todas-as-empresas-2013%20-%20Acesso%20em%2024/09/2014
http://www.secom.gov.br/pdfs-da-area-de-orientacoes-gerais/midia/administracao-direta-todos-os-orgaos-indirera-todas-as-empresas-2013%20-%20Acesso%20em%2024/09/2014
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obediência à Constituição Federal. Para o cumprimento deste dever, deve ser respeitada uma 

série de critérios técnicos na seleção dos canais de comunicação e entre os critérios mais 

adotados está o da maior audiência.  

 

Se a publicidade de governo tem como objetivo primordial fazer chegar sua 

mensagem ao maior número possível de brasileiros e de brasileiras, a 

audiência de cada veículo tem que ser o balizador de negociação e de 

distribuição de investimentos. A programação de recursos deve ser 

proporcional ao tamanho e ao perfil da audiência de cada veículo.48 

 

Por outro lado, há quem sustente que a publicidade oficial, por se vincular aos 

princípios constitucionais, não deve adotar como critérios de distribuição a maior audiência. 

Quem argumenta desta forma afirma que a utilização deste critério conduziria “à 

homogeneização do discurso político” e sustentaria “o controle histórico da liberdade de 

expressão por oligopólios de mídia”. 

 

Os critérios técnicos de “negociação e de distribuição de investimentos” 

oficiais de publicidade são iguais àqueles utilizados pelas empresas privadas 

comerciais que atuam no mercado de bens e serviços? A publicidade 

institucional de governo e a publicidade de empresas que buscam lucro no 

mercado têm os mesmos objetivos e obedecem aos mesmos critérios? 49 

 

As indagações são parte do repertório de quem questiona a distribuição da publicidade 

oficial feita pela Secom do Governo Federal. Mas o tema publicidade oficial suscita muitas 

outras discussões, em outros níveis de governo, dentro e fora do Brasil, como a qualidade das 

mensagens emitidas, o uso indevido para a promoção pessoal de autoridades e a manipulação 

de dados que acabam por produzir propaganda enganosa. No entanto, pesquisas prévias 

efetuadas em 20 set. 2014, na internet, por meio do Google, apontaram que essas outras 

discussões ficam diminutas em relação ao número de abordagens sobre o aspecto financeiro 

da publicidade oficial.   

Em caráter específico, o conteúdo analisado neste artigo partiu de recorte de 

publicações feitas no site do jornal Folha de São Paulo, levando em consideração textos 

publicados no site e no jornal impresso, e identificou que no cômputo total de notícias 

                                                 
48Reproduzido do site Observatório da Imprensa. Título: PUBLICIDADE OFICIAL. Transparência e a 

desconcentração na publicidade do governo federal. Publicado em 16/04/2013. Disponível em 

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/transparencia_e_a_desconcentracao_na_publicidade_do_

governo_federal. Acesso em 24/09/2014 
49 Reproduzido do site Observatório da Imprensa. Título: PUBLICIDADE OFICIAL. Quais critérios adotar? 

.Publicado em 14/05/2013. Disponível em: 

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/_ed746_quais_criterios_adotar. Acesso em 24/09/2014. 

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/transparencia_e_a_desconcentracao_na_publicidade_do_governo_federal.%20Acesso%20em%2024/09/2014
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/transparencia_e_a_desconcentracao_na_publicidade_do_governo_federal.%20Acesso%20em%2024/09/2014
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/transparencia_e_a_desconcentracao_na_publicidade_do_governo_federal.%20Acesso%20em%2024/09/2014
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veiculadas sobre publicidade oficial de janeiro de 2013 até agosto de 2014 as menções com 

maior referência são relativas ao aumento de gastos do poder público com publicidade ou a 

má distribuição da verba publicitária entre os veículos de comunicação. 

A pesquisa traçou diagnóstico de como a publicidade oficial é vista por parte da 

sociedade – neste recorte representada por jornalistas. As referências à publicidade oficial 

enquanto mecanismo de utilidade pública e preservação da transparência dos órgãos públicos 

perante os cidadãos são mínimas em relação às críticas apontadas ao sistema de utilização de 

recursos públicos para a publicidade oficial.  

Nossa intenção é entender, com base nos processos de ancoragem e objetificação, por 

que os jornalistas reproduzem em maior quantidade certas representações sociais da 

publicidade oficial em detrimento de outras, apesar de também possuírem potencial de 

noticiabilidade.  

 

Método 

Trata-se de uma pesquisa documental de caráter descritivo que buscou analisar as 

diferentes representações sociais da publicidade oficial que foram publicadas em 24 textos 

veiculados pelo site e jornal impresso Folha de São Paulo, de janeiro de 2013 a agosto de 

2014. 

A escolha do referido veículo de imprensa deveu-se ao fato de a Folha de São Paulo 

possuir linha editorial pré-estabelecida, com proposta de um jornalismo mais politizado, 

intelectual e científico, usando uma linguagem elaborada e supostamente neutra, e com 

penetração em todo o País. Outro fato importante é que o jornal, oferecido em formato 

eletrônico, divulga pela internet o conteúdo publicado na versão on line e impressa, o que 

permite busca em seus arquivos por assinantes e pelo público em geral. 

Os artigos foram coletados através do mecanismo de busca do site www.folha.com.br. 

A expressão de busca para os artigos foi publicidade oficial, de modo que todos os artigos 

coletados eram relacionados a tal assunto, sendo este o tema principal ou não (reportagens, 

editoriais, notas, etc). Tomando-se por base os resultados obtidos, obedeceu-se a uma 

cuidadosa leitura das notícias encontradas e foram selecionados os conteúdos pertinentes à 

temática em estudo. Em seguida, cada notícia foi codificada em relação à data da publicação.  

Mediante a codificação das notícias, e da análise do conteúdo a partir da teoria de 

representações sociais, partiu-se para a distribuição do conjunto dos vocábulos constantes das 

notícias dos jornais, com a descrição da freqüência e do percentual das palavras encontradas.  
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Conceito de publicidade oficial 

Segundo a Instrução Normativa SECOM nº 5 (Governo Federal), de 6 de junho de 

201150, que dispõe sobre a conceituação das ações de comunicação do Poder Executivo 

Federal, a publicidade oficial se classifica em: 

 

a) Publicidade de Utilidade Pública: a que se destina a divulgar direitos, 

produtos e serviços colocados à disposição dos cidadãos, com o objetivo de 

informar, educar, orientar, mobilizar, prevenir ou alertar a população para 

adotar comportamentos que lhe tragam benefícios individuais ou coletivos e 

que melhorem a sua qualidade de vida; b) Publicidade Institucional: a que se 

destina a divulgar atos, ações, programas, obras, serviços, campanhas, metas 

e resultados dos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, com o 

objetivo de atender ao princípio da publicidade, de valorizar e fortalecer as 

instituições públicas, de estimular a participação da sociedade no debate, no 

controle e na formulação de políticas públicas e de promover o Brasil no 

exterior;  c) Publicidade Mercadológica: a que se destina a lançar, modificar, 

reposicionar ou promover produtos e serviços de órgãos e entidades do 

Poder Executivo Federal que atuem em relação de concorrência no mercado; 

d) Publicidade Legal: a que se destina a dar conhecimento de balanços, atas, 

editais, decisões, avisos e de outras informações dos órgãos e entidades do 

Poder Executivo Federal, com o objetivo de atender a prescrições legais. 

 

Por aí se depreende que é por meio da publicidade oficial que os governantes 

estabelecem um fluxo de informação variada com os usuários dos serviços públicos. “Trata-se 

de uma forma legítima de um governo prestar contas e levar ao conhecimento da opinião 

pública projetos, ações, atividades e políticas que realiza e que são de interesse público” 

(DUARTE, 2009, p. 5).  

A publicidade oficial constitui-se em ferramenta de “prestação de contas” e uma forma 

de divulgação das ações do Estado para os cidadãos, organizada de forma a atingir os públicos 

de forma massiva ou segmentada, para a divulgação de serviços, ma, também, com a função 

de inserir os cidadãos em culturas e transformar o modo de pensar das pessoas. É o caso da 

publicidade de utilidade pública, cujo conceito se assemelha ao de propaganda, conforme 

comenta o doutor em Direito do Estado, Marcos Antônio Striquer Soares: 

 

Os objetivos dessa publicidade indicam a necessidade de interação dos 

órgãos públicos com a sociedade [...]. Essa necessidade de interação indica 

que a publicidade em questão não é mera divulgação de dados, mas tem por 

                                                 
50 Instrução Normativa SECOM nº 5 (Governo Federal), de 6 de junho de 2011. Disponível em 

http://www.secom.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/arquivos-de-instrucoes-normativas/2011-

in-05-conceito-de-acoes-de-comunicacao.pdf. Acesso em 24/09/2014. 

 

http://www.secom.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/arquivos-de-instrucoes-normativas/2011-in-05-conceito-de-acoes-de-comunicacao.pdf
http://www.secom.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/arquivos-de-instrucoes-normativas/2011-in-05-conceito-de-acoes-de-comunicacao.pdf
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fim incutir na mente das pessoas tais dados seja para educar, seja para 

informar ou ainda para orientar a sociedade. Nessa condição, pode-se 

denominá-la de propaganda dos órgãos públicos, posto que ela tem sempre, 

no fundo, ao menos uma intenção persuasiva  (SOARES, 2007, p. 73). 

 

Usados como sinônimos, as palavras publicidade e propaganda não possuem o mesmo 

significado. “Publicidade deriva de público (do latim publicus) e designa a qualidade do é 

público. Significa o ato de vulgarizar, de tornar público um fato, uma idéia. Propaganda é 

definida como a propagação de princípios e teorias.” (SANT´ANA, 1998, p. 75) 

A minha opção nesse artigo, ao dar preferência à expressão à publicidade oficial e não à 

propaganda oficial, se deve a esta diferenciação conceitual. Falamos apenas em publicidade 

oficial por que também o legislador brasileiro, os órgãos públicos, a grande imprensa, os 

profissionais e os estudiosos da comunicação assim o fazem.     

 

Sobre a teoria de representações sociais 

Como acontece a construção do pensamento? A teoria das representações sociais se 

incumbe de responder a esta pergunta que busca compreender a dimensão humana na 

construção de um mundo cheio de significados. “Os indivíduos não se limitam a receber e 

processar informação, são também construtores de significados e teorizam a realidade social” 

(Vala, 2007, p. 457). 

Na tentativa de investigar o que diferentes grupos sociais pensavam sobre a psicanálise 

na década de 50, Moscovici publicou trabalho científico com base em questionários e na 

análise de conteúdo da imprensa. A problemática lançada era específica: “como é apropriada, 

transformada e utilizada pelo homem comum uma teoria científica; e uma problemática mais 

geral: como se constrói um mundo significante” (Vala, 2007, p. 457).  

O projeto desenhado por Moscovici propôs a análise dos processos por meio dos quais 

os indivíduos, ao interagirem socialmente, constroem as impressões acerca de outros seres e 

objetos sociais. Tais impressões seriam alimentadas por teorias cientificas, como a da 

Psicanálise, mas também pela experiência cultural e pela comunicação interpessoal. “Estas 

reproduções mentais do mundo e dos outros que estão aí serão o produto de processos 

psicológicos e revestirão alguma incorreção, na medida em que estão sujeitas a enviesamentos 

decorrentes do funcionamento do sistema cognitivo (Vala, 2007. p. 459)” 

Portanto, a representação social é reflexo das interações e da comunicação desenvolvida 

dentro de um grupo social, e demonstra os interesses, os planos e identidades desse grupo em 

relação aos demais. 
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A análise de Moscovici explicitou dois processos de formação das representações 

sociais: a objetificação e a ancoragem.  

 

A objetificação diz respeito à forma como se organizam os elementos 

constituintes da representação e o percurso através do qual tais elementos 

adquirem materialidade e se tornam expressões de uma realidade pensada 

como natural (Vala, 2007, p. 465). 

 

Já o “processo de ancoragem refere-se à assimilação de um objeto novo por objetos já 

presentes no sistema cognitivo. Estes objetos são ancoras que vão permitir construir a 

representação do novo objeto (Vala, 2007, p. 475)”. 

 

As representações sociais da publicidade oficial 

Para argumentar sobre a utilização da teoria das representações sociais como ferramenta 

para compreender os significados da publicidade oficial, recorro a trechos de três reportagens 

analisadas neste artigo. Por meio da reincidência de exposição das sentenças abaixo 

transcritas, pode-se inferir que para o veículo escolhido, tais conceituações acabam por serem 

tornadas como únicos contextos de compreensão da publicidade oficial. 

 1. Segundo o Ministério Público, até o final de junho a administração poderia ter 

gasto R$ 4,5 milhões em publicidade, mas os gastos atingiram mais de R$ 5,3 milhões.51  

2. Desde 2007, o presidente expropriou canais de TV e rádio, fez uso discriminatório de 

verba para publicidade oficial e buscou condenação judicial por injúria de jornalistas que 

criticam o governo.52  

3. De 2003 a 2013, primeira década dos Kirchner no comando da Argentina, os gastos 

com publicidade oficial do governo aumentaram 3.005%, segundo a Fundação LED 

(Liberdade de Expressão + Democracia).53  

Todas essas afirmações passaram pelo crivo do profissional de jornalismo e estão 

baseadas em dados que foram apurados com respaldo da técnica jornalística. Então, o que se 

propõe aqui não é a avaliação da veracidade das afirmações. Mas sim da prevalência de 

reportagens que versam sobre publicidade oficial com a pauta direcionada para os gastos 

                                                 
51 Reportagem veiculada no jornal Folha de São Paulo. Título: Promotoria de Ribeirão Preto defende a cassação 

de Dárcy Vera (PSD). Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/2013/01/1222300-

promotoria-de-ribeirao-preto-defende-a-cassacao-de-darcy-vera-psd.shtml. Acesso em 24/09/2014. 
52 Reportagem veiculada no jornal Folha de São Paulo. Título: Social faz de Correa favorito no Equador. 

Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2013/02/1228934-social-faz-de-correa-favorito-no-

equador.shtml. Acesso em 24/09/2014. 
53 Reportagem veiculada no jornal Folha de São Paulo. Título: Casal Kirchner aumentou gastos com publicidade 

oficial em 3.005%, diz entidade. Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2014/03/1422359-casal-

kirchner-aumentou-gastos-com-publicidade-oficial-em-3005-diz-entidade.shtml. Acesso em 24/09/2014. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/2013/01/1222300-promotoria-de-ribeirao-preto-defende-a-cassacao-de-darcy-vera-psd.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/2013/01/1222300-promotoria-de-ribeirao-preto-defende-a-cassacao-de-darcy-vera-psd.shtml
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públicos. É importante deixar claro, que não se argumenta em favor da diminuição da crítica 

relativa aos gastos com publicidade, mas, tenciona-se chamar a atenção para o fato de que esta 

frequentemente não faz menção aos outros aspectos relacionados ao assunto.  

Importa, inclusive, ressaltar que o fato de a imprensa sempre relacionar publicidade 

oficial com gasto acaba por agendar um debate na sociedade em que o assunto ganha peso 

negativo, de acordo com os dados preliminares, como se constatará abaixo, a mera menção à 

publicidade governamental já aponta para um sentido deletério em relação ao termo.  

Como ensina Jodelet: 

 

As instâncias e ligações institucionais, as redes de comunicação mediáticas 

ou informais intervêm em sua elaboração, abrindo a via dos processos de 

influência, às vezes de manipulação social – e veremos que se trata aí de 

fatores determinantes na construção representativa. (Jodelet, 1989, p. 4) 

 

Sobre a importância das representações sociais na vida cotidiana, a autora afirma ainda: 

“Elas nos guiam na maneira de nomear e definir em conjunto os diferentes aspectos de nossa 

realidade cotidiana, na maneira de interpretá-los, estatuí-los e, se for o caso, de tomar uma 

posição a respeito e defendê-la.” (Jodelet, 1984, p. 1). 

Considerando-se que a publicidade oficial encontra vários sentidos de uso e de 

conceituação, cabe analisar a partir da Teoria das Representações Sociais, como o uso de 

determinado conceito prepondera em relação a outros. A hipótese que levantamos é a de que 

por meio dos processos de ancoragem e objetificação – que levam à construção das 

representações sociais - os sujeitos (aqui delimitados como grupo de jornalistas) formariam o 

pensamento acerca da publicidade oficial.  

Segundo Moscovisci, “cada representação social tende a tornar uma coisa desconhecida, 

ou não familiar em geral, em algo familiar” (Moscovici, 1981, p. 8) e os processos que geram 

estas representações são a ancoragem e a objetivação.  

A ancoragem permite que “algo desconhecido e inquietante, que incita nossa 

curiosidade, seja incorporado a nossa própria rede de categorias e nos permite compará-la 

com o que nós consideramos um membro típico desta categoria” (Moscovici, 1981, p. 8). 

Ancorar, segundo o autor, significa classificar e rotular.  

“A lógica em ação neste processo torna a neutralidade impossível; requer que cada 

indivíduo, a cada coisa; seja atribuído um valor positivo ou negativo e que seja dada uma 

posição na ordem hierárquica” (Moscovici, 1981, p.8).  
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Reside aí, a nosso ver, a resposta para a importância noticiosa que jornalistas atribuem 

ao caráter financeiro da publicidade oficial. Ao classificar a publicidade oficial, pode-se dizer 

que o jornalista busca compará-la a algo conhecido dentro de sua base de memórias, 

tornando-a um conceito familiar. 

Uma vez que está inserida no contexto político governamental, a publicidade oficial se 

relaciona fortemente com prestação de contas, o que na base de memórias dos jornalistas pode 

estar ligado diretamente às palavras finanças, dinheiro e verba. Daí a opção por sempre pautar 

a publicidade oficial em contextos relacionados ao erário.    

Outro processo responsável pela formação das representações sociais, a objetificação 

nos auxilia a entender como isto ocorre.  “A objetificação, que tende a se dirigir para fora, 

deriva conceitos e imagens da memória a fim de combiná-los e reproduzi-los no mundo 

externo, para criar algo novo para que se veja com o auxílio do que já foi visto” (Moscovisci, 

1981, p.13). Por este viés, se impõem nas matérias analisadas neste artigo, representações 

negativas da publicidade oficial. 

 

Os resultados obtidos pela análise de conteúdo 

Procedemos à análise de textos publicados pela Folha de São Paulo dentre janeiro de 

2013 e agosto de 2014. Um total de 24 publicações cujo conteúdo trazia alguma referência à 

expressão publicidade oficial foi analisado com o intuito de se destacar as representações 

sociais do tema. Segue abaixo quadro com a data e título da publicação. 

 

Tabela 1 

Número e Data da 

publicação 
Título 

1 – 31/01/2013 Promotoria de Ribeirão Preto defende a cassação de Dárcy Vera 

2 – 10/02/2013 Social faz Correa favorito no Equador 

3 – 19/02/2013 Governo anuncia medida para retirar 2,5 milhões da miséria 

4 – 19/02/2013 Justiça Eleitoral cassa mandato do presidente de BH 

5 – 27/02/2013 Estado menor tem mais despesas com propaganda 

6 – 13/03/2013 Editorial: Dieta sem miséria 

7 – 07/04/2013 Jornais sofrem impacto do cerco de Cristina 

8 – 09/04/2013 
Oposição pede apuração sobre uso do “Diário Oficial” pelo 

governo de PE 

9 - 26/06/2013 
No Recife, manifestantes enviam carta com reivindicações a 

Eduardo Campos 

11 – 03/07/2013 
Gasto com publicidade oficial na internet alcança R$ 95,6 

milhões 

12 – 23/07/2013 Análise: Pelejas da mídia na Argentina 

13 – 30/07/2013 Entidades pedem critério para publicidade oficial 

14 – 14/09/2013 Ex-ministro Gushiken morre aos 63 em SP 

13 – 15/12/2013 Investimento em publicidade do governo sobre com estatais 
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15 - 11/02/2014 
Suprema Corte da Argentina ordena que Casa Rosada dê verba de 

publicidade a canal de TV do Clarín 

16 - 12/02/2014 
Casa Rosada ataca decisão da Suprema Corte favorável a grupo 

Clarín 

17 – 07/03/2014 
Casal Kirchner aumentou gastos com publicidade oficial em 

3.005%, diz entidade 

18 – 14/03/2014 Editorial: Não há quem agüente 

19 – 13/05/2014 
Lula critica jornais e diz que ´gostaria que imprensa mostrasse 

mudanças no país´ 

20 – 16/05/2014 
Judiciário foi o que menos se adaptou à Lei de Acesso à 

Informação, diz ONG 

21 - 17/05/2014 Rascunho achado no lixo 

22 – 28/05/2014 Grupo petista cria site para criticar oposição 

23 – 13/06/2014 Vaia é resposta à arrogância de Dilma, diz Aécio Neves 

24 – 25/08/2014 Junto e misturado 

 

Após seleção e leitura dos textos, partimos para a categorização das expressões que se 

vinculam ao termo publicidade oficial. As categorias foram elencadas conforme as 

ocorrências textuais, ou seja, as categorias aqui apontadas correspondem às expressões a que 

os jornalistas relacionaram publicidade oficial. Dessa forma, constatou-se que a publicidade 

oficial é relacionada - na maioria dos textos selecionados para esta pesquisa - a dinheiro. Em 

proporção muito menor foram encontradas críticas ao conteúdo das mensagens e às 

irregularidades na utilização da publicidade oficial, como se pode ver na Tabela 2. 

 

Tabela 2 

Conceito

s 

associado

s à PO 

Aument

o de 

Gastos 

Distribuiçã

o da verba 

entre 

veículos 

Uso do 

Dinheir

o 

público 

Utilidad

e 

pública 

Promoçã

o pessoal 

Informaçã

o 

educativa 

Prestaçã

o de 

contas 

Propagand

a enganosa 

1 X    x   x 

2  x       

3        x 

4 X        

5 X        

6        x 

7 X x       

8     x    

9  x       

10 X x       

11  x   x    

12  x       

13  x       

14  x       

15 X        

16  x       

17  x       

18 X x       

19 X  X  x  x  

20  x       

21 X        



 
VIII Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

ficufg.blog.br/semic 

124 

22 X  X X x    

23        x 

24 X  X X x x   

Total  11 12 3 2 6 1 1 4 

 

Em outra perspectiva, o enxugamento das expressões via proximidade de conceito 

resultaram em duas palavras, cujos significados se relacionam com as categorias exibidas na 

Tabela 2 e formam a Tabela 3, onde é possível comparar em termos percentuais, a prevalência 

de contextualização da expressão publicidade oficial na perspectiva de gastos de dinheiro 

público.  

Às expressões aumento de gastos, má distribuição de verba entre veículos, mau uso do 

dinheiro público e prestação de contas ligam-se à categoria dinheiro. Utilidade pública, 

promoção pessoal, informação educativa e propaganda enganosa ligam-se à mensagem. Vê-se 

do resultado obtido na Tabela 3 que a representação social da publicidade oficial em maior 

evidência nos textos examinados é a que se liga à palavra dinheiro. 

 

Tabela 3 

Publicidade Oficial 

= Dinheiro 

Publicidade Oficial 

= Mensagem 

26 13 

66,6% 33,3% 

 

Ao levantarmos a hipótese de que o processo de formação das representações sociais da 

publicidade oficial se dá por meio da ancoragem e objetificação, nos apoiamos na ideia 

descrita por Moscovici, que diz: “a representação é basicamente um processo de classificação 

e nomeação, um método de estabelecer relações entre categorias e rótulos” (Moscovici, 1981, 

p. 8). 

Para o autor, a representação social só existe se houver referência a algum objeto. Para 

formar a representação, o sujeito deve se relacionar com o objeto representado. É aí que se 

inicia o processo de ancoragem que visa classificar tudo que resta sem classificação. 

 

O primeiro passo para se superar a resistência e trazer o objeto, ou pessoa, 

mais próximo de nós é realizado quando atribuímos a uma categoria 

preferida, para rotulá-lo com uma palavra que pertence a nossa linguagem. O 

mero fato de ser capaz de falar ou fazer um julgamento sobre alguém, isto é, 

de ser capaz de comunicar sobre ele, nos permite imaginar o incomum 

dentro de nosso mundo ordinário. Ao categorizar o não categorizável ou 

nomear o não nomeável, nós já estamos representando” (Moscovici, 1981, p. 

8). 
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Ainda segundo Moscovici, “categorizar alguém ou algo é correspondente a escolher um 

protótipo entre todos aqueles inseridos em nossa memória e a estabelecer uma relação positiva 

ou negativa com ele” (Moscovici, 1981, p.9).  

Chegamos ao ponto teórico do qual me sirvo para responder à hipótese aqui levantada. 

Na apuração de pautas sobre a publicidade oficial, os jornalistas, a cujas publicações 

atribuímos nossa análise, ao realizarem o processo ancoragem, categorizam o assunto 

relacionando-o com outros temas inseridos em sua base de memórias. A ancoragem coloca a 

memória em moção, pois a memória é dirigida para dentro, e prossegue armazenando e 

buscando nas suas fronteiras coisas, pessoas e eventos que ela identifica com o protótipo ou 

reconhece atribuindo um nome a ele. (Moscovici, 1981, p. 13). 

Outro processo necessário para a formação da representação social é a objetificação que 

significa fazer equivaler o conceito com a imagem. “A objetificação, que tende a se dirigir 

para fora, deriva conceitos e imagens da memória a fim de combiná-los e reproduzi-los no 

mundo externo, para criar algo novo para que se o veja com o auxílio do que já foi visto” 

(Moscovici, 1981, p. 13).  

Um exemplo de como isso ocorre é a comparação de Deus a um pai, materializando o 

abstrato, passando a tratá-lo com familiaridade. 

No caso em exame, sobre como se dão as representações sociais da publicidade oficial, 

a nosso ver, a objetificação ocorre na atribuição de equivalência do conceito de publicidade à 

imagem do dinheiro. 

  

Conclusão 

Por meio dos processos de formação das representações sociais entendemos porque os 

grupos se posicionam de maneira desigual ou semelhante, influenciando positiva ou 

negativamente o agendamento de determinado assunto que está na mídia e merece a atenção 

de toda a sociedade.  

 

Será que todos tiram as mesmas conclusões quanto às razões porque uma 

dada pessoa está completamente desempregada? É claro que não. Alguns 

pensam que a pessoa desempregada é preguiçosa, sem sorte ou é 

incompetente ao procurar trabalho; outras a consideram vítima da restrição 

econômica, da injustiça social e das condições do regime capitalista. 

(Moscovici, 1981, p.16) 
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A análise a que nos propusemos evidenciou a prevalência de abordagem da 

publicidade oficial em sua relação com o dinheiro. Mais de 60% das matérias veiculadas pelo 

site e jornal Folha de São Paulo sobre o tema em 2013 e 2014, ao falarem de publicidade 

oficial, versaram sobre o aumento dos gastos públicos, a má distribuição da verba entre os 

veículos de comunicação e prestação de contas. Bem diminuta é a crítica às mensagens 

veiculadas pela publicidade oficial (33,3%). 

Identificar o tratamento que vem sendo dado ao tema publicidade oficial por 

jornalistas abre espaço para indagações como: Quais são os interesses desse grupo em relação 

ao tema? Por que o conteúdo das mensagens publicitárias ou a forma como são veiculadas as 

notícias publicadas em Diários Oficiais não entra na pauta dos jornais? Tais questões podem 

ser objeto de investigação em trabalho acadêmico posterior, com a ampliação da análise de 

conteúdo de veículos de comunicação e a análise de entrevistas dos profissionais da imprensa, 

a partir das referências de pesquisa traçadas pela Teoria das Representações Sociais. 

Por hora, resta concluído que o processo de formação das representações sociais, estas 

entendidas como caminho para a criação de “realidades e senso comum” (Moscovici, 1981, 

p.3), ao revelar que há escolhas que preterem determinados aspectos de um mesmo ponto de 

partida, deve ser, para jornalistas, ferramenta de constante auto-avaliação para o alcance de 

matérias mais objetivas, com a exposição de vários enfoques sobre o mesmo assunto.  

Pelo que foi dito até aqui, depreende-se que ao redigir reportagem sobre publicidade 

oficial, os jornalistas não refletem a realidade, mas a reproduzem de acordo com as bagagens 

conceituais que carregam na mente sobre o tema.  A busca, então, de cada profissional da 

imprensa, deveria ser a de identificar as representações sociais que acercam sua atividade 

intelectual e tentar, na medida do possível, incluir outras percepções de mundo, a fim de ser 

mais plural e ampliar as oportunidades de exploração dos temas sugeridos nas redações dos 

veículos. 
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Resumo 

Este artigo tem como objetivo analisar as representações sociais do horário político goiano 

nas Redes Sociais. Análise se dá a partir do olhar dos jornalistas, onde mantém perfis em 

redes sociais contendo informações do meio político e como mencionado nesse artigo um de 

seus temas é o programa eleitoral gratuito. Justifica-se esse trabalho a demonstração de como 

as redes sociais são usadas para dar decodificação à mensagem transmitida pelo canal. Como 

o objeto de estudo é o horário político a finalidade é dirigida aos diversos discursos que se 

pulveriza nas redes sociais. O artigo visa analisar também como o horário político é 

representado na cibercultura. A metodologia utilizada será de caráter exploratório e objetiva 

identificar as representações sociais do programa em função da opinião de profissionais de 

comunicação (jornalistas) que atuam, sobretudo, através das redes sociais no tema em estudo. 

 

Palavras-chave: Representações Sociais; Redes Sociais; cibercultura; horário político. 

 

 

Ciberespaço, Redes Sociais e Política 

Em diversos cenários encontramos pessoas reunidas discutindo um determinado tema. 

Do espaço físico o compartilhamento de informação migra para o ciberespaço. Essa trajetória, 

talvez seja o reflexo de um mundo que se envolve cada vez mais com tecnologia e a 

informação acompanha essa velocidade. Ciberespaço para Lévy seria um espaço de 

comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e das memórias dos 

computadores. (LÉVY, 2000, p.92) 

 

Essa definição inclui o conjunto dos sistemas de comunicação eletrônicos (aí 

incluídos os conjuntos de redes hertzianas e telefônicas clássicas), na medida 

em que transmitem informações provenientes de fontes digitais ou 

destinadas à digitalização. Insisto na codificação digital, pois ela condiciona 

o caráter plástico, fluído, calculável com precisão e tratável em tempo real, 

hipertextual, interativo e, resumindo, virtual da informação que é, parece-

me, a marca distintiva do ciberespaço. Esse novo meio tem a vocação de 

colocar em sinergia e interfacear todos os dispositivos de criação de 
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informação, de gravação, de comunicação e de simulação. A perspectiva da 

digitalização geral das informações provavelmente tornará o ciberespaço o 

principal canal de comunicação e suporte de memória da humanidade a 

partir do próximo século. (LÉVY, 2000, p. 92-93). 

 

O território online se tornou um hábito para diversos grupos sociais. Uma grande 

quantidade de pessoas possui uma gama de aparelhos ligados à internet, onde compartilham 

parte do seu dia-a-dia até como um diário eletrônico. É uma rotina ver o prato da amiga que 

receitas especiais, a tabela de exercício da fisiculturista, a viagem do apresentador de TV, até 

manifestações culturais. A variedade de assuntos compartilhados é infinita. E por que não 

mencionar a política? Comentar sobre política vem desde a ruptura do Pacto Colonial no 

Brasil. Os brasileiros começaram a discutir sobre ideias iluministas e de como seria ser 

independente da Coroa Portuguesa.  

 

Dentro dessa concepção, a internet poderia sim ser considerada uma esfera 

pública, já que é basicamente uma rede de discussões e informações....A 

internet é uma arena conversacional, onde novas discussões e conversações 

políticas podem encontrar espaço. (MAIA, 2011, p.3). 

 

Entre diversos conceitos o termo “rede” vem adquirindo, temos o sistema de elos, uma 

estrutura sem fronteiras, uma comunidade não geográfica: um sistema de apoio ou um sistema 

físico quese pareça realmente como uma teia. A rede social, derivando deste conceito passa 

representar um conjunto de usuários autônomos, unindo valores e interesses compartilhados. 

Em espaços informais, as redes são criadas a partir da consciência da comunidade de 

interesses ou de valores entre seus participantes. (MARTELETO, 2001, p.72). Ressaltando 

uma das motivações mais significativa para o desenvolvimento das redes estão os assuntos 

que remetem a níveis de organização social-global, nacional, regional, estadual, local, 

comunitário. Incorporando nesse sentindo a política e a sua veiculação via horário político. 

Savigny, diz que é através da comunicação que, na esfera pública, Estado e sociedade 

civil interagem, onde os cidadãos discutem os temas de interesse comum, planejam suas 

ações, onde se forma e se expressa a opinião pública. (SAVIGNY, 2002). As mídias sociais 

sejam estes blogs, microblog ou sites de relacionamento, constituem um valioso ambiente nos 

quais processos políticos acontecem na sociedade contemporânea. (GARCÊZ, 2011). 

 

A esfera pública pode ser descrita como uma rede adequada para a 

comunicação de conteúdos, tomadas de posição e opiniões; nela os fluxos 

comunicacionais são filtrados e sintetizados, a ponto de se condensarem em 

opiniões públicas enfeixadas em temas específicos. Do mesmo modo que o 
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mundo da vida tomado globalmente, a esfera pública se reproduz através do 

agir comunicativo. (HABERMAS, 2003, p. 92). 

 

De acordo com Marx, o termo política incorpora o sentido de conflito ou luta de classes. 

(MARX,1983). Com isto ocorre um deslocamento natural da abordagem da política da esfera 

pública para a sociedade diferenciada socialmente. A esfera pública passa a ser concebida 

como realidade determinada pelo conflito ou luta de classes. O termo política vai além do que 

se refere ao Estado e as classes sociais. (FOUCAULT, 1979). A política é incluída nas 

relações sociais, reproduzidas no cotidiano e que se materializam em uma rede infinita de 

compartilhamento. Estas relações vão além das relações de gênero, de grupo etário. Se 

tornando assim a assunto discutido em diversos segmentos e retratado através do ponto de 

vista de jornalista nas redes sociais. 

 

Representações Sociais 

Segundo Moscovici, as representações sociais são fenômenos que estão ligados como 

uma forma especial de adquirir e comunicar conhecimento, uma forma que cria realidades e 

senso comum. Pessoas se unem para participar de grupos sociais e dividem das mesmas ideias 

e opiniões. (MOSCOVICI, 1978). Recuero destaca que os atores precisam ser representados 

no ciberespaço para que sejam compreendidos pelos demais participantes da conversação. As 

práticas conversacionais definem e sedimenta a estrutura social e constroem valores de 

confiança, credibilidade e proximidade entre os atores. (RECUERO, 2012). 

Ainda tendo Moscovici como pensador científico, grupos produzem representações a 

fim de agir como filtros para informação, que provem do ambiente e a fim moldar cada 

comportamento individual. (MOSCOVICI, 1978). É um tipo de manipulação do processo do 

pensamento e da estrutura da realidade. É isso que vemos em perfis que relatam opiniões 

públicas, onde muitas vezes não existe imparcialidade, levando até um discurso persuasivo 

em favor de um determinado grupo político. 

Representações sociais em redes sociais acontecem como cotidiano. Isso se dá pela 

grande quantidade de pessoas que tem contatos umas com as outras, elas vivem em grupos, 

em muitas das vezes em razão de uma ideologia coesiva, que muitas das vezes pode ser 

produzida em outras vezes são até impostas por padrões sociais, pelo o estado, pela igreja, 

pela classe econômica, ou pela cultura, onde pensam e dizem apenas que se refere a ideologia. 

De acordo com Moscovici, os meios de comunicação de massa, como as redes sociais, são 

responsáveis pela necessidade de restabelecer o senso comum ou a forma de compreensão que 
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visa criar imagens e sentidos sem que nenhuma coletividade possa operar. (MOSCOVICI, 

1978). 

 

Antes de ver e ouvir alguém, fazemos julgamento sobre ele, nós o 

categorizamos e formamos uma imagem mental dele... Tais categorias 

mentais não são meras abstrações cognitivas... Pela informação que 

recolhemos e o esforço que fazemos em obtê-la, nós simplesmente 

prosseguimos confirmando esta imagem. (MOSCOVICI, 1978). 

 

Em redes sócias as pessoas tendem a classificar umas às outras pela foto, definição de 

perfil e a linguagem usada em postagens. Assim os usuários tendem a compartilhar 

informações ou manter contato com aqueles que se pareçam mais familiares. Isso pode se dá 

pelo conceito de Ancoragem e Objetivação. 

 

Dois processos são centrais para esta forma pensamento, em que a memória 

e as conclusões preestabelecidas predominam. O primeiro processo se volta 

para a ancoragem das representações, trazendo-as de volta às categorias e 

imagens diárias, e ligando-as a um ponto de referência reconhecível. O 

segundo processo se volta para objetificação das representações, isto é, 

transforma uma abstração em algo quase físico, traduz em algo existente em 

nossos pensamentos em algo que exista na “natureza”. (MOSCOVICI, 

1978). 

 

Um profissional liberal, por exemplo, tende a relacionar com outro profissional liberal. 

Um telespectador do programa eleitoral provavelmente irá acompanhar as postagens de 

jornalista que se adéquam com o mesmo tema. Nessa linha de pensamento compartilharão do 

mesmo conceito de informação, onde ele se identificará com abordagem e linguagem 

utilizada. Através dessas definições compreende-se que a apesar das pessoas estarem em uma 

rede social e terem diversos contatos, ainda assim elas vivem em grupos que compartilham 

das mesmas informações, ideias e conceitos, ou até mesmo questões partidárias. 

O horário político visto como meio de veiculação de campanhas públicas da margem a 

discursos tendenciosos, ora por conta disputas partidárias ora por preferência eleitoral. O 

telespectador do programa normalmente acompanha assuntos que envolva política e por 

consequência muitas vezes usam as redes sociais para interagir com outros que se assemelham 

com o seu interesse. Os jornalistas que abordam temas políticos em muitos casos também se 

tornam telespectadores de programas eleitorais e debatem temas através da rede social. 

Podemos entender que dessa forma depois de ancorar o discurso do candidato via programa, 
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os jornalistas, objetivam a mensagem através da rede social. Outros jornalistas também 

ancoram e objetivam, compartilham dentro de seu grupo. 

Ainda temos a vertente que os jornalistas usam dessa ferramenta de compartilhamento 

com finalidade de aderir mais público para o seu perfil, como produtor de representação social 

do horário político. É construção de identidade, através do poder das representações sociais. 

Dessa forma usam do imaginário do programa eleitoral em apoio com o cenário político para 

atrair cada vez mais seguidores e disseminadores de seus conteúdos. 

Castells, diz que não é difícil concordar que, do ponto de vista sociológico, toda e 

qualquer identidade é construída. (CASTELLS, 2000). Assim pesquisa se fundamenta que a 

construção da identidade se dá pela a matéria-prima fornecida, podendo ser por meio da 

história, da geografia, da biologia, instituições produtivas e reprodutivas, pela a memória 

coletiva e por ideais pessoais ou até mesmo pelo o poder. A memória coletiva tem uma forte 

tendência em reconstruir o passado e pode ser entendida como uma forma de tradição, 

segundo Mourice Halbwaches, sociólogo da escola durkheimiana. Essas informações são 

processadas por grupos sócias que reorganizam o seu significado em função de grupo e 

conceitos familiares em sua estrutura social. (HALBWACHES,1990). 

O imaginário constrói a identidade. (MONNEYRON, RENARD E TACUSSEL 2007). 

O grupo social tende absorver frutos da memória afetiva social de uma cultura e o substrato 

ideológico da comunidade. (MORAES, 2002). É através disso que o uso do imaginário pode 

mexer com aspirações, medos e esperança de um povo. Reorganizando seu passado, presente 

e futuro. O imaginário social é representado por ideologias e utopias, como também símbolos, 

discursos, rituais e mitos. 

 

Horário Político 

Os meios de comunicação de massa são grandes aliados no campo da política. No 

decorrer da história podemos citar a campanha eleitoral de Fernando Collor de Mello, em 

1989, quando o candidato conseguiu uma grande visualização através do marketing 

trabalhado. Hoje presenciamos como os candidatos dão ênfase a esse tipo de veiculação.  

As campanhas eleitorais têm cada vez mais investimentos, profissionais se dedicam em 

construir mensagens lúdicas, que transmite a solidez e a segurança de um determinado 

candidato e seu plano de governo. Podemos acompanhar como as propagandas políticas da 

atualidade atraem cada vez mais eleitores por utilizarem de vários recursos da mídia.  
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No Brasil, o horário eleitoral gratuito é exibido, no período eleitoral, simultaneamente 

em todas emissoras de TV aberta do país. Ele foi instituído pela lei Nº 4.737, de 15 de julho 

de 1965, que criou o Código Eleitoral Brasileiro. 

Durante as eleições muitas pessoas tomam o conhecimento de um determinado 

candidato após o início do Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE), no rádio e na 

TV, ainda através do meio de comunicação decidem em quem votar. O HGPE é um espaço 

gratuito determinado por lei, como já mencionado nesse artigo. O que podemos relatar é que 

percebemos que a cada eleição existem mais técnicas de marketing aplicadas ao programa 

eleitoral, onde profissionais se dedicam em criações exclusivas. A televisão com veículo de 

massa ainda é muito eficaz, por mais que exista uma rivalidade com as novas mídias. O 

recurso de áudio e visual, correlacionado com abrangência da TV, permite que o político 

possa ter acesso direto ao eleitor e, neste momento, utilizar os diversos meios de persuasão 

para convencê-lo que realmente é a melhor opção de voto. Para Jean Marie Domenach, o fato 

de “a televisão leva ao domicílio uma imagem animada e sonora proporciona à propaganda o 

maravilhoso instrumento de persuasão: a visão do orador confere a esse uma presença 

completa, e o espetáculo torna-se visível a todos”. (DOMENACH, 2001.) 

 

O modelo brasileiro de propaganda política na televisão possui 

características únicas: ele combina como nenhuma outra eficácia 

comunicativa com a gratuidade do acesso à televisão. A eficácia 

comunicativa da propaganda política na televisão se explica em grande 

medida pelo lugar privilegiado que a televisão ocupa na vida social do país 

(o que leva alguns autores a caracterizá-lo como uma sociedade media-

centric) e é favorecida pela ampla liberdade no uso dos recursos 

comunicativos da comunicação que, com exceções pontuais, tem sido 

contemplada pelas diversas legislações eleitorais desde 1985. 

(ALBUQUERQUE; DIAS, 2002, p. 16). 

 

Guy Debord analisa a sociedade contemporânea como uma associação extremamente 

visual e intrinsecamente ligada ao espetáculo valorizado pela mídia. (DEBORD, 1991). Com 

base nesse conceito que as propagandas eleitorais buscam emocionar e persuadir o eleitor na 

conquista de votos. 

 

Sabemos bem o que querem da comunicação de massa os agentes da política 

e como podem obtê-lo da comunicação. Querem exposição midiática 

favorável, ou seja, aparecer nos jornais, nas revistas, no rádio e na televisão 

de modo que lhes renda o máximo de benefícios junto ao público. Querem 

também exposição midiática desfavoráveis aos seus adversários. Querem, 
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além disso, que os meios de comunicação lhes sejam instrumento para 

formar uma opinião no público que se converta em voto. (GOMES, 2004, p. 

155). 

 

Albuquerque e Dias, dizem que o fato de o Horário Eleitoral ser exibido em blocos 

seguidos um de outro, deixa a competição mais intensa, e uma comparação direta com o outro 

candidato. Mas ainda deixa um problema no ar, o pouco tempo para as quantidades 

informações exibidas (ALBUQUERQUE e DIAS, 2002, p. 15). Como exemplo conseguimos 

ver diversos programas em que o tempo usado se refere somente aos concorrentes, denegrindo 

a sua imagem e atuando denúncias. Em um primeiro momento o eleitor pode até dar atenção, 

mas dificilmente irá remeter a sua escolha a esse tipo programa, podendo até repudiar e não 

haver mais audiência alvo. Pode ocorrer do tempo do programa terminar e o candidato nem se 

quer citar seu projeto de governo. 

A exposição de diversos candidatos em um mesmo espaço, com oportunidade de 

denúncias e defesas, permite condições para o julgamento midiatizado, podendo assim o 

eleitor comparar um a um e de forma direta. 

Segundo Aldé, as informações procuradas pelo eleitor, presentes em diversos canais, são 

plenamente encontradas, e de forma mais assimilável, no Horário Eleitoral. (ALDÉ, 2001, p. 

188).O eleitor comum consegue obter todas as informações pertinentes para decisão de voto 

em um horário político. Isso é ancorado e objetivado como vimos com Moscovici. Depois que 

o eleitor objetiva, retorna como ação, ora podendo ser através do discurso, ora pelo o voto. 

Com as redes sociais, diversas vezes o discurso se torna um compartilhamento via esses 

canais, gerando a Representação Social desse grupo de eleitores. E podendo mais uma vez 

gerar o ciclo de ancoragem e objetivação. 

Esta ampliação da audiência e do debate mostra o efeito multiplicador do Horário 

Eleitoral. Até aquele eleitor que não acompanha de forma assídua aos programas toma 

conhecimento de pontos mais relevantes, e comentados por outras pessoas em diversos canais 

de comunicação, aproveitando a pluralidade da internet isso é feito em tempo real. Essa 

amplitude gera a inquietação do eleitor ativo, por sua vez, busca por mais informações no 

Horário Eleitoral, ou para checar a veracidade de informações assimiladas e/ou para participar 

de forma mais presente aos diversos discursos reproduzidos em meio ao grupo que pertence. 

Podendo assim também participar ativamente dos debates que geram coesão ou coerção. 

Segundo Abric, representações sociais incluem dois sistemas de significados: o sistema 

central e sistema periférico. (ABRIC, 1994). Já falamos sobre representações sociais, porém 
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esses discursos vindos a partir da exibição do Horário Eleitoral não é nada além do que 

representações sociais. Quando dito que isso ocorre que existe sem dúvida uma ligação direta 

com a teoria. 

 

A análise das pesquisas de intenção de voto correlacionada com o horário 

político mostra que os programas possuem um alto nível de efetividade, 

ainda que contrarie o senso comum de que eles têm baixa audiência e 

reduzido impacto político. A campanha eleitoral de fato só começa a se 

definir após a entrada do horário. Em quase todas as capitais brasileiras 

temos exemplos de candidatos que estavam atrás na corrida eleitoral antes do 

HGPE e que passaram a liderar as pesquisas, ou cresceram expressivamente, 

após ter sua visibilidade aumentada na mídia eletrônica, via programas 

políticos, via veiculação de suas peças publicitárias (HAAG, 2008). 

 

Os meios de comunicação em massa contribuem de forma muito explícita a formação de 

opinião pública. A mídia é uma das principais fontes de informação para uma grande parcela 

do país e a política é um de seus componentes. Os debates, antes feitos no âmbito dos partidos 

políticos, estão disponíveis em diversos contextos midiáticos, tendo uma visibilidade que 

antes não existia. 

O Horário Político oferece subsídios suficientes para comunicação interpessoal. A 

recepção da mensagem via televisão ultrapassa o espaço familiar, e atinge de forma coletiva, 

o eleitor que participa desse grupo de telespectadores, lida com essa abrangência a cada 

campanha eleitoral, onde os discursos se tornam cada vez mais diários e cotidianos devido 

veiculação do programa. Assim, o Horário Eleitoral, que num primeiro momento faz o eleitor 

perceber a real proximidade das eleições e a necessidade de fazer as escolhas (OLIVEIRA, 

1999, p. 8; VEIGA, 2002, p. 188; LOURENÇO, 2007, p. 130). 

 

Considerações 

Este é um texto seminal que tem por objetivo lançar a base de uma pesquisa exploratória 

e objetiva. Objetivo é verificar quais representações sociais os jornalistas exibem do horário 

eleitoral gratuito nas redes sociais. Visto que hoje temos uma grande demanda de postagens 

ligadas à política, percebemos que durante o período eleitoral diversas vezes isso se remete ao 

programa. 

A internet como meio de difusão da propaganda eleitoral, ganha espaço desde a 

campanha eleitoral do Barack Obama, onde se teve uma gama de ações nas redes sociais. O 

eleitor tinha acesso ao discurso do candidato em tempo real e feito pelo próprio. Vindo dessa 

primazia a variedade perfis com essa conotação foram criados. O compartilhamento de 



 
VIII Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

ficufg.blog.br/semic 

136 

assuntos ligados à política teve um aumento notório. A rede social começava a exibir 

representações sociais da política de um modo geral. 

Hoje diversos jornalistas usam a internet como canal que permite uma alta exibição de 

informações, assim, diversas notícias são veiculadas tanto no ciberespaço como em mídias 

tradicionais. A política é um tema que vai além do que é noticiado, podendo assim o jornalista 

criar sua própria representação social sobre o tema. Porém isso é mais notório em campanhas 

políticas ou em anos eleitorais. Tudo se deve a exibição do Horário Eleitoral Gratuito, onde, 

os candidatos expõem uma diversidade discursos a respeito de seus projetos, de sua vida 

política e até denúncias de concorrentes, viabilizando dessa forma diversos 

compartilhamentos. Devido abrangência que a internet se dá, esses compartilhamentos 

acontecem cada vez mais, por meio de redes sociais, onde grupos que se identificam com o 

tema debatem, acompanham e emitem representações.  

Os jornalistas da área política fazem parte de grupos sociais, onde até se tornam 

formadores de opinião. Depois de ancorarem e objetivarem recorrem às redes sociais, a fim de 

darem o seu veredito sobre o Horário Eleitoral, produzindo assim diversas representações 

sociais em que seus seguidores irão compartilhar e também ancorar e objetivar sobre o tema. 

Gerando um elo sem fim, onde prevalecem sempre as representações sociais que norteiam o 

Horário Eleitoral. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ABRIC, C. P. Sobre o núcleo central das representações sociais. Petrópolis, Rio de Janeiro: 

Vozes, 1996. 

 

ALBUQUERQUE, Afonso de. ‘Aqui você vê a verdade na tevê’. A propagandapolítica na 

televisão. Dissertação (Mestrado em Comunicação, Imagem e Informação - MCII) - 

Universidade Federal Fluminense, Niterói, 1999. 

 

ALDÉ, A.; DIAS, H. Intervalo surpresa: spots eleitorais na campanha municipal de 

1996. Comunicação e Política, Rio de Janeiro, v.5, n.1, p. 83-100, jan.-abr. 1998. 

 

CASTELLS, Manuel. Internet e sociedade em rede. In: MORAES, Dênis de (Org.). Por 

uma outra comunicação. Rio de Janeiro: Record, 2003. p. 255-287. 

 

FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1979. 

 

HAAG, Carlos.Palanque eletrônico.Fapesp Online. Disponível em: 

http://revistapesquisa.fapesp.br/2008/10/01/palanque-eletronico/. Acesso: 03 out 2014. 

 

. 

http://revistapesquisa.fapesp.br/2008/10/01/palanque-eletronico/


 
VIII Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

ficufg.blog.br/semic 

137 

 

DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. Lisboa: Edições Mobilis in Móbile, 1991. 

 

DOMENACH, Jean-Marie. A propaganda política. São Paulo: Difusão Européia do Livro,  

1963. 

 

GARCÊZ, Regiane Lucas de Oliveira. Lutas por reconhecimento dos surdos e 

conversação política no Orkut: quando temas sensíveis definem a trajetória das 

discussões. In: MAIA, Rousiley C. M.; GOMES, Wilson; MARQUES, Francisco Paulo Jamil 

(Org.). Internet e participação política no Brasil. Porto Alegre: Sulina, 2011. p. 231-256. 

 

GOMES, Wilson. Transformações da política na área da Comunicação de Massa. São 

Paulo: Paulus, 2004. 

 

HABERMAS, Jürgen. Mudança estrutural da esfera pública: investigações quanto a uma 

categoria da sociedade burguesa. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003a. 

 

HALBWACHS, M. A Memória coletiva. Trad.de Laurent Léon Schaffter.São 

Paulo:Vértice/Revista dos Tribunais, 1990. 

 

LEGROS, Patrick et AL. Sociologia do imaginário. Trad. Eduardo PortanovaBarros. Porto 

Alegre: Sulina, 2007. 

 

LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 2000. 

 

MAIA, Rousiley C. M. Democracia e a internet como esfera pública virtual: 

aproximando as condições do discurso e da deliberação. In: X ENCONTRO ANUAL DA 

COMPÓS, Brasília, 2001.Disponível em: 

http://Democracia+e+a+internet+como+esfera+publica+virtual.pdf. Acesso: 26 set 2014. 

 

MARTELETO, Regina Maria. Análise de redes sociais – aplicação nos estudos de 

transferência da informação. Ci. Inf, Brasília, v. 30, n. 1, p. 71 – 81, jan/abr. 2001. Disponível 

em: 

http://www.scielo.br/pdf/ci/v30n1/a09v30n1.pdf. Acesso: 26 set 2014. 

 

MORAES, Denis de. Imaginário social e hegemonia cultural. Especial para Gramsci e o 

Brasil, Rio de Janeiro: 2014. Disponível em:  

http://www.acessa.com/gramsci/?page=visualizar&id=297. Acesso: 26 set 2014. 

 

MARX, Karl, e, ENGELS, Friedrich. Obras escolhidas. São Paulo: Editora Alfa-Omega, 

1983. 

 

MOSCOVICI, S. Sobre Representações sociais.In: Forgas, J. P. Social cognition. Tradução 

Shulze, Laccos: UFSC, 1985. 

 

OLIVEIRA, Luiz Ademir de. A Disputa Política na Televisão: uma análise das discursivas 

dos candidatos Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva no Horário 

Gratuito de PropagandaEleitoral.Rio de Janeiro: Iuperj, 1999. (Dissertação). Disponível 

em: http://doxa.iesp.uerj.br/artigos/FHCademir.pdf. Acesso: 26 set 2014. 

 

http://democracia+e+a+internet+como+esfera+publica+virtual.pdf/
http://www.scielo.br/pdf/ci/v30n1/a09v30n1.pdf
http://www.acessa.com/gramsci/?page=visualizar&id=297
http://doxa.iesp.uerj.br/artigos/FHCademir.pdf


 
VIII Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

ficufg.blog.br/semic 

138 

RECUERO, Raquel. A conversação em rede: comunicação mediada pelo computador e 

redes sociais na internet. Porto Alegre: Sulina, 2012. 

 

SAVIGNY, Heather. Public Opinion, Political Communication and the Internet. Politics, 

v. 22, n. 1, p. 1-8, 2002. Disponível em: 

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/19331680903316742. Acesso: 26 set 2014. 

  

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/19331680903316742


 
VIII Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

ficufg.blog.br/semic 

139 

 

Representações Sociais da Estética57 

. 
Ana Paula da SILVA58 

Claudomilson Fernandes BRAGA59 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GOIÁS 

 

 

Resumo 

Este trabalho tem por objetivo compreender quais as representações sociais de estética no 

mundo moderno. Ele parte das colocações realizadas por Theodor W. Adorno em sua Teoria 

Estética, no qual a obra de arte teria a função de ser o objeto privilegiado no desvelar da 

sujeição da subjetividade humana ao caráter inanimado, quantitativo e automático das 

mercadorias. O trabalho de Adorno é uma forte crítica a Indústria Cultural que tenta impor a 

obra de arte um conceito de objeto que não demonstra oposição ao mundo social e que é 

facilmente assimilada ao mundo comercial. A teoria do Núcleo Central de Serge Moscovici 

será utilizada como instrumento para a compreensão de algumas questões fundamentais que 

se apresentaram nesta discussão. 

 

Palavras-chave: estética, belo, indústria cultura, sujeito, representação social. 

 

 

Introdução 

Tudo perdia a eternidade e a certeza; num lufo, num átimo, da gente as mais 

belas coisas se roubavam. Como podiam? Por que tão de repente? Soubesse 

que ia acontecer assim, ao menos teria olhado mais. (ROSA, 1988, p. 10) 

 

Em 22 de junho de 1924 foi fundado o Instituto de Pesquisas Sociais de Frankfurt, do 

qual a Revista de Pesquisa Social foi porta-voz e cujo grupo teórico, formado por Erich 

Fromm, Herbert Marcuse, Walter Benjamin, Friedrich Pollock, Max Horkheimer, Leo 

Lowenthal, Theodor W. Adorno, entre outros, ficou conhecido como a Escola de Frankfurt. 

O período histórico em que se desenvolvem os pensamentos de Adorno e dos demais 

autores da Escola de Frankfurt é marcado por fatos que não podem ser ignorados: o papel das 

forças de esquerda desempenhado na Alemanha durante a primeira guerra mundial, a 

Revolução Russa, o fracasso de dois levantes operários na República de Weimar, o nazismo e 

o estanilismo.  

 

                                                 
57Trabalho apresentado no GT 2 Cidadania e Leitura Crítica da Mídia do VI Seminário de Mídia e Cultura – VIII 

Seminário de Mídia e Cidadania (SEMIC) – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de 

Goiás. 20 e 21 de outubro de 2014. 
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[...] tratava-se de uma civilização capitalista na economia; liberal na 

estrutura legal e constitucional; burguesa na imagem de sua classe 

hegemônica característica; exultante com o avanço da ciência, do 

conhecimento e da educação e também com o progresso material e moral; e 

profundamente convencida da centralidade da Europa, berço das revoluções 

da ciência, das artes, da política e da indústria e cuja economia prevalecera 

na maior parte do mundo, que seus soldados haviam conquistado e 

subjugado; uma Europa cujas populações haviam crescido até somar um 

terço da raça humana; e cujos maiores Estados constituíam o sistema da 

política mundial”. (HOBSBAWM, 2003, p. 16). 

 

Segundo Horkheimer: 

 

Na origem, nossa Teoria Crítica Zeitschrift für Sozial forschung era, como é 

sempre o caso no início, muito crítica, em particular em relação à sociedade 

dominante, pois esta tinha produzido aquilo que existe de aterrorizador no 

fascismo e comunismo terrorista. Esta sociedade suscitara muita miséria 

inútil, e tínhamos a esperança de que um tempo viria, no qual seria 

organizada visando ao bem-estar de todos, como já seria possível hoje (...). 

Devo descrever como se chegou da Teoria Crítica inicial à Teoria Crítica 

atual. A primeira razão foi a constatação de que Marx se equivocara em 

inúmeros pontos. (...) Marx afirmou que a revolução seria o resultado de 

crises cada vez mais agudas, crises ligadas a uma pauperização crescente da 

classe operária em todos os paises capitalistas. Isto era visto como 

conduzindo finalmente o proletariado a pôr fim a esse estado de coisas e a 

criar uma sociedade justa. A partir dos anos que se seguiram à Segunda 

Guerra Mundial, a teoria da pauperização crescente dos trabalhadores, de 

onde, segundo Marx, deveria resultar a revolução, transição para o reino da 

liberdade, tornou-se por um longo período abstrata e ilusória. (...) não se 

deu conta de que o socialismo como organização racional da sociedade 

equivale a um mundo totalmente administrado. (HORKHEIMER, APUD, 

MATTOS, 1995, p. 9-10). 

 

A Teoria Crítica da Sociedade seria então não somente uma crítica a sociedade 

burguesa, mas também a pontos teóricos de inúmeros intelectuais. A grande discussão da 

Escola de Frankfurt era a consciência sendo determinada pelo objeto e assim o homem sendo 

levado a total falta de autonomia. O mundo sendo este mundo da técnica e não da razão, 

completamente dirigido e administrado por métodos e homens envoltos na ilusão do ideal 

burguês. 

Neste sentido, o pensamento de Adorno considera que a cultura é o veio de que se 

utiliza a ideologia na conformação das massas, para ele existe uma Indústria cultural, que em 

sua atividade usurpa o sujeito de sua autonomia.  

A estética é o objeto privilegiado das análises de Adorno, embora esta sempre esteja 

subordinada a sua tese central, o domínio do conhecimento sobre a natureza e o mito, gerando 

a alienação do indivíduo. 
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A melancólica ciência refere-se a um domínio que, desde tempos 

imemoriais, se considerou peculiar à filosofia, mas que a partir da 

transformação desta em método caiu no desrespeito intelectual, na 

arbitrariedade sentenciosa e, por fim, no esquecimento: a doutrina da vida 

recta. O que outrora para os filósofos se chamou vida converteu-se na esfera 

do privado e, em seguida, apenas do consumo, a qual como apêndice do 

processo material da produção, se arrasta com este sem autonomia e sem 

substância própria. Quem quiser experimentar a verdade sobre a vida 

imediata deve indagar a sua forma alienada, os poderes objectivos que 

determinam, até ao mais recôndito, a existência individual. Falar com 

imediatidade do imediato dificilmente é comportar-se de modo diverso dos 

escritores de novelas que enfeitam as suas marionetes com as imitações da 

paixão de outrora quais adornos baratos e que deixam actuar personagens 

que nada mais são do que peças de maquinaria, como se ainda pudessem 

agir enquanto sujeitos e algo dependesse de sua acção. A visão da vida 

transferiu-se para a ideologia que cria a ilusão de que já não há vida. 

(ADORNO, 1951, p. 7). 

 

 “Eclipse da Razão”, assim denominado por Horkheimer em seu livro de 1947, a razão 

instrumental ligada ao princípio de troca e reduzida ao sentido abstrato de tudo e sua 

vinculação com o domínio da natureza. Não existiam mais diferenças qualitativas, mas sim 

um controle científico que deu poder aos objetos através das atividades produtivas, pelas 

relações sociais sujeitadas e identificadas cada vez mais ao caráter inanimado, quantitativo e 

automático dos objetos ou mercadorias circulantes no mercado. 

A última obra de Adorno, inacabada, foi Aesthetic Theory (Teoria Estética), um 

tratado de teoria estética, que combina análises filosóficas e sociológicas para defender o 

poder crítico da arte. Uma arte que nega a realidade, pois esta, já não é mais verdadeira. Uma 

arte assim não corre o risco de dominar o mundo material através do poder de conceitos, 

porque o que ela transmite não são os modelos da realidade, mas sim sua negação.  

 

Teoria Estética 

 

SE QUER seguir-me, narro-lhe; não uma aventura, mas experiência, a que 

me induziram, alternadamente, séries de raciocínios e intuições. Tomou-me 

tempo, desânimos, esforços. Dela me prezo, sem vangloriar-me. 

Surpreendo-me, porém, um tanto à-parte de todos, penetrando 

conhecimento que os outros ainda ignoram. O senhor, por exemplo, que 

sabe e estuda, suponho nem tenha ideia do que seja na verdade – um 

espelho? Demais, decerto, das noções de física, com que se familiarizou, as 

leis da óptica. Reporto-me ao transcendente. Tudo, aliás, é a ponta de um 

mistério. Inclusive, os fatos. Ou a ausência deles. Duvida? Quando nada 

acontece, há um milagre que não estamos vendo. (...) Ah, o tempo é o 

mágico de todas as traições... E os próprios olhos, de cada um de nós, 
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padecem viciação de origem, defeitos com que cresceram e a que se 

afizeram, mais e mais. (...) Os olhos, por enquanto, são a porta do engano; 

duvide deles, dos seus, não de mim. Ah, meu amigo, a espécie humana 

peleja para impor ao latejante mundo um pouco de rotina e lógica, mas algo 

ou alguém de tudo faz frincha para rir-se da gente... E então?. (ROSA,1988, 

p. 65) 

 

A leitura da Teoria Estética de Adorno apresenta dificuldade por sua extrema 

complexidade. No entanto, do que se pode absorver no pensamento adorniano nota-se que a 

discussão a respeito da razão humana permanece, mesmo que transplantada para o campo das 

artes. Desde o início, Adorno discute a emancipação da arte, da liberdade da arte, porém, 

assim como a humanidade se transformou em massa aderente ao fascismo, ao desejo de 

possuir não mais o reino da liberdade, mas sim o reino do controle absoluto, a arte, expressão 

pura do humano, passa a não mais ser portadora das imagens da realidade. Ou seja, a arte, 

que, ao se desprender de sua função cultual, havia adquirido autonomia, inicia um caminho de 

eliminação e perda de seus pressupostos: a incerteza do para quê estético na medida em que a 

sociedade tornou-se menos humana 

 Contudo, a autonomia da arte permanece. O que se questiona é se a arte ainda é 

possível, já que a visão do artista encontra-se embaçada e o que se vê é apenas o irreal. A 

visão da humanidade também está velada e só enxerga a obra de arte enquanto mercadoria. A 

leitura do que a arte exprime encontra-se ilegível, já que ela não diz respeito ao empírico, não 

reside nela o desejo de meios e fins, assim como na mercadoria. O que habita a obra de arte é 

antes de tudo outra realidade, com essência própria, que não se corrompe pela “mimese” pura, 

mas que se apresenta como expressão dos sentidos do artista, da sua visão sobre o mundo.  

 

Na arte, as constituintes que dimanaram do ideal de humanidade estiolaram-

se em virtude da lei do próprio movimento. Sem dúvida, a sua autonomia 

permanece irrevogável. Fracassaram todas as tentativas para, através de 

uma função social, lhe restituírem aquilo de que ela duvida ou a cujo 

respeito exprime uma dúvida. Mas, a sua autonomia começa a ostentar um 

momento de cegueira, desde sempre peculiar à arte. (ADORNO, 1970, 

p.11) 

 

Para Adorno, a função fundamental da arte está em seu caráter mimético, com as duas 

implicações do termo mimético. A primeira dizia respeito à imitação da realidade social, 

enquanto a segunda, dizia respeito a imitação da realidade natural, transformada pelo social, 

mas ainda irredutível ao social. Para ele, a verdadeira arte possuía os dois tipos de mimese. A 
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arte expressa não só o sofrimento dos homens, como também o sofrimento da natureza que 

eles dominaram de maneira inflexível. 

 

Em função de sua apreciação desse aspecto de mimese, Adorno contestou 

Hegel, que relegara a arte, hierarquicamente, a uma condição inferior à da 

religião e à da filosofia. A pesar de todo o seu ceticismo quanto à ênfase de 

Kant no gosto e no julgamento subjetivos em questões estéticas, ele se 

sentiu atraído pela defesa kantiana da beleza natural, que Hegel considerara 

inferior à sua contraparte artificial. Pois a beleza natural representa a 

dependência do homem frente a um objeto que não foi criado por ele; é, por 

conseguinte, um paradigma da não-identidade, que tem como base uma 

relação terna e respeitosa entre o homem e a natureza. (JAY, 1988, p. 140) 

 

Neste sentido, Adorno não compara a arte à mimese da natureza, mas sim a mimese da 

beleza natural, que leva o homem a utilizar técnica e fruição e desta forma fugir a uma 

imposição de reificação da obra de arte, reificação aqui entendida como subjetividade humana 

sujeitada e identificada cada vez mais ao caráter inanimado, quantitativo e automático das 

mercadorias circulantes e desta forma, apreendendo a obra de arte como mera mercadoria. 

 

A verdadeira obra de arte é a que exibe as feridas da luta sempre vã por 

alcançar a unidade. A arte autentica mostra vivas e nítidas as contradições 

do real. O seu estilo não pode ser harmônico, porque a harmonia seria 

mentirosa; ele deve ultrapassar a cisão, impelir-se com toda a energia para 

além da fratura entre o atual e o possível e, não obstante, oferecer 

simultaneamente o próprio corpo da obra como reflexo da maldição, como 

imagem da dolorosa falha do mundo. (MERQUIOR, 1969, p. 53) 

 

Mesmo crendo serem as obras de arte responsáveis pelo demonstrar da realidade, 

Adorno, não nega que estas estão voltadas para o declínio, porque não são só regidas por leis 

exteriores que as regulam. Também porque na constituição de sua autonomia, que confirma a 

posição social do espírito dividido segundo as regras da divisão do trabalho, não é apenas 

arte; surgem como algo que lhe é estranho. “A identidade estética deve defender o não-

idêntico que a compulsão à identidade oprime na realidade”. (ADORNO, 1970, p.15) 

A arte é a negação social da sociedade, e não deve ser deduzida imediatamente desta. 

Ela é antes de tudo constituída no interior do homem e por esta razão a teoria mais adequada a 

sua definição é a teoria do psiquismo. Porém, a psicanálise considera a obra de arte como 

sendo apenas projeções do inconsciente e segundo o teor de suas monografias, a arte deveria 

acabar afirmativamente com a negatividade da experiência. Só que este momento negativo a 

que elas se referem não é obra de arte livre do processo de recalque, ou seja, não é obra de 
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arte que se realizada pelo consciente, mas ainda pelas imagens do inconsciente manipuladas 

pelos meios da cultura. 

 

Se a arte tem raízes psicanalíticas, são as da fantasia na fantasia da 

omnipotência. Na arte, porém, actua também o desejo de construir um 

mundo melhor, libertando assim a dialéctica total, ao passo que a concepção 

da obra de arte como linguagem puramente subjectiva do inconsciente não 

consegue apreende-la. (ADORNO, 1970, p. 20) 

 

Segundo Adorno (1970), a teoria kantiana sobre a obra de arte é o contrário da 

concepção da teoria freudiana. A teoria freudiana trata a obra de arte enquanto realização do 

desejo, já a teoria kantiana que fala do juízo de gosto, demonstrada através da obra “Analítica 

do Belo”, fala em uma satisfação desinteressada. Ou seja, existe uma inversão de conceito a 

respeito da satisfação, Freud trata disto enquanto desejo e Kant enquanto satisfação 

desinteressada, o que nos leva a pensar que na teoria kantiana a representação da existência de 

um objeto não leva a compreensão deste mesmo objeto. 

A questão aqui colocada da representação do objeto diz respeito ao ponto de vista 

subjetivista de Kant, em consonância com a tradição racionalista. Desta forma, a obra de arte 

perde seu caráter universal e passa a ser uma opinião, um momento do sujeito individual que 

não busca nenhum significado maior na obra mas sim uma satisfação desinteressada. Neste 

sentido, pode-se questionar como se constitui a subjetividade do indivíduo e se dentro desta 

existe a possibilidade do desejo a que Freud se refere. O desejo aqui, encarado como punção 

de vida que move o sujeito a desejar o conhecimento do objeto e não de mera aceitação sem 

questionamentos. 

 

A ausência de interesse afasta-se do efeito imediato, que a satisfação quer 

conservar, e prepara assim a ruptura com a sua supremacia. A satisfação, 

desprovida deste modo do que em Kant se chama o interesse, torna-se 

satisfação de algo tão indefinido que já não serve para nenhuma definição 

do Belo. A doutrina da satisfação desinteressada é pobre perante o 

fenômeno estético. Redu-lo ao bem formal, sobremaneira problemático no 

seu isolamento, ou a objectos naturais ditos sublimes. A sublimação numa 

forma absoluta deixaria de lado nas obras de arte o espírito em nome do 

qual  se opera esta sublimação. (ADORNO, 1970, p. 21) 

 

Kant, foi o primeiro a admitir que o comportamento estético esta isento de prazer 

imediato, levando a arte a se destituir de imaginação intelectual e adquirir uma forte 

conotação de valor material. 
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A arte, do ponto de vista burguês, nada mais é senão mercadoria, a indústria cultural 

tratou em separar a verdadeira obra do sujeito e o que se vê são obras que reafirmam a 

condição inumana destes. O burguês prefere uma vida ascética e uma arte voluptuosa, 

enquanto deveria preferir o contrário, pois na vida voluptuosa ainda cabem os sentimentos 

necessários a verdadeira arte e à arte cabe o conceito de ascético no sentido da clareza de seus 

objetivos. A arte hoje nada mais é senão objeto de filistinismo, ligada à angústia da posse. 

 

Até à fase da administração total, o sujeito que contemplava, ouvia ou lia 

uma obra, devia esquecer-se de si, tornar-se indiferente, desaparecer nela. A 

identificação que ela realizava era, segundo o ideal, não a de tornar a obra 

semelhante a si mesmo, mas antes a de se assemelhar à obra. Nisso consistia 

a sublimação estética; Hegel chamava geralmente a este comportamento a 

liberdade perante o objeto. Garantia assim a dignidade ao sujeito que, numa 

experiência espiritual, se torna sujeito através da sua alienação, ao contrário 

do desejo filistino que exige à arte que lhe dê alguma coisa. No entanto, 

como tabula rasa de projecções subjectivas, a obra de arte desqualifica-se 

(...) por um lado, torna-se coisa entre as coisas; por outro, faz-se dela o 

veiculo da psicologia do espectador. O espectador substitui o que as obras 

de arte reificadas já não dizem pelo eco estandartizado de si mesmo que 

percebe a partir delas. A indústria cultural põe em andamento este 

mecanismo e explora. (ADORNO, 1970, p. 29) 

 

O espectador não usava de sua subjetividade, mas se abandonava no significado da 

obra de arte na intenção de enxergar através de seus olhos, não só a beleza mas também a 

realidade do momento eternizado pelo artista. Hoje este espectador substitui o que a obra de 

arte já não diz, obra esta coisificada, pela repetição do significado de si mesmo que existe a 

partir desta. Sujeito que é cópia da cópia, mimese da vida, objeto humano criado e difundido 

pela indústria cultural através da obra de arte. Obra de arte confrontada com as massas através 

do meio mecânico da reprodução. Obra de arte que passa a ser objeto de maior valor que o 

humano, portanto, materialmente e espiritualmente superior ao ente e ao existente. 

Segundo Adorno (1970), a ontologia da falsa consciência pertence a burguesia, que 

tanto liberta como sujeita o espírito, pelo fato de não poder aceitar nem tão pouco saborear 

aquilo em que não acredita. Ou seja, na medida em que a arte representa uma necessidade 

social, o sentimento burguês não deixa com que ela se transforme em prazer, em 

identificação, em revelação, em protesto, mas sim, transforma-a em empresa governada pelo 

lucro, que resiste enquanto é rentável. A arte, aqui, já está morta. A necessidade humana ainda 

encontra alguma satisfação em tal condição, mas é falsa e ilude os homens acerca de seus 

direitos. “O obscurecimento do mundo torna racional a irracionalidade da arte: mundo 

radicalmente ensombrado”. (ADORNO, 1970, p. 30-31) 
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Todo o esforço teórico em Adorno não se restringe ao domínio da estética, mas sim, 

ao desvelar da razão que surge na era moderna determinada pelo movimento Iluminista: a 

direção fundamental do espírito humano expressa por uma visão científico-utilitária da 

realidade. Ou seja, uma razão voltada para o domínio da natureza e da vontade humana, 

através da abstração do real que se legítima pela explicação da ciência. Uma razão que pensa 

os fins e perde o contato com os meios que levam ao conhecimento do objeto. Razão 

Iluminista, que visa o domínio e eclipsa a razão. O humano que perde a ligação com o mítico, 

com sua porção mágica, com seu respeito à natureza e aos seus movimentos. Homem 

abandonado à própria sorte, sem deuses, sem mitos, e levado a perder contado com os objetos 

que lhe davam vida. Pois, o domínio tecnológico da natureza não assegura uma existência 

verdadeiramente humana, este domínio é antes de tudo privilégio de alguns que passam a ter o 

conhecimento como poder.  

Este é o tempo em que o objeto e a razão são divididos pela atividade industrial, de 

forma a propiciar a completa alienação de ambos. Objeto este, que passa a ser conhecido por 

alguns e torna-se regente da vida humana. Desta forma, “O conhecer é uma felicidade estéril e 

lasciva”. (BACON, APUD, MERQUIOR, 1969, p. 49) 

Adorno faz menção a oposição do feio na obra de arte, como se este trouxesse a 

consciência toda a miséria que se encontra na existência humana. Afirma, que o motivo da 

admissão do feio foi antifeudal, pois o feudo significava o homem preso ao senhor e a 

natureza, enquanto que a nova sociedade dizia respeito ao homem livre do senhor feudal e 

capaz de dominar a natureza, homens libertos da escravidão imposta por mitos. Mostrar 

através da arte, aquilo que fazia parte da sociedade antes do Iluminismo, transformou-se em 

protesto, em feio, em horror.  A nova sociedade é bela pois domina as técnicas para a 

sobrevivência, estas técnicas também invadem o mundo das artes e através dela a violência 

contra a natureza não é refletida por representação mas entra imediatamente pelos olhos. Esta 

técnica é a lógica ascética que toma conta da vida moderna, a uniformidade, a mimese: o que 

se vê através da obra de arte não pode ser a feiúra dos rostos desfigurados pelo trabalho, a 

miséria das famílias proletárias, o trabalho das crianças, a “natureza morta”, mas sim a 

modernidade das fábricas, que deixa de significar para o homem a dominação visível da 

natureza e passa a significar a fachada do nãodominado, do homem livre.  

A obra de arte que nasceu como expressão do cultual, do arcaico, dos mitos, no 

Iluminismo rompe com esta idéia rumo a sua autonomia. O belo nasce em oposição ao feio, e 

este feio nada mais é senão o que o homem deseja superar, o feio só surge na morte porque 
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antes da morte ele é belo. A obra de arte em sua emancipação rompe com o feio arcaico para 

demonstrar o belo da modernidade, Aufklärung60. 

 

O veredicto estético do feio apóia-se na tendência psicológico-social 

verificada para, com razão, equiparar o feio à expressão do sofrimento e, 

projectivamente, a desprezar. O Reich de Hitler, tal como em toda a 

ideologia burguesa, também aqui fez a prova: quanto mais se torturava nas 

caves tanto mais inexoravelmente se velava para salvar a fachada (...) A 

definição da estética como teoria do belo é pouco frutuosa porque o carácter 

formal do conceito de beleza deriva do conteúdo global do estético. Se a 

estética não fosse senão um catálogo sistemático de tudo o que é chamado 

belo, não existiria nenhuma idéia da vida no próprio conceito de belo (...) A 

imagem do belo, enquanto imagem do uno e do diverso, surge com a 

emancipação da angústia perante a totalidade esmagadora e a opacidade da 

natureza. (ADORNO, 1970, p. 64-65-66) 

 

Em Adorno, utilizar o termo “magia da arte” é colocação inadequada e inexistente, já 

que a arte rompeu com seu conteúdo mágico. Esta ruptura deu-se pela racionalidade 

iluminista, que não permite a lembrança da magia da qual a arte se originou, mas sim apenas a 

demonstração da totalidade dos meios que dominam a natureza.  

A obra de arte nada mais é senão autonomia humana e natureza, unidas em um só 

corpo, em condições de igualdade e liberdade, em momento de desprezo ao controle e ao 

domínio que se traduz em magia e em verdade de sentimentos. “O conteúdo de verdade das 

obras de arte é historiografia inconsciente, ligada ao que até hoje se manteve constantemente 

no estado latente” (ADORNO, 1970, p. 217) 

A verdade da obra de arte diz respeito à consciência de fatos que não se resolveram no 

decorrer da historia, fatos estes que se reconciliam com o sujeito  através da obra de arte, 

geram identificação, compreensão do histórico  e do real. Porém, não se reconciliam com o 

presente em que se apresentam. Sua qualidade diz respeito ao fato dela se esquivar ou se 

expor ao inconciliável, ou seja, o momento atual, que nada mais é senão a própria realidade 

do momento de sua criação e não o conteúdo desta criação. Sua qualidade é mostrar-se em 

verdade no momento presente para a compreensão deste através de sua história, do que o 

antecedeu.  

 

O conteúdo de verdade das obras de arte, de que depende finalmente a sua 

qualidade, é histórico até ao mais profundo de si mesmo. A sua relação à 

história não é relativa de tal modo que ele próprio e a qualidade das obras 

                                                 
60Aufklärung – Iluminismo, ilustração; palavra central da Teoria Crítica na qual concentra a sua denúncia da 

razão tradicional puramente instrumental. 
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de arte variariam apenas em função do tempo. Sem dúvida, uma tal variação 

tem lugar e as obras de arte de qualidade podem, por exemplo, tornar-se 

caducas ao longo da história. No entanto, o conteúdo de verdade e a 

qualidade não cabem ao historismo. A história é imanente às obras, não é 

nenhum destino exterior, nenhuma avaliação flutuante. O conteúdo de 

verdade torna-se histórico ao objectivar-se na obra a consciência verídica. A 

consciência não é um vago ser-no-tempo; isso justificaria o curso do  

mundo, que não é o desabrochamento da verdade. (ADORNO, 1970, p. 

217) 

 

Toda esta verdade da obra de arte não se concretiza sem a técnica, pois ela não é 

apenas fruição ela também é trabalho informado por técnicas de trabalho da obra de arte. 

 

Em virtude de sua dimensão artesanal, toda a arte tem algo de um fazer 

cego. Esta parcela de espírito do tempo (Geist der Zeit) permanece 

incessantemente suspeita de reaccionarismo. Também na arte o elemento 

operacional atenua a ponta crítica; aí encontra o seu limite a auto-confiança 

forças produtivas técnicas na sua identidade com a consciência mais 

progressista. Nenhuma obra moderna de qualidade, mesmo se ela for 

subjectiva e retrospectiva segundo o seu estilo, pode esquivar-se a isso. 

(ADORNO, 1970, p. 217) 

 

Segundo Adorno (1970), no mundo administrado, a forma como as obras de arte são 

recebidas é através da comunicação do incomunicável, a emergência da consciência 

coisificada, a pura técnica. Ou seja, obra de arte que não traduz o real, mas sim, impõe a 

condição de coisa material e não espiritual. Obra humana, que nesta condição, não consegue 

denunciar a quem esta servindo. Esta humanidade é incompatível com toda e qualquer 

ideologia do serviço prestado aos homens. A obra de arte só pode ser fiel aos homens através 

de sua inumanidade, pois é através desta condição que expressa a verdade na qual o homem se 

encontra. 

 

Em nenhuma circunstancia também se deve feiticizar na arte o conceito de 

força produtiva técnica. De outro modo, a arte torna-se reflexo daquela 

tecnocracia que é uma forma mascarada de dominação sob a aparência de 

racionalidade. As forças técnicas produtivas nada são por si mesmas. Só 

recebem o seu valor posicional na relação com o seu fim na obra e, por 

último, com o conteúdo de verdade do que é escrito, composto e pintado. 

(ADORNO, 1970, p. 245) 

 

Assim colocadas, obra de arte e técnica, resta à compreensão do que move o desejo 

humano para a compreensão e identificação com estas: a experiência estética. Diante da obra 

de arte, o humano se admira, se espanta com sua beleza e com sua técnica, fica curioso sobre 
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sua origem, sobre suas formas. Olha para um objeto que é diferente de sua realidade, se 

emociona, se estremece e busca então a compreensão de tantos sentimentos.  

Este é o momento da experiência estética, o exato momento em que se percorre o 

caminho para compreensão, o prazer do entendimento, da visão daquilo que é. Agregar em si 

o que lhe é estranho e portanto o que necessita ser conhecido, sem a interferência do que já 

lhe vai ao espírito, mas como algo que se incorpora ao necessário conhecimento de um mundo 

até aqui desconhecido e irreal. Experiência estética que trata de um objeto distante de ser 

consumido enquanto coisa, enquanto objeto de valor capital, mas sim, consumido enquanto 

prazer para o espírito humano. Condição que não separa o homem de sua sensibilidade, de sua 

humanidade, que neutraliza o campo de força do domínio existente entre estes em relação à 

natureza dos objetos. Possibilidade de compreensão do real sob o domínio do abandono ao 

sensível, ao desejo, aquilo que faz o espírito livre e não prisioneiro da técnica e da 

uniformidade, mas sim a liberdade do criador e da criatura no sentido de expor o que é 

inconciliável, já que o que se concilia não diz respeito ao real, mas sim aquilo que não se deve 

ver nem compreender. 

 

Representações Sociais e Estéticas 

 

pelo pensar elevo-me ao absoluto e ultrapasso tudo o que é finito, sou 

portanto uma consciência de si finita, e isto após toda a minha determinação 

empírica. Os dois termos se procuram e fogem um ou outro – sou o 

sentimento, a intuição dessa unidade e desse conflito e a conexão desses 

termos em conflito ... sou este combate, não sou um dos termos 

empenhados no conflito, mas sou os dois combatentes e o próprio 

combatente, sou o fogo e a água que entram em contato e a unidade daquilo 

que absolutamente foge a si mesmo. (HEGEL) 

 

As Representações Sociais, segundo Moscovici, são formas de conhecimento 

individual que ocorrem a partir das interações sociais, ou seja, é na ação, no movimento de 

interação entre as pessoas que as representações se formam. “As representações sociais dizem 

respeito ao universo de opiniões construídas, reelaboradas e redimensionadas pelos 

indivíduos, em relação a um determinado objeto social, de acordo com a história de vida de 

cada um.” (ALMEIDA e COSTA, 1999, p. 255). 

 Conforme os contextos sociais e culturais de vivencia, as representações se 

aproximam ou se distanciam do significado do conhecimento. As evocações surgem como 

discursos consensuais, isto é, aceito ao grupo, porém elas não se apresentam como verdades 
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únicas, elas foram construídas com base nas representações sociais que foram veiculadas em 

vários segmentos da vida cotidiana. Por isso as Representações Sociais convalidam a 

pesquisa, no sentido de verificar qual o significado da palavra estética.  

A Teoria das Representações Sociais é merecedora de um espaço maior para sua 

abordagem, todavia, a princípio pretende-se usar uma das suas metodologias que é a do 

Núcleo Central, que se equivale do levantamento de palavras por importância e proximidade 

de significados relacionados a algum termo. 

 

A pesquisa empírica 

 Esta pesquisa surge da necessidade de compreender qual a representação social da 

Estética existente hoje. Essa representação social encontra respaldo na teoria de Adorno que 

considera a obra de arte o objeto privilegiado para o desvelar do  real  ou a Industria Cultural 

conseguiu subverter esse sentido e a transformou em mera mercadoria? 

 Nosso interesse também é verificar como a palavra Estética esta representada no 

discurso consensual do grupo entrevistado. Assim como questionar a associação do belo a 

estética. A estética ainda é sinônimo de belo ou o belo esta associado à outra coisa?     

 

Conclusão 

Enfim, a cultura que veio se constituindo a partir do século XVII, desde a tomada de 

poder pela burguesia, não expressa seus conteúdos como processo civilizatório, e, portanto de 

autonomia do indivíduo. Os produtos culturais, em sua grande maioria, atendem a lógica do 

consumo e afirmam no sujeito a lógica capital. A cultura, assim entendida, tem por objetivo 

não o indivíduo e a construção de sua autonomia, mas sim a sua objetificação. 

Neste processo, o indivíduo se recusa a pensar na realidade e a diversão que a arte 

oferece afirma sua própria condição. A obra de arte que deveria ser o avesso do visível 

transforma-se em identidade daquilo que não deveria ser. Assim, a ideologia se firma como 

realidade sob a qual o indivíduo não contesta, mas sim se adere a uniformidade de sua forma. 

A partir da regressão dos sentidos humanos, realizada pelo processo de produção, 

Adorno busca na experiência estética a viabilidade de um resgate da percepção dos sentidos, 

já que, a obra de arte não estabelece uma identificação imediata, mas sim uma mediação com 

a realidade que a produziu. Desta forma, a obra de arte apresenta certa autonomia sobre a 

realidade e transforma-se em reflexão crítica e negação. O contato com a obra de arte é 

experiência estética, conhecimento do objeto que expõe a sensibilidade humana. A 
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possibilidade de conhecimento através da experiência estética revela a razão instrumental 

como prática brutal de sobrevivência. Caso esta possibilidade não se converta em mudança 

das condições sociais, ao menos a obra de arte, trará em si, a mediação com a realidade 

histórico-social que a produziu. Desta forma, a experiência estética tem por objetivo levar o 

indivíduo a autonomia, autonomia que é o conhecimento do objeto através da experiência 

estética, experiência estética que é o próprio conhecimento. De outra forma, “a vida não 

vive”. (Ferdinand Kürnberger) 

Ao buscarmos as Representações Sociais da Estética, tendo por base a teoria do núcleo 

central de Moscovici, procuramos compreender esse reverso da obra de arte que, antes vista 

por Adorno enquanto objeto privilegiado no desvelar da sujeição da subjetividade humana ao 

caráter inanimado, quantitativo e automático das mercadorias é agora consumida pela 

multidão como mais um produto do capital. Assim as representações sociais permitem em 

certo sentido compreender a noção de estética enquanto sentido atribuído a medida que 

interfere (ou pelo menos deveria) na forma como se vive. Compreender as RS da Estética dá 

indícios e indicativos de como os sujeitos vêem o mundo a partir da noção daquilo que 

Adorno apontou como sendo uma última possibilidade possível de resistência ao movimento 

(quase) instransponível a massificação da indústria cultural. 
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Resumo 

Este trabalho busca realizar uma teorização acerca das representações sociais da loucura, 

relacionados ao seu espaço de fala, apresentado pela mídia. É levantada, primeiramente, uma 

breve história da loucura no mundo e no Brasil, buscando-se refletir no tempo espaço 

formador da ideia de loucura que hoje reflete na mídia. As ideias de Foucault são base para 

conceituar a loucura. São levantados também conceitos de representações sociais por 

Moscovici, fechando com uma reflexão acerca de como as representações imperantes sobre a 

subjetividade do indivíduo portador de transtornos mentais influencia em sua imagem 

midiática e na teoria da ação comunicativa de Habermas. 

 

Palavras-chave: Loucura; Mídia; Representações Sociais; Foucault. 

 

 

Introdução 

A proposta principal desse trabalho é realizar uma reflexão teórica que aborda a 

representação da “loucura” acerca da posição de comunicação no qual se encontram os 

portadores de transtornos mentais no Brasil. A partir das representações que a sociedade 

constrói ou mantém acerca de suas possibilidades de fala, ou não fala, dentro de um contexto 

histórico social busca-se estabelecer uma relação direta com o posicionamento adotado por 

veículos de comunicação na cobertura midiática acerca da temática da saúde mental. 

Pensaremos aqui as representações acerca da subjetividade de um grupo estigmatizado e, em 

consequência disso, mais do que tratar do potencial comunicacional da loucura, trataremos 

daquilo da representação social que temos desse potencial. 

O uso dos termos “louco” e “loucura” baseiam-se nas colocações de Porter (1987), que 

se dedicou a estudar a subjetividade dos pacientes psiquiátricos, realizando uma análise de 

suas falas agrupando-os no livro Uma História Social da Loucura. O autor argumenta que a 

designação desses indivíduos como loucos, e o uso do termo loucura, serviria não só como 

forma de chamar atenção para este rótulo, que é limitado, mas como uma “taquigrafia 
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coletiva” (PORTER, 1987, p.13). A partir disso ‘loucura’ aparece como uma generalização 

simbólica para um campo que é tão vasto quanto múltiplo em seus temas.  O uso dos termos 

cabe nesse trabalho dessa forma, como uma quase abreviatura da saúde mental em suas 

questões históricas, ideológicas e sociais. 

Partindo desse posicionamento, um primeiro passo é entender como chegamos ao 

ideário sobre saúde mental que encontramos na sociedade moderna. Desse plano geral 

imbricamos em uma contextualização dentro do cenário brasileiro, que se inicia no modelo de 

tratamento hospitalocêntrico e desemboca no processo de reforma psiquiátrica, esses 

levantamentos nos possibilitam entender o espaço a partir do qual a mídia brasileira fala. As 

representações sociais nos surgem não como metodologia, mas como estrutura teórica para 

pensar a problemática e tentar responder a partir da atuação da mídia brasileira, e de certa 

forma levar para outras questões a indagação de Spivak (2012): pode o louco falar?  

 

Loucura: O que é e de Onde Veio? 

O conceito que temos hoje de saúde mental enquanto um campo construiu-se sobre os 

alicerces sócio culturais da loucura que, por sua vez, teve sua história edificada sobre as bases 

das relações de poder estabelecidas entre a razão e a desrazão, que culminaram no papel 

social da psiquiatria moderna. Essas relações, portanto, tem sua origem no estabelecimento do 

lugar da razão na sociedade ocidental, que se estabelece na Grécia antiga.  “A racionalidade 

tornou-se definitivamente a mais nobre faculdade do homem” (PORTER, 1987, p.19). Com a 

ascensão da razão a desrazão para a ser motivo de medo, um problema a ser combatido. Esses 

conceitos foram absorvidos pela cultura judaico cristã latina, e adicionados à questões 

religiosas, que trouxeram a ideia de loucura relacionada a possessão (PORTER, 1987) . 

A loucura a passou por longo caminho para chegar até a modernidade, sem contudo 

sofrer modificações significativas em seu cerne. A idade Média trouxe a loucura para um 

local de significação religiosa, ligada ao pecado, ao mesmo tempo seu lugar da arte de Bosch, 

Brueghel e Dürer é exemplo de como a arte também habitava o território dos sonhos, da não 

realidade grotesca e animalesca, instalada no lúdico, de onde só saiu com o início do 

renascimento (FOUCAULT, 2008). 

Com o Renascimento a loucura sai do espaço do lúdico para se colocar em um espaço 

de interdependência e relatividade com a razão. “Elas se recusam, mas uma fundamenta a 

outra” (FOUCAULT, 2008).O fim da Idade Média foi palco do desaparecimento da lepra 

enquanto epidemia, o que gerou o esvaziamento dos leprosários, que com uma nova era do 
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conhecimento ganhariam novos moradores, inicia-se o modelo internatório que, longe de 

preceitos médicos, envia para os antigos leprosários: loucos, doentes venéreos, homossexuais, 

devassos, blasfemadores, suicidas e supersticiosos (adivinhos, mágicos e feiticeiros), 

transformaram-se em uma “massa indiferenciada” de não-seres. A internação era o espaço da 

anormalidade. 

Segundo Foucault (2008), entre o aparecimento da internação e a “grande libertação”, 

realizada pela medicina psiquiátrica em seus primeiros passos, pouco foi mudado, 

permanecendo até o final do século XVIII circundado de tratamentos carregados de 

significação fantástica. O autor toma a revolução francesa como marco de mudanças no 

pensamento da era clássica e, consequentemente, para a instituição de uma nova forma de 

pensar a loucura possibilitando a instituição da internação médica. O médico Philipe Pinel, 

por seus trabalhos no Hospital Bicêntre, em 1793, e posteriormente do Salpêtrière, juntamente 

com William Tuke, em 1792 por seus trabalhos em York na Inglaterra, são apontador por 

Foucault (2008) como pioneiros. 

As mudanças desse período instalam o que Foucault (2008) chama de homus medicus, 

permitindo o estabelecimento de um positivismo médico que abriu as portas para no século 

XX se realizassem reflexões filosóficas acerca do poder da razão, colocando-o como questão 

essencial para se pensar o local da loucura.  

Foucault (2010) estabelece que a loucura é social, já que origina-se a partir de normas 

de sensibilidade que levam ao isolamento e de repulsa que recusam ou enlaçam. A loucura 

trata-se necessariamente de uma ausência de obra, que possibilita a história que é vista. 

 

A grande obra do mundo é indelevelmente acompanhada de uma ausência de 

obra, que se renova cada instante, mas que corre inalterada em seu inevitável 

vazio ao longo da história: e desde antes da história, uma vez que ela já está 

na decisão primitiva, e ainda depois dela, uma vez que ela triunfará na última 

palavra pronunciada pela história. (FOUCAULT, 2010, p.156) 

 

A existência do sujeito baseia-se na inexistência do Outro, a ausência de obra, então, 

não é um acidente social que perdura pela história, mas sim uma necessidade dos discursos 

detentores do poder e um aprisionamento moral (FOUCAULT, 2008). Porter (1987) 

compartilha também de reflexões sobre a loucura enquanto relação de poder. 

O final da Segunda Guerra Mundial proporciona o surgimento de uma nova forma de 

pensar o ser humano em sua dignidade que culminou na promulgação da Declaração 
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Universal dos Direitos Humanos, pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de 

dezembro de 1948 e refletiu em uma maior atenção à situação dos manicômios e sanatórios.  

Amarante (2013) aponta dois grupos de reformas mais um, que ele não considera 

como tal, mas que é de grande importância dentro das mudanças paradigmáticas da psiquiatria 

no século XX: O primeiro grupo é formado pela Comunidade Terapêutica e Psicoterapia, 

ambos se dão no período pós guerra tendo surgido na Inglaterra e na França, no segundo 

grupo encontramos a Psiquiatria de Setor e a Psiquiatria Preventiva tendo surgido no final da 

década de 1950 e decorrer da década de 1960 oriundas dos Estados Unidos da América e 

França, o terceiro grupo trata-se do mais importante para este estudo e comporta a 

Antipsiquiatria originados na Inglaterra no final da década de 1950 e a Psiquiatria 

Democrática que surge na Itália no inicio da década de 1960. O último grupo é considerado 

por Amarante (2013) como processos de rompimento com o paradigma psiquiátrico até então 

vigente.  

A Psiquiatria Democrática, apresentada e defendida por Basaglia e seus seguidores, 

serviu de exemplo para a reforma psiquiátrica brasileira. Amarante (2013) nesse ponto vai 

contra a ideia de Foucaultque entende que todas as reformas são antipsiquiátricas, já que 

desenvolvem indagações acerca da relação de poder médico/paciente. 

 

Loucura Tupiniquim 

A era hospitalocêntrica da psiquiatria brasileira se inicia em 1852, com a abertura do 

Hospício Dom Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro foi o primeiro atendimento 

médico de internação no Brasil. A primeira lei Federal brasileira de assistência aos alienados 

foi promulgada em 1903.  

Os primeiros anos do século XX foram marcados pela implantação de colônias 

psiquiátricas, que atribuíam ao trabalho um poder terapêutico e tiveram renomados psiquiatras 

brasileiros como defensores, tal como Adauto Botelho e Juliano Moreira. Como afirma 

Amarante (2013), o projeto com o tempo mostrou que pouco se diferenciava dos hospícios e 

sanatórios comuns. Apesar de já haverem leis acerca da alienação, no século XX a psiquiatria 

brasileira continuava a guardar características sanitarismo político e social, fazendo dos 

hospícios e sanatórios depositórios de indesejados onde as mortes de pacientes eram 

acontecimentos corriqueiros.  

Apesar de algumas movimentações midiáticas de denúncia nas décadas de 1960 e 

1970, pouca coisa mudou. As primeiras movimentações efetivas ocorreram por parte dede 
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profissionais da área de saúde mental, que convivendo diariamente com a situação deplorável 

do modelo manicomial brasileiro, passam a se organizar formando criando em 1978 o 

Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental (AMARANTE, 2013), um ano depois 

surgiria Sosintra, a primeira associação de familiares do Brasil. Em 1979 uma visita de 

Basaglia ao Brasil deu força aos movimentos, que em 1987 no Congresso de Trabalhadores de 

Saúde Mental, realizado em Bauru são Paulo, se unificaram formando o Movimento Nacional 

da Luta Antimanicomial, e adotaram o slogan “Por uma sociedade sem manicômios”.  

Vários eventos continuaram a ocorrer e culminaram na promulgação da Lei N°10.216 

de 6 de abril de 2001, proposta pelo deputado federal Paulo Delgado 20 anos antes (ARBEX, 

2013). Apesar de contar com mudanças no texto original, muito criticadas pelos profissionais 

do movimento, ela estabelece e garante os direitos dos portadores de transtornos mentais, 

redirecionando o tratamento mental no Brasil para fora dos hospitais de internação de longo 

prazo, estabelecendo uma horizontalização do poder e defesa das subjetividades dos 

indivíduos portadores de transtornos mentais. 

O principal desafio da reforma psiquiátrica encontra-se, porém, não em mudar o 

modelo de atendimento aos pacientes psiquiátricos, mas em “construir um novo lugar social 

para os ‘loucos’” (DELGADO et al.; 2007, p.71). Foram implantadas novas leis, mas a 

sociedade ainda é marcada pelos velhos ideais e representações clássicas da loucura não 

comunicativa, exilada para o seu próprio bem e o da sociedade, pois é incontrolável e implica 

perigo. É essa representação de não subjetividade silenciosa que queremos entender. 

 

Reforma Psiquiátrica e Subjetividade 

O processo de redefinição da subjetividade defendido pelos movimentos envolvidos na 

reforma psiquiátrica brasileira inclui vários planos, dentre eles a mudança na terminologia 

usada para tratar da loucura. Lobosque (2001) explica que a escolha da nomenclatura “pessoa 

em sofrimento mental”, outros autores e segmentos adotam “portador de transtorno mental”, 

passa a refletir a ideia da loucura como experiência, que não retira de seus indivíduos a 

subjetividade, extirpada por tantos anos de delimitações médicas de isolamento, e os devolve 

a posição de protagonismo: 

 

A loucura é uma experiência humana cujas questões se colocam para loucos 

ou não loucos, situando problemas para a razão; não leva a razão a desistir 

de operar, mas, pelo contrário, convida-a a ir mais longe, no desenho das 

formas e figuras de seu exercício. Assim reconhecemos a experiência da 

loucura não como aberração ou déficit, mas como experiências legítimas e 
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pensáveis do corpo, da existência, do pensamento. (LOBOSQUE, 2001, p. 

22) 

 

Aqui podemos ir além da problemática da nomenclatura, que encontra-se também 

transversal a comunicação. Quando a autora fala de protagonismo fica implícita a ideia de 

posição de comunicação. No modelo adotado anteriormente às reformas psiquiátricas, e aqui 

falamos não só do exemplo brasileiro, o médico e a sociedade conversavam não com o 

paciente, mas com sua doença, de forma que ele não tinha nenhuma autonomia nem de seu 

corpo, nem de sua fala. A loucura falava por si só e o pensar do louco, e consequentemente 

sua capacidade de expressar-se enquanto sujeito e ser ouvido, habitava o limbo da desrazão. A 

partir dessa constatação nos cabe perguntar: Esse modelo ainda impera nas representações 

sociais presentes na mídia? Para responder a essa questão, é necessário primeiro entender o 

que são as representações e como elas se mantém. 

 

Representações Sociais 

O conceito de representações sociais surge como um desdobramento, teorizado pelo 

francês Serge Moscovici, a partir da ideia de representações coletivas, desenvolvida por 

Durkheim dentro dos estudos da sociologia. No campo da psicologia social Moscovici 

desenvolve sua Teoria das Representações, que ganhou continuidade com vários outros 

autores.  

As representações sociais situam-se no espaço de intersecção entre o psicológico e o 

social, chamado por Jovchelovitch (2004) de “entre”. Elas podem ser explicadas como grupos 

de conceitos, considerações e elucidações que surgem no como uma forma de conhecimento 

do senso comum operando pelos processos comunicativos: 

 

...As representações sociais têm por função principal a comunicação e a 

ação, e assessoriamente a coerção ou coesão de um grupo. O homem produz 

menos por um processo de raciocínio e de tratamento de informações do que 

por um processo de comunicação e de ação sobre os outros e sobre o mundo. 

Elas transformam mesmo toda ação em uma ação semiótica ou 

“comunicativa” que veicula significados e símbolos. (MOSCOVICI, 

2013/1973, p.190 apud CAMPOS, 2014, p.14) 

 

Por se construírem no social, as representações envolvem também o conceito de 

grupos (CAMPOS, 2014), porém sem simplesmente ser um conjunto de representações 

individuais que habitam o senso comum (JOVCHELOVITCH, 1995). 
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Para Jodelet (2005), herdeira teórica de Moscovici, representações sociais são: 

“...forma de conhecimento, socialmente elaborado e compartilhado, que tem um objetivo 

prático e concorre para a construção de uma realidade comum a um conjunto social” 

(JODELET, 1993, p.5). As representações sociais se estruturariam então em 3 pontos: sujeito, 

sociedade e objeto. O indivíduo tem sua subjetividade atravessada por conceitos e 

conhecimentos comunicados adquiridos na comunicação com o grupo social, o sujeito 

desenvolve percepções sociais sobre o outro, que ao serem filtradas, misturadas ou negadas 

por representações e concepções que já possui, se transformam em novas representações 

sociais do objeto.  

Sandra Jovchelovitch abre suas percepções teóricas para outros campos, trabalhando 

com as ideias de objeto-mundo e espaço potencial de Winncott, ação comunicativa de 

Habermas e nos estudos sobre a infância de Piaget, além, é claro, dos estudos de Moscovici. 

Ela entende que as representações sociais são resultado da inter-relação entre as dimensões 

ontológica, epistemológica, psicológica, social cultural e histórica. A autora compreende que 

as representações sociais são constituídas de símbolos, de forma que as mediações sociais 

motivam as representações sociais, que, por sua vez, tornam-se construções simbólicas 

mediadoras, tendo como cerne o processo os vínculos “sujeito-sujeito-objeto-projeto-tempo-

contexto-ação comunicativa” (JOVCHELOVITCH, 2004, p.23).  

O processo fundamental que resulta nas representações necessita e, ao mesmo tempo 

resulta, na familiaridade do indivíduo com o outro até então desconhecido, esse modelo 

intraprocessual de familiarização é divido por Moscovici (1985) em duas etapas: ancoragem e 

objetivação. A ancoragem consiste no processo de incorporação do desconhecido em uma 

“rede de categorias” pré-existente, que é composta de representações previamente 

constituídas. A teoria das representações tratar desses processos como construção pois a  

partir do momento que as representações antigas são amarradas à informação recém 

adquirida, surge uma nova representação, que não é nenhuma das duas que se possuía 

antes.Segundo o autor esse processo de ligação a um “ponto de referência reconhecível”, pode 

se desenvolver através da relação com o protótipo, um “...conjunto de características que 

definem os membros de uma categoria” (VALA, 2000, 471). A ideia de adoção de um modelo 

prototípico no qual o objeto se encaixa, se aproxima do conceito de estereótipo presente nos 

estudos de Stuart Hall.  
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A objetivação encontra-se no âmbito da linguagem. Moscovici esclarece: 

”Objetificação satura o conceito desconhecido de realidade, transformando-o em um bloco de 

construção da própria realidade” (1985, p.11). Para Jodelet (1993):  

 

A objetivação explica a representação como construção seletiva, 

esquematização estruturante, naturalização, isto é, como conjunto cognitivo 

que retém, entre as informações do mundo exterior, um número limitado de 

elementos ligados por relações, que fazem parte dele uma estrutura que 

organiza o campo de representação e recebe o resultado de realidade 

objetiva. (JODELET, 2005, p.48) 

 

Apesar de se constituírem momentos diferentes do processo de construção das 

representações, tanto ancoragem como objetivação são baseados na memória, sendo que a 

ancoragem coloca a memória em movimento e a objetivação “...deriva conceitos e imagens da 

memória a fim de combiná-los e reproduzi-los no mundo externo...” (MOSCOVICI, 1985, p. 

13). 

Spink (1993) destaca a importância da ideia de‘construção’ para esses processos, já 

que surgem como parte do conceito das representações sociais, pois, como lembra, mediadas 

por categorias construídas de forma histórica e subjetiva, elas concebem sempre uma ação 

indireta com o real onde jamais acontece uma reprodução deste. Dessa forma, é importante 

entender que uma representação social nunca é o real, é sempre edificado a partir de e 

informações e memórias individuais e sociais. Portanto, não há reprodução, somente 

construção sob alicerces já existentes.  

A Teoria das Representações aponta que mesmo estando constantemente em 

movimento, já que o indivíduos e os grupos são abertos a uma série de variáveis que os 

colocam expostos a possibilidades de novas construções simbólicas representativasa todo 

momento, as representações sociais dificilmente são descontruídas, ocorrendo somente novos 

procedimentos de transformação. Abric (1994), em sua Teoria do Núcleo Central, define esse 

cerne imutável das representações sociais como Núcleo Central, estando ele envolto por 

sistemas periféricos maleáveis que trabalham como amortecedores sociais do núcleo. 

É necessário destacar que como afirma Jovchelovitch (2004) o processo 

representacional por si só não é capaz de atribuir definições ao objeto, sendo muitas vezes a 

origem de distorções, mentiras, ilusões e confusões. As representações formadas em 

desconexão com a realidade são definidas pela autora como hiper-representação, e podem ser 

usadas como artifício dentro das relações de poder da sociedade em que está inserida. Um 
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exemplo é o uso do estereótipo da desrazão, que pode ser utilizado como artifício para a 

manutenção de poder e de padrões da razão. 

Habitando o senso comum, as representações sociais podem ser construídas através de 

comunicações diretas ou indiretas e mediadas, ou seja: comunicações sociais em geral, que 

mostram-se também como uma dasprincipais formas modernas de apreensão de conhecimento 

informal. “Assim, a comunicação social, sob seus aspectos interindividuais, institucionais e 

mediáticos aparece como condição de possibilidade e de determinação das representações e 

do pensamento sociais.” (JODELET, 1993, p.12). A mídia, juntamente com outras 

instituições de significante poder simbólico no mundo moderno, são responsáveis por muitas 

das representações ‘prontas para consumo’, mas que nem por isso deixam de ser atravessadas 

pelas dinâmicas social e psicológica, não sendo aceitas de forma pura e simples (JODELET, 

1993). 

 

Representações Da Subjetividade e Sua Origem 

 Na presente reflexão teórica uma pergunta deve ser feita, mesmo que dificilmente seja 

possível chegar à uma resposta contundente, ela nos servirá para reflexão: como surge a ideia 

de não subjetividade que permeia as representações sociais a respeito da loucura, e que 

reflete-se na cobertura midiática do tema? Trabalhamos com a ideia de que esse conceito de 

loucura não pensante e, portanto, não comunicativa descende da própria origem da razão 

ocidental moderna, tendo atravessado e ganhado novos contornos na idade média, mas que foi 

aprofundada e teve seu sequestro definitivo com a “Grande Internação” (FOUCAULT, 2008). 

A partir de estudos no campo da arqueologia psiquiátrica, é possível constatar que a 

ocupação dos leprosários pelos anormais, e posteriormente o desenvolvimento da medicina 

psiquiátrica, implicaram no emudecimento do “louco”. Amarante (2007) não trata de 

representações sociais, mas utiliza a noção de “representações coletivas” (p.71) que passam a 

ser compartilhadas por grupos, a partir dessa delimitação ele entende que essas construções se 

deram em grande parte com apoio da medicina. “A psiquiatria contribuiu muito para que a 

sociedade entendesse que ‘o louco é perigoso’, que ‘lugar de louco é no hospício’, que ‘o 

doente mental é irracional’...” (AMARANTE, 2007, p.71). 

Entretanto, é necessário esclarecer que de forma alguma entendemos os preceitos 

psiquiátricos como única origem das representações sociais da loucura, as representações 

sociais são diferentes das representações profissionais (MOSCOVICI, 2005). Para Moscovici 

(2005) as representações sociais são formadas por uma interação entre diferentes formas de 
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racionalidade, o que ele chama de polifasia cognitiva, que impede que as representações da 

loucura sejam de origem estritamente médica, mas abrem espaço para que elas sejam parte 

desse processo representacional que ganhou o senso comum e nem as reformas psiquiátricas 

foram capazes de desfragmentar.  

A medicina psiquiátrica não só teve participação nas construções de concepções 

sociais da loucura enquanto violenta, irracional e merecedora de exclusão, como também no 

processo de construção da ideia de não comunicação por parte dos loucos. Porter (1987) 

aponta que psiquiatria institucional proporcionou tanto um isolamento físico, quanto um 

sequestro comunicativo, gerando a noção de que os pacientes psiquiátricos utilizavam-se de 

linguagem subumana. Junto ao conceito de discurso animalesco, veio o sufocamento do 

discurso da não razão, que em suas tagarelices, balbuciamentos e ruídos (PORTER, 1987) não 

tinha nada de interessante a oferecer para a Razão. 

Foucault (2010) trás essa discussão para os contextos modernos: 

 

No meio do mundo sereno da doença mental, o homem moderno não se 

comunica mais com o louco; há de uma parte o homem de razão, que delega 

para a loucura o médico,não autorizando, assim, relacionamento senão 

através da universalidade abstrata da doença; há, do outro lado, o homem de 

loucura, que não se comunica com o outro senão pelo intermediário de uma 

razão igualmente abstrata, que é ordem, coação física e moral, pressão 

anônima do grupo e a exigência de conformidade. (FOUCAULT, 2010, p. 

153) 

 

Pensar essas relações de poder acerca do discurso no contexto da realidade moderna 

exige também, e de forma específica a esse estudo, abrir um espaço para a instalação da mídia 

na construção e perpetuação de representações sociais. A não comunicação nas sociedades 

modernas permanece enraizada nas noções médicas clássicas, mas encontra nas 

representações sociais midiaticamente delimitadas e, portanto, institucionalizadas, formas de 

se reforço e reprojeto.  

 

O Louco na Mídia: Sem Razão, Sem Voz 

 Como ficou claro em nossa busca por uma definição de representação, é impossível 

pensar as representações sociais modernas sem refletir sobre o papel da mídia. Para 

Thompson (2008) as representações midiáticas são para a maioria das pessoas todo o contato 

que elas tem com a loucura, realizando assim um papel central na construção das suas 

representações sociais: 
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Nos contextos espaço-temporais da vida cotidiana, as sociedades modernas 

implicam em um grau relativamente alto de segregação institucional e 

experimental: certos fenômenos sociais (doença, loucura, morte, etc.) são 

separados dos contextos sociais cotidianos e tratados por instituições 

especializadas e pessoal profissionalizado. Para muitos indivíduos hoje, a 

experiência de ver alguém morrendo, ou sofrendo uma doença crônica ou 

mental, é um evento mais raro que corriqueiro. (Thompson, 2008, p.182) 

 

 O fenômeno da institucionalização da loucura pela mídia mostra que ela tem um 

grande potencial frente a essa questão, seja de reforçar os estigmas ou de propor uma nova 

forma de pensar. Infelizmente pesquisas recentes mostram que a mídia em sua maioria 

trabalha com visões estigmatizadas da loucura. No Brasil poucos estudos foram realizados 

sobre essa relação, portanto usamos como exemplo pesquisas realizadas em solo Norte 

Americano, não necessariamente sobre o cenário estadunidense, apesar das diferençasum 

olhar sobre essasanálises nos mostra uma visão não muito diferente da que encontramos no 

Brasil. 

 Em um levantamento de material de mais de 40 anos de produtos midiáticos com a 

presença da temática da loucura, Wahl (1995) primeiramente afirma que a mídia é aprincipal 

fonte de informação sobre saúde mental para muitos estadunidenses, posteriormente ele 

divide suas conclusões em dois planos. No primeiro a mídia mostra uma tendência em 

mostrar a loucura como objeto do ridículo, utilizando de forma inapropriada termos 

psiquiátricos e usando termos desrespeitosos para tratar da loucura. No segundo plano esse 

defende a constatação de que a mídia mostra os loucos como fundamentalmente diferentes 

dos sujeitos comuns, mostrando-os como violentos, criminosos e, portanto, perigosos 

(WAHL, 1995). O autor fecha refletindo sobre o papel da mídiae as consequências de seu 

posicionamento negativo com relação à saúde mental. 

 Jennings, Stout e Villegas (2004) dedicaram-se a listar pesquisas científicas sobre a 

relação da mídia com a saúde mental entre 1990 e2003 em bancos digitais de trabalhos 

científicos, tendo encontrado 34 referências. Os autores corroboram com a descoberta de 

Wahl (1995) que a mídia se mostra como uma importante fonte de informação sobre a saúde 

mental (JENNINGS; STOUT; VILLEGAS, 2004), isso se revela em várias pesquisas 

analisadas pelos autores. Em um apanhado geral constatou-se que a mídia ainda apresenta o 

indivíduo com transtorno mental negativamente a partir do estereótipo do louco violento e 

imprevisível, e que essa imagem faz com que muitos indivíduos deixem de buscar tratamento. 
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Os estudos levantados por Jennings, Stout e Villegas (2004) são muito efetivos em 

listar e entender a importância das representações sociais apresentadas pelamídia, porém 

pouco tratam da ideia de subjetividade do louco e seu espaço de comunicação, mostrando que 

os estudos de comunicação ainda mantém uma barreira com a temática. 

A noção de não comunicação que a mídia como um todo compartilha, mostra-se não 

só em seus produtos, mas também nas teorizações acerca da comunicação, um exemplo da 

adoção das noções psiquiátricas está na Teoria do Agir Comunicativo, de Jürgen Habermas.  

 

Habermas e a Não Comunicação 

Em uma breve definição, não é a intenção desmiuçar a teoria apenas usá-la como 

exemplo, a Teoria do Agir Comunicativo baseia-se na linguagem e surge como uma resposta de 

Habermas à teoria da racionalização de Weber. A ação comunicativa pode ser definida como uma 

“ação voltada para o entendimento” (RÜDINGER, 1998, p.94 apud TEMER; NERY, 2004, p.96) 

estruturada por uma racionalidade comunicativa, que é a maneira como os indivíduos 

comunicantes empregam saber. “A razão comunicativa, portanto, é uma forma de interação social 

em que os planos de ação dos indivíduos são coordenados pelo intercâmbio de atos 

comunicativos” (TEMER; NERY, 2004, p.96). Para Habermas a sociedade, onde se exerce a ação 

comunicativa, consiste em uma união do mundo da vida com o sistema, que definem-se de acordo 

com o autor: Sistema- Economia e estado, Mundo da vida - esfera privada e esfera pública. 

Partindo dessa estruturação básica a ação comunicativa valida-se através de quatro fatores 

da comunicação: Inteligibilidade, veracidade, verdade e correção. Somente através desses fatores 

o discurso pode ser validado. Porém, alguns outros fatores influenciam no processo comunicativo, 

e consequentemente nas relações sociais dos indivíduos. Os atos comunicativos estão susceptíveis 

a entraves na reprodução de informação, esquematizados por Habermas (2012): 
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Figura 1 - "Manifestações de crise e distúrbios de reprodução (patologias) (HABERMAS, 2012, p.260) 

 

 O autor coloca as psicopatologias como problemática da relação de reprodução entre a 

personalidade e a socialização e a integração na dimensão da imputabilidade. Enquanto 

manifestação de crise na reprodução de informação, que bloqueia o entendimento, as 

psicopatologias saem do âmbito individual para o social. É entendível então que na visão do 

autor a loucura habita um espaço de comunicação em crise, que limita as relações sociais 

dentro dos mundos da vida e sistema, que deve ser avaliado na dimensão da imputabilidade, 

sendo esta a capacidade do indivíduo de responder por si mesmo, o louco se mostra incapaz 

de se comunicar socialmente. 

 

Conclusão 

Pode parecer confuso ao leitor a forma como a teoria habermasiana adentra a 

discussão acerca das representações da loucura na mídia, mas essa questão nos parece muito 

clara: a presença da ideia de não comunicação da loucura na teoria habermasiana nos permite 

entender que a noção de não comunicação que a mídia toma como referência está imbricada 

em um discurso científico que ganha espaço em ouras formas de cientificidades, como a do 

campo da comunicação, e é reinterpretada e absorvida pelo senso comum, e nas relações de 

grupos no espaço social torna-se representação social. 
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A mídia em seu imenso potencial com relação às representações sociais, permanece 

atrelada a velhos conceitos, seja em sua prática ou em sua estruturação teórica. Isso confirma 

a Teoria do Núcleo Central em sua ideia de um cerne representacional que dificilmente é 

descontruído. O louco por mais que corriqueiramente apareça na mídia, ainda permanece sem 

voz, e as teorizações no campo da comunicação pouco fizeram para mudar esse quadro. 
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Resumo 

Este artigo reflete acerca das representações das mulheres maduras (45-65 anos) na imprensa 

feminina, e, para tanto, optou-se pelas publicações Claudia e Marie Claire para essa 

observação. A escolha desse grupo se justifica pelo fato de se tratar de indivíduos 

significativos para a sociedade atualmente, mas que pouco têmaparecido em espaços 

midiáticos. A fim de verificar se tais mulheres se veem representadas pelas revistas, realizou-

se uma pesquisa qualitativa com um grupo de oito indivíduos, a partir de entrevistas 

individuais. 
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Introdução 

Este artigo tem por objetivo reconhecer a percepção de mulheres que se encontram na 

faixa etária dos 45 aos 65 anos, a respeito das representações midiáticas presentes em duas 

revistas femininas brasileiras.  

A realização dessa pesquisa justifica-se pela intensa presença de representações 

femininas nos veículos de comunicação, e tais perfis podem ser responsáveis pela geração de 

expectativas, pela reprodução de comportamentos, por uma busca de determinados ideais, 

bem como pela ocorrência de alguns descontentamentos pessoais, diante da impossibilidade 

de, muitas vezes, o indivíduo corresponder às imagens apontadas pela mídia. 

Para a realização do trabalho, parte-se dos seguintes questionamentos: quais as 

percepções das mulheres maduras em relação às suas representações nas revistas femininas 

selecionadas para esta pesquisa? Haverá correspondência entre a representação da mídia e a 

percepção dessas mulheres? As mulheres sentem-se representadas pelas revistas femininas? 
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Gênero feminino 

 Sabe-se que desde a década de 1970 os estudos acerca das mulheres tem se mostrado 

constantes nas academias, indicando, com isso, que durante muito tempo as mulheres estivem 

à margem da História, pois suas histórias não eram ouvidas e, tampouco, registradas.  

 Entretanto, de acordo com Matos (2000), essa situação de invisibilidade da mulher 

como sujeito social, tem sofrido transformações, pois muitos pesquisadores têm voltado seus 

esforços para a construção desse campo de conhecimento. O que tem revelado “novos perfis 

femininos, outras histórias foram contadas e outras falas recuperadas” (MATOS, 2000, p. 7). 

 Nas últimas décadas, muitos trabalhos têm sido desenvolvidos, considerando-se a 

temática gênero feminino, e as relações estabelecidas por esses indivíduos. E, para Matos, “o 

tema adquiriu notoriedade e abriu novos espaços” (MATOS, 2000, p.12). De acordo com a 

autora, as pesquisas elaboradas na década de 70 privilegiaram questões como o trabalho 

feminino, principalmente o fabril. Na década de 80 observou-se, ainda, a temática do trabalho, 

o cotidiano fabril, as lutas e greves femininas. Procurou-se, também, reconstruir a estrutura 

ocupacional feminina no ambiente urbano e sua inserção no espaço público, lugar em que as 

atividades femininas adquirem importância. Nesse mesmo período, viu-se estudos sobre o 

papel ocupado pela mulher na família, no casamento, bem como suas relações com a 

maternidade e a sexualidade. Na década de 90, além dos temas mencionados, observou-se, 

também a preocupação com as relações de gênero e etnia. Nos anos 2000 houve grande 

produção de estudos a respeito do corpo feminino e suas representações nos veículos de 

comunicação, temática aprofundada nesse trabalho, considerando-se para tanto, as revistas 

femininas. 

 

Revistas femininas 

 As revistas têm como objetivo apresentarem informações, agregando conhecimentos, 

ilustrando os sonhos e abrindo as portas a assuntos que muitas vezes são distantes do leitor. 

Feitas de forma resistente e com a intenção de que consigam chamar a atenção do leitor pela 

sua estética e conteúdo, esses periódicos constituem uma relação com este, pois abrangem 

assuntos do seu interesse. 

 As revistas têm em comum algumas características como a periodicidade (semanal, 

quinzenal, mensal, ou outro intervalo regular); é feita para durar, ou seja, pode ser objeto de 

coleção, ou mesmo de permanência nas mãos dos indivíduos para várias leituras; ela 

apresenta identidade própria, pois tem características que normalmente a diferencia de outras; 
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pretende estabelecer relação com o leitor, uma vez que publica muitos materiais que têm 

aproximação com a vida dos leitores, e também distrai, por proporcionar ao leitor sonhos que 

ele pode realizá-los ao ler a revista. 

 As primeiras revistas foram criadas no século XVII, durante o Iluminismo, e foram 

publicadas por academias e sociedades científicas, o objetivo era a promoção do 

conhecimento científico (ALI, 2009). De acordo com Ali (2009), nesse período, a leitura de 

revistas era considerado um hábito das classes altas, pois a maioria da população era 

analfabeta; o conteúdo desses periódicos versava sobre conselhos e boas maneiras, moda, vida 

social, religião, política e literatura. 

 No século XVIII, na Europa, foi lançada uma série de revistas, com valores mais 

baixos, e com informações que contribuíram para a cultura e entretenimento dos leitores, eram 

publicações populares, as quais eram mais vendidas que os jornais e livros (ALI, 2009). 

 A revista chegou ao Brasil juntamente com a família real, em 1808, e depois da vinda 

da realeza, muito mudou neste país, por exemplo, a forma de conviver com o analfabetismo, a 

religião, os costumes - da forma de vestir, comer, ler - que a corte trouxe. Assim, a 

transformação teria que ser imediata para que a família real pudesse colocar em prática sua 

maneira de viver, e estabelecer suas regras.  

 As revistas exerceram/exercem papel de divulgadoras de certos padrões de conduta e 

de aparência, principalmente para as mulheres, pois, através da veiculação de textos verbais e 

icônicos, têm a oportunidade de orientarem o fazer e o ser dessa mulher na sociedade. Esse 

fato não é novo, pois se sabe que tais escritos são constantes nas revistas desde, pelo menos, 

1950. Nesse período, as mulheres estavam saindo do privado de suas casas e expondo-se nos 

vários ambientes que passaram a frequentar. 

 Havia, nas revistas da década de 1950, uma série de orientações dadas às mulheres, 

apontando a obrigatoriedade da obediência aos seus maridos, bem como a conduta que 

deveriam ter. Existia, inclusive, uma clara distinção entre as mulheres de família e as levianas, 

ou seja, os padrões de comportamento eram postos e indicados às mulheres leitoras. Então, é 

possível dizer que essas revistas serviam como manuais de comportamento, pois refletiam a 

situação da mulher no período, reiterando certos comportamentos julgados necessários e 

corretos. 

 Buitoni descreve o periódico como: “Revista é ilustração, é cor, jogo, prazer, é 

linguagem mais pessoal, é variedade [...] Revista é uma janela, uma vitrine.” (BUITONI, 

1990, p. 45). 
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 Atualmente, o mercado de revistas é o segmento de maior destaque no país, em função 

do tipo de linguagem, que conjuga o lado informativo do jornalismo com a personalização 

própria dessas publicações.  

 Outro aspecto interessante das revistas é a abordagem de determinados assuntos, os 

quais são elaborados de acordo com os interesses dos leitores, ou melhor, o que mais se 

aproxima dos interesses desse grupo. No caso de revistas femininas, vê-se que há espaços que 

tratam de questões relacionadas à estética, à família, ao trabalho, à realização pessoal, à saúde, 

aos relacionamentos, à moda, à decoração da casa. 

 Diante da abordagem dessas temáticas, pode-se afirmar que tais publicações tomaram 

para si a tarefa de servirem como manuais de conduta para os comportamentos, para as 

relações, e, também, para as formas estéticas das mulheres, consideradas como público alvo 

de tais magazines. 

 Então, as mulheres têm, a partir da leitura desses periódicos, a possibilidade de 

consumirem certas construções que podem ser vistas como aquelas que as representam. E 

essas representações têm sido tomadas como uma espécie de espelho, a partir das quais muitas 

leitoras estruturam suas próprias imagens, de acordo com o que apreendem e entendem como 

o mais adequado para determinadas situações ou fases de suas vidas. 

 A compreensão de Chartier (1991) sobre o conceito de representação é uma das 

balizas deste estudo. Ou seja, buscar nas fontes as representações construídas acerca das 

mulheres adultas/maduras, e de que maneira essas mulheres percebem tais representações. 

 

Envelhecimento 

 Há alguns censos é possível perceber que a população nacional está envelhecendo. E, 

diante desse processo, imagens de indivíduos velhos começam a suscitar reflexões acerca 

dessas presenças nos mais variados espaços sociais.  

 Entretanto tal reflexão não é inédita, pelo contrário, vários estudos já foram realizados, 

com o intuito de identificar uma classe de indivíduos crescente no país, suas características, 

seus desejos, suas experiências, enfim, aspectos que identifiquem essas pessoas, cuja presença 

era, até pouco tempo, imperceptível nos espaços sociais. 

 A velhice é uma temática que foi revelada por Beauvoir (1970) como um assunto a ser 

debatido socialmente, pois os velhos eram condenados ao “silêncio”. E, de acordo com 

Debert, a velhice já foi considerada, até a metade do Séc. XIX, uma fase da vida 

“caracterizada pela decadência física e ausência de papeis sociais” (DEBERT, 2012, p. 14). 
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Nesse momento de sua vida, o indivíduo passaria por perdas e se tornaria mais dependente de 

outras pessoas. 

 Atualmente, a velhice passa a ser vista de outra maneira, sendo essa fase da vida 

considerada como “momentos propícios para novas conquistas, guiadas pela busca do prazer e 

da satisfação pessoal” (DEBERT, 2012, p.14). A autora continua afirmando que, na velhice, a 

pessoa teria a oportunidade de realizar sonhos, novas conquistas, projetos que já tinha 

abandonado, poderia estabelecer relações com indivíduos mais jovens e também com os mais 

velhos. 

 É possível ver que houve um crescente em oportunidades para a socialização dos 

velhos, como escolas de línguas, de informática, atividades físicas, cursos universitários com 

entrada facilitada, grupos de convivência, enfim, espaços sociais foram sendo organizados e 

oferecidos a esse público que se mostra cada vez mais numeroso nas sociedades. 

 Goldenberg (2013) aponta para uma “bela velhice”, ou seja, para indivíduos que, já 

tendo passado dos 60 ou 70 anos mostram-se vigorosos e “sem idade”, pois nos seus corpos, 

aparentemente, a idade não se manifestou de maneira cruel. São indivíduos que mantêm as 

atividades que exerciam antes de serem considerados velhos, permanecendo presentes na 

sociedade de maneira ativa. 

 A autora, em outra obra, estabelece uma íntima relação entre a velhice e o corpo, e 

aponta ser este um aspecto do indivíduo que recebe muita atenção no Brasil, por seus 

habitantes. Segundo Goldenberg (2008), “Há uma construção cultural do corpo, com uma 

valorização de certos atributos e comportamentos em detrimento de outros, fazendo com que 

haja um corpo típico para cada sociedade” (GOLDENBERG, 2008, P. 17). 

 Goldenberg (2008) complementa afirmando que o corpo, segundo os brasileiros, é o 

que deve ser exibido, muito mais que a roupa, que é ele que entra e sai da moda, podendo ser 

considerado um capital de muita importância para grande parte da população do país. 

 Atenta a essa alteração da percepção da velhice, bem como o aumento da longevidade, 

Goldani (1999) afirma que, no Brasil, estaria se consolidando um “novo mapa da vida adulta”. 

A autora enfatiza a existência da feminilização da velhice, em virtude do número muito maior 

de mulheres velhas em relação aos homens. 

 As autoras citadas desenvolvem seus estudos sobre a velhice, considerando os 

indivíduos com 60 anos ou mais, como integrantes da categoria velhos. Para esta pesquisa, no 

entanto, optou-se por uma faixa etária anterior, sendo ela aqui nomeada de “maturidade”, o 
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que Goldani (1999) sugere como a “Idade da Sabedoria”, melhor dizendo, mulheres que se 

encontram entre os 45 e os 65 anos. 

 Desta faixa etária, pouco se tem discutido, talvez pelo fato de serem indivíduos que já 

não são mais jovens, mas ainda não são considerados velhos.  E, de acordo com os 

dicionários, maturidade é aquele período da vida compreendido entre a juventude e a velhice, 

ou seja, um longo espaço e tempo, no qual os indivíduos podem realizar uma infinidade de 

coisas, pois se trata, de, ao menos 20, 30 anos. 

 Por se referir a um conceito um tanto subjetivo, para essa reflexão tomar-se-á como 

uma categoria indicativa a faixa etária, considerando-se o período já mencionado (45-65 

anos). 

 

Representações da mulher madura na imprensa feminina 

 Com o intuito de verificar se as mulheres se veem representadas nas revistas 

selecionadas, foi realizada uma pesquisa de cunho qualitativo, a partir de entrevistas com 

perguntas semi-estruturadas.  

Foram entrevistadas nove65 mulheres, para as quais apresentaram-se algumas questões, 

tais como: Qual destas revistas te representa melhor? Por quê? Você acha que a imagem das 

mulheres dessas revistas te representa? Por quê? Você acha que a imagem das mulheres 

destas revistas te representa? Por quê? 

 As entrevistadas, nas respostas, expuseram suas percepções acerca desses 

questionamentos, como a entrevistada que ao ser indagada sobre qual revista a representa 

melhor, afirmou: 

 

Não. É engraçado. Não é por que... apesar de eu ser uma mulher antenada, 

informada, não posso te dizer que sou faceira, mas me cuido e tal eu não 

chego ao grau de apresentação que essas mulheres aí tem. A MARIE 

CLAIRE me representa mais por que ela traz mulheres mais do dia a dia, 

mais da realidade nos depoimentos, nas entrevistas, mas enfim, a Cláudia 

coloca a mulher num outro nível que eu não tenho como objetivo, por 

exemplo, eu não quero ser uma mulher super bem maquiada, não gosto 

disso, não é meu perfil, não sou uma mulher que tem que estar com a marca 

da moda, ao contrário, eu compro na Zé Paulino, no Brás, enfim... mas eu 

vejo a MARIE CLAIRE apresentando conteúdo de uma forma mais 

articulada e eu me considero uma pessoa articulada no meu trabalho, na 

minha vida, por isso eu acho que ela é que me representa mais. 

 

                                                 
65Para esteartigoforamconsideradossomentealgunsdepoimentos de algumasentrevistas. 
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 Este depoimento revela que a mulher percebe mais aproximação com a representação 

de mulher madura apresentada na revista Marie Claire que na revista Claudia, pois esta mostra 

mulheres mais preocupadas com suas aparências, e aquela, para a entrevistada, apresentaria 

uma mulher mais próxima da realidade, ou seja, uma mulher que vive a realidade, pois está 

“antenada”, informada. Isso revela, também, a percepção que a mulher tem da realidade, 

consciente de que a realidade da sua vida é uma e a da revista, pode ser completamente 

diferente. 

 Outra entrevistada, por sua vez, afirmou que se vê representada pela revista Claudia, 

pelo fato de encontrar uma entrevista da política Marina Silva, conforme diz: “ Claro. Me 

sinto. Até tenho uma Cláudia lá em casa que tinha a Marina Silva que era uma mulher bem  

pobre como eu fui. Eu fui muito pobre também por isso eu me identifico mais com a 

Cláudia.” (Entrevistada S). Interessante observar o fato de que outra entrevista se vê 

representada pela revista, quando uma mulher “real” se faz presente. Ela não menciona as 

outras sessões da revista, talvez pelo fato de que há a presença muito intensa de modelos que 

não se aproximam da imagem que tem de si ou de sua realidade. 

 Uma terceira entrevistada comentou: 

 

Pois é ... Sim. É um problema até. Como é que eu me vejo na revista? É um 

problema. Não sei é meio complicado. É que indiretamente tu associa à 

revista. Eu vou ficar com essa daqui. (Cláudia). Mas acho que não me 

representa.  Por que... primeiro assim até tipo delas se vestirem, vamos dizer  

o estilo delas já não é muito o meu né? Então talvez se tivessem algumas 

modelos com mais idade, talvez, não sei. Mas eu não vejo. Elas ... eu não me 

vejo aqui. 

 

 A imagem, mais uma vez, da mulher presente na revista é qualificada como distante da 

realidade da leitora, a qual traz a tona o fato de que as modelos, estampadas nas páginas, são 

jovens. Modelos maduras são praticamente inexistente nessas revistas femininas. Observa-se, 

sim, a presença da mulher madura, mas não como modelos em editoriais, mas em outros 

espaços, principalmente como colunistas, apresentando as percepções, as opiniões dessas 

mulheres em relação às temáticas consideradas interessantes de serem desenvolvidas para esse 

público. 

 A fala da entrevistada D aponta para os padrões femininos que vigoram na sociedade e 

que são, de alguma forma, apresentados/representados nas revistas, como se percebe na 

citação. 
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Olha eu vou dizer assim ó, eu vou responder de outra forma eu acho pra 

mim, a Marie Claire tem mulheres que me representam no sentido de que é o 

que eu busco. Talvez eu não seja completamente assim, mas assim ó, mas é a 

minha visão da coisa e é como eu procuro estar. Então é o que eu gostaria, é 

o que me Chama mais! Nesse sentido eu acho a Marie Claire! Não sei, eu 

acho que talvez a questão da Claudia por que me remeta muito à mãe a 

familiaridade aquela coisa de casa sabe? A gente acaba meio que, associando 

a figura materna da mãe, mas assim, como se aquilo não tivesse muito a ver 

contigo!  Sabe? Eu acho que talvez essa questão da familiaridade destoa um 

pouco pra mim. Acaba invertendo a imagem. Sabe? Meu campo de visão 

dela! Não sei se eu estou sendo meio subjetiva, mas assim... 

 

 A entrevistada afirma que a representação da mulher de Claudia é muito baseada nas 

tarefas relacionadas à família, ou seja, uma mulher que desempenha a maternidade e o 

cuidado de seus familiares. Aspecto que não se relaciona com a depoente, mas que ainda é 

explorado por muitos periódicos, destinando às mulheres, ou seja, a obrigação do cuidado do 

lar e da família, como observado nas revistas da década de 1950. É importante mencionar que 

as revistas também têm esse público como leitor, como é possível verificar no depoimento 

que segue: 

 

Da Cláudia com certeza... Por que eu me identifico mais com a Cláudia. Até 

por tudo que já te falei. Euacho mais doméstica, né? A Cláudia ela pode 

circular dentro de casa que até um homem vai querer abrir. Eu acho que a 

MARIE CLAIRE não. Acho que a MARIE CLAIRE um homem não abriria, 

entende?Eu acho que MARIE CLAIRE incentiva mais o consumismo do que 

a Cláudia. Consumismo exacerbado. (Entrevistada S) 

 

Além disso, essa entrevistada aponta para outra questão muito debatida, o consumismo, 

o qual, segundo ela, é incentivado por uma revista e não tanto pela outra. 

Outra entrevistada afirmou que a mulher madura não é representada pela revista que lê 

(Marie Claire), pois 

 

[...] Tá relacionada muito mais a gurias de vinte e trinta anos, mulheres de 

vinte e trinta anos, mas o conteúdo da revista visa todos os públicos 

principalmente um público acima de quarenta anos. Né não tem aquilo caça 

ao homem sabe? Caça ao homem. Caça ao corpo bonito, caça, tu vai a 

determinados comportamentos femininos que vai te dar um namorado X ou 

um marido Y ou um emprego X entendeu? Tá nesse emprego tu te comporta 

assim, tu vai conseguir um chefe rico, tu vai conseguir um cargo assim isso 

aqui é mais um comportamento mais maduro da mulher, visa mais o 

comportamento maduro da mulher. 
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E, apesar de não serem apresentadas imagens de mulheres maduras, a entrevistada 

concorda que os conteúdos, os assuntos estão relacionados a esse público, pois não 

incentivam a busca pelos padrões estéticos de mulheres jovens, mas, principalmente, 

comportamentos, ou seja, a revista propõe-se a discutir determinadas questões com a 

maturidade que a mulher com mais experiência de vida deseja encontrar. 

 

Considerações 

A relação que se estabelece entre as mulheres e as revistas femininas não é novidade, 

pois desde os primeiros magazines é observada uma aproximação muito intensa entre esses 

dois pólos. Em virtude dessa aproximação, as revistas têm sido consideradas companheiras 

para as mulheres, principalmente porque em suas páginas são possíveis de serem encontrados 

assuntos relacionados ao universo feminino, podendo, talvez, dirimir dúvidas e curiosidades, 

resolvendo seus anseios. Então, a revista pode ser considerada uma aliada da mulher em 

virtude de sua presença constante, e, independentemente da faixa etária dessa leitora, ela 

poderá encontrar periódicos que se aproximem de seus desejos. 

Por conta dessa aproximação existente entre as revistas e suas leitoras, pode-se perceber 

a presença intensa da imagem feminina nas revistas, o que motivou essa reflexão, buscando, 

na própria mulher/leitora suas percepções a respeito da presença da aproximação ou não dessa 

imagem com a mulher real. 

Os questionamentos apontaram para aspectos interessantes que dizem respeito, 

principalmente, a mulher escolhida para as entrevistas, a mulher madura. Ao finalizar as 

entrevistas, pode-se perceber que as mulheres se veem, em parte, representadas nas revistas 

femininas selecionadas, apesar de serem umas das poucas magazines que contemplam essa 

faixa etária.  

 Após as entrevistas realizadas, pode-se perceber que algumas das mulheres afirmaram 

que conteúdos dessas revistas têm relação próxima com suas expectativas, seus desejos, seus 

momentos de vida, pois evitam abordar temas que são considerados mais próximas de um 

público mais jovem (preocupação estética, dicas para ter um bom relacionamento afetivo, por 

exemplo). 

 Entretanto, segundo outras entrevistadas, a revista Claudia aborda conteúdos muito 

relacionados  à família, à maternidade, enfim à vida doméstica, o que poderia distanciar essa 

revista das leitoras entrevistadas. Houve, por outro lado a identificação de uma entrevistada 
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com a Claudia, pelo fato de ler uma entrevista com a candidata à presidência Marina Silva, a 

qual expressou o fato de Marina ser próxima dela, ter uma vida simples. 

 Em relação aos conteúdos, observou-se, então, que as mulheres maduras acreditam 

queaqueles desenvolvidos por Marie Claire são mais representativos de suas características, 

enfim de aspectos de suas vidas. 

Outro aspecto questionado dizia respeito às mulheres presentes nas revistas, e quanto a 

esse questionamento, asentrevistadas evidenciaram, também, como positiva a presença de 

outras mulheres que são consideradas próximas de suas realidades, ou seja, mulheres comuns, 

que expuseram nos periódicos suas opiniões em entrevistas, e, nesse momento, observa-se a 

aproximação entre a mulher midiatizada e a leitora da revista. 

Por outro lado, houve, também, a observação de imagens de mulheres maquiadas de 

maneira intensa, bem como uma preocupação exacerbada com o vestir. Essa observação, 

realizada pela entrevistada, revela que as mulheres leitoras/entrevistadas não têm como o mais 

importante a preocupação em ter uma aparência baseada em regras expostas pela revista. 

Considerando-se as temáticas propostas nessa reflexão, pode-se perceber que a presença 

da mulher madura (45-65 anos) não é muito usual nas revistas selecionadas, apesar de serem 

as poucas publicações brasileiras que indicam a preferência pelas leitoras maduras. Diante 

desse fato, é importante salientar que, apesar das mulheres maduras serem um grupo bastante 

grande, de acordo com os dados de Censo, ainda são indivíduos pouco presentes nos 

periódicos. 

E as mulheres maduras que, porventura, estão presentes nas páginas das revistas 

selecionadas, pouco se aproximam às mulheres reais, pois se mostram muito mais jovens do 

que se espera que sejam na realidade, cobrindo a velhice com maquiagem intensa e com uma 

vestimenta mais sofisticada, mais jovem. 

Entretanto, apesar dessa invisibilização da mulher da faixa etária pesquisada, é 

importante que se observe a existência de um grande grupo de leitoras que muitas vezes não 

se sentem representadas nas revistas femininas.  
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Representações sobre juventude e criminalidade na mídia impressa 
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Resumo 

Este texto discute as representações sobre juventude e criminalidade na mídia impressa 

goiana.  A ficção midiática contribui para desenvolver na população uma crescente crença na 

estigmatização do jovem pobre por meio do mito da periculosidade. A sociedade passa, então, 

a reproduzir este discurso, como apontam Souza e Rabelo (2011), Fratarri (2011), Mendes 

(2013) e Porto (2009). A cristalização desta representação permite que tais interpretações 

sejam tomadas como “verdades”, fazendo com que a violência seja considerada como algo 

comum e necessário para controlar jovens. 

 

Palavras-chave: Mídia; Representações Sociais; Violência; Juventude.  

 

 

Representações sociais: conhecimento socialmente praticado 

As representações sociais tiveram sua origem a partir do conceito de representações 

coletivas, de Durkheim (2001). Para definir o fato social, na obra “As regras do método 

sociológico”, o autor aponta duas características distintivas deste fenômeno: a sua 

exterioridade em relação às consciências individuais e a ação coercitiva que este exerce sobre 

os indivíduos. Portanto, o fato social acontece e se impõe independente da vontade do ser 

social em relação às suas manifestações individuas. 

O francês Serge Moscovici foi o criador da Teoria das Representações Sociais (TRS), 

em estudos oriundos da psicologia social, especificamente, em um trabalho sobre a 

psicanálise na sociedade francesa. Moscovici (2012), em seu estudo pioneiro A psicanálise, 

sua imagem e seu público, desejava compreender como a psicanálise era entendida pela 

sociedade de sua época. A partir da aplicação de questionários e da leitura e da análise das 

matérias de jornais franceses, ele buscou entender quais as representações que circulavam 

sobre a psicanálise na mídia.  

  Para Moscovici (2009), as representações sociais são um sistema de valores, ideias e 

práticas que estabelecem uma ordem que faz com que as pessoas e grupos se orientem no 
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mundo social, possibilitando que a comunicação seja possível entre os membros de uma 

comunidade. As representações sociais circulam, cristalizam-se e transformam-se 

continuamente na sociedade, nas relações sociais e no mundo coletivo. Elas correspondem à 

substância simbólica de sua elaboração e à sua prática na realidade.  

Segundo o autor, o indivíduo tem acesso a informações que são distorcidas por 

representações impostas que as fazem parcialmente imperceptíveis, já que fazem parte do 

cotidiano. A principal diferença das representações coletivas, de Durkheim (2000), para as 

representações sociais é que, na segunda, o indivíduo participa do processo de construção de 

novas representações, não sendo totalmente passivo diante das mesmas.  

Moscovici (2009) explica que a TRS confere racionalidade à crença coletiva e sua 

significação, buscando entender as ideologias, os saberes populares e o senso comum. Para o 

autor, é impossível pensar no dualismo no mundo individual e do mundo social. Portanto, é 

preciso incorporar o mundo social ao individual para entender as construções coletivas das 

representações que circundam a sociedade.  

O ponto de partida dos estudos de Moscovici foi a insatisfação com os modelos de 

influência social que tratavam apenas da conformidade. O questionamento é sobre como 

poderiam ocorrer mudanças se o processo de submissão e sujeição do indivíduo fosse único 

processo de influência social. Logo, a teoria das representações sociais possui um sentido 

mais dinâmico, referindo-se tanto ao processo pelo qual as representações são elaboradas 

como às estruturas de conhecimento que são estabelecidas. A familiarização é um processo 

construtivo através do qual o não familiar passa a ocupar um lugar como familiar.  

As representações sociais regem nossa realidade com o mundo, nos orientam e 

organizam nossas condutas e comunicações. Elas intervêm na difusão de conhecimentos, no 

desenvolvimento individual e coletivo, na expressão de grupos, na definição das identidades e 

nas transformações sociais. Jodelet (2001) produz uma síntese ao conceito das Representações 

Sociais como sendo: “...uma forma de conhecimento socialmente elaborada e compartilhada, 

que tem um objetivo prático e concorre para a construção de uma realidade comum a um 

conjunto social” (2001, p.22).  

Segundo Moscovici (2012), as representações sociais possuem duas funções: elas 

convencionalizam objetos, pessoas e acontecimentos, colocando-os como modelo, distinto e 

partilhado por um grupo de pessoas. “Assim, nós passamos a afirmar que a terra é redonda, 

associamos comunismo com a cor vermelha, inflação com o decréscimo do valor do dinheiro” 

(Moscovici, 2012, p. 34).  
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O autor afirma que as representações sociais são constituídas através de dois 

mecanismos - a ancoragem e a objetivação - que transformam palavras não familiares, ideias 

ou seres, em palavras usuais, próximas e atuais. Estes processos dão ao não familiar uma 

feição familiar, sendo baseados na ativação da memória e da referência a conclusões passadas. 

Segundo Abric (2001), a representação é um conjunto organizado de opiniões, de 

atitudes, crenças e informações referentes a um objeto ou a uma situação. Ela é determinada 

pelo próprio sujeito, pelo sistema social e ideológico no qual ele está inserido e pela natureza 

dos vínculos que ele mantém com este sistema social. 

Mesmo quando um objeto ou pessoa não se adequa exatamente ao modelo, o indivíduo 

o força a assumir determinada forma, a se tornar idêntico aos outros, sob pena de não ser 

compreendido ou decodificado, através das representações sociais. Nenhuma mente está livre 

dos efeitos condicionantes anteriores que lhe são impostos.  

Porto (2010) ressalta que as representações sociais não são nem racionais, nem 

irracionais. São ontológicas e respondem por uma lógica que as constituem em objeto do 

conhecimento a serem submetidas, enquanto objeto da análise sociológica, ao crivo da 

ciência, para serem compreendidas, mais do que somente explicadas.  

Portanto, a pesquisa centrada nas representações sociais se constitui enquanto 

conhecimento do social. As subjetividades presentes nas representações referem-se, direta ou 

indiretamente, aos processos de organização e às relações sociais. “Afirma-se a relevância de 

centrar o foco da compreensão nos indivíduos, sem desconhecer que eles não pairam no ar: 

movem-se e movem suas práticas sociais em contextos específicos” (PORTO, 2010, p.84). 

 

Mídia e violência simbólica  

Segundo Bourdieu (1997), em análise que pode ser estendida aos meios de 

comunicação de massa, a televisão expõe um grande perigo às diferentes esferas da produção 

cultural, à vida política e à democracia, por ser a principal propagadora de uma violência que 

age de forma invisível e imperceptível. Para o autor, a tela de televisão se tornou hoje um 

lugar de exibição narcísica, já que há uma ausência de interrogação por parte de quem 

participa do processo de produção de conteúdo, com o objetivo de se fazer ver e ser visto. 

Com os meios de comunicação de massa, pode-se a atingir um grande público. Contudo, o 

autor questiona: o que merece ser dito neste lugar? 

Bourdieu (1997) afirma que nos meios de comunicação de massa, especialmente na 

televisão, há uma grande perda de autonomia durante o processo de produção da notícia, já 
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que a limitação do tempo impõe ao discurso restrições que pouco pode ser dito de forma 

aprofundada, além das pressões econômicas ligadas aos proprietários dos monopólios e 

anunciantes de publicidade.  

Ao insistir em publicar notícias “vazias”, com nada ou quase nada que realmente tenha 

interesse público, os meios de comunicação de massa afastam as informações pertinentes que 

o cidadão deveria possuir para exercer seus direitos democráticos. Segundo o autor, o 

princípio desta seleção é a busca do sensacional, do espetacular. “A televisão convida à 

dramatização, no duplo sentido: põe em cena, em imagens, um acontecimento e exagera-lhe a 

importância, a gravidade, e o caráter dramático, trágico...” (Bourdieu, 1997, p.25).  

Thompson (2007) confirma que vivemos hoje em um mundo em que a circulação 

generalizada de formas simbólicas, através da grande mídia, desempenha um papel 

fundamental e sempre crescente. Para o autor, a ideologia está envolta em uma série de 

problemas que se referem às inter-relações entre sentido e poder.  

O sociólogo afirma que hoje vivemos um processo de “mediação” da cultura moderna. 

Portanto, o mundo atual é atravessado por redes institucionalizadas de comunicação em que 

as experiências das pessoas está cada vez mais mediada por sistemas de produção simbólica. 

Ele argumenta que a ideologia pode ser percebida como o sentido mobilizado pelas formas 

simbólicas que servem para estabelecer e sustentar relações de dominação. Logo, com o 

desenvolvimento da comunicação de massa, os fenômenos ideológicos de dominação podem 

tornar-se fenômenos de massa, afetando, assim, um grande número de pessoas. 

 

(...) Se a comunicação de massa se tornou o meio mais importante para a 

operação da ideologia nas sociedades modernas, isso se deve ao fato de ela 

se ter transformado num meio importante para a produção e transmissão de 

formas simbólicas, e porque as formas simbólicas assim produzidas são 

capazes de circular numa escala sem precedentes, alcançando milhões de 

pessoas que compartilham pouco em comum além da capacidade de receber 

mensagens mediadas pelos meios (...) (THOMPSON, 2007, p.31). 

 

O autor relata que poucos conglomerados de comunicação detém todo o poder de 

produzir conteúdos mundialmente. Ele ainda afirma que, com os meios de comunicação de 

massa, o público vivencia um processo de “quase inteiração”: um tipo de inteiração que se dá 

quase que exclusivamente em uma só direção, dimensionada pelos produtores de notícias, 

propiciando poucas chances de resposta ou de diálogo com os receptores.  

Ramonet (2001) observa que através dos meios de comunicação de massa, ao invés de 

um poder autoritário, hierárquico, conquistado anteriormente por meio do uso da força e da 
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coerção, passa-se a viver um poder consensual e disperso, muitas vezes imperceptível, que é 

obtido através da aprovação da opinião pública. 

Nessa posição de destaque, os veículos de comunicação deveriam ser meios de debate, 

se colocando como agentes de vigilância e de controle dos poderes, servindo como 

instrumentos de troca de informações e de estímulo à cidadania. Contudo, eles são muitas 

vezes utilizados em função de interesses particulares.  

Sobre a produção da notícia, Bourdieu (1997) afirma que a o índice de audiência 

exerce um efeito particular: a pressão da urgência e a concorrência pelo furo da notícia, para 

ser o primeiro a noticiar um acontecimento. Assim, para ele, a televisão não é propícia à 

expressão do pensamento. Souza (2000) confirma os argumentos de Bourdieu. Convivendo 

com uma realidade de maior pressão e de competitividade, alguns veículos de comunicação 

passaram a retratar os fatos por meio de enunciados superficiais para não perder o “furo da 

notícia”, isto é, divulgar um fato novo antes de outros veículos.  

Portanto, como apontado, os veículos de comunicação de massa, pressionados pelo 

tempo, pela concorrência e pela busca da audiência acabam sendo produtores de enunciados 

que não propiciam a reflexão. A construção destes conteúdos é movida por batalhas 

discursivas que são motivos de disputa e de controle por meio da violência simbólica.  

 

As representações sociais de jovens pobres na mídia 

Ao atuar no plano da representação social, a mídia se consolida como um dos 

principais instrumentos de formação de opinião pública, utilizando-se de recursos discursivos 

para legitimar seus enunciados. Para Porto (2009), os meios de comunicação de massa são um 

dos principais produtores de representações sociais. Independente se um conteúdo noticiado 

pela mídia é falso ou verdadeiro, este passa a fazer parte do imaginário social, constituindo-se 

como “verdades”. Portanto, os meios de comunicação acabam assumindo para si a tarefa de 

explicar o mundo, produzindo significados sob a forma de representações sociais.  

Moscovici (2012) percebeu que uma das funções essenciais da propaganda é 

estabelecer a unidade mais rigorosa em todos os níveis: o da linguagem e a do pensamento. 

Portanto, os meios de comunicação de massa têm o poder de construir estereótipos e a 

homogeneização de sentidos sobre um determinado assunto, sendo capazes de formar a 

opinião e de construir uma barreira semântica, que dificulta, ou, até mesmo impossibilita a 

percepção de outros significados e diferentes interpretações pelos sujeitos.  
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O autor ressalta que a estereotipia designa um estado de simplificação das dimensões 

dos estímulos, de imediatismo e de rigidez. Essa noção exprime o grau de generalidade de 

uma opinião, da aceitação ou rejeição de uma representação, de um grupo ou de uma pessoa.  

 

O desenvolvimento crescente por fenômenos da comunicação requer uma 

análise cada vez mais fina do papel que representam na formação de 

condutas. Na maioria dos estudos, nos aplicamos em constatar a existência 

de ligação entre o conteúdo do que é comunicado e o da resposta de um 

auditório determinado. Um avanço, nesse domínio, convida a substituir o 

registro dos efeitos globais pela análise das interações e dos processos 

específicos, devidamente identificados (MOSCOVICI, 2012, p.446) 

 

Diante destas reflexões sobre estereotipia, ao pensar como a mídia representa a 

juventude, existe um paradoxo: se o jovem em nossa cultura é naturalmente concebido como 

um potencial consumidor e como um padrão de beleza e de vigor a ser seguido; caso não 

consiga fazer valer tais características, ele é representado pelos veículos de comunicação de 

forma estigmatizada.  

Ao não atender às expectativas do mundo adulto e do mercado de trabalho, caberá ao 

jovem pobre pagar um preço muito alto, tornando-se, assim, “aquele que não deu certo”, pois 

não conseguiu atender à demanda ideal do que se espera dele (aquele que consome, trabalha, 

estuda, é saudável etc.). Abramo e Leon (2005) relatam como estes estigmas são construídos e 

reforçados pelos meios de comunicação:  

 

  De forma geral, e grosso modo, pode-se notar uma divisão nestes dois 

diferentes modos de tematização dos jovens nos meios de comunicação. No 

caso dos produtos diretamente dirigidos a esse público, os temas 

normalmente são cultura e comportamento: música, moda, estilo de vida e 

estilo de aparecimento, esporte, lazer. Quando os jovens são assunto dos 

cadernos destinados aos “adultos”, no noticiário, em matérias analíticas e 

editoriais, os temas mais comuns são aqueles relacionados aos “problemas 

sociais”, como violência, crime, exploração sexual, drogadição, ou as 

medidas para dirimir ou combater tais problemas (p.25). 

 

Porto (2009) afirma que, na democracia contemporânea, as mídias se constituem em 

um dos principais produtores de representações sociais, com função prática de orientação das 

condutas dos atores sociais. Segundo a autora, independente se um conteúdo noticiado pela 

mídia é falso ou verdadeiro, este passa a fazer parte do imaginário social, constituindo-se 

como “verdades”. Portanto, os meios de comunicação acabam assumindo para si a tarefa de 

explicar o mundo, produzindo significados.  
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Almeida et al. (2008) concluem que, em uma sociedade onde a mídia assume um 

papel central na vida das pessoas, ela se torna um veículo ideal para apreendermos como há a 

efetivação de uma violência simbólica contra os jovens pobres. Ao analisar os casos do jornal 

Correio Brasilense e três jornais pernambucanos, as autoras afirmam que há nestas 

publicações uma representação associada ao jovem desfavorecido, situando a pobreza como 

fator explicativo da violência. Contudo, para elas, há uma longa distância entre o que é 

noticiado pela mídia e o real registro de crimes cometidos. A consequência desta visibilidade 

espetacular da violência é o aumento da sensação de insegurança entre a população. 

Em relação à cobertura midiática sobre juventude e violência, as autoras afirmam que 

há uma recorrência de análises com clara referência à classe e origem social, decorrente uma 

imediata ligação entre pobreza e violência. Logo, uma característica seria consequência 

imediata da outra. Contudo, elas ressaltam que, na realidade, os dados comprovam que estes 

jovens e adolescentes são as principais vítimas da violência, e não o contrário.  

Ramos e Paiva (2007), em pesquisa feita com repórteres e jornalistas em todas as 

regiões do Brasil, afirmam que, ao construir uma rede de enunciados sobre os jovens 

moradores das periferias, percebe-se que a mídia promove uma violência simbólica a partir de 

um discurso que reforça sua representação como principais agentes da violência. Esta 

cobertura dá espaço somente aos assuntos relacionados à criminalidade e à violência, sendo 

que temáticas como a cultura, o esporte, a realidade cotidiana destes jovens, entre outras, são 

quase nunca abordadas por estes veículos. 

Outro fator que caracteriza a cobertura enviesada da mídia, principalmente dos jornais 

sensacionalistas, é o tratamento diferenciado para jovens suspeitos pobres e ricos. Os 

depoimentos dos jornalistas entrevistados relatam que os jovens suspeitos de classe baixa 

encontram menos oportunidades de defesa do que os jovens das classes média e alta e chegam 

a ser obrigados a mostrar o rosto para os fotógrafos, sendo sentenciados pela autoria do crime 

antes mesmo de seu julgamento.  

Para observar o funcionamento discursivo da violência simbólica que caracteriza o 

jovem pobre como violento, em Goiânia, Goiás, percebi, em pesquisas anteriores (2007 e 

2013), que a tendência destes veículos é a reprodução de um sentido que reforça a 

criminalização da juventude das periferias.  

No primeiro estudo, em 2007, analisei a cobertura feita pelo jornal O Popular sobre 

os casos de violência policial contra jovens goianienses. Diante da análise das informações 

coletadas, percebi que as representações apresentadas nas matérias do O Popular apontavam 
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para a criminalização dos jovens pobres, com enfoque nos depoimentos e laudos da Polícia 

Militar do Estado de Goiás, sem dar espaço de resposta ou apresentar depoimentos das 

famílias das vítimas da violência policial ou do Comitê Goiano Pelo Fim da Violência 

Policial68. Em outra pesquisa, continuei trabalhando com as representações midiáticas 

envolvendo a temática: “juventude, criminalidade e violência”, analisando, especificamente, 

a cobertura do jornal Daqui.  

Ao analisar as notícias deste jornal, pode-se perceber que os jovens comparecereram 

diariamente no Daqui tendo suas mortes relatadas de forma espetacular devido a alguma 

infração cometida, ao envolvimento com o tráfico de drogas ou devido a um suposto 

confronto com policiais. Em todos os 78 números publicados durante três meses, apareceram 

241 chamadas e notícias sobre jovens envolvidos em ações violentas ou criminosas.  Ao 

reforçar uma cobertura que prioriza a criminalização da juventude empobrecida nas 

manchetes estampadas em sua capa, o Daqui parece repetir em seu discurso, por meio da 

paráfrase, um sentido que passa a ser sedimentado por seu público leitor: o estereótipo 

criminal da juventude das periferias.  

Ao vincular os termos “adolescente” e “jovem” aos sentidos reproduzidos pelo termo 

“bandido”, os mesmos acabam se inscrevendo em uma representação sedimentada pelas 

instituições socializadoras que criaram um ideal do que é ser jovem e, consequentemente, 

acabaram julgando, condenando e até mesmo autorizando simbolicamente a excussão destes 

“bandidos” considerados “perigosos”. Para estas instituições, estes jovens estão à margem da 

sociedade, por isto são descartáveis. Como explica Kehl (2008): 

 

Antes de mais nada, como já se notou, existe o viés social. De um lado 

existem jovens que ocasionalmente cometem atos delinquentes... Tentamos 

compreender: o que aconteceu? (psicólogos são chamados a justificar). E 

existem os outros, os que já são bandidos antes de chegar (quando chegam) 

diante do juiz. A execução sumária confirma, a posteriori, o veredicto que a 

imprensa divulga sem questionar: “A polícia matou 18 suspeitos”... “em 

confrontos com supostos bandidos”... Ninguém persegue o resultado das 

investigações sobre as tantas chacinas que caem no esquecimento. O que 

distingue uns dos outros é o número do CEP... Qualquer delegado de bom 

senso percebe na hora a diferença. Se a cor da pele confirmar o veredicto, 

melhor... (p.203). 

 

                                                 
68 Comitê fundado no ano de 2006, em Goiânia, GO, formado por famílias de jovens vítimas da violência 

policial, destinado a divulgar desaparecimentos e execuções cometidas pela polícia e exigir a investigação e 

punição dos responsáveis. 
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Para Deleuze (1999), toda comunicação trata-se, em essência, de emissão de palavras 

de ordem. As palavras de ordem processadas e emitidas pela imprensa, apesar de pautar a 

sociedade, respondem às demandas dessa mesma sociedade, em especial em questões 

relacionadas à violência e à segurança, num sistema punitivo que se retroalimenta. O discurso 

midiático revela-se importante, portanto, em dois aspectos: na criação de subjetividades sobre 

os jovens e no agendamento das medidas e políticas públicas destinadas a esses jovens.  

 

Jovens pobres e o mito da periculosidade 

Coimbra e Nascimento (2003) explicam que o aumento da taxa de homicídios entre 

jovens pobres está vinculado à violência simbólica que constrói o mito da periculosidade 

sobre os mesmos. Segundo as autoras, ao longo do século XX, o jovem morador das periferias 

urbanas tem sido caracterizado como perigoso, associando a ele elementos como a 

criminalidade e até mesmo a condição de não humanidade, o que justifica seu extermínio 

físico e simbólico.  

Para as autoras, ao longo do século, diferentes dispositivos sociais vêm produzindo 

subjetividades, onde o “emprego fixo”, uma “família organizada” e o poder de consumo 

tornam-se padrões de reconhecimento, legitimação social e aceitação de jovens na sociedade. 

Ao fugir destes territórios modelares, o jovem pobre entra para a legião dos que são olhados 

com desconfiança, sendo evitado, afastado e até mesmo exterminado.  

Porto (2010) afirma que é um risco associar, com exclusividade, a violência à pobreza, 

já que tal afirmativa exclui reflexões aprofundadas sobre as camadas desfavorecidas e sobre 

os imaginários sociais, que são produto e produtores de representações a violência.   

 

Em outras palavras, ainda que se possa admitir que a violência venha 

apresentando um componente difuso, no sentido de que penetra a quase 

totalidade do tecido social, não é viável pensá-la como fenômeno singular, a 

ramificar-se anteriormente pelo conjunto social. Ao contrário, não existe 

violência, no singular, mas violências, cujas raízes são múltiplas e cuja 

identificação é complexa, portanto, qualquer tentativa explicativa e de 

conceituação tem que, de forma compulsória considerar tal multiplicidade. 

Não sendo singular, mas plural, a violência não pode ser sistematicamente 

identificada a uma única classe, segmento ou grupo social... Entretanto, 

associar, com exclusividade, à violência à pobreza, à desigualdade, à 

marginalidade, à segregação espacial, etc., pode levar a desvendar apenas 

uma parte, importante, mas insuficiente, da explicação sociológica do 

fenômeno, já que exclui manifestações de violência, protagonizadas e 

sofridas pelas camadas mais favorecidas da população assim como exclui, 

também, fenômenos que povoam o imaginário social, produtor e produto de 

representações sociais da violência (PORTO, 2010, p.14). 
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Souza (2011, p. 9) relata que, em sua dimensão subjetiva, a violência urbana é 

percebida por um sentimento de insegurança generalizado: as pessoas tomam cuidado ao se 

movimentar pelas ruas, ao buscar a proteção de seus lares, tornando desconfortável a vida da 

cidade. Segundo a autora, o pânico faz com que as diferenciações sociais se transformem em 

separações físicas e simbólicas, dificultando a sociabilidade e a integração, com argumento do 

aumento da repressão e da punição.  

Ao analisar a violência urbana na região metropolitana de Goiânia, Souza e Rabelo 

(2011) confirmam que há na população da cidade, um sentimento generalizado e difuso de 

insegurança, provocado pelos efeitos reais ou imaginários da violência urbana. Este 

sentimento traz graves consequências: uma mudança na configuração do espaço urbano da 

cidade, com condomínios e residências que presam pela segurança como prioridade. Os 

autores também relatam que não existe relação direta entre o grau de vitimização e o 

desenvolvimento do sentimento de insegurança. Segundo eles, a busca por segurança e o 

medo do crime, mais do que a violência objetiva, cria o diferente - uma classe baixa, que deve 

ser evitada. Portanto:  

 

...o outro que deve ser evitado é aquele que não vive no mesmo bairro, que 

não tem acesso às mesmas instituições e que não exibe os mesmos sinais 

exteriores de aparência. Os resultados encontrados nesta pesquisa confirmam 

essa tese. Ficou manifesta a tendência de atribuir à violência a um outro 

imaginário, estereotipado como estranho, suspeito, perigoso, os mais pobres, 

os habitantes da periferia. E na fala dos entrevistados, periferia nunca é o 

lugar onde a própria pessoa mora: a periferia é sempre um lugar mais 

distante... (SOUZA e RABELO, 2011, p.26) 

 

Vale lembrar, como argumenta Souza (2012), que as representações da violência em 

Goiânia trazem como consequência uma segregação socioespacial onde o poder público, 

articulado com os interesses do mercado imobiliário, remove as áreas pobres dos locais que 

possuem interesse de especulação imobiliária para além da área urbanizada da cidade, 

contribuindo para a visível separação espacial entre pobres e ricos e para a extensão das áreas 

periféricas.  

Frattari (2011) confirma que o sentimento de insegurança em Goiânia cria um espaço 

no qual as diferenças tendem a ser cada vez mais ameaçadoras, o que contribuiu para reforçar 

os processos de segregação social. Segundo a autora, o medo da violência parece colaborar 

com a produção representações estereotipadas de um sujeito “produtor da violência”. Assim, 
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os jovens e moradores das áreas pobres sofrem as consequências de uma violência simbólica, 

invisível, sendo eleitos indiscriminadamente como criminosos.  

A autora relata que o discurso sobre a violência tem desdobramentos práticos quanto à 

segregação espacial e social na cidade de Goiânia, contribuindo para a formação de um 

espaço fragmentado e marcado pelo medo. Os lugares públicos vão ficando vazios, já que as 

pessoas das classes altas se escondem em condomínios fechados, evitando o contato com os 

moradores das periferias, considerados “perigosos”. Neste cenário, aumentam as demandas 

por repressão e intensificação da punição a esta população. A consequência desta 

representação é a adoção de medidas punitivas contra estes jovens pobres. Souza e Rabelo 

(2008) relatam as consequências da demanda por maior repressão entre policiais de Goiânia, 

especialmente quando se trata do extermínio de jovens pobres, do sexo masculino, com idade 

entre 15 a 29 anos: 

 

Essas conclusões não podem deixar de considerar que faça parte da 

estratégia policial que setores envolvidos com o policiamento ostensivo e 

com o combate à criminalidade violenta não pratiquem a tolerância zero. 

Mais do que isso, a polícia militar tem sido acusada de formar grupos de 

extermínio de detentos do regime semiaberto do sistema prisional goiano e 

da morte de jovens usuários de drogas. Levantamento feito por um jornal 

local registrou que nas duas varas criminais da justiça comum do Estado de 

Goiás, no período de 2006 até setembro de 2008, 316 policiais militares 

foram acusados de matar 178 pessoas em Goiânia. Dos homicídios 

registrados na polícia civil em 2007, 7% têm por motivação “confronto” com 

policiais militares. A Ouvidoria-Geral da Polícia Militar encaminhou ao 

Ministério Público relatório acatando a consistência de 15 denúncias de 

execução presos do regime semiaberto por policiais militares em 2007. 

Informações sobre mortalidade por homicídios do DATASUS para 2005 

mostram que em Goiânia, 66% das vítimas estavam na faixa etária de 15 a 

29 anos. Durante o ano de 2007 181 jovens com até 30 anos foram 

assassinados Goiânia, 57% do total de vítimas de homicídio. Nos primeiros 

seis meses de 2008, já morreram 131 jovens, mantendo-se o mesmo 

percentual (SOUZA e RABELO, 2008, p.20). 

 

A consequência desta representação é o extermínio de jovens pobres, através da 

banalização da violência contra os mesmos. Esta violência, legitimada pelo estado, passa a 

não ser questionada pela sociedade que, ao ver na mídia notícias envolvendo confrontos entre 

policiais e jovens, acaba por não questionar esta realidade. Todos os dias estes jovens têm 

suas mortes estampadas nas manchetes dos jornais locais, sem que haja um posicionamento 

ou cobrança por mudanças por grande parte da sociedade.   

Segundo Frattari (2011), em Goiânia, na maioria das narrativas dos membros da elite, 

os jovens pobres constituem personagens centrais da violência física e simbólica e principal 
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alvo de medidas repressivas. Concebidos como indivíduos incompletos, em formação, eles 

estariam mais suscetíveis a cometer crimes. Assim, é sempre lembrada a questão da redução 

da maioridade penal, percebida como fundamental para a redução da violência.  

Soares (2004) confirma que na sociedade brasileira o jovem pobre, negro e morador 

das periferias urbanas é um ser socialmente invisível devido à violência simbólica, que gera 

preconceito e o mito da periculosidade. O preconceito provoca invisibilidade na medida em 

que projeta sobre estes jovens um estigma que os anula e os substitui por uma imagem 

caricata, que nada tem a ver com eles, mas que expressa as várias formas de invisibilidade 

vivenciadas pelos mesmos.  

Segundo o autor, as instituições que dirigem a sociedade justificam a adoção do 

aumento da violência contra a juventude empobrecida através de medidas “preventivas” que 

vitimizam ainda os jovens moradores das periferias urbanas. Para ele, estas instituições erram 

brutalmente quando enviam os jovens infratores para cumprirem medidas “socioeducativas” 

que, de fato, oferecem condições degradantes para uma falsa “reabilitação”, condenando-os a 

uma morte simbólica e moral.  

Como é possível perceber, as representações produzidas pela mídia e pelas diversas 

instituições acabam por consolidar “verdades” sobre os jovens pobres, que sofrem as 

consequências de uma violência física e simbólica, aumentando sua invisibilidade e os 

definindo como perigosos e autores da violência. Cotidianamente o mito da periculosidade 

que recai sobre estes jovens é hiperdimensionalizado, inclusive pela mídia, justificando ações 

cada vez mais duras e punitivas contra os mesmos.  

Ao mesmo tempo em que a mídia sensacionalista produz uma violência simbólica que 

reforça o mito da periculosidade de jovens pobres, a realidade mostra dados que atestam o 

contrário do que é divulgado pelos veículos de comunicação. Conforme já apontado pela 

pesquisa “Mapas da Violência”, coordenada por Waiselfisz (2014), os jovens pobres, negros e 

moradores das periferias comparecem muito mais como vítimas da violência do que como 

autores de crimes. Estes jovens estão sendo exterminados fisicamente e simbolicamente todos 

os dias e sua morte se torna comum e rotineira aos olhos da sociedade.  

Portanto, por meio da ficção midiática, há na população uma crescente crença nesta 

violência simbólica que reforça o estereótipo de jovens pobres como criminosos. A população 

passa, então, a reproduzir este discurso, sendo, muitas vezes, complacente com a situação de 

extermínio e de marginalização dos jovens das periferias urbanas. A violência simbólica 

produzida pela mídia acaba cristalizando tais conclusões previamente construídas, 
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estimulando o preconceito, a invisibilidade e a caracterização da juventude como problema e 

autora da violência.  

 

REFERÊNCIAS 

 

ABRAMO, H; LEÓN, O; FREITAS, M. Juventude e adolescência no Brasil: Referências 

Conceituais. São Paulo: Ação Educativa, 2005. 

 

ABRIC, J.C. O estudo experimental das representações sociais. In: JODELET, Denise. 

(Org.). Representações sociais. Rio de Janeiro: Eduerj, 2001. p. 17-44. 

 

ALMEIDA, A; ALMEIDA, A; SANTOS, M, PORTO, M. Juventude na mídia: violência e 

distinção social.  Educação e Cidadania, (2008), 1-16.   

 

BOURDIEU, Pierre. Sobre a televisão. Tradução: Maria Lúcia Machado. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar, 1997.  

 

COIMBRA, C; NASCIMENTO, M. Jovens pobres: o mito da periculosidade. In: FRAGA, P; 

IULIANELLI, J. Jovens em tempo real. Rio de Janeiro: DP&A, 2003. 

 

DELEUZE, G. O ato da criação. Trad. José Marcos Macedo. São Paulo. Em: Folha de São 

Paulo, Caderno Mais!, 27 de junho de 1999. 

 

FRATARRI, Najla. Discursos e representações do medo da violência na cidade de Goiânia. 

In: SOUZA, Dalva. (Org.). Violência urbana em Goiás. Práticas e Representações. Goiânia: 

Cânone Editorial, 2011. p.79-113.  

 

_________________. Sentimento de Insegurança na Cidade de Goiânia. In: SOUZA, Dalva. 

(Org.). Violência urbana em Goiás. Práticas e Representações. Goiânia: Cânone Editorial, 

2011. p.31-51.  

 

JODELET, D. Representações sociais: um domínio em expansão In: JODELET, D. (Org.). 

Representações sociais. Rio de Janeiro: Eduerj, 2001. p. 17-44. 

 

KEHL, M.R. A fratria órfã: conversas sobre a juventude. São Paulo: Olho D'água, 2008. 

 

MENDES, G. As abordagens do Jornal O Popular sobre a violência policial contra 

jovens de Goiânia no período de 15 de abril a 15 de maio de 2006. Monografia (Pós-

Graduação em Adolescência e Juventude no Mundo Contemporâneo, FAJE), Goiânia, 2007.  

 

_______________. Criminalização da juventude na mídia impressa goiana. O caso do 

Jornal Daqui. São Paulo: Editora Ixtlan, 2013. 

 

MOSCOVICI, S. A psicanálise, sua imagem e seupúblico. Petrópolis: Vozes, 2012.  

 

__________________. Prefácio. In: GUARESCHI, Pedrinho A.; JOVCHELOVITCH, S. 

(orgs). Textos em representações sociais. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2009, p. 7-16. 

 



 
VIII Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

ficufg.blog.br/semic 

192 

__________________. Representações sociais: investigação em psicologia social. Rio de 

Janeiro, Vozes, 2012.  

 

PORTO, Maria S.  Mídia, segurança pública e representações sociais.  Revista Tempo 

Social, São Paulo: Usp, Departamento de Sociologia, v.21, n.2, 2009, p.211-233.  

 

__________________.Sociologia da Violência. Do conceito às representações. Brasília: 

Verbana Editora. 2010.  

 

RAMOS, S; PAIVA, A. Mídia e Violência: novas tendências na cobertura de criminalidade e 

segurança no Brasil. Rio de Janeiro: IUPERJ, 2007. 

 

_____________.Representações da violência urbana e segregação socioespacial na cidade 

de Goiânia. In: MELLO, SOUZA, NUNES e SOFIATI (Org.). Questões de Sociologia. 

Debates contemporâneos. Goiânia, Cânone Editorial, 2012. p.233-255. 

 

SOARES, Luiz E. Juventude e Violência no Brasil contemporâneo. In: NOVAES, Regina; 

VANNUCHI, Paulo. Juventude e Sociedade: trabalho, educação, cultura e participação. São 

Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2004.  

 

SOUZA, D; RABELO, F. Vitimização e sentimento de insegurança em três municípios da 

região metropolitana de Goiânia. In: SOUZA, Dalva. (Org.). Violência urbana em Goiás. 

Práticas e Representações. Goiânia: Cânone Editorial, 2011. p.13-31.  

 

__________________. Violência urbana e punição - representação de agentes envolvidos 

no “combate” à violência. In: 32º. Encontro Anual da ANPOCS, Caxambu – MG, 2008. 

 

SOUZA, Jorge P. As notícias e seus efeitos. Coimbra: Minerva, 2000. 

 

THOMPSON, John B. Ideologia e cultura moderna: teoria social crítica na era dos meios 

de comunicação de massa. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007. 

 

WAISELFISZ, Júlio J. Mapa da violência 2014: os jovens do Brasil. São Paulo: Instituto 

Sangari, 2014.  

  



 
VIII Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

ficufg.blog.br/semic 

193 

 

Hugo, o hospital que sarou: Leitura crítica do discurso midiático69 
 

José Antônio Ferreira CIRINO70 

Simone Antoniaci TUZZO71 

Claudomilson BRAGA72 

Universidade Federal de Goiás 

 

 

Resumo 

A partir de uma leitura crítica do discurso midiático da matéria jornalística publicada no 

Jornal Diário da Manhã “Hugo, o hospital que sarou” objetiva-se compreender o texto em 

relação às práticas discursivas e seus reflexos nas práticas sociais, conforme a análise 

tridimensional da Análise Crítica de Discurso (ACD) proposta por Fairclough (2001). 

Tomando como base os estudos das representações sociais elaborados e desenvolvidos por 

Moscovici (2003) e conceitos adjacentes como núcleo central e sistema periférico verifica-se 

a necessidade de entender a comunicação e a linguagem nela inserida e perceber como os 

veículos circulam representações que podem influenciar comportamentos, crenças, mas, 

sobretudo, discursos. 

 

Palavras-chave: leitura crítica da mídia; saúde pública; análise crítica de discurso; 

representações sociais; subcidadania. 

 

 

Introdução 

As representações sociais da saúde pública são frequentemente influenciadas pelos 

discursos e enquadramentos propostos pela mídia. Compreender qual o teor desses discursos é 

um caminho para entender quais vozes estão presentes na matéria jornalística e até mesmo o 

poder simbólico exercido sobre a sociedade. 

 Falar de saúde pública é discutir a cidadania, e quase sempre se esbarra em questões 

que se definem na sua própria inexistência. O que vemos sendo informado pelos veículos de 

comunicação? O que é a cidadania a partir da ótica da mídia e que é apropriada, ressignificada 

e utilizada por nós?  

                                                 
69  Trabalho apresentado no GT 2 – Leitura Crítica da Mídia do VIII Seminário de Mídia e Cidadania (SEMIC) – 

Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 20 e 21 de outubro de 2014.  
70Mestrando em Comunicação, linha de pesquisa Mídia e Cidadania na Faculdade de Informação e Comunicação 

(FIC) da Universidade Federal de Goiás (UFG). Aluno participante do Projeto de Pesquisa Rupturas 

Metodológicas para uma leitura crítica da Mídia entre os Programas de Pós-Graduação da UFG e UFRJ, 

Casadinho/Procad.  E-mail: tonny.mfc@gmail.com 
71Doutora em Comunicação pela UFRJ, Mestre e Graduada em Comunicação pela UMESP, Docente do 

PPGCOM da Universidade Federal de Goiás – UFG. Coordenadora do Projeto de Pesquisa Rupturas 

Metodológicas para uma leitura crítica da Mídia entre os Programas de Pós-Graduação da UFG e UFRJ, 

Casadinho/Procad. Trabalho desenvolvido na linha de pesquisa Mídia e Cidadania – PPGCOM – UFG. E-mail: 

simonetuzzo@hotmail.com 
72Doutor em Psicologia. Professor Adjunto do Curso de Comunicação Social - Relações Públicas e do Programa 

de Pós-graduação em Comunicação da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG. E-mail: 

milsonprof@gmail.com. 
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A mídia apresenta o conceito de cidadania como algo em busca, o ideal de 

quem ainda não é cidadão e precisa chegar a essa categoria existencial. Não 

encontramos a palavra subcidadania nos discursos midiáticos, o que poderia 

nos levar num primeiro momento a compreender que a mídia não considera 

a subcidadania. Mas isso seria um erro, porque na verdade a mídia trabalha 

frequentemente com subcidadania em seus discursos e não com cidadania. 

Na verdade fala-se a palavra cidadania, mas sempre no sentido de tudo que 

falta, de um objetivo a ser alcançado. Os conceitos de cidadania são, na 

verdade, conceitos de subcidadania. O discurso é feito para o subcidadão, 

sob o título de “busca pela cidadania”, a subcidadania encontrou um 

sinônimo capaz de não chocar os pertencentes a esta categoria. (TUZZO, 

2014, p. 176). 

 

 O conceito de subcidadania foi apresentado inicialmente no livro de Souza (2003) “A 

construção social da subcidadania”. Esse termo pode ser evidenciado nas representações 

sociais e discursos midiáticos referente a saúde, pois o que verificamos é sempre algo que 

falta. O cidadão nunca pleno busca o atendimento, ou qualidade nesse atendimento, ou até 

mesmo, que o próprio atendimento aconteça. Encarar a subcidadania é aceitar a condição sub 

em que nossa sociedade está mergulhada.  

 O lado sub expressado nas diversas matérias revela também a dualidade do fato e 

acontecimento onde uma realidade pode ser lida de formas diferentes. É passível, então, de 

entendimento, que o lugar de situação da população que necessita dos serviços de saúde é dos 

“[...] desprivilegiados economicamente” que “são subcidadãos, categorizados no discurso 

midiático dos desejantes, buscadores da cidadania, pedintes de uma doação do Estado [...]” 

(TUZZO, 2014, p. 176).  

 Se para Luhmann (2005, p. 143) a mídia consegue “com suas contínuas construções de 

realidade” destruir o entendimento de liberdade, poderia ela destruir também nossa concepção 

adequada do que são nossos direitos dentro de todo o sistema? Estariam os cidadãos 

acostumados a saberem que na saúde eles não têm nada e por isso continua-se a representação 

que se tem da saúde pública? 

 

[...] a saúde é uma área de cobertura jornalística que gera muita audiência, já 

que o tema é sensível e está, na maioria das vezes, ligado à ausência de 

algum serviço ou atendimento, sendo um assunto apelativo para a população 

e, consequentemente, gerando mais audiência para os veículos de 

comunicação. (MENEZES, WANDERLEY e BRAGA, 2012, p. 09) 

 

Em Goiás, a partir de 2011 o Hospital de Urgências de Goiânia passou a ser 

administrado por uma Organização Social – entidade sem fins lucrativos – que compartilha a 
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gestão da unidade com a Secretaria Estadual de Saúde e é fiscalizada por intermédio de um 

contrato de gestão que regula repasses mensais de acordo com a produtividade de 

atendimentos. 

Um dos elementos mais importantes para compreender o motivo do novo 

enquadramento em relação aos hospitais reside exatamente nessa mudança de gestão sofrida 

nos últimos dois anos na saúde pública estadual, ocasionada principalmente pela crise nos 

hospitais, episódio que oportunizou a entrada das Organizações Sociais (OSs) em Goiás: 

 

O relatório do Sistema Nacional de Auditoria do SUS mostra que o Hospital 

de Urgências de Goiânia (Hugo) está “em condições precárias de 

funcionamento, com carência de insumos e equipamentos e falta de 

medicamentos. As instalações físicas, equipamentos e mobiliários 

encontram-se em processo de deterioração, refletindo a ausência de 

manutenção”. Ainda segundo o relatório, o mesmo cenário é visto em outros 

hospitais de Goiás (...) (O POPULAR, 2012). 

 

As matérias divulgadas em todos os veículos retratavam o caos na saúde pública que 

justificou a proposta solucionadora divulgada pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO) de 

uma Gestão Inteligente do SUS, qualificando-a como uma administração que obtém 

resultados satisfatórios para o atendimento da população.  

 Esse trabalho fundamenta-se na análise de um discurso midiático que contrapõe o 

senso comum de crítica à saúde pública e pode representar uma forma da mídia reestruturar os 

pré-conceitos sobre os serviços governamentais. Ao se trabalhar com apenas um discurso 

positivo diante de uma sequência histórica de discursos negativos, o importante neste trabalho 

é a verificação de uma lógica discursiva que pode refletir uma nova sequência ou agir de 

forma isolada, por isso esse trabalho se firma como um estudo de caso e não como uma nova 

lógica de discurso. Para isso novos estudos precisam ser realizados, inclusive aguardando que 

novos discursos positivos sejam também produzidos. 

 

Representações sociais, senso comum e linguagem 

 Quando tratamos de uma pesquisa acerca de um direito social tão amplamente 

divulgado pela mídia e sempre polêmico como a saúde, temos que ter em mente que seu 

significado e a própria percepção do tema não é algo isolado, ou mesmo interpretado 

individualmente. Construiu-se ao longo dos anos uma representação social da saúde pública 

no Brasil e de seus aparelhos institucionais – os hospitais. 
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 A teoria das representações sociais é, por assim dizer, uma forma sociológica da 

psicologia social (FARR, 1994), concebida inicialmente por Moscovici com a publicação de 

seu estudo La Psychanalyse: son image et son public. “A psicologia social estuda as 

manifestações comportamentais suscitadas pela interação de uma pessoa com outras pessoas, 

ou pela mera expectativa de tal interação” (RODRIGUES, 1988, p. 19).  

Moscovici não desenvolveu sua teoria às cegas, ela veio do berço da sabedoria 

Durkheimiana, principalmente dos estudos das representações coletivas. As representações 

sociais podem ser vistas como uma progressão nas pesquisas sóciopsicológicas de Durkheim, 

pois consegue abarcar elementos outrora não considerados para a análise.  

Tratar atualmente de coletividade é algo não adequado, afinal não verificamos 

comportamentos de/em massa, mas de públicos e grupos sociais específicos e tal qual a teoria 

hipodérmica da bala mágica caiu por terra por considerar apenas causa e efeito, as 

representações coletivas não dão conta de explicar as ações e interações da 

contemporaneidade.  

A teoria das representações sociais (RS) serve como aporte teórico desta pesquisa por 

explicar a forma como há a construção da realidade social (MOSCOVICI, 2003) que são 

veiculadas pela mídia, reduzidas e selecionadas, para que através do discurso encontre eco na 

sociedade. Além disso, pelo fato de não sabermos onde uma representação começa e onde ela 

termina, há uma transversalidade nos conceitos e nos próprios significados de cada 

representação, e ao ser condensado pela mídia há a sua cristalização e provavelmente a 

formação de novos conceitos e em algum tempo, novas representações.  

A RS permite que seja utilizada como aporte teórico para compreensão do senso 

comum e não obrigatoriamente tenha que ser utilizada metodologicamente, pois Moscovici 

não desenvolveu inicialmente métodos e ferramentas para tal feito, ocorridas somente anos 

depois com o desdobramento das pesquisas.  

Para Werba e Oliveira (2010), as representações são fabricadas a partir do esforço de 

tornar real algo que, a princípio, é estranho, trazendo tal objeto para próximo e 

complementando a ideia do que esse objeto é construído a partir do nosso mundo mental e 

físico. É o processo de conhecer o incomum a partir do que é conhecido e com isso atribuir-

lhe valor e conceito num processo dialógico. 

 

As Representações Sociais são “teorias” sobre saberes populares e do senso 

comum, elaboradas e partilhadas coletivamente, com a finalidade de 

construir e interpretar o real. Por serem dinâmicas, levam os indivíduos a 
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produzir comportamentos e interações com o meio, ações que, sem dúvida, 

modificam os dois.  (WERBA e OLIVEIRA, 2010, p. 105). 
 

 A mídia tem um papel fundamental na veiculação das representações sociais ao 

transmitir constantemente informações que são utilizadas como base para tornar comum seu 

próprio conteúdo midiático, em uma perspectiva de matrizes discursivas. Através de suas 

lentes, assemelha e interliga assuntos, resultando em uma percepção carregada de conceitos.  

Em síntese, a mídia utiliza-se das representações e delas se apropria para referendar seu 

próprio fazer midiático. As representações sociais podem ser utilizadas ainda para que as 

pessoas consigam gerar opiniões ou juízos de valor, elaborados e compartilhados a partir de 

uma realidade garimpada do coletivo social.  

Falar de representações sociais é tratar de senso comum. Com a ruptura do 

pensamento e a quebra da visão acerca da importância do senso comum e a hipervalorização 

do conhecimento científico perdeu-se anos em estudos deste tipo de conhecimento que por ser 

popular abarca o verdadeiro conhecimento da sociedade, o local onde reside a verdadeira 

opinião pública (ou as várias opiniões públicas). “As representações sociais são fenômenos 

que estão ligados com uma forma especial de se adquirir e comunicar conhecimento, uma 

forma que cria realidades e senso comum” (MOSCOVICI, 1981, p. 4). 

O senso comum baseia-se nos universos consensuais, local protegido e seguro, longe 

das opiniões divergentes que geram conflitos, por isso a tentativa constante de categorizar e 

assemelhar, ou em outras palavras, rotular tudo o que vemos no mundo. A mídia é parte 

importante neste processo ao oferecer interações com diversos assuntos os quais conseguimos 

saber um pouco de cada coisa.  

Em muitos momentos catalogamos determinadas opiniões como somente senso 

comum, mas não seria esse o tipo que deveria ser mais considerado, pois é o que está 

socialmente impregnado e difundido?! Será que a verdade absoluta (utópica)é menos 

importante que o que de fato é compreendido e compartilhado pela sociedade?  

Dentro dos estudos das RS verificamos os conceitos de núcleo central e sistema 

periférico, a partir deles é possível compreender como mudamos ou aceitamos novas opiniões 

facilmente sobre determinados assuntos e como sobre outros temas se passam séculos e ainda 

não conseguimos alterar. O sistema periférico serve para proteger nosso núcleo central – local 

onde os conceitos mais fortes estão guardados e que são acessados frequentemente, mas que 

para tomarem forma, podem atravessar pelo sistema periférico encontrando uma maneira mais 

cordial ou socialmente aceita para ser expressa – por isso o periférico é dinâmico e flexível 
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para adequar-se aos diversos caminhos, são como amortecedores para o núcleo central que é 

rígido e imutável. Núcleo central tem a função geradora e organizadora, enquanto o sistema 

periférico tem a função de regulação e defesa.  

Dois elementos precisam ser entendidos dentro das RS: a mídia e a linguagem, ambos 

complementares, pois a mídia utiliza da linguagem para se expressar e a linguagem encontra 

na mídia um meio de se difundir. Jodelet (1989) afirma que as representações sociais 

transitam e se difundem através dos discursos - nas palavras - e veiculadas nos textos e 

imagens midiáticas. Por isso para que possamos compreender o senso comum e as próprias 

RS acerca de qualquer assunto é dentro do discurso que encontraremos apontamentos e 

inferências principais do tema. O jornalismo ao assumir com a velha premissa de espelho da 

sociedade incumbiu-se de poder simbólico capaz de circular/veicular também as RS e ser 

vetor da linguagem, carregada de sentidos.   

 

Discurso midiático e a notícia 

Diversos teóricos e profissionais se debruçaram a pesquisar e compreender as faces de 

um discurso. Comumente vemos a palavra discurso ser empregada nas atividades de 

pronuncia de oratória por pessoas em posição de autoridade, geralmente políticos, e por isso 

também se tem a significação de algo como uma falácia, quando categoriza-se como só 

discurso. Para Maingueneau (2011, p. 51) “‘discurso’ é constantemente ambíguo, pois pode 

designar tanto o sistema que permite produzir um conjunto de textos, quanto o próprio 

conjunto de textos produzidos [...]”.  

 Embora a multiplicidade de entendimentos, o discurso que gera inquietação científica 

para a produção desta pesquisa, refere-se especificamente ao discurso midiático.  De acordo 

com Thompson (2011, p. 71, grifo do autor), “nós estamos ativamente nos modificando por 

meio de mensagens e de conteúdo significativo oferecidos pelos produtos da mídia (entre 

outras coisas)”. O autor descreve ainda um processo de apropriação ao qual a sociedade toma 

em relação aos produtos da mídia, que nada mais são que discursos. Esses discursos são 

assimilados e introduzidos na vida de cada indivíduo. 

 Algumas questões que devem ser compreendidas acerca do discurso e que o 

caracteriza como algo não ingênuo: ele é organizado para além da frase – constitui-se como 

existência além da própria criação; é orientado, pois é construído por um remetente que prevê 

um destinatário, e localizado em espaço-tempo; é uma forma de ação que exerce uma força 

ao(s) outro(s), com o intuito de modificar uma situação; é interativo e dialógico, sendo por si 
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só uma via de mão dupla, o qual é também modificado pela plataforma simbólica e conjuntos 

de signos do interpretante/leitor; é contextualizado, nunca fica fora de uma prática social e 

contexto histórico ao qual foi concebido; é assumido por um sujeito que lhe confere 

referência; regido por normas, a depender do gênero a que pertence; e por fim é considerado 

parte de um interdiscurso para que tenha significado a partir do tema proposto 

(MAINGUENEAU, 2011).  

O intuito principal quando de uma análise do discurso midiático é revelarmos 

possíveis características e peculiaridades dos textos produzidos pelos veículos de 

comunicação.  Textualmente Thompson (2011, p. 37) traz que “[...] a análise da comunicação 

deve se basear, pelo menos em parte, na análise da ação e na consideração do seu caráter 

socialmente contextualizado”. Charaudeau (2014, p. 67) afirma que “[...] não se pode deixar 

de apresentar instrumentos de reflexão (e de descrição) que permitam compreender (e 

analisar) melhor esses fenômenos”.  

A elaboração de uma notícia faz parte de um processo de seleção e exclusão, incluindo 

alguma informação ou angulação da verdade, deixando de fora o outro lado. O fato de 

escolher fontes, dados e informações, privilegiando em detrimento de outras, demonstra o 

caráter parcial e opinativo das matérias jornalísticas. “O problema, portanto, não está na 

verdade, mas na seletividade, que é inevitável, mas também desejada e regulamentada” 

(LUHMANN, 2005, p. 56). 

“De tal modo, o discurso não é meramente informativo, mas também 

autoconfirmativo, gerador de uma circularidade capaz de modificar os fatos que são objeto da 

informação” (SODRÉ, 2009, p. 39). É necessário ter em mente que o mundo tem sido 

desenhado a partir das cores e os tons dados pelo jornalismo. “Os acontecimentos serão a 

imagem que a própria sociedade vai oferecer sobre si mesma, e sobre as outras sociedades 

[...]” (RODRIGO ALSINA, 2009, p. 131).  

  

Análise Crítica de Discurso do hospital que sarou 

Ciente da dificuldade em obter um método totalmente eficiente para compreender esse 

jogo de persuasão e ocultação ideológica dos interesses nas informações difundidas optou-se 

nesta pesquisa por uma abordagem da Análise Crítica do Discurso (ACD), proposta por 

Fairclough (2001), atual e que se baseia nas relações do texto com as práticas discursivas e 

com as práticas sociais.  
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A ACD é pertinente a esta pesquisa por tratar-se da análise de um objeto inserido em 

um contexto voltado às mudanças sociais no que tange à saúde pública e um de seus aparelhos 

mais notáveis situados na cidade de Goiânia, o Hugo – Hospital de Urgências de Goiânia, 

com foco especial em uma matéria publicada a seu respeito trazendo à tona um 

enquadramento diferenciado sobre o mesmo. 

Fairclough (2001) entende que o discurso transforma as práticas sociais, e que as 

próprias práticas sociais alteram também o discurso. “Sem o discurso não há práticas sociais” 

(FAIRCLOUGH, 2001, p. 285). A ACD retoma conceitos e abordagens da análise de discurso 

da linha francesa, mas não se atém à linguística tradicional, perpassa pelo campo social, 

motivo pelo qual sofre críticas da academia que se dedica exclusivamente aos estudos 

convencionais do discurso.  

À luz de Dijk (2010) faz-se necessário salientar que a ACD não é uma escola ou linha 

para análise de discurso, mas sim um modo ou perspectiva de análise voltada à crítica, não 

possuindo um enfoque teórico único, e caracteriza-se como multidisciplinar e com diversos 

métodos de coleta e análise. “Isso significa que não somente aplica outras teorias como 

também, por meio do rompimento de fronteiras epistemológicas, operacionaliza e transforma 

tais teorias em favor da abordagem sociodiscursiva” (RESENDE, 2006, p. 14). 

Diferente da maioria dos métodos científicos, a análise crítica de discurso não espera 

uma neutralidade de seus pesquisadores, pois isso seria utopia. A parcialidade, ou em 

melhores termos, o aprofundamento de conhecimento da área em que se está analisando o 

discurso social, fará com que a pesquisa seja aprofundada ao nível necessário em que se exige 

o olhar crítico. “Assim como o conhecimento social é inevitavelmente parcial, a análise 

textual é inevitavelmente seletiva [...]” (RESENDE, 2006, 141). Assim também, não se espera 

saciar todos os anseios e inquietações dentro do texto analisado, são lançados olhares e 

apontamentos que mais se destacam para a problemática proposta pela pesquisa, mas longe de 

almejar o esgotamento do objeto estudado. 

A análise primária da ACD refere-se à compreensão dos níveis de interação do 

discurso, chamado modelo tridimensional de análise. Neste sentido, iniciamos a análise desta 

pesquisa compreendendo que é um textopublicado em um jornal impresso goiano que compõe 

uma prática discursiva do hospital público estadual administrado por uma Organização Social 

e que promove uma prática social dentro do contexto da saúde pública e da própria cidadania. 

O que faz com que a interdisciplinaridade esteja imbricada neste trabalho. 
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 Nesse ínterim, a matéria analisada possui como título “Hugo, o hospital que sarou73” 

(DM, 2014) e foi publicada no dia 17 de julho de 2014 na editoria Saúde do Jornal Diário da 

Manhã, periódico diário de abrangência estadual e um dos principais do Estado. Além de sua 

relevância em termos de audiência, o jornal foi escolhido por apresentar um formato e 

linguagem diferente dos outros jornais, pontualmente sobre a realidade do Hospital de 

Urgências de Goiânia. 

Já a escolha do HUGO como objeto de estudo desta pesquisa, justifica-se devido ao 

fato de ser um dos principais hospitais do Estado, com atendimentos de urgência e emergência 

que recebe pacientes de todos os municípios de Goiás. Entendemos que a mudança do modo 

de administrar – a gestão por Organizações Sociais - configura-se como um dado novo nas 

representações do hospital e da saúde pública brasileira, merecendo, portanto, uma análise 

específica. 

 Para a presente análise propõe-se um olhar amplo em relação à matéria jornalística, 

partindo-se dos ideais de Fairclough (2001), mas com uma tematização e categorização das 

críticas mais emergentes e que despontam do texto, ferramenta utilizada na pesquisa de Cirino 

e Tuzzo (2014) para analisar uma reportagem de TV com o mesmo assunto eabordagem 

semelhante à desta matéria de veículo impresso. 

A matéria desta pesquisa foi destaque de capa da edição 9.784 do jornal apresentando 

a fachada do hospital e ocupou 95% do espaço da página 03, uma das páginas com maior 

visibilidade do jornal (a próxima a ser lida na perspectiva dos quadrantes de visualização ao 

abrir o impresso).  

 As imagens utilizadas foram: mãe feliz pela alta do filho recuperado sendo ajudado 

por um profissional de saúde; lavanderia reformada; leitos de internação em reforma para 

receber pacientes; e a nova recepção do hospital, que foi reformada recentemente. Todas 

possuem o ponto em comum central do sentido da mudança, melhoria contínua e foco no 

paciente. Também foi demonstrada uma tabela com números de atendimentos de 2013 e uma 

parcial de 2014, mas sem um comparativo das estatísticas dos anos anteriores que 

demonstrariam o aumento ou não dos atendimentos, visto que o enfoque da matéria é a 

reforma e melhoria do hospital para atender a demanda que é crescente. É crescente, mas o 

quanto disso o hospital consegue atender atualmente? 

 A representação de vozes (RESENDE, 2006) que estão diretas na matéria através da 

citação de suas falas entre aspas são: a camareira/mãe de paciente com alta; o próprio paciente 

                                                 
73 A matéria completa está disponível no link: 

https://drive.google.com/file/d/0B_zsZ4s4lI5taW1WekJkUjkzUHc/edit?usp=sharing 
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com alta satisfeito; o comandante do navio Hugo, o diretor-geral (veja sobre isso no item 

heroificação/dramatização); médico-chefe da ortopedia do hospital; profissionais da 

psicologia; médico que recebe pacientes na entrada; e médica-chefe da UTI. Ao total foram 

ouvidos7 personagens nesta matéria, sendo que destes, 5 são funcionários em cargos de 

liderança e estratégicos no hospital e apenas 2 são pacientes, que deveriam ser os 

representantes da sociedade neste texto. A palavra representam pode ser inadequada, visto 

que menos de 30% das falas presentes no texto são dos que mais poderiam falar do 

atendimento, os próprios pacientes e acompanhantes, além do que estas duas falas nesta 

matéria se tratam apenas de um único caso de atendimento bem sucedido que serviu para 

ilustrar toda a matéria, então não podemos afirmar que realmente representam o universo de 

atendidos no hospital. Já a representação de vozes indiretas, são o olhar do jornalista, do 

jornal e dos seus editores, do governo do Estado de Goiás, da Organização Social que 

administra o hospital – e o próprio hospital – e da Saúde Pública Estadual. E o que pensa a 

sociedade sobre isso? E quem não conseguiu ser atendido? Qual o outro lado dessa história? 

O enquadramento e a seleção de falas não foi, então, crucial para formar um texto positivo 

acerca do hospital? 

  

Antropomorfização 

 O título é uma das partes mais importantes para qualquer obra, seja uma peça 

publicitária, um poema, uma narração, ou até mesmo nas matérias jornalísticas. É um 

elemento crucial com a responsabilidade de ser sedutor e atrair os olhares dos leitores quase 

sempre apressados. Além disso, o título consegue dar um tom à matéria, serve de pano de 

fundo onde será construído todo o discurso. 

 No caso desta matéria o título com poucas palavras conseguiu demonstrar o interesse 

principal da matéria: mostrar um novo Hugo, agora curado. Ao trazer “Hugo, o hospital que 

sarou”, também afere-se um ato e uma tentativa de antropomorfização do hospital, visto que o 

ato de sarar é uma característica de um ser vivo (animal, humano e planta). Ao colocar que o 

hospital sarou, ali está implícito, provavelmente, a tentativa de humanizar, mostrar que todos 

passam por momentos difíceis, mas que a cura é possível, e que é compreensível que aconteça 

isso.  

O jogo de palavras que se encaixa facilmente com a área da saúde pôde demonstrar 

que a crise no âmbito estadual, sofrida principalmente pelo Hugo, foi uma virose, uma 

doença, e que agora sarou, foi curada. Para essa reabilitação do hospital foi necessário um 
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remédio ou um tratamento que durante a matéria é explicitada: a organização social que 

assumiu a unidade em meio à doença e conseguiu curá-la com ferramentas da gestão 

inteligente do SUS – slogan divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde.  

 

Institucionalização 

 O ponto mais frequente em toda a matéria é a autopromoção da unidade hospitalar, 

aqui categorizada como institucionalização, em que há uma exagerada demonstração de 

características e benefícios, outrora jamais demonstrada ou citada pelas matérias jornalísticas 

nos veículos de comunicação, mas pelo contrário, uma hipercrítica aos pontos negativos que 

culminaram na crise da saúde em meados de 2011 e 2012.  

 Dentre as citações que mais denotam essa prática podemos verificar nas falas 

selecionadas da mãe e do paciente em alta: “há muitos anos eu moro aqui, antigamente o 

Hugo estava ruim, mas hoje está ótimo, maravilhoso, melhorou cem por cento” e “o Hugo 

está de parabéns pelo atendimento, fui muito bem atendido”. Podemos perceber novamente a 

necessidade da confirmação de um passado ruim, doente, mas que hoje é um presente 

saudável e resolutivo, também evidenciada na fala do diretor-geral do hospital: “o hospital 

corria sério risco de interdição. Não tinha condições de infraestrutura, não tinha remédios”. A 

dualidade do passado negativo agora apagado com o presente/futuro positivo.  

 O espaço de fala do jornalista também encontra muitas tendências de supervalorização 

dos atributos desse hospital que sarou: “muitas áreas foram reformadas e outras estão em 

processo de melhoria”; informações sobre a lavanderia e terceiro andar reformados; a inclusão 

da palavra “gigantismo” relacionado ao Hugo, demonstrando sua grandiosidade e eficiência; a 

ênfase para serviços complementares que também funcionam 24 horas na unidade, como o da 

psicologia que visitam todas as unidades para amparar os pacientes e acompanhantes; o 

destaque para os equipamentos modernos encontrados pelas salas e áreas do hospital, sob a 

ótica apresentada ao jornalista redator da matéria; e um dos médicos entrevistados conclui 

sobre o Hugo “a capacidade de resolução do Hugo é muito grande”, muito grande em relação 

à quê?; além disso, mais dois pontos essenciais para serem analisados: a humanização e a 

multidisciplinaridade.  

 Dois carros fortes na divulgação de unidades hospitalares são a humanização e a 

equipe multidisciplinar, ambas convergem em ações propostas e exigidas pelo próprio 

Sistema Único de Saúde, mas que são abordadas como se fossem um benefício a mais para os 

pacientes e acompanhantes. “A atuação de vários profissionais no atendimento aos pacientes, 
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chamada tecnicamente de multidisciplinaridade, faz parte da rotina do hospital”, assim é 

divulgado o atendimento multidisciplinar. Entremeio a estes pontos também são discutidos a 

importância da segurança no ambiente hospitalar, outro objeto de normativa reguladora que 

obriga tais métodos nos hospitais em busca da qualidade no atendimento, não sendo um 

benefício para a população, mas o mínimo que tal unidade deve oferecer para cumprir a lei.  

É encontrada uma forte tendência a adjetivação do hospital e das características em 

relação a ele, como: ótimo, maravilhoso, melhor, resolutivo, grande, gigante, e outros termos 

que levam à autopromoção do hospital e da própria imagem da Organização Social ali 

imbricada nesta relação. E por que não falar que é positivo também para a imagem do próprio 

governo que implementou tal medida e que acompanha e fiscaliza as ações realizadas. 

 

Heroificação/Dramatização 

 Nas matérias positivas em relação às unidades de saúde quase sempre há a tendência 

para a heroificação e transformação dos profissionais envolvidos em personagens heróicos 

que estão em uma luta e na batalha pela vida (CIRINO e TUZZO, 2014). Neste texto em 

específico pode ser evidenciada claramente esta prática de heroificação em relação à figura do 

diretor-geral do Hugo, chamado no em um subtítulo de Comandante, parte do texto dedicada 

para supervalorizar a figura do líder. 

 

Castro está para o Hugo assim como um bom comandante está para um 

grande navio. Com mais de 20 anos de atuação na unidade, o médico, cuja 

experiência é denunciada pelos cabelos brancos, coloca sua vivência a favor 

da saúde dos milhares que passam por seu navio todos os meses. Paciente e 

muito atencioso, não descuida dos detalhes e ainda consegue tempo para 

acompanhar os casos mais complexos e demorados. Salvar vidas é o 

estímulo ao trabalho do diretor-geral da unidade, Cyro Ricardo de Castro. 

(DM, 2014, p. 3) 

 

 O texto chega a ser confundido com uma autopromoção, mas também o é, pois ao 

transformar o diretor em comandante de um grande navio, as vidas que ali são cuidadas não 

apenas pelas mãos dos profissionais de saúde habituais, mas sim por marinheiros seguindo 

normas que vão de encontro às estratégias de um líder maior. Bourdieu (1997) salienta que 

devemos nos preocupar também não só com o que está sendo dito, mas o que não está sendo 

dito nas matérias. Ao trazer tais informações de hipervalorização ocupam um espaço que 

poderiam dar momento à voz da sociedade e o que ela pensa sobre isso tudo. Dar voz ao 

paciente que não foi selecionado para entrar neste navio, por não ser perfil da unidade. Dar 
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voz aos que veem este navio navegando por águas e mares diferentes das que se deu 

prioridade de fala nesta matéria. A dramatização dos textos em saúde também são uma 

tendência quase sempre utilizadas pela televisão ao dar enfoque aos dramas vividos pelos 

pacientes nas unidades hospitalares, mas que também tem espaço nas matérias de veículos 

impressos. No texto analisado evidenciaram-se os seguintes pontos de dramatização: o título 

da matéria, além de antropomorfizar também é uma forma de buscar um nível sensível e 

estético para a discussão do tema e na frase: “a gravidade dos casos expõe a fragilidade do ser 

humano, que muitas vezes precisa ser amparado”, voltando à busca intensa da sensibilização 

para a noção de que o ser humano ali presente está debilitado, necessitando de total apoio do 

comandante e seus marujos, prontos para entrar em combate. 

 

Enfim, sarou? 

 Analisamos o que se é dito sobre o objeto através da mídia, pois o intuito não é avaliar 

comparativamente se de fato o discurso apresenta a realidade. Veja, essa não é uma discussão 

sobre verdade ou inverdade, mas sim sobre o quanto desse discurso de melhoria apresentado 

na matéria do hospital que sarou de fato modifica ou muda a perspectiva das pessoas que 

vivem a realidade do Hugo: os pacientes que procuram atendimentos diariamente na unidade 

de saúde.  Por não tratar-se de um estudo de recepção, por exemplo, mas apenas da análise do 

texto relativo às práticas discursivas e sociais, não podemos fazer inferências acerca da 

percepção dos leitores em relação à matéria analisada. É aí que a teoria das representações 

sociais veio colaborar para este artigo, com mais questionamentos. Seria possível através 

desta publicação no Jornal Diário da Manhã promover uma mudança acerca do olhar das 

pessoas em relação ao Hugo, ou em relação a saúde pública estadual como um todo? A 

mudança do discurso ou a mudança do enquadramento dentro de um discurso é suficiente 

para que haja ao menos o início do rompimento de uma representação social cristalizada e 

solidificada ao longo dos anos? Caso essa matéria faça parte de uma estratégia maior para 

reorientar e atribuir novos significados à saúde pública de Goiás, ela conseguiu ser eficiente?  

 De acordo com Resende (2006, p. 113) “as visões particulares de mundo, 

internalizadas em gêneros, discursos e estilos, não apenas representam a realidade mas 

também contribuem para criar a realidade que se noticia”. De fato, ao trazer novos 

apontamentos e discussões sobre o Hugo que outrora não tinham espaço na mídia, pode sim 

iniciar um movimento de circulação de informações capazes de em futuro mudar a imagem 

que as pessoas têm do hospital, mas que não refletem em mudanças diretas e imediatas 
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atualmente. As vozes diretas e indiretas presentes neste texto, à luz de Fairclough (2001) 

coadunam e se complementam tecendo uma nova roupagem para um velho objeto, uma velha 

representação social. Possivelmente as pessoas que tiveram contato com essa matéria, e com 

as outras que estão sendo divulgadas na mesma linha discursiva, pensarão um pouco mais 

antes de acessarem somente o seu núcleo central para esboçar comentários e julgamentos 

sobre o Hugo, deixando que seu sistema periférico possa adaptar-se a esta nova realidade, 

para esse Novo Hugo, o hospital que estava doente, mas que sarou e está se recuperando para 

atender aos cidadãos ou os subcidadãos, de acordo com o que foi noticiado pela matéria. 
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Resumo 

Este artigo apresenta, de modo breve, as relações entre as Representações Sociais e a mídia, a 

partir de uma abordagem teórica.  As representações sociais são compartilhadas socialmente, 

o que só é possível e viável no contexto da comunicação. A maneira como o homem se 

comporta em sociedade, bem como o processo de transformar o conhecimento em prática,tem 

influência dos meios de comunicação, já que a mídia, com suas dinâmicas e simbologias, 

influencia a sociedade na construção da realidade social e, consequentemente, nas 

representações sobre o mundo. 

 

Palavras-chave: mídia, representação social, comunicação. 

 

 

Introdução 

Os meios de comunicação de massa merecem destaque na sociedade, especialmente no 

estudo das representações, porque modificaram as formas de interação social, as relações na 

sociedade e contribuíram para a transformação do espaço e do tempo. Com a mídia, um novo 

tipo de esfera pública é formada, a esfera midiática, na qual a proporção, o alcance e as 

imagens de um acontecimento são ampliadas e largamente difundidas. 

Por sua característica dinâmica, global e de circulação de informação, a Comunicação 

figura como suporte para as Representações Sociais, pois difunde o saber de várias sociedades 

e cria – e recria – as representações existentes na sociedade, em diversos grupos. As 

representações sociais fazem parte do pensamento social, dizem respeito de um conteúdo 

estruturado acerca de um fenômeno ou objeto socialmente relevante. Fazem parte das 

representações sociais aspectos simbólicos, cognitivos, afetivos e outros que são 

compartilhados socialmente.  

                                                 
74Trabalho apresentado no GT 2 – Leitura Crítica da Mídia do VIII Seminário de Mídia e Cidadania (SEMIC) – 

Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 20 e 21 de outubro de 2014. Este 

artigo é parte integrante da dissertação de mestrado  
75Graduada em Comunicação Social -- Jornalismo pela Universidade Federal de Goiás, UFG,e especialista em 

Assessoria de Comunicação e Marketing. Mestranda em Comunicação, linha Mídia e Cidadania, UFG, e-mail: 

mskalyne@gmail.com. 
76Graduado em Comunicação Social - Relações Públicas pela Universidade Fernando Pessoa. Porto/Portugal. 

Doutor em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás PUC Goiás. Professor da Pós-Graduação 

em Comunicação (Especialização / Mestrado) da Faculdade de Informação e Comunicação e do curso de 

Comunicação Social – Relações Públicas da Universidade Federal de Goiás - UFG, e-mail: 

milsonprof@gmail.com. 

mailto:mskalyne@gmail.com
mailto:milsonprof@gmail.com.


 
VIII Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

ficufg.blog.br/semic 

209 

Neste artigo vamos abordar a relação entre a Comunicação e a Teoria das 

Representações Sociais, que tem destaque pela valorização do conhecimento cotidiano, do 

saber popular e de senso comum. As representações sociais, conforme define Moscovici 

(2003), criador da teoria, estão sempre em circulação, visto que são dinâmicas e se cruzam, 

perpassam uma às outras por meio da linguagem, e se consolidam no dia a dia em sociedade. 

A mídia é a instituição simbólica que permite, por meio da sua linguagem, a difusão das 

representações sociais e a interferência nessas representações. 

 

O homem como sujeito social 

A globalização, aliada ao processo de urbanização e à mobilidade populacional, 

ampliou de maneira extraordinária o contato cultural entre as culturas e o hibridismo entre 

diferentes modos de vida. Como fruto disso, essa interculturalidade das sociedades trouxe 

grandes desafios em diversas áreas, como comunicação, saúde e gestão da diversidade 

cultural (RAMOS, 2008), e influenciou o processo de construção das representações sociais, 

que são resultados de interação em sociedade e só são possíveis por meio de grupos que 

compartilham o mesmo pensamento social sobre um ou outro objeto social. 

A cultura afeta nosso modo de ver o mundo, produzindo diferentes percepções (como 

também questionamentos), posta que é transpassada por valores, crenças, atitudes, dentre 

outros. Como reflexo, também as representações dos indivíduos e grupos sobre o mundo são 

influenciadas pelo contexto cultural. 

A representação é uma construção do sujeito enquanto sujeito social. Sujeito que não é 

apenas produto de determinações sociais nem produtor independente, pois que as 

representações são sempre construções contextualizadas, resultados das condições em que 

surgem e circulam. Spink argumenta que as representações nunca podem ser interpretações de 

um objeto, visto que são sempre representações de um sujeito sobre um objeto. 

 

Dois aspectos são particularmente relevantes neste segundo eixo do campo 

de estudos das representações sociais. Em primeiro lugar, o posicionamento 

sobre a relação indivíduo sociedade, que foge tanto ao determinismo social 

— onde o homem é produto da sociedade — quanto ao voluntarismo puro, 

que vê o sujeito como livre agente. Busca um posicionamento mais 

integrador que, embora situando o homem no processo histórico, abre lugar 

para as forças criativas da subjetividade. Em segundo lugar, ao abrir espaço 

para a subjetividade, traz para o centro da discussão a questão do afeto: as 

representações não são, assim, meras expressões cognitivas; são permeadas, 

também, pelo afeto (SPINK, 1995, p. 304). 

 



 
VIII Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

ficufg.blog.br/semic 

210 

Duveen (2005) assinala que as representações são sempre construtivas e que apresenta 

o mundo como ele é conhecido. Para o autor, as identidades que sustentam essas 

representações são a garantia ao sujeito do seu lugar no mundo. 

 

Assim, ao serem internalizadas, as representações passam a expressar a 

relação do sujeito com o mundo que ele conhece e, ao mesmo tempo, elas o 

situam nesse mundo. É essa dupla operação de definir o mundo e localizar 

um lugar nele que fornece às representações o seu valor simbólico. 

Moscovici refere-se a isso quando fala de representações sociais 

estabelecendo ‘uma ordem que permite aos sujeitos orientar-se no seu 

mundo material e social, e comandá-lo’ (1973). Sendo assim estabelecida, a 

ordem que é fornecida pelas representações assume um caráter fixo e 

objetivo. Elas assumem a estabilidade que garante segurança para os sujeitos 

encontrarem um lugar próprio no mundo. (DUVEEN, 2005, p. 267) 

 

Compartilhando o mesmo pensamento dos autores, Jovcheloviych (1995) afirma que: 

 
A Teoria das Representações Sociais se articula tanto com a vida coletiva de 

uma sociedade, como com os processos de constituição simbólica, nos quais 

os sujeitos sociais lutam para dar sentido ao mundo, entendê-lo e nele 

encontrar o seu lugar, através de uma identidade social. Isso significa deixar 

claro como as representações sociais, enquanto fenômenos psicossociais, 

estão necessariamente radicadas no espaço público e nos processos através 

dos quais o ser humano desenvolve uma identidade, cria símbolos e se abre 

para a diversidade de um mundo de Outros (JOVCHELOVIYCH,1995, 

p.65). 

 

A autora destaca a esfera pública como lugar que fornece às representações sociais o 

subsídio para que elas sejam cultivadas e estabelecidas. Assim, a esfera pública se configura 

como um espaço de “pluralidade humanas” (JOVCHELOVIYCH, 1995), que sustenta as 

diversidades da sociedade e se consolida como um espaço de transparência, diálogo, prestação 

de contas, ação comunicativa entre os vários sujeitos. É nesse espaço, afirma a autora, que a 

sociedade desenvolve e sustenta saberes e símbolos sobre si mesma, ou seja, representações. 

A partir dos estudos de Wagner (1998), Vala (2006) apresenta cinco critérios das 

representações sociais. O primeiro é a manutenção da unidade do grupo, orientando a auto 

categorização e a interações de seus membros. A relevância aparece como segundo ponto, 

visto que as representações sociais sempre se referem a objetos socialmente relevantes para os 

atores sociais em questão. 

O terceiro critério é que esse objeto é orientado em práticas, especialmente em práticas 

comunicativas. Outro ponto é que as representações sociais sempre têm referências ao grupo o 

qual pertencem, pois fazem de uma identidade social. Por ultimo, o consenso, a relevância, o 
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objeto e as práticas sociais contém referências do grupo social. Nem todos esses critérios 

estão presentes em todas as representações, pois existem diferenças estruturas e funcionais em 

cada representação. 

Assim a Teoria das Representações Sociais, afirma Jovcheloviych (1995), é construída 

com base em uma teoria de símbolos. Conforme Moscovici apontou, as representações são 

consideradas formas de conhecimento social que implicam em duas faces profundamente 

interligadas, que são o lado figurativo (ou imageante) e o lado simbólico. 

 

O espaço potencial é portanto o espaço dos símbolos. Símbolos pressupõem 

a capacidade de evocar presença apesar da ausência, já que sua característica 

fundamental é que eles significam, outra coisa. Nesse sentido, eles criam o 

objeto representado, construindo uma nova realidade para a realidade que já 

esta lá. Eles provocam uma fusão entre o sujeito e o objeto porque eles são 

expressão da relação entre sujeito e objeto. Através de símbolos, coisas 

diferentes podem significar umas as outras e podem mergulhar umas nas 

outras; eles permitem uma variabilidade infinita, e, ainda assim, são 

referenciais. Assim é a essência da atividade simbólica – da atividade do 

espaço potencial – o reconhecimento de uma realidade compartilhada – a 

realidade de outros. Mas, é um reconhecimento criativo que leva a um 

envolvimento com outros e com o objeto que é o mundo. É a referencia do 

mundo que garante a natureza criativa da atividade simbólica, de tal forma 

que a experiência de um, ao se mesclar com a experiência de outro, cria 

continuamente a experiência que constitui a realidade de todos 

(JOVCHELOVIYCH, 1995, p. 74-75). 

 

Spink (1995) complementa Moscovici dizendo que as representações sociais são, 

portanto, lugar de multiplicidade, diversidade e contradição, tendo alcance e repercussão 

histórica a curto e em longo prazo. 

 

O imaginário social seria, assim, o conjunto cumulativo das produções 

culturais que circulam numa determinada sociedade sob formas as mais 

variadas: iconografia, literatura, canções, provérbios, mitos. Estas produções 

são filtradas pelas representações hegemônicas constitutivas da epistéme 

(Foucault, 1987), ou visão de mundo, de uma determinada época histórica. 

São, ainda, reinterpretadas pelo grupo, ou, mais especificamente, pelo 

habitus, entendido, conforme definido por Bourdieu (1983), como 

disposições adquiridas em função de se pertencer a determinados grupos 

sociais (SPINK, 1995, p. 304). 

 

A partir do pensamento de Jodelet, Jovcheloviych (1995) explica que o ato de 

representar transpassa os rígidos limites entre o que é interno e o que é externo, envolvendo 

também elementos de construção e de reconstrução das representações sociais. Ora, isso quer 
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dizer que o homem é autor da construção mental e o único capaz de transformar essa mesma 

construção à medida que ela é desenvolvida. Jovcheloviych (1995) argumenta que: 

 

Sua análise [a do homem] do ato da representação também delimita cinco 

características que vêm a ser fundamentais na construção das representações 

sociais. Essas características são o aspecto referencial da representação, quer 

dizer, o fato de que elas sempre são a referencia de alguém para alguma 

coisa; seu caráter imaginativo e construtivo, que a faz autônoma e criativa e 

finalmente sua natureza social [...]. Parece claro aqui o quanto o ato da 

representação é crucial para a própria construção das representações sociais 

e como esta relação pode ser vista no seu processo de desenvolvimento nas 

noções de espaço potencial e atividade simbólica [...] (JOVCHELOVIYCH, 

1995, p. 76). 

 

Jovcheloviych (1995) também considera que as representações permitem a existência 

de símbolos, definidos pela autora como “pedaços de realidade social mobilizados pela 

atividade criadora de sujeitos sociais para dar sentido e forma às circunstancias nas quais eles 

se encontram” (Jovcheloviych, 1995, p.79). Esses símbolos são perpassados pela linguagem e 

pela mídia, que influencia, altera, constrói e modifica símbolos em uma sociedade. 

 

Comunicação no contexto das representações  

Moscovici (2003) utiliza o termo comunicação social para exemplificar as variadas 

formas de interação humana, resultantes de uma construção social da realidade. Todas as 

informações que temos são distorcidas, em maior ou menor grau, por conta da sua 

representação. Para o autor, essa distorção tem como fim tornar objetos convencionais, 

naturalizados e adequados a categorias já existentes na sociedade. Nenhum de nós está isento 

dos efeitos dessas distorções anteriores acerca do objeto, que se apresente a nós já carregado 

de representações, linguagem, cultura (MOSCOVICI, 2003). 

O comportamento do homem social e a maneira como ele partilha, compartilha e 

transforma o conhecimento na prática é influenciada pelos meios de comunicação, já que a 

mídia, com suas dinâmicas e simbologias, influencia a sociedade na construção da realidade 

social e, consequentemente, nas representações sobre o mundo. 

 

A construção social da realidade por meio da mídia é um processo de 

formação de cultura. Precisa, assim, ser invisível para ser eficaz [...]. A 

questão que não pode ser deixada de lado é que o conhecimento advindo da 

mídia não é oferecido ao público como um dos possíveis, mas como o único 

possível. As representações difundidas pela mídia adquirem o peso de serem 

consideradas objeto de conhecimento comum, recíproco, óbvio (AMARAL, 

sd, p. 10-11). 
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Amaral (sd) enfatiza, ainda, que esse poder da mídia na construção da realidade ainda 

requer ser mais estudado. Com base em outros autores, dentre eles Spink e Medrado (2002), 

A autora ressalta que além da circulação de bens simbólicos a mídia carrega um poder 

transformador na reestruturação dos espaços de interação, estimulando novas configurações 

oriundas dos esforços de produção de sentidos. 

Aqui a linguagem é destacada como fator essencial para a construção social da 

realidade, especialmente pela linguagem midiática. Nesse mesmo sentido, Amaral (sd) autora 

assinala os estudos de Wolf (1994), argumentando que o estudo da maneira que a mídia 

contribui para a construção social da realidade é uma análise do impacto das relações 

simbólicas dos meios de comunicação na percepção subjetiva da realidade social. 

 

Os espectadores dependem cada vez mais da mídia para formar suas imagens 

de realidade, em especial daquela realidade que não podem ver diretamente. 

Como as representações midiáticas não são automaticamente transportadas 

para o conhecimento dos destinatários, deve-se sempre considerar como 

variável a competência no tratamento das informações. Diferentes 

espectadores vão receber as mesmas informações de formas diversas. 

Distinguem-se também os modos como os espectadores se enfrentam com os 

conteúdos televisivos, ou seja, se são passivos ou assumem uma postura 

crítica – estes últimos avaliam os conteúdos ativamente, entendem que há 

exceções àquilo que é mostrado e lembram melhor os assuntos apresentados. 

(AMARAL, sd, p. 8) 

 

Campos (2012) argumenta que a Teoria das Representações Sociais despertou um 

grande interesse em diversos campos de estudo devido ao seu potencial de explicação do 

conhecimento cotidiano, das práticas sociais dos grupos e suas concepções de sociedade. 

Assim, a teoria vem para entender melhor a relação entre o pensamento e a ação dos grupos, 

permitindo tanto a sua análise quanto a sua intervenção. 

As representações sociais vêm para compreender fatores sócio cognitivos que 

interferem no posicionamento do sujeito à determinadas questões e contextos sociais, 

principalmente quando estes estão em posição de vulnerabilidade. Citando Moscovici, 

Campos (2012) enfatiza que: 

 

Concebidas como “sistemas complexos de ação”, as práticas estão longe de 

constituir objetos claramente distintos das representações: tanto uma prática 

pode ser tomada como “objeto representado”, como uma dada representação 

pode conter elementos, conteúdos, esquemas referentes ás práticas. As 

próprias representações são inseridas em processos de construção, de re-
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apropriação da realidade, de onde se pode considerá-las como “ações” sobre 

a realidade ( CAMPOS, 2012, p.15). 

 

Campos (2012) destaca que atualmente, no estudo das representações sociais, é 

plenamente aceito que a representação seja um sistema cognitivo, agindo tanto nos indivíduos 

que a elaboram como no contexto em que a representação está inserida. As representações 

impõem sobre nós atitudes e práticas comunicativas com uma intensidade, uma força 

preexistente, de maneia que uma tradição pode decretar o que deve ser pensado sobre um 

objeto. As crenças da sociedade são construções sociais, aceitadas como verdade sem 

necessariamente uma evidência objetiva. 

 

As representações sociais se combinam entre si, formando novas 

representações sociais, representações de segundo nível e que, estas por sua 

vez, se transformam sim, mas observam uma certa organização. Todo sujeito 

constrói também em seu sistema cognitivo um conjunto organizado de 

“crenças” que operam como uma “teoria ingênua e cotidiana” [...] para 

explicar esta realidade e poder agir sobre ela (CAMPOS, 2012, p.15). 

 

Morigi (2004) enfatiza que a relação entre sociedade e comunicação faz emergir novas 

questões – e também problemas - em sociedade, especialmente mais visíveis a partir do século 

XX, com a expansão industrial e cultural dos meios de comunicação de massa no mundo. 

 

As condições de produção da representação afirmam com veemência a 

marca social das representações, assim como seu estatuto epistemológico 

marca a sua função simbólica, e os processos e estados, o seu caráter prático. 

[...] Em resumo, ao ser produção simbólica destinada a compreender e 

balizar o mundo, ela provém de um sujeito ativo e criativo, tem um caráter 

cognitivo e autônomo e configura a construção social da realidade. A ação e 

a comunicação são seu berço e chão: delas provém e a elas retorna a 

representação social. (ARRUDA, 2002, p.142) 

 

Na sociedade contemporânea, o papel da comunicação de massa é central para as 

representações sociais, visto que são um componente cultural de forte influencia nas 

representações da sociedade. Nos estudos de outros autores, como Farr (2003), Morigi (2004) 

acrescenta que nos estudos de representações sociais é comum a análise das coberturas de 

mídia sobre diversos temas, já que a representação se encontra tanto na mente das pessoas 

como nos meios de comunicação, daí a necessidade de analisar essas representações nesses 

espaços de manifestação. 

Com os efeitos da globalização, destaca o autor, vivemos cotidianamente com o 

excesso de informações, que atuam na produção da realidade, contribuindo para a banalização 



 
VIII Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

ficufg.blog.br/semic 

215 

dos sentidos, ideias e pensamentos circulantes nos espaços públicos como mercadorias 

produzidas em serie para serem consumidas instantaneamente após a produção (MORIGI, 

2004). 

 

A midiatização é um fenômeno complexo constituído e constitutivo de um 

conjunto de interações sociais e discursivas. Ela representa a instância das 

relações sociais à medida que transforma a ordem da vida cotidiana, criando 

novos valores, novas formas de interação que constituem as práticas sociais, 

culturais e as formas de exercícios do poder. As representações sociais 

disseminadas pelos meios de comunicação passam a se constituírem 

realidades as quais passam a integrar o perfil da opinião pública em forma de 

discurso da atualidade, tornando parte do senso-comum. As influências 

sociais da comunicação no processo das representações sociais servem como 

meio para estabelecer ligações e conexões significativas com as quais nos 

relacionamos e interagimos uns com os outros (MORIGI, 2004, p.6). 

 

A midiatização seria um “um posto avançado de observação e de construção dos 

sentidos”, como denomina o autor. Isso significa uma interação social complexa da mídia com 

os diversos campos, sendo resultado de uma articulação entre a tecnologia e a lógica de 

produção midiática e as condições especificas dessa produção. Morigi (2004) define a 

midiatização como uma “fala intermediária” de muitos contextos, que te poder de articulação, 

enquadramento e fomentação social a partir do que está cultural e ideologicamente implícitos 

nesses contextos. 

Dessa forma, o discurso midiático se configura como sendo um produtor de sentidos a 

partir dos inúmeros discursos produzidos socialmente. A grande força da mídia encontra-se no 

caráter de persuasão dos meios, que torna visível fatos, acontecimentos e interpretações, 

contribuindo para um acesso generalizado da sociedade às mensagens e sentidos produzidos 

socialmente (MORIGI, 2004). 

 

Portanto, a midiatização é um processo no qual o “real” se produz 

sociotecnicamente e, através dele, se tem acesso à experiência da vida 

cotidiana, em forma de representação do mundo que se sujeita a lógica do 

mundo midiático e a sua espetacularização. Entre os dois reais, o virtual e o 

de referência, existe sempre uma lente que ora aumenta ora reduz o foco. 

Através dessa lente, contagiada pela visão de mundo do veículo, é que os 

campos e os atores sociais têm acesso às informações sobre a realidade 

social.  Entretanto, esse agendamento midiático não impossibilita possíveis 

interpretações dos sujeitos. No processo de decodificação das mensagens e 

criação de sentidos existem mais brechas do que se pode imaginar 

(MORIGI, 2004, p. 9). 
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A realidade produzida pela mídia é, por sua vez, fruto de diversas interações, 

movimentos e produção de sentidos. O real é atravessado por estilos, estéticas, discursos, 

culturas e outros fatores sociais que têm origem em diversos campos. Assim, o 

acontecimento, no processo de construção, reconstrução e, consequentemente, de 

representação, “é submetido a um tratamento técnico-estético até atingir o modelo 

socialmente consumido naturalidade” (MORIGI, 2004, p. 9). 

As representações sociais são subsidiadas com base em valores e princípios morais em 

que os indivíduos, grupos e sociedade se guiam para construir, reconstruir e validar o sentido 

das suas ações (MORIGI, 2004). No mundo contemporâneo - diante da crise de valores, 

fragmentação das relações e novo modelo de sociedade pós-moderna – os meios de 

comunicação, aliado aos movimentos sociais e à sociedade civil, é responsável pela formação 

de uma nova configuração da política e da moral públicas. 

Assim, a mediação da informação pelos meios de comunicação ligadas a direitos 

variados, à diversidade cultural, a movimentos sociais (ambientais, trabalhistas, feministas e 

outros) pode contribuir para criar e recriar novas representações sociais, contribuindo para 

uma mobilização coletiva pelo interesse geral e público. Morigi (2004) destaca a contribuição 

da Teoria das Representações Sociais nos estudos da Comunicação na medida em que: 

 

[...] podem ser estabelecidos os elos e os nexos entre as partes isoladas com 

o conjunto da sociedade. Isso ocorre quando ela mostrar de que modo as 

representações sociais são organizadas pelos meios na construção de 

produtos midiáticos e como a cultura dos meios produz o senso comum, 

participando da construção da cultura geral. Portanto, a teoria social pode 

fornecer mapeamentos que nos permitem visualizar o modo como a 

sociedade organiza e dissemina as formas de pensamento. Assim, através do 

modo como a mídia combina e utiliza as suas estratégias de comunicação, 

podemos desvendar e compreender como se formam as estruturas, os 

processos internos e as dinâmicas da lógica da produção e criação dos 

sentidos que dão sustentação a determinadas formas de conceber o mundo, 

às instituições, seus discursos e suas práticas, e, finalmente interferem nos 

modos de interagir socialmente. (MORIGI, 2004, p. 11) 

 

Conforme afirma Moscovici (2003, p. 48) temos uma necessidade constante de 

reconstituir a nossa compreensão do mundo, as imagens e sentidos, o senso comum. Sem esse 

processo dificilmente uma sociedade pode se estabelecer, pois o coletivo cria representações 

sociais baseadas em ideologias, que transformar as realidades compartilhadas. O autor destaca 

o papel da comunicação na compreensão do mundo: 
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A compreensão é a faculdade humana mais comum. Acreditava-se 

antigamente que esta faculdade fosse estimulada, primeira e principalmente, 

pelo contato com o mundo externo. Mas aos poucos nós nos fomos dando 

conta que ela na realidade brota da comunicação social (MOSCOVICI, 

2003, p. 43). 

 

Lahlou (2011) destaca que “as representações vão ser percebidas e mobilizadas pelos 

atores dos sistemas de produção e regulação, como meios de influencias a demanda, o 

eleitorado, a clientela, a sociedade” (2011, p. 102). Assim, a socialização e a difusão do 

saber também são fatores econômicos, e não apenas cognitivos. Existe em torno das 

representações o que a autora denomina de “competição entre representações rivais” para um 

mesmo objeto. 

Segundo Lahlou (2011) essa competitividade tem por objetivo produzir e controlar 

comportamentos sociais, relacionando opiniões, atitudes, estereótipos. A autora conta que 

Moscovici descreveu essa competição em seus estudos sobre as representações sociais da 

psicanálise, quando abordou a difusão, a propagação e a propaganda do objeto. 

Na sociedade contemporânea, movida pela produção em massa de bens e serviços, é 

possível perceber uma indústria da modelagem das representações (LAHLOU, 2011, p.102), 

na qual uma rede estruturada de organizações e de profissionais oferecem serviços de 

marketing, imprensa, publicidade e outras estruturas de comunicação tanto a nível individual 

como coletivo. Lahlou (2011) enfatiza a criação de uma “tecnologia da fabricação e difusão 

de representações, cujo último avatar é a internet” (2011, p.103). 

 

A sociedade está formada por um conjunto de grupos culturais, e o enlace 

social que os constitui está feito de significações compartidas construídas 

por interações comunicativas. Nessa interação comunicativa, o sujeito tem 

uma posição ativa, é um observador [...] que discerne para atuar no e sobre o 

mundo produzindo e reproduzindo conhecimento, mas não a partir de uma 

tabula rasa, e sim de conhecimentos prévios e da observação que se atualiza, 

se transmite e praticamente modifica o sentido comum de um grupo; e o leva 

a descobrir novos estados do mundo dos quais é, paradoxalmente, o 

construtor. (PATIÑO E ÁVILA, 2005, p. 207-208) 

 

Spink (1995) afirma que, no contexto das comunicações sociais, as representações 

sociais são necessariamente estruturas dinâmicas. Essa é a característica de flexibilidade e 

permeabilidade que distingue o conceito de Moscovici (1981) das representações coletivas de 

Durkheim e de outros modelos de representação. Contudo, as representações sociais não se 

resumem a combinações e recombinações de conteúdos pela pressão e forças dos grupos 

sociais, “elas são também alimentadas pelos produtos da ciência, que circulam publicamente 
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através da mídia e das inúmeras versões populares destes produtos” (SPINK, 1995, p.17). E 

ainda: 

 

As representações sociais não são um agregado de representações 

individuais da mesma forma que o social é mais que um agregado de 

indivíduos. Assim, a análise das representações sociais deve concentrar-se 

naqueles processos de comunicação e vida que não somente as engendram, 

mas que também lhes conferem estrutura peculiar. Esses processos, eu 

acredito, não processos de mediação social. Comunicação é a mediação entre 

um mundo de perspectivas diferentes, trabalho é a mediação entre 

necessidades humanas e o material bruto da natureza [...] 

(JOVCHELOVIYCH (1995, p. 80-81). 

 

Dessa forma, as mediações sociais é que geram as representações sociais. 

Jovcheloviych (1995) considera que as representações sociais são estratégicas dos sujeitos 

para encarar a diversidade e a mobilidade do mundo, que apesar de social transcende a nível 

individual. Nesse sentido, as representações são um espaço comum e em potencial de 

fabricação de realidades onde cada sujeito vai além da sua individualidade, adentrando e 

compartilhando pensamentos no espaço público. 

Braga e campos (2012), no estudo de autores como Tajfel e Doise, argumentam,  

considerando as imagens produzidas, reproduzidas e reelaboradas nas relações e interações 

intergrupais, na centralidade dos conteúdos relevantes, nas representações cognitivas e outros 

fatores, que a mídia parece ser um elemento ativador que sustenta essas representações e 

também que gera os “processos relacionais” entre os grupos. 

A compreensão da representação social é fundamental por ter um papel central na 

formação de condutas e práticas, situando simbolicamente os sujeitos nas suas relações 

sociais. Nesse sentido, Campos e Braga (sd) explicam a aproximação da Comunicação Social 

com a Teoria das Representações Sociais, considerando que o comportamento e a ação podem 

ser modeláveis e que o fluxo interação a nível global é resultante de uma rede comunicativa. 

“As representações sociais são elaboradas e transmitidas a partir da comunicação, indicando 

um caminho de análise e oferecendo a Comunicação Social um lugar privilegiado na 

compreensão das Representações Sociais” (CAMPOS e BRAGA, sd). 

As representações sociais são características das sociedades modernas, em detrimento 

do desenvolvimento tecnológico e das comunicações. Esse avanço global permitiu que a 

produção e a legitimação do conhecimento social fossem descentralizadas, ampliando a esfera 

e as possibilidades da pesquisa de maneira geral. Vala (2006) conclui bem ao dizer que “as 

representações sociais apresentam estabilidade variada, mas devido à fluidez da comunicação 
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dos tempos atuais, alteram suas configurações de conteúdo e estrutura continuamente” 

(VALA, 2006, p. 383). 

 

Considerações 

Na sociedade contemporânea, as representações sociais são possíveis pelo caminho da 

comunicação, estrutura simbólica que faz circular as representações entre os sujeitos. As 

representações sociais fazem parte do pensamento social, dizem respeito de um conteúdo 

estruturado acerca de um fenômeno ou objeto socialmente relevante. Fazem parte das 

representações sociais aspectos simbólicos, cognitivos, afetivos e outros que são 

compartilhados socialmente.  

Nesse contexto, a mídia assume o lugar de mediação, visibilidade, compartilhamento 

de experiências e representação do real. Tais representações são um reflexo das 

representações sociais, que circulam em sociedades dinâmicas e flexíveis e têm na 

comunicação o suporte para a circulação, apropriação e reflexão acerca dessas representações. 

A sociedade dá relevância a essas experiências mediadas pelos méis de comunicação, pois são 

representações do real, assim e importante e necessário compreender as representações 

sociais e suas dinâmicas nas sociedades fluidas, flexíveis e permeáveis. 
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As representações do SUS na Mídia77 
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Resumo 

Este artigo trata da cobertura jornalística sobre saúde, mais especificamente os serviços 

públicos de saúde, e analisa como e de que maneira o Sistema Único de Saúde (SUS) é 

retratado pela imprensa em Goiânia. O estudo é parte de uma pesquisa de mestrado e 

apresenta resultados preliminares do jornal O Popular, Rádio CBN e TV Anhanguera, 

veículos de comunicação de Goiânia pertencentes à mesma empresa de comunicação 

(Organização Jaime Câmara). O objetivo é verificar quais temas são discutidos e como os 

serviços de saúde gerenciados pela capital aparecem na mídia. 

 

 

Palavras-chave: jornalismo, saúde, mídia, SUS. 

 

Introdução 

A cobertura de saúde, mais especificamente do Sistema Único de Saúde (SUS), requer 

uma atenção especial como objeto de estudo, frente à diversidade de assuntos que compõem o 

sistema e a produção descontextualizada de muitas notícias e matérias. Muitas vezes, a 

sensação que fica ao ler matérias jornalísticas é que a mídia não tem oferecido uma 

contribuição eficaz em relação à saúde pública, o que se percebe, em grande parte das 

coberturas midiáticas, é um pouco conhecimento do SUS e de seu funcionamento, 

especificamente no que diz respeito ao atendimento. 

Os jornais locais em Goiânia mostram, muitas vezes, a saúde como um produto, um 

serviço a ser utilizado, esquecendo-se de todos os fatos, contextos e situações que interferem 

na saúde coletiva. Mesmo que noticiem investimentos na área e ações de prevenção (como as 

da vigilância em saúde), o peso negativo das notícias sobre assistência médica evidenciam a 
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visão do SUS apenas como serviço, na medida em que, nesse sentido, a imprensa noticia e 

cobra soluções pautadas em casos individuais. 

Matérias positivas também são encontradas nos jornais, mas, na prática, a sensação que se 

tem ao ler um conjunto de notícias sobre o SUS é que o sistema, apesar de ter apenas 26 anos, 

não é priorizado pela mídia, justamente por ser público. Isso pode significar que existe uma 

desvalorização dos serviços públicos de saúde em detrimento de um mercado de sistemas 

privados de saúde, por isso a mídia reforça esse sucateamento do sistema. 

Este artigo é parte de um estudo em comunicação e saúde, desenvolvido no âmbito do 

mestrado acadêmico, e apresenta resultados preliminares das notícias de saúde de maio, junho 

e julho de 2014 veiculadas no jornal O Popular, Rádio CBN e TV Anhanguera. Os três 

veículos de comunicação pertencem à Organização Jaime Câmara e foram escolhidos por 

serem semelhantes em linha editorial, pois possuem os atributos e valores-notícia da empresa 

a qual integram. A pesquisa pretende investigar como e de que maneira as notícias sobre o 

SUS aparecem nesses veículos. 

Ressaltamos que as notícias selecionadas referem-se aos serviços do SUS gerenciados 

pela capital, logo, administrados pela Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. Na coleta de 

dados foram consideradas notícias, notas, reportagens, editorial e, em menor quantidade, 

textos opinativos (artigo e carta do leitor), consideraram-se apenas assuntos diretamente 

relacionados à gestão do SUS pela Secretaria de Saúde de Goiânia. Para a análise não foram 

consideradas matérias sobre bem-estar (nutrição, comportamento e outras) nem assuntos 

relativos à gestão estadual do SUS, que não tenham relação com o gerenciamento municipal 

dos serviços. 

 

Comunicação em saúde 

A cobertura de saúde na imprensa leva em consideração os contextos de produção de 

notícia, a lógica capitalista dos veículos de comunicação e os públicos da empresa jornalística. 

Dentro dessa cobertura, o assunto saúde ganha destaque, pois atende tanto aos requisitos 

comerciais da empresa de obter audiência quanto de conquistar público – e consequentemente 

lucro -, pois saúde é um tema que perpassa em todas as classes sociais e também envolve 

interesses políticos e econômicos, tendo uma ampla repercussão social e fazendo parte 

permanentemente da agenda midiática. 

Moura e Ferrari (2009) explicam que o jornalismo em saúde é uma prática do 

jornalismo científico, que busca popularizar a ciência, divulgar novos procedimentos, abordar 
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a questão da tecnologia aplicada à saúde e orientar à população sobre os assuntos de saúde. 

Além disso, a cobertura jornalística de saúde é caracterizada por um apelo emocional, que vai 

muito além de apenas divulgar inovações na área. As matérias são utilizadas, na maioria das 

vezes, com um viés sensacionalista, a fim de provocar uma comoção social. 

 

A cobertura mais frequente sobre saúde está mais associada a propagar 

resultados de pesquisas científicas e descobertas de tratamentos médicos. Os 

temas das matérias vão de obesidade, estética, hipertensão e colesterol à 

depressão. Nessas “matérias de saúde”, os textos, em geral, expõem dramas 

pessoais, fazendo apelo emocional e trazem a solução terapêutica como 

esperança, felicidade, capaz de elevar a autoestima e a qualidade de vida 

(BUENO, 2005).A abordagem citada reforça a associação da saúde a 

produtos e serviços à venda. São raras as reportagens que abordam o tema de 

forma informativa e melhor contextualizada, voltada para o cidadão, como a 

prevenção de doenças e o debate sobre a melhoria das condições de vida da 

população. (MOURA e FERRARI, 2007, p. 5-6) 

 

Azevedo (2009) destaca que o assunto saúde/doença ocupa os espaços dos periódicos 

de notícia desde o surgimento da imprensa, atingindo seu apogeu entre os anos 1980 e 1990. 

Segundo a autora, a história do jornalismo na área da saúde é confundida com a própria 

história do jornalismo, onde no século XX as ciências passaram a ter mais relevância social. 

Ferrareto e Morigi (2004) destacam que a divulgação na imprensa de matérias sobre a 

saúde é um papel fundamental no acesso do indivíduo aos seus direitos. Os jornais favorecem 

o próprio direito à informação e, por meio da informação, guia o cidadão no acesso à saúde. 

Segundo os autores, “o acesso à saúde, assim como às informações sobre ela, fazem parte, 

portanto, dos direitos sociais, constituindo- se em fator de construção da cidadania” (2004, p. 

03). 

A circulação da informação se dá em diferentes níveis numa sociedade, mas é nos 

meios de comunicação que a informação chega a todos esses níveis e atinge um maior número 

de pessoas. Ferrareto e Morigi (2004) falam da comunicação como instrumento de 

consolidação da cidadania. Na cobertura de saúde, como apontam, caberia aos meios de 

comunicação uma abordagem plural, múltipla, que evidenciasse os diferentes pontos de vista 

e munisse o cidadão do máximo de informação para que, dessa maneira, ele pudesse acessar 

os seus direitos sociais e, mais ainda, também cobrar do poder público políticas e ações para a 

sociedade. 

Discorrendo sobre os estudos de Martini (2000), Ferrareto e Morigi (2004) apontam a 

circulação e a espetacularização da notícia como problemas graves, pois a função de entreter o 

público e vender é superior à função de informar. Para vender, os jornais recorrem a uma 
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mídia sensacionalista, que usa da comoção para atrair o público. Casos individuais, muitas 

vezes, são projetados na imprensa como “modelos” de casos que acontecem em toda a 

sociedade, como consequência de problemas públicos, estruturais, políticos e sociais, 

compondo uma narrativa sensacionalista focada no individual. 

Também é importante destacar o papel da mídia em fazer com que o público sinta. 

Como explica Alsina (2009), o discurso midiático não está interessado apenas em informar, 

mas em fazer o público sentir, para assim, por meio das notícias sensacionalistas e cheias de 

emoção, conquistar o público e a audiência. “Os jornais sensacionalistas estão mais 

alicerçados nas emoções do que na transmissão desse saber aos seus leitores”, afirma Alsina 

(2009, p. 49). 

Tendo como foco os estudos dos estereótipos na mídia, Pereira (2005) coloca que em 

qualquer representação midiática, os meios de comunicação destacam, muitas vezes, o que 

consideram típico, característico, rotineiro e estendem tais aspectos a todo um grupo que é 

representado. Nesse sentido, podemos afirmar que a imprensa pode fazer o mesmo em relação 

às representações de saúde e do SUS, objeto desse estudo. Tendo como eixo a representação 

de casos isolados, a mídia reproduz e estende a realidade de alguns casos para todo o sistema 

de saúde brasileiro. 

 

Os meios de comunicação não podem ser vistos como uma janela aberta para 

o mundo, onde a realidade é mostrada sem mediação alguma. As pessoas e 

os fatos mostrados costumam ser reais – exceção para os casos onde ocorrem 

manipulações -, mas existe uma seleção do material a ser reproduzida nas 

telas, nas rádios, nos jornais, nas revistas etc. uma seleção que atende a uma 

série de critérios: interesses da notícia, familiaridade do receptor, 

convenções, costumes, valor de entretenimento, entre outras, e que não 

ocorrem sem algum prejuízo para a informação ou a imagem veiculadas 

(PEREIRA, 2005, p. 82). 

 

Bueno (sd) atenta para o fato de que o leitor em saúde é bombardeado por um número 

muito alto de notícias e reportagens “soltas”, muitas vezes sem ligação e que, se pudessem ser 

vistas em conjunto, afirma o autor, poderiam até mesmo revelar contradições na própria 

cobertura jornalística. Essa disfunção narcotizante provocada pela informação excessiva é 

fragmentada, impossibilitando, muitas vezes, um conhecimento da realidade dentro de um 

contexto e, logicamente, interferência desse contexto. 

Outro ponto a destacar é o foco na doença, desconsiderando o conceito amplo de 

saúde. Ao fazer isso, o jornalista comumente dá à notícia de saúde um caráter fatalista, 

desviando “a atenção da ausência de políticas de saúde, deixando de entender o processo pelo 
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qual se criam condições para a emergência de epidemias ou para o retorno de velhas 

enfermidades” (BUENO, sd).Assim, a imprensa é cada vez mais pautada em patologias, 

deixando de lado que essas são fruto da falta de infraestrutura, de profissionais bem 

capacitados, da falta de saneamento básico, da medicina como um mercado que tem como 

interesse o lucro, dos lobbys entre indústrias farmacêuticas e profissionais de saúde que 

favorecem a medicamentalização da vida ao invés de uma prevenção e cuidados simples no 

cotidiano.  

 

Ao concentrarem o foco na doença, estas matérias não permitem a 

elaboração de uma proposta informativa que privilegie a prevenção, a 

educação para a saúde e o debate sobre as condições econômicas e 

socioculturais que podem conduzir a uma melhor qualidade de vida. [...] A 

"espetacularização" da notícia de saúde fantasia a realidade e, ao invés de 

promover a confiança no talento humano, alimenta, em médio prazo, a 

desesperança, ao mesmo tempo em que desinforma, estimula o consumo 

inconsequente de medicamentos e desarma os espíritos para a importância da 

prevenção. (BUENO, sd) 

 

Azevedo (2009), em seus estudos, argumenta que autores como Hijmans et al ( 2003) 

e Clark & Illman (2006) analisaram o espaço do assunto saúde nos jornais e constataram que 

as notícias são superficiais. Em parte, isso ocorre em função do próprio espaço físico do 

jornal, que pode limitar o assunto à seção de ciência e tecnologia, o que não favorece 

explicações detalhadas em algumas reportagens. Por outro lado, o assunto tem ganhado 

destaque nos suplementos semanais, ocupando lugar de destaque em grandes jornais 

internacionais. 

Azevedo (2009) coloca que uma notícia pode ser veiculada não porque é importante, 

mas porque a maioria a considera importante. Assim, na cobertura jornalística, de acordo com 

a teoria do silêncio já citada anteriormente, o indivíduo aceita os conteúdos sugeridos para 

não correr o risco de se sentir excluído da sua comunidade. Em saúde, não é porque um 

assunto não está exposto na mídia que ele não existe ou é menos relevante, mas apenas que 

não recebe atenção da imprensa como outros temas. 

Neto (2001) reforça que cabe ao trabalho jornalístico apresentar um “cardápio 

inteligível” de notícias, para que o leitor tenha conhecimento sobre o que acontece no mundo, 

já que ele não assimila todos os conteúdos. Cada fato levado ao leitor tem um lugar no plano 

jornalístico e, ressalta Neto (2001), nem por isso significa que o leitor detém a compreensão 

ou a essência do fato narrado. 
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Kuscinsky (2002) assinala que as coberturas jornalísticas de saúde e, especialmente, a 

respeito da saúde coletiva, também são reflexo de um problema geral na cobertura da 

imprensa como um todo: o caráter de mercadoria da notícia. Para Kuscinsky, na área da saúde 

isso é ainda mais perceptível, pois o processo de “espetacularização, simplificação, 

reducionismo, estereotipia, elitismotemático e instrumentalização ideológica”, entre outros 

processos, pode ser facilmente observado nas notícias. 

 

A cobertura da saúde não escapa desse padrão, com duas agravantes: a 

crescente mercantilização da própria saúde na era neoliberal e a falha 

clássica, tradicional, que é a não abordagem pelo jornalismo, assim como 

pela própria medicina, dos processos sociais de produção da doença e das 

neuroses, tratando apenas das manifestações desse processo. (KUSCINSKY, 

2002, p. 95) 

 

Esse processo é intensificado pelo enquadramento da notícia, já explanado 

anteriormente. Os jornalistas procuram médicos, especialistas ou autoridades em saúde área 

legitimar uma ideia preexistente, um discurso já construído pela própria mídia. Como explica 

Kuscinsky (2002), essa atitude dos jornalistas pode explicar o porquê da mídia não ouvir os 

movimentos populares de saúde, os trabalhadores, os enfermeiros, os conselhos locais de 

saúde. O foco da notícia se volta para as fontes oficiais já instituídas e os usuários, para uma 

cobertura apelativa. Esse é um dos conflitos entre a mídia e os trabalhadores da área de saúde. 

Os jornalistas também são elitistas na escolha dos assuntos, como consequência de um 

processo de produção social da notícia que vai além da escolha do jornalista (KUSCINSKY, 

2002). Alguns assuntos como tuberculose e malária não são populares na mídia, a não ser se 

forem causa de um surto ou um ineditismo. Predominam assuntos relacionados á beleza, 

corpo, alimentação. O autor é ainda mais rigoroso quando trata do assunto, enfatizando que há 

predominância de reportagens voltadas para uma elite e por essa razão a cobertura foca nas 

doenças e assuntos de saúde voltados para esse público. Não por acaso multiplicam-se as 

reportagens dobre a saúde pessoal dos maisricos. 

 

Revistas como a Veja produzem capas de saúde regularmente, porque são as 

capas que vendem, na concepção de mercado que eles têm; mesmo quando 

está caindo um World Trade Center, eles fazem questão de a cada três ou 

quatro edições dar uma capa de saúde. São capas que vendem. Então nós 

vemos que há uma espécie dum turbinamento: a saúde é vendida como 

mercadoria e, portanto, na mídia ela é mais mercadoria ainda, é dupla-

mercadoria porque tem que ser muito mercadológica a forma como é 

apresentada, a forma como é tratada. (KUSCINSKY, 2002, p. 97) 

 



 
VIII Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

ficufg.blog.br/semic 

227 

O jornalismo atual, de modo geral, não trabalha com o conhecimento (KUSCINSKY, 

2002), pois os profissionais de imprensa estão sempre atrás de uma notícia nova, diferente, o 

que contribui para um não envolvimento com o assunto. Na área de saúde, isso é percebido 

pela ideologia do não conhecimento. Segundo Kuscinsky, faz parte do imaginário do 

jornalista que, quanto menos ele se envolver com o assunto, mais estará apto a fazer uma 

cobertura sem influências e um pouco distante da sua subjetividade. 

Para o autor, isso é uma perda, pois além de interferir negativamente na coleta de 

informação, no levantamento de dados, mostra que é recorrente um jornalista que cobre a 

mesma área sempre estar totalmente desinformado sobre o assunto que cobre. Na saúde – 

SUS - é rotineiro, é necessário que os especialistas sempre expliquem e repitam até mesmo 

conceitos-chaves, como atenção básica, cirurgias eletivas e exames de alta complexidade. 

 

A saúde na mídia  

Nos meses de maio a junho de 2014, o assunto saúde totalizou 146 matérias nos três 

veículos analisados – jornal o Popular, Rádio CBN Goiânia e TV Anhanguera.  Em média 

pode-se dizer que diariamente foram veiculadas nesses meios mais de uma matéria, sendo 

possível afirmar facilmente que a saúde, além de ter um espaço relevante na mídia, ultrapassa 

a lógica do agendamento midiático, pois é conteúdo rotineiro, muitas vezes divulgado para 

preencher espaço e chamar atenção nos jornais. 

 

 

 

Em assuntos como regulação, as informações tratam de assuntos técnicos e 

responsabilidades que, mesmo presente uma linguagem simples, vão além da compreensão do 

leitor. Nesse caso, o jornalista divulga o conteúdo, na medida em que ele noticia uma 

realidade que é mais complexa e profunda do que a enunciada anteriormente. 
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Gráfico 1: total de matérias por veículo 

Fonte: dados interpretados da coleta.
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Equilibradamente, as matérias do rádio apresentam em média o mesmo percentual de 

matérias negativas e neutras, no período citado, e a maior parte das matérias são positivas, 

com um caráter de serviço. Já no jornal impresso e na televisão os assuntos negativos 

predominam em quantidade, e também em peso informativo, pois geralmente são reportagens 

dramáticas e mais densas do que a divulgação da agenda positiva. 

De maio a julho de 2014 aproximadamente 60% das matérias do jornal O Popular, Rádio 

CBN Goiânia e TV Anhanguera sobre a gestão municipal do Sistema Único de Saúde em 

Goiânia foram negativas, conforme demonstram os gráficos 2 e 3. Dentre os assuntos da 

temática negativa, destaca-se atendimento, déficit de médicos e regulação de pacientes para 

vagas de terapia intensiva em hospitais (UTI). 
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Gráfico 2: Enfoque das matérias por veículo de maio a 
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Gráfico 3: enfoque total das matérias de maio a julho de 2014 

nos veículos  analisados

Fonte: dados interpretado da coleta.
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Assuntos da cobertura da imprensa 

 

Vacinação  

No período analisado, tanto a vacinação contra a Influenza (gripe) quanto as mortes 

causadas pelo vírus foram amplamente divulgadas. O enfoque da maioria das notícias é 

considerado neutro em relação ao SUS, pois as pessoas infectadas pelo vírus tiveram o 

acompanhamento necessário e a devida assistência em saúde. Das três mortes do Estado 

(matéria dia 13/5), o jornal noticiou que uma das pessoas que morreu já chegou ao Cais com 

sintomas graves da doença. Também ganhou destaque a imunização contra a gripe ofertada 

aos grupos de risco, com prorrogação do período de vacinação nas unidades municipais de 

saúde.Outro destaque foi a campanha de suplementação de vitamina A e a vacinação 

estratégica para a Copa do Mundo. 

Também teve destaque na mídia a falta de vacinas nas redes públicas e privadas. 

Matérias negativas sobre a falta de vacina fizeram parte da programação da TV Anhanguera. 

Em um dos jornais do meio-dia, o professor Alonso Oliveira foi ao estúdio da TV como 

representante de vários pais que não conseguem vacinar seus filhos. Até um boletim de 

ocorrência na delegacia foi registrado pelo professor, contra o Secretário de Saúde que não 

cumpriu as promessas de criar salas de vacinação na região em que ele mora. 

 

Mais Médicos 

O Programa Mais Médicos foi destaque nos três veículos. No jornal O Popular, apesar 

de a chamada de capa anunciar dois lados do programa, a matéria foi positiva por mostrar que 

o Mais Médicos pôs fim à rotatividade de profissionais nas unidades de saúde. Em todo o 

estado trabalham 459 médicos pelo programa, em Goiânia são 53 médicos que suprem a 

demanda em unidades de saúde que tinham dificuldade em fixar o profissional. 

Na matéria, aparecem como fontes de notícia a coordenação de Atenção Primária 

(básica) de Goiânia, enfermeiras de unidade de saúde e médica do programa que trabalha no 

Centro de Saúde da Família do Conjunto Vera Cruz 1. O repórter que acompanhou uma visita 

da equipe de Saúde da Família relata a atenção dos profissionais de saúde com os pacientes, 

com frases de efeito como  a que diz que a  médica do Mais Médicos “cumpre uma jornada 

inovadora para a sua recente trajetória profissional”, o que mostra a responsabilidade e a 

competência do programa.Também foi abordada na matéria a falta de estrutura de alguns 

postos de saúde (apontado pelo Sindicato dos Médicos de Goiás) e a dificuldade de 
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encaminhar pacientes. 

Outra matéria do mesmo assunto enfatizou que com o Mais Médicos o número de 

consultas cresceu 15,4%, conforme dados do Ministério da Saúde. Com o programa, o 

Ministério da Saúde atendeu 100% da demanda por médicos solicitada em todo o estado, 

atendendo cerca de 1,5 milhões de goianos. Em julho, a Rádio CBN e a TV Anhanguera 

divulgaram o balanço de um ano do programa, que em Goiânia reduziu em 57% o número de 

encaminhamentos para hospitais 

 

Déficit de médicos 

Falta de médicos é outro assunto relevante no jornal, rádio e televisão. A Secretaria de 

Saúde de Goiânia anunciou 152 vagas abertas para contratação, a maioria para plantões de 

finais de semana, entretanto, não houve interesse dos profissionais nas unidades de saúde do 

SUS. Geralmente a culpa do problema é atribuída à Secretaria Municipal de Saúde e ao SUS 

por falta de estrutura e de equipamento, no entanto, como não há vinculo empregatício e o 

regime de plantão remunera apenas pelos dias trabalhados, é constatada carência de 

profissional nas unidades. Do déficit de 152 médicos nas unidades municipais de saúde, 103 

são nas urgências e emergências. 

Há ainda a falta de especialistas em pediatria tanto no SUS, como na rede privada de 

saúde, e isso ganhou destaque nos veículos de comunicação. Casos emblemáticos de procura 

por especialistas na área foram retratados em todos os veículos de comunicação. As cartas de 

leitor sobre a situação da pediatria são duras, chegando a classificar a lógica do atendimento 

na área (rede pública e privada de saúde) como “sistema desumano”, pois mesmo que haja 

consulta básica, no caso de cirurgias, os encaminhamentos podem demorar muito. Um dado 

de uma das cartas de leitor revela que Goiânia provavelmente é a única capital que ainda não 

tem um hospital da rede pública para atendimento exclusivo em pediatria em todas as 

especialidades clínicas e cirúrgicas da área. 

Mesmo com o enfoque predominantemente negativo nas matérias sobre pediatria, é 

possível encontrar notícias da TV Anhanguera com teor positivo. Este veículo divulgou um 

dado da Secretaria de Saúde de Goiânia de que sobram consultas pediátricas na rede. Em 

2013 sobraram 27 mil vagas para consultas em pediatria pelo SUS na rede municipal, e até 

maio de 2014 mais quinze mil consultas. Essas vagas ociosas são reflexo da maioria dos pais 

que procuraram as urgências e emergências das unidades de saúde para atendimento dos 

filhos, ao invés de marcarem as consultas de forma convencional na pediatria. 
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Mesmo com os argumentos das fontes da SMS, a imagem negativa do SUS permanece 

e é reforçada pelos comentários críticos dos apresentadores dos telejornais que enfatizam a 

culpa da SMS no atendimento precário, ainda que tenha sido informado sobre a dificuldade 

em atrair os médicos para determinadas unidades de saúde e determinados horários, como os 

finais de semana. 

 

Regulação 

Um assunto de bastante relevância envolve o Hospital de Urgências de Goiânia 

(Hugo), gerenciado pela Secretaria Estadual e a Central de Regulação de Goiânia, a cargo da 

secretaria municipal. A matéria que traz estatísticas sobre o Hugo indica que 48% dos 

atendimentos do hospital não são regulados, ou seja, não são encaminhados por outras 

secretarias e chegam espontaneamente na unidade, dificultando e desordenando o fluxo de 

atendimento. O diretor do Hugo joga a culpa da lotação e dificuldade de atendimento do 

hospital na falta de regulação e na deficiência da atenção básica de saúde, afirmando que a 

população tem desconfiança no atendimento das unidades municipais de saúde, como Cais e 

Ciams. 

Entretanto, o diretor da central municipal de regulação rebate as acusações e afirma 

que o Hugo é um hospital de porta aberta (que recebe demanda espontânea) e que recebe 

repasse mensal do SUS no valor de R$ 300 mil justamente para esse tipo de atendimento. O 

diretor enfatiza ainda que a maior prova do esforço da Secretaria Municipal de Saúde de 

Goiânia em evitar a sobrecarga do Hugo foi manter 11 Cais e Ciams funcionando 24 horas 

sem nenhum adicional financeiro por isso, além da criação do Crof, unidade especializada em 

atendimento ortopédico e de fisioterapia. O diretor ainda acrescenta que Goiânia e outros 

municípios da região metropolitana arcam com o ônus financeiro e político, abrindo serviços. 

Ainda em relação ao Hugo, três cartas de leitores do jornal O Popular chamam a 

atenção na pesquisa. Uma diz respeito ao atendimento ruim do SUS pelo município de 

Goiânia e elogia a gestão estadual do sistema de saúde, que é feito atualmente pelas 

Organizações Sociais. A culpa pela falta de leitos de UTI, nesse texto, é atribuída à Secretaria 

Municipal de Saúde. Outra carta de leitor é do diretor do Hospital Geral de Urgências (Hugo), 

que destaca a classificação do atendimento e as especificidades do hospital. Ele rebate as 

afirmações do diretor da regulação municipal, Claudio Tavares, que afirmou que o Hugo 

reduziu capacidade de atendimento e tem perfil de unidade porta-aberta, isto é, atende 

demanda espontânea de casos graves. Tavares ainda destacou que o município de Goiânia 
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arca com muitas despesas e responsabilidades que não se limitam à capital, mas atendem todo 

o estado sem praticamente nenhum recurso financeiro extra. 

A última carta do leitor é de um servidor da SMS, o que chama atenção nesse texto é a 

informação de que, de 2005 a 2009, o Hugo atendia diariamente 1000 pacientes por dia e, 

hoje, administrado pela organização Social, atende uma média de 400 pessoas. Como expõe a 

carta, os pacientes que deixaram de ser atendidos pelo Hugo têm assistência médica nas 

unidades municipais de saúde – Cais, Ciams, Crof e outras. Implicitamente, há uma crítica à 

gestão das OS que têm se expandido na gerência de unidades da Secretaria Estadual de Saúde. 

As reportagens parecem expor um duelo entre gestores municipais e estaduais. É 

evidenciado o problema das UTIs pediátricas, mas o fio condutor das reportagens é uma 

ausência de serviço que não se sabe ao certo qual seria a solução. Falta de estrutura hospitalar, 

baixas diárias pagas pelo SUS, lotação de hospitais estaduais e falha na regulação municipal. 

A questão da busca de vagas não chega a ser totalmente esclarecida para o leitor, que pode 

nem saber como funciona a regulação dos leitos de UTI, pediátricos e outros, cujo 

gerenciamento eletrônico é feito via Secretaria Municipal de Saúde, no entanto, grande parte 

dos leitos são de unidades credenciadas e hospitais estaduais.  

 

Dengue 

A dengue foi capa do jornal do dia 23 de julho, que trazia a informação de que o 

número de casos subiu em maio, em relação ao mesmo período do ano passado. A matéria é 

positiva, considerando que, mesmo com o aumento, Goiânia registra menos casos da doença 

que em 2013, ano da maior epidemia na capital. O assunto também apareceu na Rádio CBN, 

com uma reportagem sobre cuidados e prevenção da dengue. 

O assunto foi capa do jornal O Popular em julho, com a chamada de 700 casos de 

dengue por semana, mesmo em período de seca. Posteriormente são feitas correções nas 

matérias pelas secretarias de saúde do município e do estado, que reiteram que não há 

epidemia da doença e que o número de casos é um fator atípico em função da mudança 

climática este ano. 

Além disso, na TV, Rádio CBN e em O Popular a campanha Volta às Aulas Sem 

Dengue foi amplamente divulgada. A matéria, cujo enfoque é positivo, informa que a SMS 

vai percorrer cerca de 800 escolas públicas e privadas de Goiânia para intensificar o combate 

à dengue e eliminar focos do mosquito transmissor da doença. 
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Atendimento 

Apesar de todos os assuntos envolverem a temática atendimento, escolhemos essa 

subdivisão para falar de tópicos gerais não relacionados aos demais assuntos já expostos aqui. 

Dentre esses, investimento na saúde apareceu em uma nota no jornal o Popular, informando 

que o Hospital e Maternidade Dona Iris receberia 1 milhão de reais por mês do Ministério da 

Saúde para a manutenção dos serviços, e que a dengue teria um investimento federal de 19 

milhões de reais. 

Com relação à Maternidade Dona Iris, foram destaque na mídia os testes do olhinho e 

do coraçãozinho, além do método-canguru, que foi assunto de uma matéria de capa, escrita 

com muita sensibilidade pela repórter. Os assuntos referem-se a atendimentos humanizados 

prestados à criança e às mães, cujo Hospital e Maternidade Dona Iris é referência no Estado.A 

maternidade também aparece em uma matéria de televisão como unidade de suporte para 

outros municípios, como Senador Canedo, Aparecida de Goiânia e Trindade. O prefeito 

afirma que parte da superlotação do Hospital e Maternidade Dona Iris se deve à demanda de 

outros municípios, que encaminham as gestantes para a maternidade.  

A greve dos profissionais de saúde rendeu muitas pautas nos três veículos de 

comunicação. O movimento fez parte de uma greve geral da prefeitura, em que demais órgãos 

participaram, mas a saúde teve destaque especial por estar diretamente ligada ao atendimento 

nas unidades. A reivindicação dos grevistas é salarial, como um reflexo da contenção de 

gastos da prefeitura, que passou por uma crise financeira generalizada. Outras notícias sobre a 

greve, em junho, relataram que os usuários do SUS não sentiram o impacto da greve e, 

também, que o Tribunal de Justiça determinou a volta de 80% dos serviços e dos servidores 

de saúde, sob pena de multa diária de cinco mil reais ao sindicato. 

Com relação a medicamentos, a falta de remédios de alto custo para diabetes aparece 

em muitas matérias de televisão. Mães de crianças que necessitam dos medicamentos 

reclamavam da falta de insulina, que dura mais de um mês. A Secretaria informou que em 

breve receberia um novo lote dos medicamentos. 

Na parte de Odontologia, as más condições de funcionamento de algumas unidades 

foram filmadas e mostradas na TV Anhanguera. Os equipamentos odontológicos não tinham 

manutenção e o sindicato dos dentistas denunciou a estrutura precária de atendimento. 

Segundo o sindicato, havia necessidade de reparo e de contratação de profissionais dentistas 

para atender a rede SUS e quase 50% das unidades de saúde estão paradas por falta de 

material. 
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A marcação de consultas aparece em uma matéria na qual o repórter realiza, junto a 

uma família, várias tentativas de agendar atendimento ligando para o Teleconsulta (serviço 

telefônico de agendamento de consultas nos Cais, Ciams e Centros de Saúde). Também há 

dificuldades no atendimento de uma menina de 15 anos que, segundo as reportagens, não 

conseguiu ser atendida pelo SUS por falta de documentos. No entanto, a Secretaria Municipal 

de Saúde esclareceu que houve atendimento e que a adolescente teve todo o suporte, sendo 

inclusive orientada e encaminhada para o conselho tutelar a fim de providenciar os 

documentos. 

A adolescente estava grávida e perdeu a criança por causa de uma doença sexualmente 

transmissível. A mãe não fez o pré-natal e, ao chegar ao Hospital e Maternidade Dona Iris, 

teve um aborto espontâneo. Sobre o caso, o secretário de saúde Fernando Machado esclareceu 

que não houve erro no atendimento em nenhuma das unidades procuradas pela adolescente e 

em casos de urgência não é necessário ter documentos para ter atendimento. O assunto ainda 

rendeu um artigo de opinião, junto a outro acontecimento na capital. A jornalista enfatiza a 

questão da cidadania, do acesso e da informação na formação e independência do sujeito e 

interroga já no título: “Você é autor da sua vida?”. 

 

Outros assuntos 

Os demais assuntos abordam a inauguração de uma nova unidade da Farmácia 

Popular, da suspensão de um pregão da Secretaria Municipal de Saúde, do parto de uma 

mulher em um posto policial, que contou com a ajuda da Polícia Rodoviária Federal e do 

Serviço Móvel de urgência - Samu. Além disso, ações de prevenção e combate à leishmaniose 

foram divulgadas, lembrando que em 2011 Goiânia registrou o primeiro caso da doença em 

cães. 

Um artigo de opinião aborda o SUS de maneira positiva, falando da competência 

profissional e do desafio da saúde pública. Com o título “O SUS pelo prisma da equidade”, o 

artigo ressalta os trabalhadores da saúde que se esforçam para fazer o SUS funcionar como 

seu projeto inicial, como uma instituição de atendimento universal e democrático. 

A Febre do Chinkungunya ganhou repercussão principalmente por ser transmitida pelo 

mesmo mosquito da dengue. Entrevistas com representantes da diretoria de Vigilância em 

Saúde da SMS informam sobre a nova doença e o contexto em Goiânia, que tem em julho 

dois casos suspeitos da febre. Demais assuntos isolados tratam da segurança nas unidades de 

saúde pela Guarda Civil, inauguração de uma Farmácia Popular, tratamento do SUS para 
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tabagismo, dez anos do Serviço Móvel de Urgência e eventos voltados para a saúde do 

homem e a Semana Mundial de Aleitamento Materno. 

 

Considerações finais 

 O jornalismo de saúde em Goiânia é pautado por uma cobertura que tende a ser mais 

negativa, mesmo com o enfoque equilibrado nas matérias analisadas e discutidas neste artigo. 

O negativo, no jornalismo, é uma característica importante e presente em grande parte das 

notícias, pois é um dos motivos que chamam atenção do público e contribuem para a 

audiência. Entretanto, o que se percebe nas matérias analisadas, é a cobertura de alguns 

acontecimentos de maneira superficial, como o assunto regulação, um tema complexo e de 

muita profundidade e viés políticos, inclusive, quando notamos a “disputa” entre Estado e 

município. Nesse sentido, muitas vezes a cobertura de saúde peca por não ter um repórter que 

estenda desse assunto especializado, braço do jornalismo cientifico, com mais profundidade, a 

fim de e explicar traduzir melhor os fluxos, termos e processos para o público. 

Outro ponto importante é a característica dos veículos analisados. O jornal impresso O 

Popular dispara em matérias negativas, enquanto a Rádio CBN Goiânia divulgou somente 

conteúdos positivos e neutros. O rádio tem um perfil mais próximo do público do Sistema 

Único de Saúde e talvez por isso tenha um tom noticioso mais voltado para matérias de 

serviço e informação aos usuários do sistema. Essa hipótese requer outro estudo mais 

específico, quem sabe muito em breve. 
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Resumo 

O consumo move a sociedade e, além de ser estimulado pela mídia tradicional, hoje tem o 

suporte também das mídias digitais, encontrando uma verdadeira máscara nos blogs de moda 

e beleza. Entre “dicas de amiga” e fotos do cotidiano, os blogs são transformados em vitrines 

de produtos e marcas, e as blogueiras, em celebridades e ideais para serem seguidos. Diante 

disso, faz-se necessária a pesquisa sobre como esses blogs se posicionam na Sociedade do 

Espetáculo e ajudam a fomentar o fenômeno da “incompletez” (FIGUEIREDO E TUZZO, 

2011) entre os leitores, além de estimular o culto da aparência e a visão de consumo como 

centro da vida em sociedade. Esse artigo analisa esses temas partindo de pesquisa 

bibliográfica, com uma revisão de literatura sobre o tema, e observações empíricas da autora 

do artigo. 

 

Palavras-Chave: blogueiras; incompletez; aparência; consumo; cidadania. 

 

 

Introdução 

Nos últimos anos houve uma verdadeira revolução na forma de comunicar das pessoas 

em todo o mundo. A troca de informações antes realizada através de telefonemas, cartas e 

telegramas passou a ser feita pela internet, com os diversos aplicativos, sites e redes sociais 

que nasceram e se desenvolveram com ela. Um dos meios de comunicação que se difundiu 

nessa plataforma e alcançou uma grande visibilidade rapidamente foi o blog.  

Criado em 1998 por Jorn Barger com o nome de weblog (MAGNABOSCO, 2011), era 

inicialmente um conjunto de sites que divulgavam links da web, e que depois teve seu nome 

reduzido para blog, se tornando um diário. Nesse espaço pessoal, seu escritor, denominado 

blogueiro, pode escrever o que tiver vontade, na hora que quiser, e da forma como quiser, sem 

restrições textuais ou gramaticais. Ele ainda tem liberdade para acrescentar imagens e vídeos 

segundo seus interesses, sem necessidade de conhecimento aprofundado de design, conteúdo 

e fotografia. Além da função de diário, o blog ganhou várias outras, entre elas a utilização por 

blogueiras de moda e beleza como ferramenta de ostentação, ascensão social e trabalho 

                                                 
80  Trabalho apresentado no GT Cidadania e Leitura Crítica da Mídia do Seminário de Mídia e Cidadania do VI 

Seminário de Mídia e Cultura – VIII Seminário de Mídia e Cidadania (SEMIC) – Faculdade de Informação e 

Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 20 e 21 de outubro de 2014. 
81 Karen é formada em Comunicação Social – Habilitação em Publicidade e Propaganda pela Universidade 

Federal de Goiás. normalidadeincomum@gmail.com 
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profissional, sendo ainda fonte de renda para muitas delas (o blog pode ser uma mídia de 

veiculação de anúncios). Ao mostrarem detalhes da realidade construída como sua vida 

perfeita, as blogueiras conquistam seus leitores, seja pela forma com que tratam os assuntos 

do blog, seja pela aparência de si mesmas e do blog, ou pelas coisas que possuem (materiais 

ou emocionais), e se tornam objetos de desejo para essas pessoas, ao mesmo tempo em que 

ganham poder, e viram líderes de opinião capazes de criar tendências e motivar o consumo, 

pois esses blogs, como afirmaram Temer, Tondato e Tuzzo (2012, p. 87): 

 

[...] funcionam como espelhos que refletem o modelo ideal de família, 

mulher e consumo. [...] Partindo da intimidade não recíproca à distância 

(THOMPSON, 2002), [...] simulam uma relação de proximidade e amizade 

com as receptoras. [...] Por se colocarem como parte da rotina e do cotidiano, 

os conteúdos e valores por eles divulgados são, em muitos casos, absorvidos 

e naturalizados como verdades assumidas e divulgadas por alguém de 

confiança. (TEMER; TONDATO; TUZZO, 2012, p. 87.) 

 

Ao acompanhar as blogueiras e ter consciência de que não conseguem alcançar a 

fama, o poder aquisitivo e a beleza delas, os leitores compram produtos que elas divulgam e 

afirmam fazer uso em seus blogs, para então ter a sensação de que estão mais perto delas, e 

assim satisfazer necessidades que nem sempre são verdadeiras. Essas necessidades sociais 

nascem de comunicações vivenciadas nas mídias digitais e tradicionais, que estimulam o 

consumo imediato como uma forma de conquista da cidadania.  

 

Homens e mulheres percebem que muitas das perguntas próprias dos 

cidadãos – a que lugar pertenço e que direitos isso me dá, como posso me 

informar, quem representa meus interesses – recebem suas respostas mais 

através do consumo privado de bens e dos meios de comunicação de massa 

do que nas regras abstratas da democracia ou da participação coletiva em 

espaços públicos. (CANCLINI, 2005, p. 29.) 

 

As pessoas sentem que, ao consumirem, podem alcançar um novo patamar social. 

Contudo, essa sensação deixa de existir no exato momento da compra, quando a pessoa tem o 

desejo substituído por outro e o ciclo continua.  Esse fenômeno também se repete em relação 

às blogueiras, que demonstram ter o prazer total do consumo, mesmo não sendo verdade, já 

que a sua realidade é construída. Entretanto, nesse esquema social, a realidade de fato não tem 

importância se relacionada à aparência, pois o “parecer” é mais importante que o “ser”. 
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De blogueiras a celebridades 

Tudo o que é transmitido através da mídia tem um propósito, o que não é diferente nos 

blogs de moda e beleza. As blogueiras se preocupam sempre em esconder a realidade, omitir 

seus defeitos, e exaltar os pontos fortes para conseguir alcançar a tão almejada fama, pois têm 

consciência de que o menor dos defeitos pode desbancar de uma vez sua posição de líder de 

opinião. Como todo sucesso é baseado em estratégias, as blogueiras utilizam táticas e 

planejam suas ações para se tornarem celebridades, processo chamado por Figueiredo e Tuzzo 

(2011) de Celebritização, um conceito além de celebrização, o saber ser célebre. 

Celebritizar (FIGUEIREDO E TUZZO, 2011) significa tornar célebre (ideal, diferente, 

inacessível) um anônimo, que é real, comum e pertence ao mesmo contexto dos que o 

deslumbram, pelo que ele é ou pelas suas ações na sociedade. O processo de celebritização de 

uma blogueira pode ser realizado por um profissional de Relações Públicas ou por ela mesma, 

já que atualmente é possível encontrar todas as informações necessárias para alcançar a fama 

na internet, como disse Bianco (2011, p. 9): “[...] existe autonomia e liberdade para agir na 

rede de forma individualizada e, ao mesmo tempo, de forma massiva, porque uma pessoa por 

meio de um blog, por exemplo, pode compartilhar conteúdo e eventualmente chegar a um 

nível global.”. 

Quando querem se tornar celebridades, as blogueiras iniciantes normalmente inspiram-

se naquelas que já conquistaram a fama, copiando suas roupas, estilo e até a aparência, o que 

é facilmente observado nos grandes blogs e da mesma forma nos pequenos, que são 

praticamente iguais em conteúdo, design e estilo das blogueiras.  

 

A criação de Heróis e Celebridades é fundamental para o desenvolvimento 

da sociedade contemporânea. O deslumbramento coletivo cria em cada 

pessoa a certeza de pensar coletivamente e, ao mesmo tempo, desencadeia o 

sonho de ser o próprio ídolo ou de estar próximo dele de forma particular. 

(TUZZO, 2005, p. 123) 

 

Os leitores também podem tentar ser iguais às blogueiras que idealizam ou até 

melhores, criando o seu próprio blog para chegar mais perto delas ou alcançar o seu lugar. 

Graças às novas mídias, que trazem todo tipo de informação com facilidade de acesso, 

aprender a ser uma celebridade virou uma tarefa fácil, como afirmou Levy (1999, p. 94): “O 

ciberespaço é um espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial de computadores 

e das memórias dos computadores”. Qualquer leitor pode utilizar técnicas de celebritização 
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como criar um personagem ideal, ostentar produtos-desejo, e até investir em mídia paga82 para 

se autopromoverem.  

 

Quando a mídia cria heróis e celebridades, na verdade, ela está 

disponibilizando para o púbico os ingredientes fundamentais para o 

desenvolvimento do imaginário coletivo. A mídia tem consciência de que a 

fabricação dos seus produtos depende dos anseios do público a fim de que o 

consumo seja facilitado. (TUZZO, 2005, p. 121) 

 

Ser célebre é uma tendência constante e sempre há uma fórmula pronta para seguir, 

pois independente da época, o objetivo da mídia é o consumo, e ter pessoas seguindo e 

divulgando os modelos impostos é sempre positivo. Segundo Maffesoli (2010, p. 67): “[...] o 

eu é apenas uma pequena ilusão, ou antes, uma busca um pouco iniciática; não é nunca dado, 

definitivamente, mas conta-se progressivamente, sem que haja, para ser exato, unidade de 

suas diversas expressões”. Mas para ser consagrada celebridade, a blogueira precisa do apoio 

da opinião pública, e para conquistar as pessoas, elas copiam as blogueiras que já são 

famosas. Contudo, nem sempre é possível alcançar a fama apenas copiando, pois a aceitação 

dos leitores é essencial para ser célebre, e isso é um dos motivos pelos quais as iniciantes 

desistem no meio do caminho. Por depender da opinião pública, as blogueiras célebres nunca 

têm estabilidade total em sua posição, pois elas podem perder a fama a qualquer momento por 

um erro ou deslize, ou então por serem substituídas por alguém mais interessante. 

A mídia tem o poder de construir, estabelecer e destruir celebridades (Figueiredo e 

Tuzzo, 2011), portanto, as blogueiras que desejam ser célebres são totalmente dependentes da 

mídia tanto para conquistar a fama, quanto para se manter no estrelato. Com as mídias sociais, 

que são um meio de comunicação direta entre blogueiras e leitores, ficou muito mais fácil 

criticar aquelas que cometem erros e, dependendo da gravidade desse erro, o fim da fama é 

certo. Não é mais como na televisão, em que era difícil contar uma fofoca sobre uma 

celebridade e provar sua veracidade. Hoje, qualquer pessoa tem acesso a mensagens, fotos e 

vídeos das blogueiras, e se esses forem ruins, podem significar o fim absoluto dessas 

celebridades. Assim, é importante que as blogueiras entendam que toda celebridade possui 

obrigações diante da sociedade e não pode demonstrar qualquer irresponsabilidade, porque 

quando existe exposição midiática, o comportamento se torna um molde para os leitores. Se a 

conquista da fama é difícil, sua manutenção é ainda mais. Se quiserem continuar na posição 

                                                 
82 É possível aumentar o alcance do conteúdo de um blog ou mídia social através de anúncios pagos em dinheiro 

para mecanismos de pesquisa, como o Google, ou para as próprias mídias sociais, como o Facebook. 
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de celebridade, as blogueiras precisam calcular cada ação e continuar sendo ideais a serem 

seguidos, além de ter o apoio da opinião pública.   

 

A conquista da opinião pública 

Para haver uma coletividade e, assim, a formação da opinião pública, é necessário que 

um pensamento inicialmente transmitido por formadores de opinião seja comunicado para 

pessoas diferentes. Esses indivíduos formam a massa e por esse motivo sentem que pensam 

coletivamente e, assim, pertencem ao meio. Contudo, é importante frisar que a massa não tem 

opinião, mas os públicos, sim, e também que esse fenômeno ocorre graças ao imaginário 

coletivo (sobre isso, ler Tuzzo, 2005). A opinião pública é na verdade a opinião das pessoas 

que tem voz na mídia, e não a voz da massa propriamente dita. O que acontece é que essas 

pessoas transmitem ideias que posteriormente são difundidas pela massa, como afirmou 

Tuzzo (2005, p. 72): “[...] não existe uma opinião pública no sentido de uma opinião formada 

pela massa, e sim, colocada para a massa a fim de que essa se manifeste a partir de ideias 

previamente determinadas”. 

No momento em que conseguem ter voz em meio à massa, graças ao crescimento de 

seus blogs e, consequentemente, ao alcance de um público considerável por mostrarem 

domínio sobre determinados assuntos e se tornarem sobre eles especialistas e consultoras, as 

blogueiras sobem o primeiro degrau para a fama, pois quando em um grupo de pessoas a 

maioria comenta sobre determinada blogueira e as outras não sabem de quem se trata, 

imediatamente, essas pessoas se sentem excluídas e se veem na obrigação de acompanhar o 

blog também. Somando todas as vezes que isso acontece, logo a blogueira se torna 

nacionalmente conhecida e com milhares de pessoas comentando sobre sua vida e seguindo 

seus passos, ela se consagra como celebridade.  

 

Redes de comentários em portais de notícias, visitas recíprocas a blogs e 

Twitters, contas no You Tube, perfis em redes sociais etc., são alguns 

exemplos dessas modalidades de participação ativa dos sujeitos, que já não 

são mais adequadamente descritos pelos termos ‘audiência’ ou ‘recepção’. A 

facilidade de publicação e os ínfimos custos de produção possibilitaram a 

emergência de uma multitude de novos enunciadores nos meios digitais. 

(BRAGA, 2010, p. 2) 

 

Graças à opinião pública, as blogueiras se transformam em líderes, mas isso 

definitivamente não significa que suas ideias e pensamentos representam a massa. Na verdade 

isso muito pouco acontece: os leitores apenas seguem conceitos pré-determinados por elas. 
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Ao mostrar somente qualidades de produtos que não são verdadeiramente bons e estimular o 

consumo dos mesmos, as blogueiras podem até receber algumas poucas opiniões críticas 

sobre esses produtos, contudo, muitos leitores os adquirem sem nenhum questionamento, pois 

atribuíram inconscientemente ou não, às celebridades o papel de seu representante.  

 

As celebridades surgem, também, para suprir a necessidade referencial do 

imaginário coletivo, que sempre atribui às pessoas dotadas de bens materiais 

ou imateriais o papel de representar os desejos da coletividade, entre eles a 

riqueza, a beleza, o poder e a fama. (FIGUEIREDO; TUZZO, 2011, p.51.) 

 

Ao passarem uma imagem de perfeição segundo os padrões midiáticos, as blogueiras 

se tornam representantes do seu público, pois atuam como objetos de desejo, mostrando ser e 

ter o que os leitores querem para si mesmos. Contudo, para não perder totalmente a essência 

pessoal transmitida inicialmente pelo blog e, também, para passar a sensação de amizade, as 

blogueiras mostram seu cotidiano e às vezes até falam de seus medos e inseguranças, mas 

nunca se deixam estar por baixo. Elas mostram os problemas, mas dizem que conseguiram 

vencer, e agora tem a vida que sempre sonharam, o que transmite aos leitores a imagem de 

perfeição, de alguém em quem se inspirar, e faz com que eles se sintam próximos e íntimos 

das blogueiras. 

 

Se pensarmos que a opinião pública pode ser formada ou reafirmada pelos 

meios de comunicação de massa, as celebridades têm papel ativo nessa 

formação. Os heróis e as celebridades midiáticos são personagens que 

reafirmam a coletividade, pessoas capazes de materializar o modelo de 

perfeição e deslumbramento de toda a sociedade. (TUZZO, 2005, p. 135) 

 

Mas nem tudo são flores: em um universo onde as pessoas buscam conquistar a fama e 

ficar acima de todas as outras, a competição é um fator constante. Basta observar as fotos das 

mídias sociais das blogueiras e as postagens dos blogs para logo perceber comentários 

maldosos de leitores e críticas muitas vezes destrutivas. Além de utilizarem os canais das 

blogueiras, essas pessoas criam ainda perfis em redes sociais e até blogs para mostrar os 

defeitos dessas celebridades e os erros que cometem. Um exemplo é o blog “Shame on You, 

Blogueira!” (www.blogueirashame.com.br), onde uma personagem intitulada “Titia Shame” 

expõe a imagem de diversas blogueiras e até destrói carreiras com sua opinião, sendo apoiada 

por dezenas de comentários maldosos em cada foto que publica. Também existem inúmeros 

perfis em mídias sociais com esse mesmo objetivo, que além de criticar, ainda encorajam os 

leitores a irem até os canais midiáticos das próprias blogueiras buscar explicações sobre 
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mentiras ou apenas fazer comentários maldosos. Apesar das críticas também serem formas de 

aumentar a visibilidade das blogueiras, se forem demasiadas e terem o apoio da opinião 

pública, podem destruir suas carreiras. Segundo Tuzzo (2005, p. 55), “O indivíduo tem 

necessidade de expressar a sua opinião como forma de interação ao meio social em que vive”.  

 

Atualmente, é possível observar instâncias nas quais os níveis de afeto e 

emoção desenvolvidos nas relações estabelecidas via Internet podem ser 

similares ou mesmo ultrapassar aqueles estabelecidos em relações face a 

face ou mediadas por outros suportes técnicos. [...] este é o fenômeno 

comunicação hiperpessoal, casos em que há uma preferência pela CMC – 

Comunicação Mediada por Computador, por permitir uma apresentação do 

self mais seletiva, maior tempo de reflexão, apuração, edição e seleção das 

informações a serem transmitidas à recepção. (BRAGA, 2010, p. 8) 

 

O interessante nas discussões geradas pelas pessoas que repreendem as blogueiras são 

os fãs e leitores debatendo as críticas e elogiando essas que são seus ideais e representantes 

sociais. 

 

Além de todos esses fatores, ainda contamos com o fator psicológico, pelo 

qual cada indivíduo tem o poder de impermeabilizar-se a ou supervalorizar 

determinadas informações a partir dos valores que cultua, entre eles, o bem, 

o mal ou o belo, valores que não necessariamente têm significados iguais 

para todos os indivíduos, aliás, com muita frequência, causam reações 

opostas entre pessoas ou grupos de uma mesma sociedade. (TUZZO, 2005, 

p. 54) 

 

Os leitores não têm medo de revelar sua opinião, mesmo que seja contrária a da 

maioria porque mostrando sua personalidade, eles podem se destacar entre as outras pessoas 

que estão comentando e até conquistar seguidores por conta disso. Com as novas mídias, o 

isolamento opinativo explicado por Tuzzo (2005) parece estar se dissolvendo, pois hoje a 

polêmica também é uma forma de promoção e conquista da fama, mesmo que momentânea.  

Com a facilidade de emissão de opiniões alcançada com as mídias sociais, já é 

possível observar juízos contrários à opinião pública surgindo e ganhando força com mais 

facilidade. Contudo, ainda são os líderes que constroem ideias e ditam o que é bom e ruim, 

certo e errado, até porque quem não tem voz no meio da massa pode se expressar, mas não ser 

ouvido. Mesmo assim, é importante observar esses fenômenos da atualidade e a instabilidade 

da opinião pública porque se houver uma mudança de panorama e uma maior parte da massa 

adquirir o poder de expressão, a fama das blogueiras pode entrar em situação de risco, 

exigindo mudanças em relação à publicidade e a disseminação de conceitos. 
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Influência e consumo 

Basta alguns minutos visitando blogs de moda e beleza para perceber que o grande 

foco está no visual, nos padrões estéticos estabelecidos pela sociedade e incentivados pelas 

blogueiras. Elas se apresentam sempre perfeitas: cabelo impecável, o melhor look, sempre 

maquiadas, e totalmente grifadas, seja com grandes marcas ou marcas em ascensão que 

procuram o blog como um canal de mídia especializada.83 Os leitores desses blogs 

normalmente confiam nas blogueiras e as têm como verdadeiras amigas, que dão as melhores 

dicas e ajudam a resolver problemas e dúvidas dos temas dos quais tratam. Portanto, o que 

elas mostram em seus blogs é normalmente aceito e, muitas vezes, incluso nos itens de 

consumo dos leitores, pois adquirem as qualidades das blogueiras, se tornando objetos de 

desejo, que solucionam problemas e transformam a realidade. 

 

O consumo não se guia apenas pela satisfação das necessidades funcionais. 

Mais do que isso, os cidadãos consomem produtos e marcas também, e 

especialmente, pelas suas propriedades simbólicas. [...] Muito mais do que 

consumir para resolver um problema, consumimos para determinar nosso 

lugar no mundo e sermos mais felizes. [...] Deixamos que os outros nos 

conheçam por meio daquilo que consumimos. (TEMER; TONDATO; 

TUZZO, 2012, p. 56) 

 

A influência das blogueiras na vida de seus leitores através dos meios de comunicação 

digitais pode ser explicada pelo Modelo Two Step Flow of Communication (ou Fluxo de 

Comunicação de Dois Níveis), de Lazarsfeld (Wolf, 2008), que afirma que os líderes de 

opinião possuem o poder da influência, ou seja, apesar de as pessoas conseguirem fazer suas 

próprias escolhas independentemente dos meios de comunicação, os líderes de opinião 

transmitem aos membros de determinado grupo social suas ideias, que eles podem acatar ou 

não. As blogueiras que são líderes de opinião na internet conquistaram seu espaço na web e 

recebem notoriedade pelos benefícios que oferecem aos seus leitores, com suas dicas e a 

exposição do seu cotidiano, como explicado pelo Modelo dos Usos e Gratificações (Wolf, 

2008), em que os líderes utilizam entretenimento, informação, interação e transmissão 

cultural, e conquistam as pessoas pelas satisfações que proporcionam. Após essa conquista, as 

blogueiras passam a ser referência para os leitores, tanto no que diz respeito à moda e beleza, 

quanto ao consumo de bens e serviços, podendo influenciá-los quando dão sua opinião em 

                                                 
83 A grande maioria dos blogs de moda e beleza possui pelo menos uma forma de publicidade e patrocínio, seja 

por banners incluídos na página, postagens com produtos do anunciante, looks patrocinados, entre outras. 
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seus blogs. Trazendo para o pensamento de Solomom (2002), as necessidades que a blogueira 

apresenta só podem ser satisfeitas com os produtos que ela divulga, se tornando um símbolo 

utilizado para passar determinada ideia e mostrar quem o leitor/consumidor é ou deseja ser.  

 

As pessoas não compram somente produtos. Elas compram um ou vários 

estilos de vida. As indústrias lançam continuamente novos produtos ou os 

mesmos com um detalhe a mais (diversificação), que vai tornar os antigos 

obsoletos, tornando, na lógica da sociedade de consumo, o novo superior ao 

antigo. A sedução fica a cargo dos meios de comunicação de massa, que 

distraem, mas ao mesmo tempo prendem os consumidores às novidades a 

serem consumidas. (JORDÃO, 2013, p. 261) 

 

A publicidade dentro dos blogs de moda e beleza está cada vez mais sofisticada para 

atender os leitores que desejam ter o mesmo padrão e estilo que as blogueiras. O blog se 

tornou uma verdadeira vitrine, com banners, looks patrocinados e nomes de marcas em todos 

os lugares que se olha. A vantagem para a marca é a alta segmentação de público e a 

associação à imagem da blogueira, que já é grandemente apreciada pelos leitores e passa a ser 

lembrada no momento da compra. A vantagem para a blogueira é o capital social de estar 

ligada a grandes marcas, a admiração e, claro, o valor financeiro. Mas, e a vantagem para os 

leitores? No lugar de um espaço íntimo de amizade, o blog está se transformando em uma 

grande loja, onde uma vendedora com a qual os leitores se identificam mostram o que eles 

devem comprar. Além de incentivar o fenômeno da “incompletez”, que será explicado a 

seguir, essas blogueiras estão atando nós de consumo nos laços de amizade. 

 

O ciclo da “incompletez” 

As celebridades são parte integrante da Sociedade do Espetáculo (Figueiredo e Tuzzo, 

2011), que é totalmente capitalista e escolhe os conteúdos que serão entregues para a 

população pela mídia. 

 

A ditadura da economia burocrática não pode deixar às massas exploradas 

nenhuma margem significativa de escolha, pois ela teve de escolher tudo. 

Qualquer outra escolha que lhe seja exterior, referente à alimentação ou à 

música, representa a escolha de sua destruição completa. (DEBORD, 1997, 

p. 43) 

 

Todos os meios de comunicação e influência são responsáveis por transmitir às 

pessoas necessidades sociais pré-escolhidas, que passam a fazer parte da vida delas, se 

tornando desejos que podem ser satisfeitos somente com determinados produtos, como 
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afirmou Debord (1997, p. 45): “Sem dúvida, a pseudonecessidade imposta pelo consumo 

moderno não pode ser contrastada a nenhuma necessidade ou desejo autêntico que não seja, 

ele mesmo, produzido pela sociedade e sua história.” A mídia estimula o consumo em grande 

parte de sua programação, independente do meio, e as pessoas compram o que é divulgado 

buscando uma fuga da realidade, o alcance do ideal, uma melhor posição social. Elas 

acreditam que ao comprar podem satisfazer por completo a necessidade, mas isso não 

acontece, já que ela é substituída por outra logo após a efetivação do consumo. Para Debord 

(1997, p. 46): 

 

Na imagem da feliz unificação da sociedade pelo consumo, a divisão real 

fica apenas suspensa até a próxima não realização no consumível. Cada 

produto específico, que deve representar a esperança de um atalho fulgurante 

para enfim acender à terra prometida do consumo total, é apresentado 

cerimoniosamente como a singularidade decisiva. (DEBORD, 1997, p. 46) 

 

A mídia incentiva o consumo sensitivo, resultando em um processo onde as pessoas 

nuncam conseguem satisfazer por completo seus desejos ao consumir, precisando sempre 

sentir as novas sensações que lhe são apresentadas. Esse é o fenômeno chamado de 

“incompletez”, termo utilizado por Kurt Gödel (1906 – 1978) e reinventado para a 

comunicação por Figueiredo e Tuzzo (2011). Por ser um estado emocional contínuo e 

inacabável (Figueiredo e Tuzzo 2011), mesmo quando se alcança a realização do desejo 

através do ato de consumir, a “incompletez” não acaba, pois a pessoa já está envolvida com 

outro produto, o desejando. Dessa forma, cada vez que um leitor comtempla as blogueiras e 

consome os produtos que elas indicam, ele se afasta da realidade e, principalmente, da 

separação entre necessidades reais e socialmente construídas. Segundo Debord (1997, p. 24): 

 

A alienação do espectador em favor do objeto contemplado (o que resulta de 

sua própria atividade inconsciente) se expressa assim: quanto mais ele 

contempla, menos vive; quanto mais aceita reconhecer-se nas imagens 

dominantes da necessidade, menos compreende sua própria existência e seu 

próprio desejo. (DEBORD, 1997, p. 24) 

 

 No universo dos blogs de moda e beleza esse processo é facilmente perceptível, pois é 

necessário sempre haver consumidores para cada produto, mesmo que não haja uma 

necessidade real, e ao serem divulgados, os produtos ascendem ao centro da vida social, 

ganhando importância. Contudo, perdem o valor no momento exato em que o consumidor 
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percebe que outras pessoas também o adquiriram. Então, nasce outro produto-desejo, 

continuando o ciclo.   

 

Cultuando a aparência 

As blogueiras de moda e beleza por aparentarem serem as primeiras a consumir todos 

os produtos lançados na Sociedade do Espetáculo e desejados pelos outros, dão a impressão 

de que conseguem alcançar o prazer total oferecido pelo consumo, e essa condição é muitas 

vezes vinculada pelos leitores ao físico dessas mulheres, fortalecendo o culto da aparência. 

Segundo Figueiredo e Tuzzo (2011, p.35): 

 

Celebridades transcendem a própria existência, por isso podem ser 

consideradas personagens reais. As celebridades midiáticas são personagens 

que reafirmam a coletividade, pessoas capazes de materializar o modelo de 

perfeição e deslumbramento de toda a sociedade. A ilusão de ser e ter aquilo 

que não é e não se pode ter reconstrói a celebridade, como alguém que tudo 

tem e tudo pode, configurando-se como representante dos fãs para o mundo 

não acessível. (FIGUEIREDO; TUZZO, 2011, p.35) 

 

Sabendo que são idelizadas pelos leitores, as blogueiras utilizam inúmeras técnicas 

para se manter sempre belas e admiráveis na internet, como publicar fotos de viagens 

enquando estão em casa desarrumadas e utilizar programas de edição de imagens, exaltando 

suas qualidades e escondendo os defeitos. Por terem a vantagem de serem donas da prória 

mídia onde sua imagem é veiculada, elas estão sempre impecáveis, mostrando apenas uma 

parte da realidade, o enquadramento ideal que serve aos seus anseios. Para Temer, Tondato e 

Tuzzo (2012, p. 101): “Os processos produtivos fazem com que a notícia seja levada ao 

receptor a partir de ‘fragmentos’ da realidade, editados e remontados, pedaços do real de onde 

se abstraem fatos específicos em geral descontextualizados”. Com a idealização de sua 

aparência, as blogueiras conquistam cada vez mais pessoas para acompanharem seus passos e 

se deslumbrarem com a suposta perfeição de suas vidas. Os leitores desejam ser como elas, 

que acordam sempre de bom humor, com cabelo arrumado, maquiagem ideal para o 

momento, o look da moda, e vivem uma vida dos sonhos com fama, poder e dinheiro. 

Não é necessário dominar as técnicas de gramática e formatação para ser admirada. Ao 

mostrarem a beleza e o poder de consumo que aparentemente tem, as blogueiras conseguem o 

sucesso, afinal, no mundo dos blogs a aparência é a chave de todas as conquistas. Para Debord 

(1997, p. 18): 
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A primeira fase da dominação da economia sobre a vida social acarretou, no 

modo de definir toda realização humana, uma evidente degradação do ser 

para o ter. A fase atual, em que a vida social está totalmente tomada pelos 

resultados acumulados da economia, leva a um deslizamento generalizado 

do ter para o parecer, do qual todo “ter” efetivo deve extrair seu prestígio 

imediato e sua função última. Ao mesmo tempo, toda realidade individual 

tornou-se social, diretamente dependente da força social, moldada por ela. 

Só lhe é permitido aparecer naquilo que ela não é. (DEBORD, 1997, p. 18) 

 

A verdade é que as blogueiras nem precisam ser e ter de fato o que demonstram, basta 

saber manipular bem a realidade e tomar cuidado com qualquer tipo de deslize, pois toda a 

admiração que os leitores têm por elas pode desaparecer no momento em que deixam de ser 

um ideal a ser seguido. Mas, enquanto isso não acontece, elas continuam utilizando seus blogs 

como vitrines para venda, estimulando a “incompletez”, fomentando o culto da aparência e 

levando seus leitores ao consumo, que eles executam buscando alcançar o prazer total, para 

chegarem à terra prometida (Debord, 1997).  

 

Considerações finais 

A possibilidade de utilizar os blogs como ferramentas de promoção social mudou 

completamente o relacionamento entre fãs e celebridades, que nesse caso são denominados 

leitores e blogueiras. Com os blogs de moda e beleza, os consumidores passaram a vivenciar 

um bombardeio consentido de produtos e marcas, que servem para satisfazer necessidades 

criadas pela Sociedade do Espetáculo, especialmente a necessidade de ser igual à pessoa que 

está anunciando o produto.  

As blogueiras célebres disseminam facilmente suas “dicas” de consumo e fomentam a 

ideia de que a aparência é o mais importante na vida de qualquer pessoa e, com suas grandes 

vitrines de produtos, representam o ideal, um referencial para as demais pessoas, e transmitem 

a ideia de que a cidadania só pode ser totalmente alcançada pelo consumo. Segundo Temer, 

Tondato e Tuzzo (2012, p. 47): “[...] as mídias são formadoras de ideias e de comportamentos, 

e atuam de forma indireta na concepção que os indivíduos têm de si mesmos, na relação com 

o Estado e na própria percepção do que é cidadania”. Para os leitores, a forma mais simples de 

satisfazer seus desejos e alcançar uma melhor posição social é consumir os produtos indicados 

pelas blogueiras. Eles imaginam que, ao comprar e fazer uso desses produtos chegarão mais 

perto de ser como as próprias blogueiras, contudo, nunca há uma satisfação total, e as pessoas 

continuam consumindo e buscando suprir suas necessidades sociais. 

As blogueiras são verdadeiras consultoras de compras, que apresentam em suas 

próprias mídias o mínimo de texto e bastantes imagens e vídeos, estimulando o consumo do 
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que se vê, do que parece ser. Ao serem apresentados, os produtos e marcas adquirem as 

qualidades das blogueiras, transcendendo a necessidade para se tornarem verdadeiros 

símbolos, de forma que ao consumirem os produtos, os leitores acreditam estar adquirindo 

tudo o que as blogueiras tem e são, eles intentam uma autocomplementação simbólica por 

meio do consumo. Entretanto, logo após a compra, os leitores se sentem incompletos e 

insatisfeitos, pois as blogueiras já estão indicando novos produtos e os produtos adquiridos 

perdem o valor, demonstrando o fenômeno da “incompletez”. 
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A Imagem Prototípica Do Político No Contexto Goianiense84 
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Resumo 

A classe política tem sofrido grande desvalorização em sua credibilidade, devido aos grandes 

escândalos de corrupção e desvio de conduta. Este artigo objetiva mostrar a imagem 

prototípica que uma figura política deve ter para alcançar uma eleição ou reeleição no cenário 

goianiense, com ênfase ao poder da opinião pública como fator de influência na formação 

deste processo. Para estabelecer uma análise que condiz com o objeto de estudo, foi utilizada 

como metodologia, uma pesquisa de caráter qualitativa, em que um questionário de entrevista 

semi-estruturada foi aplicado com eleitores da capital goiana, posteriormente a análise de 

conteúdo com as respostas obtidas permitiu a descoberta de qual seria esta imagem e 

identidade ideal que os políticos goianienses devem possuir aos olhos dos eleitores para 

alcançar os disputados votos, tarefa que tem se tornado mais difícil a cada ano eleitoral. 

 

Palavras-chave: Política; Imagem; Identidade; Opinião Pública. 

 

 

Introdução 

 A política no cenário nacional tem sido tópico de discussões, na maioria das vezes, por 

um viés negativo de abordagem. Escândalos, corrupção, desvios de conduta e crimes são 

subtópicos relacionados quando a palavra “política” entra em uma roda de conversa. No 

contexto goianiense a situação não muda, o mesmo olhar negativo quando o assunto é política 

é enfocado. Muito se discute acerca de todos os aspectos degradantes que os políticos têm 

carregado, mas pouco se fala sobre a real conduta que os eleitores esperam que os candidatos 

e políticos assumam ao chegarem ao poder. 

 É a partir deste viés, da imagem ideal que um político deve possuir ou aparentar 

possuí-la, a fim de conseguir uma figura positiva aos olhos do eleitor no cenário goianiense, 

que o artigo objetiva alcançar. Em cada região do país os valores que os candidatos, que 

possuem ou almejam um cargo público, devem carregar ou ao menos deixá-los explícitos 

mudam, pois são contextos diferentes e consequentemente este protótipo ideal também é 

remodelado. Porém o cenário político de Goiânia possui algumas particularidades, que serão 

analisadas e desveladas através da opinião do eleitor. 

                                                 
84  Trabalho apresentado no GT 2 Cidadania e Leitura Crítica da Mídia do VIII Seminário de Mídia e Cidadania 

(SEMIC) – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 20 e 21 de outubro de 

2014.  
85 Graduando em Relações Públicas pela Universidade Federal de Goiás e estagiário na Assessoria de Imprensa e 

Comunicação Social do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Contato: leonardocoelhorp@gmail.com 
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 A pesquisa aplicada terá um viés qualitativo, que de acordo com Silva & Menezes 

(2000, p. 20) possui a finalidade de explicitar uma relação dinâmica entre o mundo real e o 

sujeito, proposição esta que a abordagem em números, gráficos e porcentagens não é capaz de 

identificar. A interpretação dos fenômenos que regem o estudo e seu objeto é vista como a 

atribuição de significados, processo pertinente à análise qualitativa. Sendo o ambiente é a 

fonte mais correta para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento chave. O processo e 

seu significado constituem os principais aspectos de análise desta metodologia.  

 Em conjunto a este enfoque qualitativo, será desenvolvido ao estudo o processamento 

de entrevista semi-estruturada, que de acordo com o entendimento de Trivinos (1990) consiste 

em enxergar este processo com a finalidade de encontrar:  

Certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses que interessam à 

pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de novas 

hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem as respostas do informante (TRIVINOS, 

1990, p.146).  

Tais entrevistas foram aplicadas com quatro perfis diferentes de eleitores (de 18 a 70 

anos o voto no Brasil é obrigatório), em que questionários semi-estruturados, questões 

objetivas e abertas foram expostos aos entrevistados, com perguntas que visam responder o 

objeto proposto.  

 Por trás deste cenário de imagem prototípica do político em Goiânia, é necessário 

entender assuntos que estão intrinsecamente ligados ao objeto de estudo. A opinião pública e 

o conceito de identidade são tópicos que serão abordados no artigo, pois se entende que não é 

possível fazer a desvinculação de imagem e identidade, sendo que para alcançar está visão de 

político “ideal”, é a opinião pública que influi no processo de formulação e estabelecimento 

da imagem que a figura política deve ter para atingir o objetivo de alcançar o voto dos 

eleitores. 

 

Prelúdio aos conceitos: o voto e a política 

 O voto, objeto de disputa árdua e que promove verdadeiras batalhas gladiais entre os 

políticos principalmente em anos eleitorais, é a mais antiga ferramenta que o brasileiro possui 

para exercer sua cidadania86, se fazer ouvido pelo poder público e escolher os representantes 

que determinarão o desenvolvimento de seu município, estado e país.  

                                                 
³ Disponível em <http://guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/voto-brasil-434883.shtml>. Acesso em 

26 de outubro de 2013. 

http://guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/voto-brasil-434883.shtml
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 A fundamentação do processo eleitoral possui duas vertentes. Uma para o eleitor e 

outro para o candidato que pleita um cargo público. Para quem elege, as esperanças 

depositadas através do voto estão sempre na busca do melhor representante das necessidades e 

demandas da sociedade. Para quem deseja ser eleito o objetivo primário é a necessidade de 

adquirir confiança para posteriormente conseguir a votação necessária para ser coroado com a 

eleição. 

 O comportamento do eleitor, no cenário brasileiro de modo geral, baseia-se mais no 

emocional do que na criticidade racional, ou em uma ideologia partidária específica. Esta 

teoria de “eleitor emocional” foi constituída por Silveira (1998), que apresenta quatro formas 

comportamentais do eleitor: o não-racional tradicional, o novo comportamento não-racional, o 

racional e outro estudo que está em processo, a escolha de ‘x’ candidato em detrimento a 

outro de acordo com imagem que ele construiu e possui, formada por diversos mecanismos, 

entre eles a opinião pública, mídia e o marketing político. 

 A expansão da importância da mídia eletrônica e do marketing político nos processos 

eleitorais e o enfraquecimento dos partidos são a ideia defendida por Carreirão (2002, p. 34) 

para justificar esta visão da crescente importância destes três ‘ingredientes’ (citados acima) 

que compõe a decisão de voto do eleitor no cenário. Este processo acarreta em uma 

personalização da política. 

 Para alcançar a compreensão de todo este cenário, que o artigo visa analisar, é 

necessário entender o conceito de política. Considerado um dos principais teóricos da Idade 

Moderna sobre o assunto e segundo como ele mesmo se auto-define fundador da Ciência 

Política, Thomas Robbes, em sua obra clássica Leviatã (1651), desenvolve a ideia que o 

Estado soberano deve concentrar uma série de direitos dos indivíduos para obter controle da 

sociedade, a fim de preservar a unidade social e o bem estar. Esta é a função da política na 

busca de tornar a vida social organizada. É na figura do governante (político) que o poder 

deve ser concentrado, na tentativa de manter esta tão cobiçada ordem de civilidade. 

 

Esta é a geração daquele enorme Leviatã, ou antes – com toda reverência – 

daquele deus mortal, ao qual devemos, abaixo do Deus Imortal, nossa paz e 

defesa” [...] É nele que consiste a essência do Estado, que pode ser assim 

definida: ‘Uma grande multidão institui a uma pessoa, mediante pactos 

recíprocos uns aos outros, para em nome de cada um como autora, poder 

usar a força e os recursos de todos, da maneira que considerar conveniente, 

para assegurar a paz e a defesa comum’. O soberano é aquele que representa 

essa pessoa (HOBBES, 2003, p.130-131).  
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 A visão de Hobbes acerca do poder político é estruturada como não somente uma 

forma de manter a paz e a defesa comum, mas também é a única forma de estabelecer uma 

evolução e desenvolvimento social, político e econômico (Hobbes, 1988). A transferência de 

poder e de direitos a uma única figura representante de todos é outro aspecto destacado por 

ele:  

 

Cedo e transfiro meu direito de governar a mim mesmo a este homem, ou a 

esta assembleia de homens, com a condição de transferires a ele teu direito, 

autorizando de maneira semelhante todas as suas ações. Feito isso, a 

multidão assim unida numa só pessoa se chama Estado, em latim civitas. É 

esta a geração daquele grande Leviatã (Hobbes, 1988, XVII). 

 

 Compreendido os aspectos dos primórdios de surgimento da política e suas 

fundamentações básicas, pode-se partir para o contexto que será analisado com maior 

profundidade neste artigo. Torna-se necessário agora entender quais são os constituintes do 

mix que determinará a preferência do eleitor por um candidato/político em detrimento a outro.   

 

A imagem ou a identidade que todos buscam? 

 Por trás de uma imagem existe uma identidade que é construída, por isto torna-se 

necessário identificar de que modo ela é construída. Esta é uma teia complexa, que para se 

compreender o resultado final, torna-se necessário entender este procedimento. 

 Para Baldissera (2006) o termo “identidade” pode ser compreendido e empregado, de 

maneira universal, quando se deseja remeter a alguma coisa única, original, intransponível e 

estável, chegando ao ponto de assimilá-la a algo indestrutível. Porém, posteriormente, ele 

complementa sua ideia, de modo a explicar que todos os sujeitos, que vivem em uma 

sociedade tendem e constroem representações de si mesmos, a fim de atribuir algum sentindo, 

uma coesão ao seu próprio ser. 

 Já Hall (2000) possui uma visão mais complexa quando o assunto é identidade. Ele 

ressalta que o sujeito “previamente vivido como tendo uma identidade unificada e estável, 

está se tornando fragmentado; composto não de uma única, mas de várias identidades, 

algumas vezes contraditórias ou não-resolvidas” (Baldissera, 2006 apud Hall, 2000, p. 12). 

Este paralelo das definições empregadas por Hall e Baldissera, demonstra que o conceito de 

identidade não é algo tão fixo e invariável igual era imaginado. A identidade pode ser sim 

intransponível, porém pode ter caráter múltiplo, sendo que muitas identidades podem coexistir 

em um mesmo indivíduo.  
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 Esta formação de identidade deve-se a processos e relações de cunho cultural e 

socioeconômico. Sendo que ela pode ser construída ou reestruturada de acordo  com as 

formas de significado que cada indivíduo possui e vive em sua vivência. Esta visão é 

confirmada pela citação de Hall:  

 

Os sistemas de significação e representação cultural se multiplicam, somos 

confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de 

identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos identificar - 

ao menos temporariamente (HALL, 2000, p. 13). 

 

 Por mais que se entenda a formação da identidade como um processo ao mesmo tempo 

complexo, coeso, porém que permite uma multiplicidade de interpretações e identificações em 

um mesmo indivíduo é neste ponto que “identidade” e “imagem” entram em ponto de 

intersecção. Ambos os termos são formados devido ao processo de significação e de contextos 

de vida de cada sujeito. Para diferenciá-los é necessário entender que a construção da imagem 

pode ser forjada, podendo ser apenas uma aparência que o ser apenas deseja representá-la sem 

necessariamente possuí-la como essência. 

 É possível chamar de imagem de alguém, aquilo que parece ser, sendo que muitas 

vezes é fácil discernir que parecer e verdadeiramente ser muitas vezes são diferentes e de 

acordo com a mudança desta percepção é necessário que esta visão seja corrigida (Baldissera, 

2006, p. 2). Determina-se então o principal ponto de divergência entre imagem e identidade é 

que muitas vezes a imagem se afasta da identidade que é realmente representada pelo 

indivíduo.  

Estas ressalvas foram realizadas, pois este complexo processo de diferenciação e 

semelhança entre imagem e identidade é fundamental para uma figura que pleita um cargo 

político. Em muitas circunstâncias, o candidato apresenta uma identidade fixa do que ele 

realmente é e pensa acerca de determinados aspectos, mas deve passar uma imagem flexível – 

que pode vir contra as suas ideologias e personalidade – as demandas que o eleitorado exige 

dele. 

Baldissera (2006) utiliza a expressão ‘imagem-conceito’ para exprimir a conceituação 

do que foi discutido anteriormente. 

 

A imagem-conceito não é uma questão de verdade ou de coerência. Nem o é 

de transparência ou de ética. Tampouco se reduz à comunicação. Antes, 

transcendendo a essas questões isoladas, constrói-se na/sobre a significação 

que resulta da complexidade relacional entre as entidades (materiais, 
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fantasiosas, virtuais e/ou oníricas) e suas alteridades (sujeitos/públicos) 

(BALDISSERA, 2004, p. 283). 

 

 O emprego do termo ‘imagem-conceito’, cai “como uma luva” neste estudo, 

transmitindo bem o cenário que os políticos vivem, pois é um contexto de ambigüidade que 

muitas vezes não é porque o candidato repasse uma imagem e seja diferente daquilo que 

propôs em sua campanha eleitoral que ele seja incoerente. É uma relação mais complexa que 

exige amplo conhecimento para a interpretação das inúmeras facetas e significações que as 

figuras políticas devem repassar em seus programas e bandeiras levantadas. 

 

A opinião pública na formação da figura política 

A imagem prototípica que a figura política almeja construir possui uma finalidade: 

construir seu conceito diante a opinião pública. É necessário utilizar-se da conceituação e 

indagações do que venha a ser a opinião pública, como é estruturada, quem são seus atores e 

se de fato ela existe. 

Primeiramente, torna-se de extrema importância compreender que a formação da 

opinião pública só é possibilitada por um ambiente em que a comunicação exista, sendo que 

para estabelecer uma opinião o passo iniciante é a sustentação de uma comunicação que 

envolva pessoalidade, reciprocidade e ao poder de influência exercido pela retórica (Prada, 

1995, p.71). 

Ainda na visão de Prada (1995) a opinião pública é considerada: 

 

O resultado de opiniões individuais sobre os assuntos de interesse comum 

que se origina nas diferentes formas de comunicação humana, primeiramente 

através de processos individuais, posteriormente, em processos coletivos, em 

diferentes graus, segundo a natureza das informações compartilhadas pelos 

indivíduos, às vezes influenciada pelos interesses particulares de grupos 

afetados (PRADA, 1995, p. 127). 

 

 Os efeitos das várias opiniões particulares tomam o espaço e respaldo, até que se 

tornam opiniões que correspondem aos interesses e expressão que um grande grupo de 

indivíduos deseja expressar diante a determinado tópico. Quando o assunto é política, 

políticos e a imagem que eles passam são fáceis enxergar estas opiniões individuais que 

surgem em discussões e acabam tomando proporções generalizadas. Ao analisar este viés é de 

extrema importância para a figura política estar atenta ao que estes grupos com voz 

manifestada, ouvida e aceita por grandes multidões tem a dizer sobre sua imagem, pois muitas 
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vezes esta opinião dos diferentes tipos de públicos que compõem uma eleição pode 

determinar como ele é visto e sua recepção, gerando sua eleição ou não, ao depender do quão 

lembrada – positivamente ou negativamente – seu nome é. 

 Em contrapartida a esta visão do meio em que a opinião pública é instituída, Tuzzo 

(2005, p. 48) parte de um princípio de que não existe uma opinião pública. Para ela a questão 

chave deste assunto, é que os conceitos atribuídos ao binômio foram distorcidos ao longo do 

tempo, de forma a torná-lo inexistente como representativo da totalidade da massa. Sendo que 

a existência deste termo é entendida como uma forma de buscar o que de algum modo já é 

pronto, não sendo uma novidade ou exclusividade. Acerca dos agentes que promovem esta 

construção de uma ‘opinião coletiva’, é válido ressaltar: 

 

A opinião pública não diz respeito, necessariamente, a uma opinião 

construída pela massa. Numa relação com a divisão social entre público, 

massa e multidão, a opinião pública se reporta majoritariamente aos 

públicos. É a partir dos grupos sociais com capacidade para pensar sobre 

assuntos relevantes para a coletividade, suas formas de interação e reflexão, 

e, acima de tudo, sua capacidade de expressar a opinião que a opinião 

pública se forma. É uma opinião com força e capacidade de ser conhecida 

publicamente (TUZZO, 2005, p. 48). 

 

 No processo em que esta suposta opinião pública é constituída, os meios de 

comunicação de massa possuem papel determinante em sua formação e difusão. São eles os 

responsáveis por aquilo que será decodificado como a opinião que se tornou geral, pública. 

Destaca-se também, além da mídia, o papel do líder de opinião, como um representante da 

organização social de grupos específicos. 

 

Liderança de opinião é um estágio em que um indivíduo é capaz de, 

informalmente, influenciar a atitude e o comportamento de outros indivíduos 

com relativa frequência. É um tipo de ascendência informal, que não 

depende da posição social ou status dentro do sistema, mas é conquistada e 

mantida pela competência técnica, pela acessibilidade social e pela 

conformidade com as regras do sistema (ROGERS & SHOEMAKER, 1971, 

p. 35). 

  

O poder do boca a boca é outro aspecto a ser levado em consideração para quem pleita 

um cargo público. As mídias tradicionais não são capazes de proporcionar a personalização 

exigida pelo eleitorado, comentada anteriormente. Devido a este fato, os líderes de opinião, 

aplicados a este contexto: os cabos eleitorais e líderes comunitários são armas poderosas 

quando a credibilidade e confiança são mais creditadas nessas personalidades do que na mídia 
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tradicional propriamente dita. O posicionamento de mercado – aqui se pode traçar um 

paralelo entre a figura política como uma marca – do candidato ao cargo público é fortemente 

influenciado, se não determinado por estes formadores de opinião de sua localidade. 

 

Entrevistas, dados e análise 

 A análise ou teoria de discurso foi a metodologia científica mais consistente para 

avaliar as entrevistas que foram aplicadas. Esta escolha se justifica devido ao ser necessário 

interpretar não somente as falas puramente ditas pelos informantes das entrevistas realizadas, 

mas também para se entender com plenitude o que há ‘por trás’ ou como complemento ao 

discurso dos entrevistados, é de extrema importância verificar o modo como agem, suas 

expressões enquanto falam, gestos e todos os outros elementos que se tornam tão essenciais 

para que a pesquisa consiga encontrar uma concretude e verdade no que se propõe a abordar. 

Focault (1971), grande estudioso da área, ressalta esta visão, colocando a metodologia de 

explorar afundo as colocações e discursos dos informantes em todas as vertentes possíveis. 

 

Acontecimentos estranhos, certamente: inicialmente, porque está ligado, de 

um lado ao outro, a um gesto de escrita ou à articulação de uma fala, mas 

que por outro lado, abre a si mesmo uma existência remanescente no campo 

de uma memória ou na materaliadade dos manuscritos, dos livros e não 

importa de que forma de registro (FOUCAULT, 1971, p. 24). 

  

Para dar caráter empírico ao objeto de estudo deste artigo foi aplicada uma entrevista 

semi-estruturada, compreendida com este nome, pois engloba perguntas distribuídas em um 

roteiro composto de questões objetivas e subjetivas. A vantagem da escolha deste tipo de 

entrevista consiste em possibilitar ao entrevistado maior liberdade para discorrer acerca do 

tema proposto. Esta abertura também proporciona que o entrevistador selecione alguns 

tópicos que devem ser obrigatoriamente explorados para a validade do objeto de pesquisa, 

mas também o permite aprofundar mais em questões que permitam “gancho” para outras que 

sejam de uma área afim. 

 A visão de Trivinos (1990) dá concretude a esta visão. Ele acredita que este sub-tipo 

de entrevista contribui com o tema principalmente porque ele acredita que a sua semi-

estrutura permite que parte de algumas questões-chave básicas sejam exploradas, apoiadas por 

fundamentações que são de extremo interesse ao estudo. Desta maneira, surgem outras 

dúvidas e questões mais aprofundadas acerca do tema que são pertinentes e podem contribuir 
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de maneira adicional à pesquisa. Permitindo ao entrevistador “sugar” o máximo de 

informações e opiniões que o entrevistado tem a descrever do tema.  

Outra vantagem da entrevista semi-estruturada é que ela permite que os informantes 

sejam submetidos a uma série de entrevistas a fim de se obter o máximo de informações e 

opiniões para se avaliar, analisar e mensurar as mudanças dos pontos de vista em momentos 

diferentes da pesquisa. 

Para Selltiz (1974, p. 71), o principal papel desempenhado pelo entrevistador neste 

tipo de entrevista é servir como alguém que extrai e compreende a significação de gestos e 

expressões, dos sentimentos e crenças do informante, partindo-se do pressuposto de conhecê-

lo ao menos superficialmente para compreender aos contextos de vida que ele está inserido 

para associá-los a suas opiniões acerca do tema explorado. Para atingir esta finalidade requer 

a habituação com o entrevistado, reproduzindo um clima no qual o informante se sinta à 

vontade para se expressar sem medo de repressões. 

A entrevista semi-estruturada aplicada no estudo deste artigo foi experimentada com 

quatro pessoas, de diferentes faixas etárias, condições sociais e regiões distintas da cidade de 

Goiânia, escolhidas aleatoriamente através dos critérios do pesquisador. Foi elaborado um 

roteiro com perguntas objetivas e subjetivas, porém outros questionamentos foram feitos com 

base nas perguntas que intrigaram e foram julgadas necessárias ao aprofundamento do tema 

da pesquisa. 

Foram abordadas três pessoas do sexo masculino e uma do gênero feminino, 

totalizando quatro entrevistados. A estrutura do roteiro foi disponibilizada com cinco 

perguntas objetivas, acerca da renda, faixa etária, grau de escolaridade e região da cidade que 

reside e outras treze perguntas foram dispostas de maneira subjetiva, a fim de conseguir maior 

profundidade no tema abordado. 

A primeira pergunta discursiva consistia em saber se os informantes assistiam o 

horário eleitoral, sendo que somente o entrevistado graduado em Jornalismo costuma ver, 

justificando que é um roteiro necessário até mesmo para seu trabalho e para conhecer as 

propostas que os políticos têm a oferecer para melhorar a cidade de Goiânia. Por outro lado, 

outro entrevistado afirmou: “Não costumo assistir a propaganda eleitoral, assumo ser por 

preguiça e comodidade. Não consigo assistir por ser uma programação chata, que por muitas 

vezes só se apresentam promessas e que quando o eles atingem o poder esquecem-se de 

cumpri-las, é enganação”. Interligada a esta questão, foi questionado aos entrevistados se eles 

costumavam acompanhar os projetos políticos desenvolvidos pelos políticos que eles 
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votaram, caso tenham sido eleitos, todos os quatro foram categóricos ao responderem que não 

observavam este tópico. 

Em sequência ao questionário, foi colocado em tabela aos informantes se eles 

costumavam acompanhar o histórico público e privado da vida dos candidatos em que eles 

pretendiam votar. Com esta pergunta, os quatro entrevistados responderam que procuravam 

mesmo que de forma superficial estudarem sobre a vida pública enquanto político e quanto 

civil dos políticos. Um dos entrevistados afirma: “Eu acho que o mais importante é conhecer a 

história política do candidato, o que o motivou a ser um representante do povo, o que ele tem 

a acrescentar para o desenvolvimento da cidade”. 

Como quarta questão foi perguntado quais seriam as qualidades julgadas essenciais 

para serem convencidos a votarem em determinado candidato. Um dos informantes respondeu 

de acordo com todos os outros entrevistados, ressaltando que ele precisa passar uma imagem 

de confiança e honestidade, demonstrar interesse em saciar os problemas sociais, porém o 

Jornalista acrescenta que para ganhar esta credibilidade com ele, é necessário que o candidato 

demonstre planos e metas, prazos definidos para que os projetos defendidos em campanha 

eleitoral sejam viáveis e tenham uma data pré-fixada para que a vontade vire atitude, caso o 

político seja eleito. 

As perguntas seguintes presentes no roteiro se referiam ao conhecimento ou 

desconhecimento dos entrevistados acerca das principais necessidades de seus bairros e 

cidade. As respostas independentemente de qual informante fosse ou as diferentes 

localizações da capital que residem, foram as mesmas, quanto ao que se referia à necessidade 

do setor a expressão que todos se reportaram foi “segurança pública”. Quando a emergência 

goianiense foi questionada, os quatro informantes também foram homogêneos em seus 

posicionamentos. Novamente a “segurança pública” foi relembrada como uma urgência a ser 

revista e o termo mais enfocado foi o “trânsito em Goiânia”, este é um tópico que deixa os 

entrevistados preocupados, pois na visão do funcionário público este é um assunto que sempre 

é pautado em programas eleitorais, porém as figuras políticas não propõem um plano palpável 

e plausível de execução para desafogar o trânsito nas ruas de Goiânia que é considerado pelo 

entrevistado como “abominável!”. 

Os líderes locais têm exercido cada vez mais influência na hora do eleitor decidir em 

quem votar. Esta uma afirmação que os próprios entrevistados ressaltaram quando 

perguntados quais seriam os meios de comunicação ou líderes de opinião que eles levavam 

em conta para ficarem informados acerca de um candidato ou contexto local. A internet, redes 
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sociais e meios de comunicação tradicionais também foram ressaltados. O grau de 

importância dado ao rádio e televisão foi gradativamente diminuindo na ordem de idade dos 

entrevistados. Dos quatro, o mais velho utiliza-se menos da internet para saber sobre política 

(apesar de reconhecer a gradual evolução destes meios) e a mais nova procura saber somente 

através das redes de relacionamento virtual. 

Quando questionados se os políticos atualmente deveriam possuir posição mais 

conservadora ou atual acerca de temas polêmicos e abertura as mudanças sociais, os quatro 

entrevistados enfatizaram a necessidade de construir ou manter uma visão mais inovadora e 

liberal. Um dos entrevistados afirma: “O momento, a sociedade mudou, o político tem que 

mudar isto para não ficar ultrapassado. Nada é estático! O candidato deve ter idéias 

avançadas, a fim de melhorar o coletivo”. 

Outro aspecto analisado foi a falta de importância por parte do eleitor em decidir seu 

voto em um candidato de acordo com o partido que este pertence. Os entrevistados foram 

unânimes ao afirmarem que os partidos políticos não são nenhum pouco determinantes na 

hora da escolha de seu candidato preferido. Dois dos entrevistados compartilharam da mesma 

opinião de que os partidos políticos não possuem mais ideologias fixas e praticadas, então não 

é algo a ser determinante. O entrevistado que é formado em Tecnologia em Eventos destaca: 

“Hoje em dia, os partidos não estão preocupados em praticar e divulgar uma ideologia que 

seja própria deles, mas sim em firmar alianças que atendam somente aos interesses 

particulares dos políticos que os compõem”. 

Em outra mão, os entrevistados também pouco conhecem sobre as funções dos 

representantes públicos. Somente o Jornalista que possui este conhecimento, ele justifica que 

entende a função de um vereador, devido ao seu trabalho em um órgão público. Porém os 

outros três informantes, até mesmo o que é formado em Direito, desconhece as atribuições 

pertinentes a uma figura pública como um vereador. 

 

Considerações Finais 

 O seguinte estudo se propôs a analisar quais são os fatores determinantes a formar a 

figura prototípica de uma figura política que possui a pretensão em se eleger a um cargo 

público na cidade de Goiânia. Foram apresentados temas que transparece a percepção de qual 

o cenário político vivido no contexto goianiense, ao se aliarem a parte teórica e empírica, por 

intermédio da entrevista semi-estruturada. 
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 Ao analisar com profundidade os tópicos abordados nas entrevistas pode-se chegar a 

algumas conclusões sobre quais os passos a serem trilhados por este político que pleita ser 

eleito para um cargo político na capital de Goiás. Mas primeiramente é de extrema 

importância compreender os fatores levados em conta para se chegar a este diagnóstico. 

Fatores socioeconômicos, culturais, faixa etária, região da cidade em que se reside e grau de 

escolaridade são de extrema importância para que as conclusões sejam entendidas.  

Quanto mais evoluída for a condição social e econômica do eleitor maior será a sua 

preocupação com segurança pública goianiense. Ainda em relação a este fator, os mais 

“afortunados”, que moram nas regiões mais nobres e valorizadas de Goiânia procuram por 

mais informações acerca de seus candidatos e procuram se integrar acerca da vida pública e 

privada de seu candidato, a fim de saber se ele é digno de sua confiança. Os mais ricos 

economicamente também possuem maior consciência de poder de seu voto, cobram por 

planos e metas a serem cumpridas. Há uma tendência a buscarem estas informações em meios 

de comunicação tradicionais, como o rádio e a televisão. Este público por possuir um grau de 

escolaridade maior, preocupa-se com questões mais ideológicas na hora de analisar o perfil 

dos candidatos. Além de se mostrarem com uma visão parcialmente liberal, mas com raízes 

no conservadorismo. 

Por outro lado, os entrevistados que possuem renda mensal mais baixa, também 

enxergam a segurança pública como um problema eminente, mas também procuram 

melhorias no transporte público e nas dificuldades de locomoção no trânsito goianiense. Para 

esta fatia de público, que não tem plena consciência das funções exercidas pelos políticos de 

sua cidade e não demonstram interesse em cobrar ou ao menos assistir o horário eleitoral, a 

ideologia partidária e o estudo do perfil e passado da figura política é algo acontece 

superficialmente, quando acontece. 

Uma boa oportunidade para os candidatos construírem uma imagem favorável diante 

ao público goianiense consiste em fazer um programa de campanha inovador, com idéias mais 

liberais, adequando-se as mudanças da sociedade. Elaborar uma propaganda eleitoral 

dinâmica e diferente, pois os eleitores entrevistados não costumam assistir o programa 

político gratuito, devido a não enxergarem dinamismo, interatividade e entretenimento neste 

tipo de programação. 

Por mais que os meios de comunicação tradicionais ainda sejam fonte forte de 

informação para política, para construir uma imagem ideal desta nova figura moderna, 

solicitada pelos informantes, os candidatos devem dar enfoque também nos novos meios de 



 
VIII Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

ficufg.blog.br/semic 

263 

comunicação tecnológicos e redes sociais, a fim de personalizarem e desenvolverem mais 

interatividade em suas relações com os seus respectivos públicos de interesse. Traçar 

estratégias para gerenciar, criar e melhorar a imagem na web é um desafio, mas também uma 

necessidade, uma vez que não é somente o público jovem que se encontra neste ambiente 

virtual. De acordo com os entrevistados, mesmo os com faixa etária mais avançada já 

começaram a procurar por informações sobre seus candidatos na rede. 

Após fazer esta pesquisa, pode-se chegar a conclusão de que o candidato a político 

ideal para os entrevistados goianienses deve apresentar uma visão e posicionamento  mais 

abrangente, moderna e liberal, devendo unir esforços tanto na esfera de meios de 

comunicação tradicionais e virtuais para divulgar sua plataforma de projetos, devendo 

também erguer como bandeira em seu programa de planos a serem executados: a segurança 

pública, que preocupa tanto os de renda econômica mensal mais alta quanto os de baixa; e 

estratégias e projetos que realmente mudem o trânsito e o transporte público na capital goiana. 

A imagem de pessoa séria e integra, com uma história política e pública é outro fator 

primordial, que pode decidir qual candidato será escolhido como o mais digno e com 

credibilidade a ponto de se tornar um representante dos direitos da sociedade.  
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Significando o que a televisão entende por cidadania: programas 

femininos87 
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Resumo 

Este artigo tem como parâmetro demonstrar uma pequena parte de uma pesquisa centrada na 

construção de sentido sobre o que a mídia tenta afirmar como sendo cidadania. Partindo dos 

estudos de dois programas femininos, Mais Você e o Hoje em dia, procuramos ver como 

esses programas ressignificam a cidadania e a colocam no patamar do consumo. Partindo do 

pressuposto de que a cada contexto histórico a cidadania adquire novos formatos e conceitos, 

queremos retratar como a mídia entende por cidadania, levando como recorte os programas 

femininos. 

 

Palavras-chave: Comunicação; cidadania; revistas femininas; televisão; ressignificar. 

 

 

Introdução 

O aparecimento de novas formas globais de tecnologia e comunicação em meados do 

século passado remodelou e diversificou a relação entre espaço e tempo na vida cotidiana das 

pessoas. A industrialização, globalização e as Guerras mundiais trouxeram mudanças nunca 

dantes apresentadas nem vivenciadas. O mundo passou de lento para acelerado, de som para 

imagem e som. Vivemos dentro desse mundo complexo e cheio de transformações tentando 

acompanhar o ritmo frenético com que o consumo chega, que a informação e as vivencias 

com novas formas sociais aparecem o tempo todo. Tentar ler a realidade, agindo de forma 

significativa é papel dos produtores de conhecimento. Percebendo como as novas mídias e 

tecnologias interferem na vivencia humana e quais as são as mudanças sociais que outrora 

não existia. 

E nesse mundo que acelerou tanto, muita coisa mudou, porém alguns conceitos 

continuam os mesmos para a sociedade que já não é a mesma. O conceito estudado nessa 

pesquisa é a palavra cidadania, que existe desde o principio das civilizações de Grécia e 

Roma, mas que já não é mais usada na prática como vemos na teoria. Portanto a palavra 
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cidadania se ressignificou e se transforma a cada dia, levando em conta, que nos dias atuais 

essa palavra tem um novo alicerce que dita as novas regras: a mídia. 

A mídia remodelou todo o espaço em que vivemos, temos um ciberespaço, onde a 

esfera pública ganha um novo jeito de ser discutida, mais rápida e instantânea. Novas mídias 

aparecem, o cenário se transforma e não estamos preparados para compreendermos as novas 

formas de comunicação utilizando alguns conceitos que são ultrapassados ou simplesmente 

que não se encaixa a nova sociedade. Como Tuzzo (2003) fala, antes a sociedade era 

comandada pelos 4p´s, pai, pastor, professor e político. Eles eram os formadores de opiniões e 

eram respeitados na sociedade por terem grande respeito. No cenário atual, o contexto muda 

com a entrada da mídia. O que passa a ser verdade é o que a mídia transforma em realidade. 

Ela remodelou os contextos, criou situações e ressignificou muitos conceitos. 

E o que verificamos com a palavra cidadania é que ela se transformou por todos esses 

anos devido as grandes mudanças ocorridas dentro do contexto histórico. Portanto, atualmente 

a cidadania não muda mais só com grandes revoluções, ela se transforma através da mídia e se 

liga cada vez mais ao capitalismo, ou seja, ao consumo. 

Toda pesquisa necessita de um caminho a ser percorrido com começo, meio e fim, para 

isso é necessário parâmetros que será a base de todo o percurso. Uma pesquisa sem noções 

básicas das trajetórias metodológicas se perde ou fica por várias vezes sem nexo e fim. E é 

sempre de grande importância que no trabalho cientifico sempre fique claro os percursos 

trilhados pelo pesquisador de forma a facilitar o alcance dos objetivos pré-estabelecidos.  

Nessa linha de raciocínio, para a consecução desta pesquisa teremos como premissa a 

noção de que a cidadania na mídia não é a mesma estudada nas teorias clássicas que tem 

como berço a Grécia e Roma. Hoje essa cidadania se ressignificao tempo todo, a cidadania é 

algo sempre inacabado e em construção. E grande parte dessas mudanças se dá devido a 

mídia, que aos poucos se apoderou dessa palavra e transformou seu sentido. 

Esta pesquisa é concretizada no âmbito de uma reflexão teórica da mídia, cidadania e 

comunicação. Essa pesquisa é apenas uma parte de uma pesquisa maior que está sendo 

construída para a apresentação final de conclusão de curso nível mestrado, por isso ainda se 

encontra em andamento os resultados finais que irão demonstrar mais claramente o que é 

cidadania nos programas femininos. Por hora, vamos articular nas teorias dos autores que 

falam sobre esse assunto e que tentam entender como a indústria cultural trabalha nesse jogo 

de ser cidadão, individuo ou sujeito. 
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Com isso o objetivo deste trabalho é discutir como as revistas femininas televisivas 

Mais Você e Hoje em Dia retratam a cidadania dentro do contexto dos programas, por meio 

de análise das mensagens veiculadas. Usando como metodologia a análise crítica do discurso 

do que a mídia tenta intitular como verdade, buscando assim por meio de um estudo 

questionador do que realmente está nas entrelinhas, o que não é dito ou o que não é 

comentado como sendo verdade. Segundo Tuzzo, em relação aos estudos da Leitura Crítica da 

Mídia: 

A perspectiva adotada, portanto, é que a contradição, a argumentação 

discordante, é o elemento básico para um verdadeiro crescimento social, mas 

também o motor de um pensamento dinâmico. Neste ponto emerge também 

uma relação dialética na relação entre a teoria e a prática – questão sempre 

presente nos estudos sobre comunicação – uma vez que a primeira atua sobre 

a outra, em um processo de questionamentos e negação/reação/contradição. 

(TUZZO, p. 5, 2014) 

 

A partir do momento que desconstruímos a realidade imposta pela mídia temos 

condições necessárias para pensar em novas propostas de mudança, no modo como podemos 

transformar essa realidade, onde a mídia impõe ou tenta impor no que pensar e no que 

comprar, ela vende ideologias. 

 

Escola de Frankfurt 

Compreender e estudar a mídia é sempre uma tarefa árdua e subjetiva, onde os 

caminhos trilhados podem ser muitos e também várias são as respostas obtidas, dependendo 

do panorama adotado. Aqui, nessa pesquisa vou embasar todos os estudos dentro das 

pesquisas da Escola de Frankfurt, tendo como base a teoria crítica desenvolvida pelos críticos 

Adorno e Max Horckheimer. Utilizo a teoria da Escola de Frankfurt justamente pelo conceito 

de Industria Cultural desenvolvido. Esse conceito irá servir de base fundamental para explicar 

porque os dois programas analisados irão usar grandes quantidades de propagandas 

persuasivas e o vício da própria mídia. Para entender a o termo Indústria Cultural: 

 

Tudo indica que o termo indústria cultural foi empregado pela primeira vez 

no livro Dialektik der Aufklãrung, que Horkheimer e eu publicamos em 

1947, em Amsterdã. Em nossos esboços tratava-se do problema da cultura de 

massa. Abandonamos essa ultima expressão para substituí-la por “indústria 

cultural”, a fim de excluir de antemão a interpretação que agrada aos 

advogados da coisa; estes pretendem, com efeito, que se trata de algo como 

uma cultura surgindo espontaneamente das próprias massas, em suma, da 

forma contemporânea da arte popular. Ora, dessa arte a indústria cultural se 

distingue radicalmente. (...) A indústria cultural é a integração deliberada, a 

partir do alto, de seus consumidores. Ela força a união dos domínios, 
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separados há milênios, da arte superior e da arte inferior. Com o prejuízo de 

ambos. (ADORNO; HORKEIMER, 1985) 

 

A Escola de Frankfurt surge dos estudos de principalmente dois autores, Theodor 

Adorno e Max Horkheimer. Moravam na Alemanha em plena segunda guerra mundial e como 

eram judeus se refugiaram nos Estados Unidos da América. Nos Estados Unidos os 

pensadores começaram a perceber que os regimes formalmente democráticos haviam 

tendências totalitárias, só que mascaradas. 

Foi nessa época que eles criaram o conceito de Indústria cultural, conceito esse que se 

propaga até os dias atuais, principalmente nos estudos ligados ao campo da comunicação, 

apesar desses autores não serem do campo da comunicação, muito se utiliza dos seus estudos 

nesse campo. Como Rudiger (2001) afirma: 

 

Referindo-nos aos pioneiros, primeiro ponto que devemos levar em conta, 

para bem entende-los, é que nenhum deles pertenceu, de maneira autóctone, 

ao campo da comunicação. Todos eles foram pensadores independentes 

cujos interesses se estendiam por diversos campos do saber. Agrupando-os 

havia apenas o projeto filosófico e político de elaborar uma ampla teoria 

crítica da sociedade. (RUDIGER, p. 131, 2001) 

 

Com isso, os frankfurtianos discutem o que acontece com a sociedade com a nova 

realidade imposta: o capitalismo. Adorno não negava que o meio técnico democratizava a 

cultura, sua crítica se centrava nos fatos de que essa disseminação da cultura tinha e tem na 

maioria das vezes um viés de exploração com finalidades capitalistas.  

Levando esse contexto de Indústria Cultural para dentro das mídias televisivas, 

percebemos uma grande indústria de ideias e materiais. A mídia vende suas próprias ideias 

para que o telespectador que não tiver um conhecimento crítico e uma educação 

emancipadora, se torne um viciado nas ideias e programas da mídia. 

Com o tempo a mídia se apodera da produção cultural, tornando grandes obras em 

mercadorias e assim, a produção cultural passa pela mídia através da publicidade. Publicidade 

para assistir um filme, comprar um Best-seller, se interessar pelas novelas que recontam 

histórias. A mídia faz com que quase tudo se torne mercadoria. Nas palavras de Rudiger 

(2001): A produção estética integra-se a produção mercantil em geral, permitindo o 

surgimento da ideia de que o que somos dependo dos bens que podemos comprar e dos 

modelos de conduta veiculados pelos meios de comunicação (RUDIGER, p. 138, 2001) 
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Cada vez mais com o passar do tempo, os pilares da sociedade, escola, igreja e família 

vão perdendo sua influencia e dando lugar para o que mídia intitula como verdade. A mídia 

passa a se estabelecer como o principal pilar da sociedade capitalista, ela dita as regras em 

todos os patamares.  

Os pensadores da Escola de Frankfurt, pilares do pensamento crítico não tinham aversão 

a mídia, mas sim o que ela provocava e ainda provoca. De acordo com Rudiger (2001) os 

pensadores frankfurtianos criticavam a cultura de massa não porque ela é popular, mas sim, 

porque boa parte dessa cultura conserva marcas de violência e da exploração. 

Os programas femininos televisivos analisados nesta pesquisa são totalmente inseridos 

na lógica da qual falavam os estudiosos da Escola de Frankfurt. Como indústria, a mídia 

precisa ter certeza que o telespectador terá o vício dela mesma, por isso ela se retroalimenta 

com notícias, com atores que fazem novelas e que vão aos outro programas da mesma 

emissora. Isso só fortalece ainda mais o fato de que a mídia se auto-cita constantemente.  

A mídia se auto alimenta o tempo todo. Quando analisamos a Rede Globo de Televisão 

percebemos que ela se auto-cita constantemente para tentar criar na cabeça do telespectador o 

vicio da mídia. Por isso quando um ator de novela das 20h00min vai ao programa da Ana 

Maria Braga falar sobre o seu atual papel na novela, a mídia demonstra o quanto é importante 

para a mesma, a retroalimentação, se firmando como uma indústria cultural. 

A mídia é considerada uma indústria, justamente pelo seu poder do vício nas pessoas 

que não teve ou não tem uma educação emancipadora, por vender a cultura como mercadoria 

e pela venda não só da ideia e sim, de produtos.   

Para mostrar a mídia como uma indústria cultural e analisar os dois programas sob um 

viés da Teoria Crítica, pretendo utilizar autores como os já mencionados Theodor W. Adorno 

e Max Horkheimer tendo como base o livro Dialética do Esclarecimento (1947). Utilizando o 

conceito de indústria cultural, criado por eles, para explicar como a mídia se articula e o 

porque ela se auto-alimenta o tempo todo. Alguns autores também norteiam o trabalho no 

quesito indústria cultural e Teoria Crítica, como Simone Tuzzo (2005), Rudiger (2001), 

Habermas (1984) em seu livro A Mudança Estrutural da Esfera Pública. 

Por voltada década de 70, surgiram inúmeras teorias, hipóteses e conceitos que estavam 

ligados aos processos comunicativos e que servem de base para pesquisas em comunicação 

até os dias atuais. Dentro desta pesquisa, irei utilizar como mais uma base teórica a Hipótese 

da Agenda Setting para explicar como os programas de televisão se pautam dentro de uma 
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agenda pré-estabelecida, as vezes, pela mídia ou as vezes pelo que a própria sociedade está 

discutindo.  

Os meios de comunicação não determinam e nem impõem o que pensar como propunha 

a teoria hipodérmica, mas sim, tentam influenciar sobre o que pensar e falar. Nesse ponto 

Hohlfeldt (p. 191, 2001) argumenta: “Ou seja,dependendo dos assuntos que venham ser 

abordados-agendados pela mídia, o público termina, a médio e longo prazo, por incluí-los 

igualmente em suas preocupações.Mas nem sempre a mídia é a autora do agendamento, 

algumas vezes a própria mídia joga em cena o que a população esta discutindo no momento.” 

E para falar na hipótese da agenda: 

 

A teoria da agenda se aplica particularmente aos conteúdos da imprensa, que 

apresentam ao público uma lista dos principais assuntos, próximos e 

distantes, dessa forma construindo grande parte da realidade social. Na 

perspectiva da teoria da agenda, a imprensa não diz as pessoas o que elas 

devem pensar, mas sobre quais temas devem pensar, o que não deixa de ser 

também uma forma de controle. Ou, ainda, os meios de comunicação e 

particularmente a imprensa, não agem no sentido de persuadir – ou não 

apenas neste sentido -, mas, ao formar uma agenda interpessoal, delimitam 

as possibilidades de o receptor ver e entender o mundo ao seu redor. 

(TEMER, TONDATO, TUZZO, p. 20, 2012) 

 

Analisando os dois programas destacados nesta pesquisa, o Mais Você e o Hoje em Dia, 

percebemos que os dois pautam a notícia tanto de acordo com esta sendo discutido entre a 

população como o que a mídia quer que se torne assunto de discussão possível entre os 

telespectadores. 

Esse cenário mudou bastante nos últimos anos. Percebemos que agora, principalmente 

com a inserção do ciberespaço dentro dos programas, há uma maior participação do 

telespectador para a construção de assuntos a serem discutidos pela mídia. O telespectador 

tem um espaço para pedir matérias, reclamar, dar sugestões e com isso de uma forma ou de 

outra participar do programa, mesmo que por várias vezes essa participação é manipulada. Os 

programas femininos possuem um formato de jornalismo de serviço. 

 

O termo que até onde foi possível pesquisar teve origem nos Estados Unidos, 

envolve uma expressão diretamente ligada às revistas femininas. Joffily 

(1984) define que o jornalismo de serviço é aquele que tem como objetivo 

“poupar tempo e/ou dinheiro” para o receptor. Eide (1997) assume que a 

função desse jornalismo seria “servir de guia” para o receptor, preparando-o 

para agir como consumidor racional de produtos, serviços e direitos sociais. 

(TEMER e TONDATO, p. 97, 2009) 
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Lembrando que o objetivo que norteia esse trabalho é analisar como a cidadania é 

proposta nos dois programas femininos estudados, Mais Você e o Hoje em Dia. Como esses 

programas tem dos seus focos a presença do jornalismo de serviço a cidadania está inserida ao 

jornalismo de serviço. Em se tratando de jornalismo de serviço: 

 

Televisão e Programas femininos  

A televisão no Brasil foi um dos fenômenos mais importantes do século XX, sofrendo 

mudanças surpreendentes como a transformação da tela preta para colorida. As imagens 

mudaram a maneira de perceber e de significar pessoas.  

A televisão chega no Brasil em 1950, por meio do empresário Assis Chateaubriand e 

logo ganha espaço nessa terra, chegando a ocupar o quarto país do mundo a ter o maior 

número de televisores. E em se tratando do Brasil: 

 

Essa televisão segue em parte os caminhos trilhados pelo rádio, que no início 

se constituiu como sociedades por assinatura, mediante o pagamento de 

mensalidade, mas que logo adotou um modelo comercial, com 

financiamento indireto através da publicidade. Um papel importante na 

adoção desse modelo foi o das agencias de publicidade norte-americanas que 

se instalaram no país a partir de 1929, seguindo multinacionais que aqui 

abriam escritórios, como a Ford e a General Motors. A principal emissora da 

rádio brasileira, a Rádio Nacional, era pública. (CAPPARELLI e LIMA, p. 

64, 2004) 

 

Sem dúvida a TV continua sendo um dos mais importantes componentes da mídia de 

massa. O impacto que causou na sociedade desde o seu surgimento, a sua evolução já prevista 

desde a década de 60 por Mc Luhan, até sua transformação na década de 80 com o 

aparecimento das novas mídias que já preparavam um sistema multimídia nos anos 90, teve o 

poder de modificar os veículos anteriores a ela, reestruturando-os e reorganizando-os, e teve a 

força de continuar suprema diante de um quadro tecnológico e informacional inédito, imposto 

pela globalização. (TUZZO, p. 109, 2005) 

E logo, a televisão se transforma no principal veículo de comunicação de massa e o 

principal meio a disseminar ideias, consumo, maneiras de viver e etc. Com isso, tudo aquilo 

que está na televisão passa a se tornar verdade para milhares de pessoas e ao contrário, tudo o 

que não é veiculado pela mídia, parece nunca existir.  

Quando Bucci (2005) fala que é o que não é divulgado pela televisão é escuridão, isso 

soa com muita verdade. A TV consegue tornar verdade os fatos que noticiam, e fazer esquecer 

o que ela não dá importância ou simplesmente o que não divulga. Com isso, tudo aquilo que 
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está na televisão passa a se tornar verdade para milhares de pessoas e ao contrário, tudo o que 

não é veiculado pela mídia, parece nunca existir. Desde o começo demonstra seu grande 

poder de influência e principalmente a grande mudança que se estruturou no campo do 

consumo, o ingresso a modernidade sempre custa caro. De acordo com Temer, Tondato e 

Tuzzo (2012, p.78): 

 

Para a classe média urbana que já começava a engrossar a população 

das principais cidades brasileiras, a televisão era símbolo e modelo da 

modernidade, o farol para o mundo do consumo, para um modelo 

mais acelerado de consumo como qual grande parte dos brasileiros já 

flertava nos filmes importados, nas revistas e até mesmo no rádio.  

 

Portanto, para corroborar e formalizar os estudos ligados a televisão, vamos utilizar 

autores que estudam essa mídia, tanto os que são contra o uso dela quanto os que são de 

acordo. Autores como Pierre Bourdieu, Adorno para mostrar o que os autores que são 

contrários ao uso da televisão como conhecimento pensam dela. Esses autores vêem a TV 

como vendedora de mercadoria, promovendo o uso do consumo cada vez maior. Nesse 

sentido Pierre Bourdieu afirma: 

 

Ora, o tempo é algo extremamente raro na televisão. E se minutos tão 

preciosos são empregados para dizer coisas tão fúteis, é que essas coisas tão 

fúteis são de fato muito importantes na medida em que ocultam coisas 

preciosas. Se insisto nesse ponto, é que se sabe, por outro lado, que há uma 

proporção muito importante de pessoas que não lêem jornal; que estão 

devotadas de corpo e alma a televisão como fonte única de informações. A 

televisão tem uma espécie de monopólio de fato sobre a formação de 

cabeças de uma parcela muito importante da população. (BOURDIEU, p. 23, 

1997) 

 

Já indo ao contrário das ideias de Adorno, pretendo utilizar autores como Marcondes 

filho (1985), Tuzzo (2005), Silva (1991) que acreditam que é possível existir uma televisão 

com conteúdos e trocas de experiências de qualidade, a televisão pode ser levada a sério, 

dependendo do enfoque dado. Indo contrário as ideias de Adorno, Marcondes Filho ressalta: 

 

Já se foi o tempo em que se criticavam os meios de comunicação produtores 

da cultura massificada, por imporem novas necessidades. Não há 

necessidades falsas que forcem os receptores a fazer coisas que não querem: 

não há a ditadura dos meios, que os críticos dos MCM no passado 

ressaltavam. (MARCONDES FILHO, 1985, p. 5) 
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Entretanto por várias vezes e por muitos autores, me questiono o por que então o 

telespectador assiste a televisão todos os dias como forma de hábito? E por que ainda esse 

telespectador mesmo sabendo que pode ser influenciado continua assistindo aos jornais e 

dando credibilidade?  Silva indaga ainda mais questões: 

 

Contudo, se a mídia não é tão influente e manipuladora como se pensa; se os 

receptores não são necessariamente acríticos, apáticos e passivos em relação 

ao poder da TV; se existe um mínimo de senso crítico reelaborando os 

códigos veiculados; por que então os receptores assistem TV de forma tão 

freqüente e assídua? Por que a mídia – em particular a televisão – exerce 

grande poder de sedução em relação aos receptores, numa quase 

“dependência” em relação ao meio? (SILVA, p. 43, 2012) 

 

Eliseo Veron (2004) tem um estudo que me identifico para tentar explicar o porquê esse 

telespectador mantém um hábito de ligar a televisão todos os dias e assistir determinados 

programas. Lembrando que o nosso foco nesta pesquisa é a televisão aberta, e essa TV não 

tem de forma explícita programas destinados a determinados públicos, isso acontece de forma 

subliminar, a cada telespectador se direciona a determinado tipo de programação. Esse autor 

fala sobre o contrato de leitura que existe de forma não visível entre o receptor e a mídia.  

A noção de contrato de leitura nada mais é do que a busca de preservação do hábito de 

consumo de determinada mídia. E ao trazer esse estudo aos programas analisados percebemos 

que o público, que em sua maioria são donas de casa, sabem os horários dos programas e 

ligam a televisão justamente porque em tal canal está passando a Ana Maria Braga e em outro 

canal esta o Celso Zucatelli, Cris Flores e o Edu Guedes. Para corroborar ao entendimento em 

relação ao contrato de leitura: 

O conceito de contrato de leitura implica que o discurso de um suporte de imprensa seja 

um espaço imaginário onde percursos múltiplos são propostos ao leitor em uma paisagem, de 

alguma forma, na qual o leitor pode escolher seu caminho com mais ou menos liberdade, onde 

há zonas nas quais ele corre o risco de se perder ou, ao contrário, que são perfeitamente 

sinalizadas. (VERON, p. 216, 2004) 

Como nesse trabalho teremos foco nas revistas femininas televisivas, pesquisarei sobre 

os programas femininos em geral para depois começar a pesquisa com foco nos dois 

escolhidos para esse trabalho, que é o Mais Você, veiculado na Rede Globo apresentado por 

Ana Maria Braga e o Hoje em Dia, veiculado na Rede Record, apresentado por Chris Flores, 

Edu Guedes e Celso Zucatelli. 
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A história da imprensa feminina começou bem antes da inserção da televisão, pois foi 

junto as revistas impressas e jornais que o mundo feminino começou-se a basear um modelo 

de vida a se seguir. De acordo com Temer (2009) o primeiro registro de imprensa feminina no 

Brasil, foi lançado no Rio de Janeiro, em 1827, chamado Espelho Diamantino. 

Jornalismo feminino é um termo utilizado para conceituar as produções jornalísticas 

voltadas para mulheres. Desde que surgiu no mundo ocidental, no fim do século XVII, o 

jornalismo voltado para esse público trouxe a destinação ás mulheres no próprio título do 

jornal, prática que persiste até os dias atuais. A maioria das publicações ou programas de 

rádio e TV femininos indicam claramente a que público se dirigem. 

Para compreender a história dos programas televisivos voltados para o público feminino 

é necessário entender como se deu a trajetória do jornalismo feminino no Brasil. Os primeiros 

registros datam do ano de 1827, veiculado no periódico O Espelho Diamantino, publicação 

essa, totalmente realizada por mulheres.  

No entanto, foi a Revista Feminina fundada em 1914 que deu um novo impulso para o 

setor. Temer (2005) afirma que a Revista Feminina introduziu um esquema comercial que 

incluía a fabricação e distribuição de produtos destinados ao público feminino. O crescimento 

das indústrias relacionadas à mulher, a ampliação da classe média e o crescimento do mercado 

interno fortaleceu o poder de vendas dos veículos destinados às mulheres.  

Assim como os programas femininos, os periódicos tinham matérias escritas por 

mulheres, tendo conteúdos marcados por temas como arte, moda, culinária, poesia, literatura e 

educação dos filhos.  

 

Nessa altura o rádio já se consagrava como um veículo de prestígio e assim 

como a recém chegada da televisão, começava a utilizar formulas 

consagradas pelas revistas para veicular programas destinados ao público 

feminino. (TEMER, 2005) 

 

O primeiro registro histórico que temos notícia sobre os programas televisivos feminino 

é “A Revista Feminina” da TV Tupi, que era apresentada por Lolita Rios. Logo depois foi 

criado “No Mundo Feminino” com Maria de Lourdes e Elizabeth Darcy. Esses dois 

programas foram exibidos no início dos anos de 1950, isso mostra que desde o começou a 

televisão se preocupou com o público feminino. 

Essa preocupação não surgiu aleatoriamente, pois desde o início da implantação da 

televisão brasileira realizada por um sistema privado e capitalista, preocupou-se em atingir os 

públicos específicos. Por isso, vemos os programas femininos inseridos nesse contexto desde 
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o surgimento, as mulheres que em 1950 administravam a casa e cuidavam do dinheiro que era 

dedicado a abastecer o lar.  

Outro programa que merece destaque era apresentado por Hebe Camargo no ano de 

1957: “O mundo é das mulheres”, veiculado na TV Paulista. Na época, os marcos históricos 

como a chegada da TV e pelo maior desenvolvimento da industrialização no país, o papel da 

mulher ainda não era visto como público-alvo, mas começava a ser inserida no mercado de 

consumo. 

Dentro deste cenário de revistas femininas desde o começo viu-se a mulher como 

grande potencial de compra. No princípio o papel da mulher era destinado somente a cuidar 

dos filhos e da casa, por isso, cabia a ela a compra e por várias vezes a necessidade de coisas 

novas para a casa. Com a mulher era destinado o dinheiro que resolvia os problemas da 

alimentação, utensílios, roupas. E em se tratando do programa Mais Você, apresentado pela 

apresentadora Ana Maria Braga, isso é bastante nítido. De acordo com Temer e Tondato 

(2009) 

 

A análise do programa Mais Você mostra que o modelo proposto para um 

programa feminino (e, consequentemente, o modelo imaginado de mulher) 

continua a se alimentar das atividades domésticas, com todas as suas ações 

prosaicas e banais. Trata-se da mulher que mantém a casa, não como 

provedora de recursos, mas como “compradora” de quase tudo, ou quase 

tudo, que a família necessita: um alvo propício para todos os tipos de 

merchandising que permeiam o conteúdo do programa. (TEMER e 

TONDATO, p. 106, 2009) 

 

Desde que as empresas sentiram a importância desse público, foi dedicado aos 

programas femininos um espaço especifico cada vez maior dentro das emissoras, revistas 

especificas e áreas nos jornais destinadas exatamente ao mundo das mulheres. Isso demonstra 

que a cada vez mais esses programas femininos se identificam como verdadeiros Shopping 

Centers. 

O vinculo entre cidadania e consumo é bastante evidente nos programas de televisão 

voltados para o publico feminino. Os formatos dos textos-programas do gênero feminino são 

híbridos do tipo informação junto a entretenimento, chamados por alguns autores de 

infotenimento. Os principais assuntos retratados nesses programas mais atuais são quase os 

mesmos do que se iniciaram na década de 80, e ainda tem majoritariamente temas sobre 

“coisas de mulher”, só que agora possuem um formato mais jornalísticos, conhecido como 

jornalismo de serviço. 
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Os programas atuais preocupam-se também em entrevistar profissionais especialistas 

em alguma área de conhecimento para o esclarecimento de dúvidas e informações que 

contribuem para o dia a dia da mulher que a eles assistem. A inserção desse especialista é para 

que a informação tenha veracidade e respeito, mas em diversas vezes quem assume esse papel 

de especialista é a apresentadora do programa. Os apresentadores do programa Hoje em Dia e 

Mais Você passam a ter o papel de formador de opinião, por isso, tudo que é dito nesses 

programas tem um alto grau de importância para seus telespectadores.  

A apresentadora dos programas femininos assumem uma postura de amiga confidente 

onde tudo o que é passado por ela, chega a telespectadora como verdade suprema e jamais 

contestada. Por isso, na hora em que a apresentadora oferece um produto como ótima 

sugestão, a telespectadora vai ser um alvo de compra maior, tendo em vista que o poder de 

persuasão é grande. 

 

Análise de Discurso Crítica 

Para se estudar o que os programas femininos Hoje em Dia e o Mais Você entende 

como cidadania e transmite isso aos seus telespectadores, utilizamos os estudos da 

metodologia da análise do discurso crítica. Essa análise vem a ser um estudo voltado ao 

questionamento crítico da vida social, um estudo de oposição as estruturas e as estratégias do 

discursos das elites: a própria mídia. 

Ao estudar a televisão percebemos que o tempo ela possibilita ao telespectador a 

sensação de que somente o que é transmitido na TV passa a ser verdade, a televisão assume o 

poder que dantes era dividido aos sistemas de poderes público. 

Os estudos em ADC segundo Fairclough (1992) surgiu por um grupo de linguistas que 

queriam analisar a linguagem que aliasse as teorias políticas, linguísticas e sociológicas, onde 

a essência seria temas ligados ao poder e a dominação da sociedade vigente. 

 

Entendo que as ideologias são significações/construções da realidade (o 

mundo físico, as relações sociais, as identidades sociais) que são construídas 

em várias dimensões das formas de sentidos das práticas discursivas e que 

contribuem para a produção, a reprodução ou a transformação das relações 

de dominação. (FAIRCLOUGH, 2001, p.117) 

 

Ainda permanece em um estágio embrionário a presente pesquisa levando em 

consideração à Análise do Discurso Crítica como metodologia, mas já é notório que essa 

permite uma perspectiva reflexiva das ideologias que o mundo possui. Ela tenta desvendar o 

que está incontido, incorreto, escondido ou subentendido por meio das palavras, do discurso. 
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Finalizando... 

Cada vez mais o conceito de cidadania é ressignificado pela mídia e atrelado ao 

consumo incessante. A mídia veicula produtos e formas de agir como sendo verdade a serem 

seguidas e compradas, como uma forte formadora de opinião. E por meios dos programas 

femininos isso fica cada vez mais forte, levando em consideração a forte presença de 

merchandising.  

Ao estudar os programas femininos começamos a perceber que nesses programas a 

cidadania é totalmente voltada à classe mais baixa da sociedade como se so fosse considerado 

cidadão o indivíduo pobre. A classe A e B são um estado mais avançado da cidadania ao 

contrario dos que não tem nem condições de ser considerados cidadão e chamados de 

subcidadãos. 
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Resumo 

Este artigo propõe um diálogo entre dois autores: Schwartzenberg, que analisa a comunicação 

política como mera representação de papeis capazes de atrair e manipular o eleitor/público, e 

Serge Moscovici, que em sua teoria das representações sociais discorda que o indivíduo seja 

mero receptor passivo diante da comunicação recebida. Analisaremos a propaganda eleitoral 

do candidato ao governo de Goiás no pleito 2014, Íris Rezende, objetivando verificar a 

existência de alguma representação proposta por Schwartzenberg, em sua obra O Estado 

Espetáculo, que enseje manipular o eleitor. Ao final identificaremos a presença do papel 

representado pelo candidato e aventaremos a necessidade de aprofundar este estudo em uma 

pesquisa empírica que nos permita verificar se a significação da mensagem política, feita pelo 

receptor, é concernente ao que os candidatos e seus marketólogos objetivam quando da 

elaboração da mesma. 

 

Palavras-chavePolítico; Comunicação; Representação Social; Imagem; Marketing Político-

Eleitoral. 

 

 

Introdução 

Dentre os procedimentos comunicacionais humanos, aqueles que envolvem temas 

políticos fatalmente carregam per se uma necessidade de maior atenção em suas significações 

e disseminações, pois alteram inequivocamente as relações sociais.Processos políticos, como 

as eleições majoritárias,impactam os cidadãos e lhes demandam algum nível de atenção para 

as mensagens, discursos e midiatizações dos papeis representados pelos candidatos que lhes 

desejam conquistar apoio e voto. 

Durante a construção da relação eleitor-candidato, indispensável para que exista um 

processo de reconhecimento, significação e adesão do eleitor em relação ao concorrente, é 

necessário que ocorra uma projeção da imagem (papel) deste candidato ao encontro da 

percepção do eleitor. A sobreposição do papel representado pelo postulante, que será 

                                                 
90Trabalho apresentado no GT 2 do VIII Seminário de Mídia e Cidadania (SEMIC) – Faculdade de Informação e 

Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 20 e 21 de outubro de 2014. 
91Pós-graduado em Gestão de Marketing e Comunicação. Membro da ABCOP (Associação Brasileira de 

Consultores Políticos). E-mail: marcos@mmarinhomkt.com.br.  
92 Doutor em psicologia pela PUC Goiás. Professor Efetivo do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da 

Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás. milsonprof@gmail.com 
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distribuído pelos canais de divulgação da campanha, com as representações ancoradas pelo 

eleitor sobre o político, poderá ocasionar, ou não, o voto.  A questão inicial que aqui aflora é: 

qual papel será representado pelo candidato e como essepapel será percebido pelo eleitor? 

Nossa análise percorrerá o trabalho de Rogér-Gerard Schwartzenberg (1978) que, em 

sua obra “O Estado Espetáculo” (1978), apresenta quatro possíveis papeis a serem 

representados pelo político em sua relação com a sociedade, nominados pelo autor como: 

Nosso Pai, Herói, Homem comum (Igual a todo mundo) e Líder “charmoso”. 

Considerando que o processo da comunicação perpassa a emissão e encontra seu 

propósito na recepção das mensagens, pretendemos verificar, sob a luz da Teoria das 

Representações Sociais de Moscovici (1961), como se processa a significação, pelo eleitor, do 

papel representado pelo candidato e como esta representação poderá direcionar a relação de 

ambos.  

É objetivo desta investigação o cruzamento da Teoria das Representações Sociais com 

as formulações propostas por Roger-Gérard Schwartzenberg (1978), a fim de verificarmos se 

há por parte dos políticos uma busca por representar papeis que chamem a atenção e 

conquistem os eleitores e, fundamentalmente, como os eleitores significam estes papeis. 

Partindo desta verificação, pretendemosdiscutir a pertinência ou não da utilização das 

proposições de Schwartzenberg (1978) na comunicação política das eleições 2014. 

Talvez a principal ferramenta de comunicação política-eleitoral ainda seja o programa 

televisivo, devido à sua abrangência e capacidade de carregar em suas produções múltiplos 

significados. Assim sendo, decidimos relacionar as teorias que aqui serão apresentadas com o 

material veiculado pelo candidato Iris Rezende (PMDB), durante o pleito majoritário de 2014, 

no Estado de Goiás. 

Ao final desta pesquisa, que não se encerra neste artigo, poderemos alcançar ahipótese 

de haverdissonância cognitiva por parte dos eleitores, devido à falta de sintonia entre o que é 

projetadopelo candidato e percebido pelos eleitores, e delineado pelas estratégias do 

marketing político e eleitoral, que auxilia nas decisões do político em campanha. 

 

O Estado Espetáculo 

A discussão sobre comunicação política nos atrai por ser sine qua non ao 

amadurecimento da sociedade, da própria política, de seus sistemas e métodos, como ao 

desenvolvimento dos meios e formas utilizados para a disseminação dos conteúdos políticos. 
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Schwartzenberg (1978) que à época era professor de Direito em Paris (Paris II), além 

de editorialista em jornais como o Le Monde, trouxe em sua obra uma visão bastante crítica 

sobre a forma e o uso das comunicações políticas. Afirmando que “a política deixara de ser 

ideias e se tornara pessoas, ou melhor, personagens”, apresentou-nos um racional 

preponderantemente maquiavélico como norteador das relações políticas, principalmente 

aquelas que são mediadas. O autor nos mostra que o papel representado pelo ator político não 

é de fato seu reflexo, mas uma idealização deliberada, que enseja encontrarrecepção e 

significação coerentes ao seu objetivo. 

Relacionando a representação política, no sentido de encenação do papel assumido 

pelo político em suas relações sociais, com a conquista e manutenção do poder, o autor nos 

diz que “o homem político vem procurando cada vez mais impor uma imagem de si mesmo 

que capte e fixe a atenção do público” (1978, p. 3). Em um ato de representação, 

aparentemente semelhante ao modus operandi da publicidade, o homem político busca 

ofuscar defeitos e ressaltar qualidades, independente de possuí-las ou não, que são oportunas 

ostentar. Aparentemente trata-se de um grande exercício de representação, que cria uma 

relação simbiótica entre o homem e a imagem que representa. O autor afirma que: 

 

O homem político deve, portanto, concordar em desempenhar de uma 

maneira duradoura o personagem em cuja pele se meteu. Precisa aceitar 

ajustar-se à imagem de si mesmo divulgada pela propaganda. Assim vive 

ele, aprisionado num emprego determinado, como um ator, e escravo de seu 

próprio mito. (SCHWARTZENBERG, 1978, p.6) 

 

A mediação da imagem política ocorre desde a antiguidade, perpassando o 

miseenscéne dos discursos na ágora, à utilização de efígies cunhadas em moedas que 

disseminavam a imagem dos imperadores e reis, às veiculações pela imprensa escrita do 

século XIX, até chegar aos “mass media: a “grande imprensa”, o rádio e a televisão, 

alcançando à indústria do espetáculo político, animado pelos campaign managers.” (1978, 

p.125) 

Apontando ter havido um abandono do discurso politizado em detrimento da 

necessidade de superexposição de um papel capaz de atrair e conquistar o público, o autor nos 

apresenta quatro papéis que considera serem os usuais dentro do repertório político, e que não 

necessariamente evidenciam características pessoais de seu intérprete.  
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HERÓI 

Um dos papeis reconhecidos pelo autor é o de Herói. Sugerindo que este seria o sonho 

de representação dos grandes políticos, Schwartzenberg o define como sendo “o homem 

excepcional, fadado ao triunfo, e depois à apoteose. O homem das façanhas, do entusiasmo e 

da glória. Em suma: o ídolo proposto ao culto dos mortais. É o salvador, quase o messias”. 

(1978, p. 11) 

Com características que o elevam sobre os demais homens, o Herói surge 

principalmente em momentos de grande desespero, como guerras e crises econômicas e 

sociais. Sua principal função é resolver o problema. Envolto em uma mística que lhe confere 

poderes quase sobrenaturais, além de um distanciamento do povo que passa a admirá-lo e 

segui-lo como a um general, este papel se funda no culto ao personagem, no orgulho e 

distanciamento que impõe aos seus seguidores, impedindo-os de lhe perceberem fraquezas e 

humanidades. 

O culto ao personagem é que o torna poderoso. Podemos resgatar a imagem de Adolf 

Hitler93, que potencializado pelas estratégias de comunicação elaboradas por Joseph 

Goebbels94 assumiu uma aura sobre-humana capaz de conquistar apoio do povo alemão para 

se por em guerra com o resto no mundo. O personagem adquire força e representação 

tamanhas que se sobrepões a ideologias e bandeiras, tornando-se ele mesmo a própria causa 

pela qual as pessoas lutam. 

 

Além do esplendor e do sonho, o herói também fornece a certeza. Tendo 

domínio da segurança, ele ajuda a vencer a angústia, a incerteza dos períodos 

difíceis e de mudança. Atrás de seu guia, o povo se sente seguro. Porque o 

herói não pode errar. Ele sempre enxerga mais longe, mais claro e mais 

certo. (1978, p.15) 

 

Representar este papel demanda muita estratégia e elaboração em sua comunicação, 

mas fundamentalmente também depende que seu intérprete reúna características próprias que 

o tornem capaz de encená-lo e, principalmente, sustentá-lo perante seu público. 

 

 

 

 

                                                 
93 Líder do partido Nazista 
94 Ministro de comunicação no III Reich 
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O homem ordinário 

Antagonizando com o herói, o commomman, homem comum e banal, também é um 

papel cabível de ser representado no cenário político, segundo Schwartzenberg. O autor 

explica seu personagem como um homem: 

 

(..) sem brilhantismo, arrebatamento ou drama, é o campeão da 

normalidade. Nele, tudo é banal, comum, convencional. Nada que o 

distinga. É apenas oneofus, puro reflexo de nossas próprias pessoas, o 

presidente-espelho. Como se o eleitorado o houvesse criado à sua 

própria imagem. (1978, p. 43) 

 

Como alguém que emerge da massa para comandá-la, esse homem comum representa 

a ascensão do povo ao poder. Sem o brilhantismo e os feitos sobre-humanos do herói, esse 

personagem simples apresenta uma reaproximação do povo com o poder, principalmente 

quando sucede o primeiro. Adepto do igualitarismo, este personagem representa a massa, se 

comportando e reproduzindo o senso comum.  

Aparentemente humilde, distanciando-se da segurança representada pelos líderes 

“charmosos”, que veremos em breve, e da grande coragem e inteligência do herói, este 

homem se relaciona com seu público e se apoia nesta relação de identificação para guiá-lo. 

Um papel que, talvez, exija menos requisitos do seu intérprete por se calcar na 

mediocridade, apresenta-se viável em momentos de paz, ou para restabelecer as relações entre 

o povo e o poder que foram desgastadas pela figura do herói. “Os povos se cansam da 

autoridade heroica, com seus dramas e tempestades. De modo que, de início, eles acolhem 

com satisfação a autoridade de rotina, que traz consigo a calma e a tranquilização”. (1978, p. 

61) 

 

Líder “charmoso” 

Da mesma forma que o público se cansa da imagem do herói, assim o faz com o 

homem simples. Schwartzenberg afirma que: 

 

O homem comum – realmente comum – acaba cansando também, já que não 

pode servir de sustentáculo para as projeções. Identificando-se com ele, o 

cidadão médio não consegue elevar-se. Um é igual ao outro. Realmente 

igual. Ele não o faz sonhar. Pelo contrário: essa anti-star provoca tédio. Com 

seu prosaísmo e seu perfil baixo. Com sua monotonia. De início, a 

mediocridade atrai e transmite segurança. Depois cansa, dá náuseas. O 

eleitor-espectador se volta então para outro espetáculo, mais gratificante, 

mais divertido: o do líder “charmoso”. (1978, p.61) 
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Sendo assim apresentamos o Líder “charmoso”, um personagem que se diferencia 

totalmente dos dois já apresentados. Sendo associado pelo autor a uma imagem fraterna, de 

irmão, esse personagem se dedica a surpreender, cativar e agradar seu público. Ele “concebe a 

política como uma arte de sedução, se não como ofício teatral”. (SCHWARTZENBERG, 

1978, p. 62) 

Adequado a momentos de estabilidade política e cenários de paz, a imagem fraterna do 

líder “charmoso” tem como caraterística a solidariedade. Associa-se à democracia e luta 

contra o poder pessoal, contra os dirigentes opressores que tutelam o povo. É uma imagem 

ligada à juventude.  

 

Em primeiro lugar eles são carregados de diplomas, conferidos por 

universidades famosas ou grandes escolas. [...] Em segundo lugar, eles se 

ajustam aos mitos de seu tempo (a velocidade, a ação, o sucesso), à ideologia 

implícita veiculada pelos media e pela publicidade. Acima de tudo, eles 

possuem mobilidade. Ativos, dinâmicos, sempre em movimento. Eles 

personificam uma política do movimento da ação. (1978, p. 64) 

 

Posicionando-se entre o herói, com sua superioridade e capacidade de realização, e o 

homem comum, passível de gerar certo nível de identificação com o público, o líder 

“charmoso” precisa manter-se em vigília para não deixar que sobressaia outra imagem que 

não a sua. 

 

Nessa cultura do espetáculo, onde se vive de olhos cravados em alguém ou 

alguma coisa, o líder ou a estrela servem de pontos de apoio para a projeção 

dos sonhos e aspirações do público. Eles precisam, portanto, ao mesmo 

tempo, de simplicidade para que seja possível a identificação, e de 

superioridade – “distinção”, “classe” – a fim de permitir igualmente a 

valorização. (1978, p.68) 

 

Transparecendo jovialidade e estabelecendo uma relação fraternal com seu público, o 

líder “charmoso” atrai para si certa condescendência quando, devido a sua impetuosidade e 

sedução, possivelmente protagonize episódios insólitos. Quebra de protocolo, casos 

amorosos, descontração e popularidade são ações perfeitamente aceitáveis quando realizadas 

por este personagem.  
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Nosso Pai 

O passar do tempo e o próprio cansaço do ator político que decidiu representar o líder 

“charmoso” pode fazer com que essa imagem se distancie dos anseios do público. Além disso, 

mudanças no cenário internacional ou interno, que desestabilizam a segurança sentida pela 

população que era guiada por esse líder pode acelerar o desejo de troca dos eleitores. O autor 

nos diz que: 

 

Sobretudo quando o clima econômico ou internacional começa a se 

deteriorar. Sobretudo quando vai se delineando no horizonte alguma crise 

grave. O público se afasta então do irmão, considerando-o frágil e pouco 

aguerrido. Para se voltar para uma figura paternal, cheia de autoridade, 

muito mais tranquilizante. Há quem não o enxergue? Em tempos de crise, o 

futuro pertence aos sexagenários. O líder charmoso se desvanece em 

presença do pai. (1978, p. 82) 

 

Como pudemos verificar na apresentação dos papeis apresentados até aqui, cada 

contexto favorece uma representação específica. Momentos de crise pedem uma imagem que 

agregue segurança e proteção. “A imagem do pai tradicionalmente legitima o poder”. 

(SCHWARTZENBERG, 1978. P.83) 

 

Como medida de precaução contra angústias de presente, nós nos voltamos 

para os que evocam um passado calmo e vitorioso. Ao se sentir perdido, 

órfão, o povo se volta para o pai protetor, único capaz de tranquiliza-lo. [...] 

O velho é o homem do passado, cheio de sabedoria e razão, o homem tutelar 

que embala a tristeza de um povo, sentado sobre seus joelhos. (1978, p.85) 

 

O papel de pai é imbuído de sabedoria, conhecimento, competência e capacidade de 

enfrentar dificuldades e circunstâncias adversas com moderação e prudência. Servindo como 

referência para seu público, a este pai cabe a tutela do seu povo, o exercício da autoridade, e 

como diz o autor: “Ao pai cabe, antes de tudo, trazer segurança. [...] ele deve tranquilizar 

graças a sua vontade poderosa, a sua enérgica ascendência” (1978, p.87). 

Schwartzenberg critica a espetacularização da política e a teatralização das interações 

entre o político e o povo. Considerando esta teatralização da política e percebendo seu ápice 

nas campanhas eleitorais, onde o marketing elabora e veicula imagens a fim de conquistar 

votos, decidimos trazer para este estudo um exemplo capaz de materializar o que nos 

apresentou Schwartzenberg (1978). Apresentaremos neste trabalho a análise do programa de 

estreia do candidato Iris Rezende (PMDB) no horário eleitoral de 2014.  
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Além de verificar a aderência do material veiculado pelo candidato a um dos modelos 

de representação propostos Schwartzenberg (1978), ponderamos ser válido questionar quão 

passivo é o público diante desta encenação. Motivados pelo próprio autor, que afirma ser 

“primordial descobrir como levar o eleitor-consumidor a comprar o candidato-produto” 

(1978, p. 216), pesou-nos a necessidade de investigar como é a recepção dessas mensagens 

por parte do eleitor. Decidimos pesquisar este fenômeno através da Teoria das Representações 

Sociais. 

 

Teoria das Representações Sociais (TRS) 

Nosso estudo pertence ao campo da comunicação social, mais especificamente da 

comunicação político-eleitoral, pois busca entender a relação entre a mensagem política 

midiatizada no horário eleitoral gratuito e sua recepção e significação por parte do eleitor.  

Optamos por analisar o fenômeno da comunicação política, em sua interação com o 

público eleitor, pela lente da Teoria das Representações Sociais, que Moscovici95(1981) 

define: 

 

Por representações sociais, nós queremos dizer um conjunto de conceitos, 

afirmações e explicações originadas no quotidiano, no decurso de 

comunicações interindividuais. Elas são equivalentes, em nossa sociedade, 

aos mitos e sistemas de crenças nas sociedades tradicionais; elas podem até 

mesmo serem vistas como uma versão contemporânea do senso comum. 

(MOSCOVICI, 1981, p. 1) 

 

Estamos todos imersos em redes de transmissão de conhecimentos e informações, 

algumas com fundamentação científica, outras apropriadas pelo “senso comum”, que o 

mesmo autor interpreta como “aquela soma de conhecimentos que constituem o substratum 

de imagens esignificados sem os quais, nenhuma coletividade pode operar”. (p.3) 

É fundamental para entendermos a comunicação política em sua complexidade de 

formatação e disseminação em direção ao seu público alvo também pesquisarmos como esse 

público perceberá e significará a mensagem que lhe é direcionada. O eleitor, alvo da 

comunicação político-eleitoral, recebe essas mensagens em um contexto social, o mesmo que 

lhe circunda em todas as suas relações cotidianas. Sendo assim não podemos desconsiderar as 

possíveis interações e influências que a relação eleitor – grupos de pertença – mensagem 

                                                 
95Professor na École des Hautes Études em Sciences Sociales. Diretor do Laboratório Europeu de Psicologia 

Social. 
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político-eleitoral produzirá. Ao longo de sua obra Serge Moscovici afirma, segundo Campos 

(2014), que: 

 

Os indivíduos e grupos são os sujeitos que elaboram representações sociais. 

Deixa claro que elas só existem na interação entre o indivíduo e o grupo, na 

verdade o grupo é mediador da relação entre o indivíduo e sociedade; deixa 

claro que o sujeito é coletivo: de um lado são representações mentais ou 

psicológicas porque estão no indivíduo, mas só se mantém porque esse 

indivíduo está em um grupo que tem sua experiência na vida social. Assim 

são representações ao mesmo tempo, psicológicas (no sentido restrito) e 

sociais. (CAMPOS, 2014, p.1) 

 

Na obra de Moscovici fica clara a relação intrínseca entre o indivíduo e seus grupos de 

pertença quando falamos de produção de sentido sobre a comunicação por ele recebida. O 

autor nos diz que “a representação contribui exclusivamente aos processos de formação das 

condutas e de orientações das comunicações sociais”. (MOSCOVICI, 1976, p.75). 

O autor iniciou seus estudos no campo da Psicologia Social, em Paris, pesquisando a 

forma como os homens criam e compartilham suas percepções do mundo, suas realidades. 

Sua obra se funda na negação de uma noção pertinente às ciências sociais de que não existiria 

uma sociedade pensante. Moscovici (1981) criticava tal teoria: 

 

A outra forma de se negar que existe uma sociedade pensante é mantendo 

que grupos e indivíduos estão sempre e completamente sob a influência de 

uma ideologia dominante que é produzida e imposta por uma classe social, 

pelo Estado, pela Igreja ou escola, e que seus pensamentos e palavras 

refletem sua ideologia. Em outras palavras, os indivíduos por si mesmos não 

pensam e não criam nada de novo: eles reproduzem e são reproduzidos. 

(MOSCOVICI, 1981, p.2) 

 

Convicto da autonomia do indivíduo em relação à significação das mensagens que 

recebia, o autor afirma categoricamente que:  

 

(...) indivíduos e grupos são qualquer coisa, menos receptores passivos, e 

que eles pensam de forma autônoma, constantemente produzindo e 

comunicando representações. [...] estão sempre fazendo colocações críticas, 

comentando e fermentando “filosofias” não oficiais e espontâneas que tem 

uma influência decisiva sobre suas relações, suas escolhas, sua forma de 

educar suas crianças, fazer planos e assim por diante. (MOSCOVICI, 1981, 

p.2) 

 

Ao considerar a exposição feita até aqui sobre a TRS, ponderamos ser pertinente usá-

la na pesquisa que intentamos fazer quanto à recepção e significação da mensagem político-
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eleitoral que, segundo Schwartzenberg (1978), é formatada para ludibriar e manipular o 

público eleitor por meio dos papeis representados pelos candidatos, a fim de questionar se são 

mesmo os eleitores meros títeres nas mãos de marketeiros e políticos em campanha.  

 

Metodologia 

Se como diz Moscovici (1981, p.1) “quando estudamos representações sociais, o que 

estamos estudando são seres humanos que pensam, e não apenas manipulam informação ou 

agem de uma determinada maneira”, podemos inferir que a mensagem político-eleitoral 

recebida durante as campanhas não encontra uma caixa vazia disposta a simplesmente alojá-

la.  

Mesmo que haja uma imagem política representada pelo candidato, elaborada por sua 

equipe a fim de ser introjetada no eleitor, é oportuno avaliarmos se há barreiras à aceitação 

desta. A construção das representações que fazemos do mundo que nos cerca perpassa 

processos dinâmicos, sendo dois os mais importantes para seguirmos em nossa pesquisa: 

ancoragem e objetificação.  

Usando o termo ancoragem o autor nos relata a necessidade que o homem possui de 

tornar o desconhecido em conhecido, para isso usando formas de comparação e categorização 

que lhe permitam apreender o significado de tal objeto e/ou ideia. 

Ao descrever o processo de ancoragem, o autor subdivide este instrumento em 

classificação e nomeação. Sobre o ato de classificação, diz: “é, pois, classificar e dar nome a 

alguma coisa”(MOSCOVICI, 1981). O autor ainda nos explica que: 

 

Classificar algo significa que nós o confinamos a um conjunto de 

comportamentos e regras que estipulam o que é, ou não, permitido, em 

relação a todos os indivíduos pertencentes a essa classe. [...] nós o 

confinamos a um conjunto de limites linguísticos, espaciais e 

comportamentais e a certos hábitos. (MOSCOVICI, 1981, p.63) 

 

Em relação à nomeação o autor nos diz ser impossível classificar sem atribuir nomes. 

Em busca de se relacionar com o que outrora era desconhecido, podendo assim ancorar-lhe 

um significado, o indivíduo e/ou grupo nomina esse objeto (pessoa, coisa) e lhe atribui uma 

representação. Essa nomeação produz três efeitos: 

 

(...) (a) uma vez que um nome tenha sido imputado, o objeto ou pessoa pode 

ser descrito e certas qualidades, intenções, etc., podem ser imputadas a ele; 

(b) pode ser distinguido de outros objetos ou pessoas pelas suas qualidades 
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ou imputações; (c) se torna sujeito a uma convenção entre aqueles que o 

utilizam e dividem a mesma convenção. (MOSCOVICI, 1981, P. 67) 

 

Sobre objetivação, o autor nos diz ser uma forma de tangibilização do que era 

desconhecido e, portanto, inexistente. Apresenta ainda duas fases para este processo: 

 

Na primeira fase, objetificar significa descobrir o aspecto icônico de uma 

ideia ou ser mal definido, isto é, fazer equivaler o conceito com a imagem. 

[...] A segunda fase, durante a qual um conceito é verdadeiramente 

naturalizado, se dá quando o percebido substitui o concebido e se torna sua 

extensão lógica. (MOSCOVICI, 1981, p. 11) 

 

Partindo dos pressupostos acima, podemos elaborar o seguinte raciocínio: todo 

eleitoré, antes de votante, um elemento participante do contexto social. Sendo assim, é 

possível aludir que já há em seu referencial alguma classificação e objetificação sobre 

políticos, política, candidato e eleição, o que empresta lentes que lhe farão enxergar e se 

relacionar com toda a comunicação político-eleitoral recebida através delas. 

Por ser nosso campo de estudo a comunicação social, neste caso específico a 

comunicação político-eleitoral, delimitou-se como universo desta pesquisa o pleito 

majoritário no Estado de Goiás em 2014. A fim de viabilizar a realização desta pesquisa, 

definimos como amostra o programa de abertura do candidato Iris Rezende (PMDB) no 

horário eleitoral gratuito, veiculado em 19 de Agosto do corrente ano. 

Inicialmente a análise será em direção de identificar a presença ou não de 

características que aproximem a imagem representada pelo candidato a alguma das propostas 

por Schwartzenberg (1978). Posteriormente intentamos confrontar essa representação 

objetivada pelo candidato com a significação e as representações possivelmente pré-existentes 

na mente de um grupo de eleitores. Neste caso, eleitores goianienses, situados na faixa etária 

entre 18 e 25 anos. 

Pretendemos com esse estudo levantar questionamentos sobre a consonância da 

imagem proposta por Schwartzenberg com a representada pelo candidato em seu programa 

eleitoral, e, principalmente, com as representações ancoradas e objetificadas pelos eleitores 

selecionados.  
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Análise darepresentação do candidato: 

Para este estudo decidimos usar parte do material veiculado pelo candidato Iris 

Rezende Machado96 que representava a coligação “Amor por Goiás”, composta pelos 

partidos: PMDB / DEM / SD / PC do B / PRTB / PTN / PPL. 

Pelo histórico do candidato Iris Rezende, podemos supor, partindo da premissa de 

ancoragem, que provavelmente já exista uma imagem consolidada na mente dos eleitores 

goianos, pelo menos entre a maior parcela, sobre o mesmo. No caso de haver alguma 

representação consolidada sobre o ator político em questão, será esta consonante com a 

imagem proposta pelo material de campanha veiculado no horário eleitoral no dia 19 de 

Agosto de 2014? 

Analisando o primeiro programa eleitoral veiculado pelo candidato, na tv, 

apresentaremos imagens e transcrições da narração reproduzidas na peça, para então avaliar 

possíveis semelhanças entre o estereótipo por nós aventado, o “Pai”, que seria uma 

manifestação da objetificação trabalhada por Moscovici, e o que foi veiculado.Segue: 

O tempo de televisão do candidato Iris Rezende era de 04 minutos e 18 segundos, 

soma dos tempos regulares dos partidos que compunham a coligação “Amor por Goiás”, de 

acordo com suas bancadas no congresso nacional. 

O primeiro vídeo exibido no programa eleitoral do candidato Iris Rezende 15 foi 

introduzido por uma animação gráfica em formato de pétalas se abrindo, com a seguinte 

narração: “Começa agora o programa de quem vai mudar Goiás para melhor, Iris Rezende 

Governador”.O programa se inicia com o locutor (em off) apresentando o candidato e 

ressaltando suas características.  

O candidato é introduzido com um homem de espírito jovem, disciplinado e 

experiente, um homem simples que sabe cuidar de gente (sic), e que colocou Goiás no 

caminho do desenvolvimento. Aqui já podemos perceber uma estratégia para driblar rejeições 

à idade do candidato, um octogenário, e uma busca por seus feitos passados durante suas 

gestões estaduais e municipais. 

                                                 
96Iris Rezende é candidato ao cargo de Governador de Goiás peloPMDB. Nascido em 1933, no município de 

Cristianópolis em Goiás, Iris Rezende Machado é formado em Direito pela Universidade Federal do Goiás e 

iniciou sua carreira política como Vereador de Goiânia, eleito em 1958. Em seguida foi eleito Deputado Estadual 

em 1962, e Prefeito de Goiânia em 1965. Voltou à política em 1982 sendo eleito Governador de Goiás e em 

1986 foi nomeado Ministro da Agricultura no Governo de José Sarney, permanecendo no cargo até 1990, 

quando foi reeleito Governador do Estado. Em 1994 foi eleito Senador e quatro anos depois se candidatou 

novamente ao cargo de Governador, mas desta vez terminou derrotado. Foi eleito Prefeito de Goiânia em 2004 

com 56% dos votos válidos no segundo turno e na eleição seguinte foi reeleito.  
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O candidato tem atributos sentimentais ressaltados, como: “Iris tem um bom coração, 

gosta de tomar cafezinho na casa da gente, e de proporcionar uma vida cada vez melhor para 

todos”. Tal mensagem tenta aludir a uma relação de proximidade e altruísmo, que também 

pode ser associada à figura de um pai. O material toma contornos bastante aproximados das 

elucubrações de Schwartzenberg(1978) em relação à imagem de pai, nos depoimentos das 

filhas do candidato, onde as mesmas ressaltam características como: cuidador, doce, protetor, 

presente, carinhoso, entre outros adjetivos. A fala da filha Ana Paula é bastante emblemática 

associando a imagem do pai, enquanto cuidador, à sua imagem de mãe na forma de cuidar dos 

próprios filhos, o que torna o candidato, enquanto avô, pai duas vezes.  

Programa veiculado em 19/08/2014 

A finalização deste programa inaugural, precedida de uma fala do candidato dizendo 

possuir um dom para a vida política, ressaltando suas conquistas e afirmando nunca ter usado 

o poder lhe conferido pelo povo e por Deus em benefício próprio, senão em benefício do seu 

semelhante, é emoldurado pala imagem do senhor Iris Rezende levando duas crianças pelas 

mãos - também uma construção passível de nos arremeter a cenas do imaginário das relações 

paternais. 

Programa veiculado em 19/08/201. 

 

Nos programas subsequentes, ainda no mês de agosto, podemos perceber a tentativa de 

consolidar a imagem de cuidador, atribuída ao candidato, e principalmente a afastar 

referências negativas motivadas pela idade avançada, reforçando os adjetivos: vigor, 
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disciplina e determinação. Nos próximos programas também são adicionadas cenas do 

candidato partilhando o café da manhã na residência de uma família humilde, na condição de 

homem merecedor de deferência, admiração e, talvez, certa devoção. Os programas passam a 

contar com ataques ao atual gestor estadual e em sequência à apresentação de fragmentos de 

propostas para solução das demandas destacadas. 

 
Veiculado em 22/08/2014.                                           Veiculado em 30/08/2014. 

 

Confrontando o material veiculado pelo candidato Iris Rezende com o modelo 

idealizado por Schwartzenberg (1978) de pai, percebemos certa sobreposição de papeis, nos 

parecendo coerente pensar que a imagem pretendida pelo candidato, provavelmente orientado 

por uma equipe de marketing eleitoral era, sim, paternal e tinha como fim adequar sua história 

ao momento atual e aos anseios dos eleitores. 

Ao observar a comunicação político-eleitoral como estratégia de marketing político, 

que aqui definimos como um “conjunto de técnicas e procedimentos que procuram adequar 

um candidato ao seu eleitorado potencial, procurando torná-lo conhecido do maior número de 

eleitores possível”, de acordo com Dilma Teixeira (2006), somos direcionados a uma etapa 

inexorável do planejamento de marketing: a análise do público-alvo.  

 

Conclusão: 

É sobejamente importante avançarmos nas pesquisas em comunicação política e 

marketing eleitoral, a fim de compreendermos o processo de elaboração das estratégias, e a 

pertinência destas, para cooptação do público eleitor.  

Este tema é concernente a dois assuntos que, efetivamente, condicionam a vida em 

sociedade: comunicação e política. Pelo viés da comunicação o aprofundamento deste estudo 

pode representar uma maior compreensão dos processos e percepções desencadeados pelo 

discurso político, e seu eco na sociedade. Pelo viés do marketing político-eleitoral, 
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compreender o que ocorre antes, durante e depois do momento em que o eleitor é impactado 

pelas mensagens estrategicamente elaboradas, pode contribuir para melhorias no 

planejamento das campanhas e escolha dos papeis a serem representados pelos candidatos. 

Não nos é possível, neste artigo, concluir se a estratégia do candidato Iris Rezende 

encontrou a recepção pretendida, quando de sua definição pela imagem do “pai”, de 

Schwartzenberg, pois isso demandaria uma investigação mais aprofundada, empírica e 

estruturada.  

A fim de alcançar todos os objetivos elencados no início deste estudo, propomos uma 

continuação desta pesquisa, a ser realizada como projeto a ser apresentado para admissão no 

mestrado em Comunicação da Universidade Federal de Goiás, onde poderemos receber as 

orientações necessárias e disporemos de tempo e ferramentas adequadas para levá-la a campo 

e assim contribuir com os avanços da comunicação política e eleitoral. 
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O estigma da Aids e o preconceito contra homossexuais97 
O estudo da discriminação contra homossexuais segundo a Teoria das Representações Sociais 
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Resumo 

O presente artigo propõe o estudo do preconceito contra homossexuais a partir da Teoria das 

Representações Sociais, proposta por Serge Moscovici. Acredita-se que esta teoria 

possibilitará a identificação dos diferentes aspectos que formam a representação social dos 

homossexuais e a compreensão da resistência da sociedade em aceitá-los. Tem-se como 

hipótese principal que o preconceito contra homossexuais em muito se deve ao estigma da 

Aids e à vinculação difundida pela mídia na década de 1980 entre o vírus HIV e a 

homossexualidade. 

 

Palavras-chave: Homossexualidade; Aids; Discriminação; Comunicação; Teoria das 

Representações Sociais. 

 

 

Introdução 

A proliferação do vírus HIV entre seres humanos no início da década de 1980 trouxe à 

tona a discussão sobre um dos maiores tabus da humanidade, a sexualidade. A chegada de 

uma doença sexualmente transmissível, assustadoramente contagiosa e letal, trouxe pânico à 

sociedade, que imagina estar livre das grandes moléstias que assustaram o mundo em séculos 

anteriores.  

A Aids então assume a caraterística de uma patologia moral, uma espécie de castigo 

divino para comportamentos proibidos e vergonhosos, para o sexo sem fins reprodutivos, 

apenas como busca de prazer. Como aponta Soares (2001, p. 86), a Aids “já havia se 

caracterizado como uma doença moral antes mesmo de ser mortal”. 

O primeiro registro oficial da Aids data de 1981, nos Estados Unidos, quando se 

descobriu que o elevado número de casos de homens homossexuais com Sarcoma de 

                                                 
97Trabalho apresentado no GT2 Cidadania e Leitura Crítica da Mídia do VIII Seminário de Mídia e Cidadania 

(SEMIC) – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 20 e 21 de outubro de 

2014. 
98Jornalista, especialista em Assessoria de Comunicação e Marketing e aluna especial da disciplina Estudos 

Avançados em Mídia e Cidadania do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Faculdade de Informação 

e Comunicação da UFG. 
99Doutor em psicologia pela PUC Goiás. Professor Efetivo do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da 

Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás. milsonprof@gmail.com 
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Kaposi100e pneumonia por Pneumocystis carinii101 era causado por uma doença até então 

desconhecida pela ciência. O primeiro agente etiológico, denominado vírus da 

imunodeficiência humana ou HIV-1, só seria identificado dois anos após essa constatação, em 

1983, seguido do HIV-2, o segundo agente etiológico, HIV-2, isolado em 1986 (LIMA, 

1996). 

A ciência não explica ainda qual a origem precisa da Aids entre os seres humanos. 

Sabe-se que os vírus HIV-1 e HIV-2 assemelham-se a uma família de retrovírus presentes em 

primatas não-humanos da África Sub-Sahariana. Segundo Hansen (2004), é provável que a 

transmissão do HIV de macacos para humanos tenha ocorrido entre 1920 e 1950 na África 

pelo consumo de carne do animal, via relações sexuais entre humanos e macacos ou por ritos 

culturais que utilizavam sangue animal. 

Antes mesmo de o retrovírus ser isolado, reportagens em todo o mundo e inclusive no 

Brasil, traziam informações imprecisas sobre a doença, desconhecida tanto pela sociedade 

quanto pela comunidade científica. A primeira delas foi publicada pelo jornal norte-americano 

The New York Times, em julho de 1981, sob o título “Câncer raro é encontrado em 41 

homossexuais”102. O texto não menciona especificamente a Aids, que ainda não havia sido 

descoberta, mas aponta que a maioria dos casos registrados de Sacorma de Kaposi eram entre 

homens homossexuais que haviam mantido relações sexuais com grande frequência e com 

diferentes parceiros. O médico entrevistado para a reportagem afirma ainda que não existia 

perigo aparente de contaminação entre pessoas “não-homossexuais”.  

O fato dos primeiros casos de Aids terem sido registrados em homossexuais, a falta de 

informação existente na época quanto à contaminação e prevenção, e a necessidade da 

sociedade em apontar culpados, fizeram com que a doença fosse imediatamente vinculada aos 

homossexuais e ao comportamento promíscuo.  

 

É claro que a ciência logo se deu conta de que o surgimento do HIV em 

pacientes homossexuais foi apenas uma coincidência e prontamente alertou 

para o fato de que todas as pessoas poderiam ser atingidas pela doença se 

não tomassem alguns cuidados. Mas o estrago já estava feito. (FERREIRA, 

2003, p. 106-107) 

 

                                                 
100 Tipo raro de câncer normalmente encontrado em pessoas com sistema imunológico debilitado. Atinge as 

camadas mais internas dos vasos sanguíneos e apresenta como sintoma lesões na pele e outros órgãos. 
101 Fungo que causa pneumonias principalmente em pessoas com imunidade debilitada. 
102 Disponível em < http://www.nytimes.com/1981/07/03/us/rare-cancer-seen-in-41-homosexuals.html> 
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A ligação entre Aids e homossexualidade, portanto, nasce nos primeiros anos da 

década de 1980 e perdura até os dias atuais, como aponta Ferreira (2003). Ligação esta que 

em muito se deve ao trabalho da imprensa, responsável por reunir e traduzir as informações 

do mundo científico para que a população pudesse se informar e se prevenir contra o vírus 

HIV. 

Como afirma FAUSTO NETO (1999), a mídia é um dispositivo de construção da 

realidade e contribuiu para a inteligibilidade da Aids junto à sociedade. A partir do que era 

publicado pela imprensa, a sociedade se informou sobre a Aids e formou a sua opinião acerca 

daquela nova doença.  

 

Uma característica da AIDS no Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, por 

exemplo, é que a nova enfermidade se torna conhecida antes que casos de 

AIDS fossem oficialmente reportados no país. Hebert Daniel (1991, p. 32) 

escreveu que a AIDS chegou ao Brasil antes da AIDS, em alusão ao fato que 

a mídia brasileira, em meados de 1981, começou a noticiar uma nova doença 

que estava surgindo nos Estados Unidos sendo que, no país, nenhum caso 

havia sido reportado (CANCER, 1981). Ou, como tão bem definiram Sérgio 

Carrata e Claudia Moraes (1985), ao descreverem a AIDS como um “mal de 

folhetim”.  (GALVÃO, 2002, p. 78) 

 

Enquanto a imprensa norte-americana noticiou mortes em decorrência da Aids antes 

que a comunidade científica identificasse e isolasse o vírus HIV, a imprensa brasileira 

noticiou as mortes que ocorriam em outros países, reproduzindo matérias de agências de 

notícia internacionais, antes que o primeiro caso fosse registrado oficialmente no país. A 

primeira matéria sobre o HIV foi publicada no Jornal do Brasil, em julho de 1981, e somente 

em 1982 foi registrado o primeiro caso de Aids no território nacional.  

Além de noticiar os casos de contaminação e informações oriundas da comunidade 

científica, a imprensa criava termos para designar a doença e para que seus leitores pudessem 

entender do que se tratavao vírus HIV. Termos que remetiam a outros males que assolaram a 

humanidade em séculos anteriores foram adaptados para a realidade atual. Jornais 

estampavam em suas capas e manchetes termos como “câncer gay”, “peste rosa”, “praga gay” 

ou “mal dos homossexuais”, em uma clara alusão ao câncer, à sífilis e à peste negra. 

Sontag (2007, p. 120) afirma que a utilização destas metáforas procurava vincular à 

Aids a imagem de uma doença que “não apenas era repulsiva e punitiva, como também 

apresentava uma invasão”. A palavra “peste”, por exemplo, é historicamente utilizada para se 

referir a doenças que além de enfraquecer, são motivo de vergonha para quem a possui. Desta 

forma, os termos “peste gay” ou “peste rosa” fizeram com que a Aids fosse “encarada ao 
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mesmo tempo como um castigo merecido por um grupo de ‘outros’ vulneráveis e como uma 

doença que potencialmente ameaça a todos” (SONTAG, 2007, p. 127). 

 

A associação da AIDS com homossexualidade e moral produziu uma crença 

de que a aquisição da doença por parte dessas pessoas é consequência de um 

ato deliberado e, portanto, são culpadas. Já as pessoas portadoras de câncer 

tiveram a má sorte de desenvolvê-lo sem terem cometido nenhum ato 

consciente que o justificasse. Assim, em relação a essas duas doenças passa 

a existir um grupo de culpados e outro de inocentes. Um que merece a 

própria doença e outro que é vítima dela. Um que mobiliza sentimentos de 

raiva e repulsa e outro que provoca pena e pesar. Claro que ambos os grupos 

sofrerão um processo de exclusão, mas cada um com uma trajetória 

diferente, com proporções distintas de dor e preconceito. Da mesma forma 

que no passado e muitas vezes ainda hoje a sífilis estava associada com a 

prostituição, a AIDS, por um erro histórico, vincula-se fortemente aos 

homossexuais masculinos. (FERREIRA, 2003, p. 107) 

 

A Aids assumiu então a caraterística de uma patologia moral, uma espécie de castigo 

divino para comportamentos proibidos e vergonhosos, para o sexo sem fins reprodutivos, 

apenas como busca de prazer. A homossexualidade, personificação destes comportamentos 

libidinosos, recebeu também o caráter de doença, um mal que precisava ser erradicado da 

sociedade.  

 

Estigma e preconceito  

Na busca por identificar e definir o que era o vírus HIV, logo após o registro dos 

primeiros casos da doença, a comunidade científica delimitou um grupo de risco de 

contaminação que incluía usuários de drogas, prostitutas, hemofílicos e homossexuais. Esta 

classificação era baseada na forma de contaminação do vírus HIV: troca de fluídos corporais, 

como sangue e esperma, que carregavam o vírus. 

Simbolicamente, o grupo de risco servia tanto para tranquilizar o restante da 

população, que se via livre da contaminação pelo HIV por não fazer uso de drogas ou por não 

ter um comportamento sexual considerado imoral, quanto para protegê-la dos “pecadores” 

que propagaram o mal da Aids em todo o mundo. 

 

A doença expõe uma identidade que poderia ter permanecido oculta dos 

vizinhos, colegas de trabalho, familiares e amigos. Ao mesmo tempo, 

confirma uma identidade, e, no grupo de risco mais atingido nos Estados 

Unidos num primeiro momento, o dos homossexuais masculinos, chegou a 

dar origem a uma comunidade bem como a uma experiência que isola e 

expõe os doentes a discriminações e perseguições. (SONTAG, 2007, p. 97) 
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Embora todos esses subgrupos tenham sido impactados negativamente pela 

classificação do grupo de risco, os homossexuais parecem carregar ainda nos dias atuais a 

maior carga por essa vinculação. “Até hoje um paciente com AIDS é visto com uma certa 

suspeita de também ser homossexual.” (FERREIRA, 2003, p. 106-107) 

Ainda que o grupo de risco tenha sido desmentido pela própria ciência pouco após ser 

adotado, sua ampla difusão pela imprensa já havia vinculado o vírus HIV a esse grupo de 

pessoas e marcado o imaginário da sociedade até os dias atuais. Os incluídos no grupo de 

risco da Aids, em especial os homossexuais, vivenciaram e alguns ainda vivenciam o estigma, 

o preconceito e a discriminação. “Mesmo que haja alguma consciência de certa falta de 

substância ou do caráter imperfeito da reconstrução, ela é mantida enquanto ela preserva 

alguma coerência entre o que é conhecido e o que não é conhecido.” (MOSCOVICI, 1981, 

p.8) 

Segundo Goffman (1980), o estigma é uma característica ou atributo que torna um 

indivíduo diferente dos demais. A característica em questão seria motivo de grande descrédito 

junto aos demais, considerada como um defeito ou fraqueza. O autor afirma que existem três 

tipos diferentes de estigma: aqueles ligados ao corpo, os que se referem às culpas de caráter 

individual e aqueles chamados por ele de estigmas tribais de raça, nação e religião. A 

homossexualidade carrega o estigma de culpas de caráter individual, quando há “vontade 

fraca, paixões tirânicas ou não naturais, crenças falsas e rígidas”, dentre outros aspectos. 

(GOFFMAN, 1980, p. 7) Entram nesta mesma categoria os distúrbios mentais, tentativas de 

suicídio e criminalidade. Já o preconceito se trata de uma postura ou ideia pré-concebida em 

relação ao que foge do padrão. São conceitos próprios de cada pessoa, mas que podem ser 

construídos segundo o que pensa a coletividade.  

No caso da vinculação entre Aids e homossexualidade, temos o encontro de dois 

estigmas: o estigma da doença mortal, transmitida sexualmente, que denigre e humilha seu 

paciente diante da sociedade; e o estigma do comportamento sexual impróprio, imoral, 

pecaminoso. Esses estigmas levam a preconceitos em vertentes distintas, impactando tanto o 

homossexual que é previamente classificado como portador do vírus HIV quanto o portador 

que é previamente considerado homossexual.  

 

Aids e homossexualidade segundo a Teoria das Representações Sociais 

Proposta por Serge Moscovici na década de 1960, a Teoria das Representações Sociais 

estuda como conceitos e impressões se formam a partir de processos comunicativos, seja por 
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meio da mídia seja por meio da interação interpessoal. As representações sociais são a 

representação de algo ou alguém em uma relação de simbolização, interpretação e, por fim, de 

significação. O sujeito identifica o não-familiar, classifica, nomeia e objetiva; é na objetivação 

que ele devolve ao mundo, por meio de opiniões ou ações,  a representação social formada 

acerca do não-familiar. 

A formação da representação social consiste na transformação do desconhecido, o 

universo reificado, em conhecido, universo consensual, necessariamente por meio da 

comunicação. Com o surgimento de uma nova doença altamente contagiosa e mortal, a Aids, 

a sociedade faz a ancoragem deste mal não-familiar com base no que lhe é familiar, os males 

que assolaram a humanidade anteriormente e que causam humilhação a que os porta, como a 

sífilis, por exemplo. Neste processo de internalização, classificação e nomeação do objeto 

(ancoragem), os estigmas e preconceitos vinculados à sífilis são transferidos para a Aids.  

 

Elaboradas como que ‘se tem à mão’, essas representações inscrevem-se nos 

quadros de pensamento pré-existentes, engajam uma moral social, faça-se ou 

não a amálgama entre o perigo físico e o moral. À liberdade do ‘sexo-

seguro’ opõe-se às ‘virtudes’ da tradição que aí encontra um novo cavalo de 

batalha, sustentado pela autoridade religiosa. Valores e modelos sociais 

carregam a palavra AIDS de conteúdos diferentes, a doença e suas vítimas. 

(JODELET, 1989, p. 3) 
 

Nota-se que a representação social da Aids, resultado da ancoragem e objetivação, está 

vinculada à promiscuidade, à comportamentos sexuais considerados inaceitáveis, em especial 

a homossexualidade. Desta forma, as representações sociais da Aids e da homossexualidade, 

assim como o estigma e preconceito enfrentados por portadores do HIV e por homossexuais, 

estão diretamente relacionados. Ambas são, segundo a divisão de Moscovici, representações 

sociais do tipo polêmicas, pois são geradas a partir do antagonismo entre grupos; o 

desfavorecimento de um grupo em detrimento de outro. O grupo dos não-doentes se sente 

mais saudável e protegido ao denegrir o grupo dos doentes; enquanto o grupo dos não-

homossexuais se sente mais hétero ao denegrir o grupo dos homossexuais. 

Jean-Claude Abric, também estudioso da Teoria das Representações Sociais, propõe 

que as mesmas são formadas por um núcleo central imutável e resistente, responsável por 

organizar a representação antes de devolvê-la ao mundo, e pelo sistema periférico, mecanismo 

que tem a função reguladora e protege o núcleo central. Esta proteção evita que opiniões 

consideradas “politicamente incorretas” sejam verbalizadas de forma que o sujeito seja 

coagido a mudar sua opinião e alterar o núcleo central de representação social. O sistema 
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periférico evita a mudança da representação social ao proteger seu núcleo central. Por isso, 

representações sociais dificilmente são alteradas, pois são protegidas por mecanismos 

conscientes. 

A zona muda das representações, conceito também proposto por Abric, também 

explica essa resistência das representações sociais à mudanças. Em respeito à normatividade 

social, o sujeito oculta o seu pensamento acerca de algo ou alguém. Essa omissão se dá 

conscientemente, como estratégia de defesa do sujeito quando sua opinião pode não ser bem 

vista socialmente. Devido à sua natureza, as representações sociais da Aids e da 

homossexualidade encontram-se na zona muda das representações, na qual o que é 

verbalizado nem sempre corresponde à realidade.  

Desta forma, embora aparentemente estas sejam questões já superadas, ainda que se 

afirme que homossexuais têm cada vez mais espaço positivo na mídia e que portadores do 

HIV não sofrem mais preconceito em seus locais de trabalho, a existência da zona muda das 

representações sociais deve ser considerada ao estudar ambos os casos. 

O estudo da relação entre Aids e homossexualidade no imaginário social passa 

necessariamente pela mídia, responsável por traduzir dados científicos e informar a sociedade 

sobre aquela doença até então desconhecida. Se a sociedade construiu a imagem da doença de 

acordo com o que recebeu de informação sobre ela, pode-se dizer que a mídia atuou nesta 

significação. Ao dar voz às fontes, ao metaforizar a doença, ao torná-la compreensível, a 

mídia atuou na construção da representação social da Aids. 

Segundo Jodelet (1989), a comunicação “é o vetor da transmissão da linguagem e 

portadora de representações”, pois incide sobre os processos de interação social. Embora 

existam outras formas de comunicação além daquela mediada por meios de comunicação de 

massa, é possivelmente na mídia que as representações sociais encontram a maior 

oportunidade de difusão. A mídia media as relações entre sujeitos, absorve as representações 

sociais já existentes e as compartilha. 

 

Metodologia 

O presente artigo propõe o estudo do preconceito contra homossexuais a partir da 

Teoria das Representações Sociais, partindo da hipótese de que o estigma da Aids ainda causa 

influência neste cenário. Para isso, será necessário entender como foram formadas as 

representações sociais da homossexualidade e da Aids, como se dão a ancoragem e 

objetivação de ambas e como as zonas mudas das representações influenciam na percepção do 
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preconceito existente. Propõe-se analisar o papel da mídia no início da década de 1980 – 

responsável pela difusão de termos como “mal dos homossexuais” e “peste gay” – e como 

essa representação se reflete atualmente.  

Para analisar a mídia, a metodologia utilizada será a análise de conteúdo a fim de 

identificar como a mídia informou a sociedade sobre a Aids no início da década de 1980. A 

técnica de evocações, metodologia de caráter qualitativo proposta por Abric, será utilizada 

para identificar os elementos que constituem as representações sociais da homossexualidade e 

da Aids na sociedade assim como a existência de uma zona muda acerca de ambas. Propõe-se 

a aplicação da técnica de evocações com pessoas selecionadas de forma aleatória, e não com 

grupos específicos, de forma a conhecer por meio de amostragem o pensamento da sociedade 

como um todo. 

 

Conclusão 

Ainda que já não fosse bem aceita pela sociedade cristã contemporânea, a 

homossexualidade passou a sofrer maior preconceito e discriminação após o advento da Aids, 

no início da década de 1980. Baseado no que liam nos jornais, que por sua vez se baseavam 

em informações científicas divulgadas precipitadamente, a sociedade vinculou a Aids aos 

homossexuais, culpando-lhes por ter espalhado este novo mal pelo mundo com seu 

comportamento promíscuo e imoral. 

Nos dias atuais, o preconceito contra homossexuais não apenas lhes impede ou 

dificulta o acesso à direitos, como é responsável pela morte simbólica e física de um número 

crescente de gays. Segundo dados do 2º Relatório sobre Violência Homofóbica no Brasil da 

Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República103, referente ao ano de 2011 e 

publicado em 2012, 4.851 pessoas foram vítimas da homofobia no Brasil, número 

possivelmente inferior ao real, já que muitas ocorrências não são notificadas.  

O combate à homofobia pressupõe um longo caminho, assim como o racismo que até 

hoje, mais de 120 anos após a abolição da escravatura, ainda não foi eliminado da 

humanidade. Entretanto, é preciso enfrentar o preconceito e garantir que os homossexuais, 

assim como quaisquer outras minorias, não tenham seus direitos humanos e civis negados 

devido à sua orientação sexual.  

Enfrenta-se a homofobia que leis que a criminalizem, mas também com o estudo 

aprofundado de suas causas. Por meio da Teoria das Representações Sociais é possível 

                                                 
103 Disponível em: http://www.sdh.gov.br/assuntos/lgbt/pdf/relatorio-violencia-homofobica-ano-2012. Acesso 

em 25 de setembro de 2014. 

http://www.sdh.gov.br/assuntos/lgbt/pdf/relatorio-violencia-homofobica-ano-2012
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conhecer os diferentes aspectos que foram a imagem da homossexualidade, porque a 

sociedade resiste em aceitá-la e insiste em negar-lhes direitos básicos, como o direito à vida. 

Esta teoria também pode auxiliar na comprovação da hipótese de que o preconceito 

enfrentado pelos homossexuais em muito se deve à sua vinculação com a Aids, há mais de 30 

anos. 

Este artigo, portanto, propõe o estudo do preconceito contra os homossexuais a partir 

da Teoria das Representações Sociais, contribuindo para o aprofundamento dos estudos sobre 

a questão assim como para a criação de políticas de enfrentamento à homofobia que sejam 

mais eficazes e menos impositivas.  
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Resumo 

Este artigo aborda os resultados de uma Pesquisa de Evocações realizada com objetivo de 

identificar as representações sociais da cantora e celebridade Britney Spears. O embasamento 

teórico perpassa a Teoria das Representações Sociais do pesquisador Serge Moscovici e as 

correntes oriundas desta. A pesquisa buscou identificar o consenso e o dissenso (DOISE; 

MOSCOVICI, 1991) destas representações e também a existência de uma Zona Muda 

(ABRIC, 1998). Os principais resultados indicam que as Representações Sociais da cantora 

circulam aspectos relacionados à música e a polêmica.  

 

Palavras-chave: representações sociais; zona muda; celebridade 

 

 

Introdução 

Este artigo tem como objetivo refletir sobre as representações sociais que perpassam a 

sociedade e constroem as perspectivas de vivencia dos indivíduos dentro da sociedade. Desta 

forma, entende-se que os estudos da mídia podem e devem ser pensados pelo prisma de outras 

áreas. A pesquisautiliza como bases teóricas e metodológicas estudos da Psicologia Social que 

envolvem a Teoria das Representações Sociais, desenvolvida pelo pesquisador francês Serge 

Moscovici (2003; 2012).  

Pensar as perspectivas comunicacionais por este viésimplica então na união de duas 

áreas que se complementam mediante a necessidade crescente em entender e explorar os 

indivíduos ligados às questões psicológicas, como aqueles que diariamente se relacionam de 

forma quase intrínseca, com os meios de comunicação. O trabalho procurou pensar na relação 

entre a sociedade, a mídia, as celebridades e as representações sociais. Primeiramente busca-

se apresentar as perspectivas teóricas e a tentativa de encontro entre conceitos de 

comunicação e de Psicologia Social. Em seguida, o artigo apresenta a metodologia e os 

                                                 
104Artigo apresentado ao VIII Seminário de Mídia e Cidadania no Grupo de Trabalho Cidadania e Leitura 

Crítica da Mídia.  
105Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Faculdade de Informação e Comunicação da 

UFG. E-mail: rhayssafernandesrp@gmail.com 
106Orientador do trabalho. Doutor em Psicologia. Professor do Curso de Comunicação Social - Relações Públicas 

e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG. E-

mail: milsonprof@gmail.com. 
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resultados de uma pesquisa realizada com o objetivo de descobrir as representações sociais e 

as representações midiáticas da cantora e celebridade estadunidense Britney Spears.  

 

A Teoria das Representações Sociais 

As representações sociais são um fenômeno que perpassa a vida social e possibilitam 

interpretações do mundo, enveredam o universo de interpretações e significações. Elas 

nascem, evoluem e criam as perspectivas que nos conduzem socialmente, em nas relações dos 

sujeitos com os grupos de pertença. Ao aderir determinada representação, encontra-se uma 

forma de interpretar objetos e situações diárias. Trata-se de um fenômeno comportamental, 

que se revela das interpretações e significações, e se refletem nas suas relações coletivas, com 

os grupos os quais as pessoas convivem ou os quais pertencem.  

A Teoria das Representações Sociais foi desenvolvida pelo pesquisador Serge 

Moscovici e é um avanço a Teoria das Representações Coletivas de Durkheim. Enquanto o 

segundo autor interpreta as representações de forma estável, Moscovici avança no sentido da 

construção e das variáveis que criam as representações na sociedade (MOSCOVICI, 2003). 

Moscovici (2003), aponta que as representações sociais sempre intervêm em nossas 

interpretações. O autor afirma que nossas reações são respostas aos estímulos, estão 

relacionadas à determinada definição, comum a todos os membros de uma comunidade a qual 

pertencemos “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). 

Spink (1993) afirma que as representações sociais são pertencentes às correntes que 

estudam o senso comum. A autora Denise Jodelet (2001), diferencia as representações sociais 

do conhecimento científico e as define como uma forma de conhecimento do saber de senso 

comum, embora afirme que ainda é um objeto de estudo legítimo, em decorrência de sua 

importância na vida social. 

As representações sociais integram um processo, no qual o saber científico passa para 

o senso comum, caracterizado pela objetivação e pela ancoragem. Para Moscovici (2003), o 

processo de ancoragem, é o que dá possibilidade de classificar e dar nome á algo. Nas 

palavras do autor, “ao nomear algo, nós o libertamos de um anonimato perturbador, para dotá-

lo de uma genealogia e para incluí-lo em um complexo de palavras específicas, para localizá-

lo, de fato, na matriz de identidade de nossa cultura” (MOSCOVICI, 2003, p. 66). 
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Já a objetivação nos permite transformar algo mais abstrato em algo mais palpável, ou 

seja, dar uma representação imagética, sendo assim a  

 

[...] objetivação une a ideia de não familiaridade com a de realidade, torna-se 

a verdadeira essência da realidade. Percebida primeiramente como um 

universo puramente intelectual e remoto, a objetivação aparece, então, diante 

de nossos olhos, física e acessível (MOSCOVICI, 2003, p. 71).  

  

Por este entendimento, as representações sociais nomeiam e tornam aquilo que esta a 

nossa volta palpáveis, transpondo-os para nossa realidade. Para entender e dar significado ao 

mundo, temos que simplificá-lo, torná-lo familiar, ou seja, reconstruímos o mundo à nossa 

própria maneira. Esta reconstrução da realidade é social e é elaborada de acordo com as 

características do indivíduo e compartilhada por grupos que possuem as mesmas 

características (RATEAUR, 2012). 

 

Nem todos os grupos sociais compartilham os mesmos valores, os mesmos 

padrões, as mesmas ideologias ou as mesmas experiências concretas. No 

entanto, todos constroem representações que são proximamente baseadas 

nisto (RATEAUR, 2012, p. 2). 

 

As representações marcam as pertenças sociais dos indivíduos que aderem a estas e 

que dão suas identidades e permitem estes mesmos indivíduos distinguirem “outros”, aqueles 

que não compartilham as mesmas representações e que aparecem como diferentes ou até 

mesmo inimigos (RATEAUR, 2012). Logo, as representações sociais marcam então a 

identidade e a identificação dos indivíduos dentro do contexto social e são apontadas como 

fenômenos cognitivos, ou seja, envolvem o ato de percepção, atenção, memória raciocínio, 

juízo. Podendo, então, considerar que estas envolvem a própria aprendizagem.  

Cada ser social constrói e comunica suas próprias representações. Moscovici (2003) 

salienta que pessoas e grupos pensam por si mesmos, comunicam suas representações e 

questões colocadas por si mesmos. 

As pesquisas de Moscovici deram origem à 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. 
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A Psicologia Societal De Doise: A Escola de Genebra e os Estudos Sobre o Consenso e 

Dissenso  

O pesquisador Doise é pertencente à Escola de Genebra, que busca explicações para o 

funcionamento da sociedade pautadas nos indivíduos e em sua disposição social, cujo 

objetivo se concentra em 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 (DOISE, 2002, p.28). 

 

O autor traz a abordagem societal das representações sociais e argumenta em seus 

estudos que as análises oriundas da psicologia e da psicologia social são um complemento 

necessário às análises sociológicas e o inverso também, ou seja, as explicações da psicologia 

social devem ser completadas por explicações sociológicas. Isto é o que permite a melhor 

compreensão dos jogos societais. As representações sociais aparecem por ser parte das 

construções sociais dos indivíduos e da construção dos funcionamentos da sociedade (DOISE, 

2002). O estudo das representações sociais necessita “que se coloque em relação os sistemas 

cognitivos complexos do indivíduo com os metassistemas de relações simbólicas que 

caracterizam uma sociedade” (DOISE, 2002, p. 30). O autor ainda aponta que as 

representações sociais são “princípios organizadores das relações simbólicas entre indivíduos 

e grupos” (DOISE, 2002, p.30). 

Doise e Moscovici (1994) buscaram explicar socialmente o dissenso e o consenso, na 

obra “Dissensions et consensus. Une théorie générale des décisions collectives” ao abordar os 

conflitos e as situações em que são necessárias escolhas. Para os autores, o consenso nasce 

quando os homens querem agir conjuntamente, ou seja, quando convivem socialmente. 

Muitos acreditam que o consenso pode ser oriundo do emblema de uma harmonia imposta 

pelas autoridades e algo fabricado pelas mídias de massa. Há uma crença que o dissenso é 

uma divisão, uma desordem social e desta forma é que nascem os dilemas e as buscas em 

discutir eticamente as decisões entre as diversas possibilidades aparentes para uma situação. 

Quanto mais forte o conflito em um processo de tomada de decisão por consenso, mais 

potentes são as decisões. A escolha aceitasocialmente é eleita pelo consenso como algo 

coerente ao que as pessoas sabem e acreditam como a única opção verdadeira. 

A escolha única pode também ser interpretada como uma imposição de um grupo que 

detenha mais poder social, ou até mesmo, por uma perspectiva em que, enquanto certos 



 
VIII Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

ficufg.blog.br/semic 

309 

sentidos se legitimam socialmente, outros podem ser deixados de lado. Neste processo, as 

opiniões vigentes suprimem as demais e isto remete a Teoria da Espiral do Silêncio, que 

aponta que os indivíduos seguem as opiniões e comportamentos que acreditam ser da maioria 

(NERY; TEMER, 2012). 

O consenso vai além do acordo e de uma adesão pura e simples. A convergência dos 

indivíduos alimenta a sua confiança mútua. Isso significa que tudo pode ser discutido, 

desafiado por atos ou palavras, embora dentro dos grupos, as pessoas sacrifiquem suas 

convicções e características, para buscar um entendimento que todos compartilham, ou seja, o 

consenso. O envolvimento coletivo dos indivíduos é aumentado pelas controvérsias, o que 

fortalece o grupo. Os pertencentes a um grupo parecem contrastar com outros grupos 

(MOSCOVICI; DOISE, 1991). 

 

A Teoria Estrutural das Representações Sociais  

Abric (1998) autor da Teoria Estrutural aponta a organização das representações 

sociais como uma característica, na qual estas representações se organizam em torno de um 

núcleo central que dá significado à representação. De acordo com o autor, este núcleo central 

é determinado pela natureza do objeto representado e pelas relações que o grupo mantém com 

este objeto. Estas relações são definidas pelas crenças, sistemas de valores e normas sociais 

que compõemo meio ambiente ideológico do momento e do grupo.  

Como característica, o núcleo central é resistente às mudanças e é o elemento mais 

estável da representação. Toda e qualquer modificação no núcleo acarreta uma transformação 

completa da representação. Os elementos que estão presentes no núcleo possuem, antes de 

tudo, uma dimensão qualitativa e estão ali presentes por sua capacidade de dar significado à 

representação (ABRIC, 1998). Ainda de acordo com Abric (1998, p.31) estão em torno do 

núcleo central os elementos periféricos que “[...] constituem o essencial do conteúdo da 

representação: seus componentes mais acessíveis, mais vivos e mais concretos”.  

O sistema periférico protege o núcleo central e permite a ancoragem da realidade, 

sendo que os dois são importantes e não sobressaem um ao outro (ABRIC,1998). O sistema 

periférico é consonante com as contingências cotidianas e possibilita que uma representação 

seja adaptada a vários contextos sociais. No núcleo central é encontrado o consenso das 

representações, constituindo sua base comum partilhada comumente. É graças a este núcleo 

que os membros de um grupo reconhecem um ao outro e diferenciar-se de grupos vizinhos e 

isto contribui em grande parte para a identidade social (RATEAUR, 2012).  
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Como identidade social, leva-se em consideração a Teoria da Identidade Social 

desenvolvida por Tajfel (1981), que pauta princípios para explicar as relações intergrupais dos 

indivíduos. Como identidade social, consideramos aquela parte do autoconceito do indivíduo 

que se deriva do reconhecimento de filiação a um (ou vários) grupo social, juntamente com o 

significado emocional e de valor ligado àquela filiação (TAJFEL, 1981 apud BRAGA; 

CAMPOS; TUZZO, 2012). Assim, entende-se que a identidade social é enquadra-se no 

processo em que se estruturam as representações sociais, pois em detrimento destas, os 

indivíduos se reconhecem como parte de um grupo e compartilham suas representações.  

Tajfel (1981) defende que, ao participar de determinado grupo o indivíduo detém sua 

identidade social. A teoria esta dividida em três conceitos: o primeiro conceito é o de 

categorização do individuo como membro de um grupo é uma condição preliminar dos 

fenômenos sociais de etnocentrismo. A identidade social pode ser entendida como o “nós” e 

constitui-se em comparação em diferenciação com os outros (definido como exogrupo); o 

segundo conceito é o de identidade pessoal, constituída pelas referidas imagens de si mesmo e 

se posicionam em um contínuo no qual em um extremo estão as características individuais 

(eu) e, na outra extremidade, as características sociais e categoriais (nós e eles); o terceiro e 

último conceito é o da comparação, através da qual as pessoas avaliam se os seus 

comportamentos e atitudes são socialmente aceitáveis (se estão dentro do "normal" e das 

margens ou limites socialmente definidos), isto é o que permitirá uma identidade social 

positiva (TAJFEL, 1981 apud CONSTANTINO, online). 

Desta maneira podemos entender que estas características se associam à própria 

função do sistema periférico, levando em conta sua operacionalidade e adaptação. Assim, os 

indivíduos através do sistema periférico concretizam as ações de mobilidade e mudança 

social, pois é este sistema quem permite tamanha flexibilidade. A categorização se enquadra 

pela ancoragem, ao classificar e dar nome aos grupos, na diferenciação uns dos outro, 

concretizando e dando lógica a uma representação. 

A mudança social demonstra também uma adaptação às evoluções da sociedade e 

estas informações referentes ao que é novo são dispostas no Sistema Periférico, pois estes 

permitem uma contemporização às transformações da sociedade.  

O reconhecimento dos grupos sociais permite a efetivação da funcionalidade do 

núcleo central e a adaptação às condições sociais pode demonstrar o sistema periférico como 

regente de uma função que adapta os indivíduos na sociedade. Abric (2005), também 

desenvolveu seus estudos em relação, a Zona Muda das representações sociais, que “[...] faz 
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parte da consciência dos indivíduos, ela é conhecida por eles, contudo ela não pode ser 

expressa, porque o indivíduo ou o grupo não quer expressá-la pública ou explicitamente” 

(ABRIC, 2005, p. 22). 

Como aponta Menin (2006), determinados elementos das representações são 

“mascarados” e para conseguir revelá-los são necessários métodos específicos de 

investigação, pois 

 

[...] para certos objetos, em certos contextos existe uma zona muda de 

representação social. Esta zona muda é composta de elementos da 

representação que não são verbalizáveis pelos sujeitos pelos métodos 

clássicos de coleta de dados (MENIN, 2006, p.44 apud ABRIC, 2003, p.61). 

 

Neste sentido Abric (1998), aponta que os elementos do núcleo central podem ser 

normativos ou funcionais. A dimensão funcional é atribuída aos elementos facilmente 

percebidos para a eficácia da ação, já a dimensão normativa é suscetível de privilegiar os 

julgamentos, estereótipos, opiniões admitidas pelo sujeito ou grupo social que ele se insere 

(MENIN, 2007 apud ABRIC, 2003). Os elementos que estão na Zona Muda são normativos, 

por estarem ligados a avaliações e valores, que aparecem como ilegítimos para o grupo cujo 

indivíduo pertence. Por este aspecto, encontramos na Zona Muda também a afirmação de que 

os elementos das representações presentes aqui são contra normativos, por irem contra valores 

morais de um determinado grupo (MENIN, 2006 apud GUIMELLI; DESCHAMP, 2000). 

As relações entre os grupos mediam-se e definem-se pelas características da 

Identidade Social, pois assim as pessoas identificam seu pertencimento dentro da cadeia 

social. Entretanto, podemos pensar também que estes elementos encontrados na Zona Muda, e 

dificilmente expressados pelos indivíduos, são ocultados pelos indivíduos para garantir sua 

sobrevivência como parte dos grupos. Assim, relacionamos então a própria Zona Muda com a 

definição do consenso (DOISE; MOSCOVICI, 1991), pois a chegada de um grupo a um 

consenso pode mostrar também que o pensamento individual possa ser suprimido. 

 

As Representações Sociais e a Comunicação Midiática 

Todas estas relações e condições podem e são mediadas pelos fenômenos da 

comunicação midiática, pois estes possuem respaldo, alcance social e quiçá permitem a 

reconhecimento dos grupos. As interpretações dos conteúdos midiáticos revelam uma maneira 

de pensar em como as representações sociais existem socialmente e como se deixam 

transparecer, ou não, pelos indivíduos. Além disso, a comunicação midiática participa 
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efetivamente na circulação dos sentidos sociais em uma perspectiva interacional, cujos efeitos 

são mediados pelas representações sociais dos indivíduos. 

Podemos entender que em sua configuração, a sociedade contemporânea também se 

define por um processo em que é midiatizada e produz suas representações a partir daquilo 

que é pautado nos meios de comunicação. Neste sentido, próprias celebridades da mídia, 

exprimem coletivamente suas representações e a sociedade tem suas representações em 

relação à celebridade.  

Os veículos de comunicação propagam a informação que chega aos indivíduos. Esta 

informação é processada e interpretada mediante fatores que se relacionam com a vida de 

cada uma destas pessoas. Para Thompson (2002), as mensagens transmitidas midiaticamente 

são recebidas por pessoas em contextos específicos, com um grau de interpretação 

diferenciado. A interpretação é ativa e dá sentido subjetivo, relacionando com outros aspectos. 

Além disso, o uso dos meios de comunicação permitemque as pessoas tenham acesso á 

conteúdos informacionais, cuja ocorrência se distancia da mesma condição de espaço e tempo  

É possível entender que as representações sociais veiculadas podem ou não ser 

validadas pelos discursos midiáticos. Mesmo com o alcance midiático em larga escala, 

emissores e receptores estão separados, o que torna o processo de difícil análise e a afirmação 

de que aquilo que é veiculado foi validado.  

 

Em situações de comunicação não interlocutivas, ou seja, situações 

monolocutivas (imprensa escrita, rádio, pronunciamentos na televisão, livros 

impressos, discursos políticos, peças publicitárias etc.), é mais difícil analisar 

o processo de validação, já que a instância de produção do discurso e a de 

recepção se encontram separadas no tempo e no espaço (BRAGA;CAMPOS, 

2012, p.39).  

 

Caracteriza-se como Situação Potencialmente Comunicativa aquela que “[...] consegue 

reunir as condições necessárias para reunir os interlocutores por interesses comuns pela 

interação” (BRAGA; CAMPOS, 2012, p. 39). Sendo assim, não é possível afirmar que as 

representações sociais veiculadas nos meios de comunicação são aceitas e compartilhadas 

pelos indivíduos. Há um processo psicológico complexo que envolve as experiências próprias 

desses indivíduos e o respaldo que dão para determinado veículo de comunicação, bem como 

a apropriação depende também do contrato de comunicação.  

O contrato de comunicação definido por Giglione (1983) propõe um modelo 

psicosóciolinguistico fundado em duas escolhas: de um lado signos, sujeitos e a sociedade que 

apresenta um conjunto de regras sistêmicas, por outro, o uso dos sujeitos de um sistema de 
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signos em conformidade com os contextos em um momento dado, que instruem o caráter 

potencialmente discursivo da relação, cuja transformação em diálogo regular é medida pelo 

uso de um contrato de comunicação. Esse contrato implica em 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, por sua compreensão individual, ou 

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

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

As representações sociais estão ligadas às relações dos sujeitos com as informações 

que recebem da mídia, tanto na produção quanto na recepção das mensagens. 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”.  

Na relação entre representações sociais e processos de comunicação midiática, 

entende-se a primeira como motor propulsor da segunda e a segunda como vetor da primeira, 

pois os meios de comunicação e seus conteúdos são fruto do trabalho de indivíduos, que 

possuem suas próprias representações, que são veiculadas. Braga e Campos (2012, p.40) 

pontuam “A circulação de conteúdos simbólicos garante aos veículos de mídia e as suas 

veiculações esse tão desejado grau de credibilidade de que a mídia carece para se construir 

como autoridade na criação de um discurso reconhecidamente válido”.  

Por conta da voz de autoridade, a mídia possui um respaldo social, referenciando 

diretamente as representações sociais dos indivíduos. As representações constroem-se 

coletivamente, ou seja, uma série de signos é responsável por permitir aos indivíduos dar 

determinadas representações, que resultam (não necessariamente) nos discursos, no 

comportamento, na forma de se efetivar no mundo e no pertencimento aos grupos sociais.Pela 

perspectiva midiática o contrato de comunicação se define pela apropriação, legitimação e 

compactuação dos indivíduos em relação à mídia.  

A própria construção das informações deve ser pensada a partir da sociedade, vez que, 

muitas representações pertencentes aos indivíduos, são veiculadas pelos meios. Em outras 

situações mídia leva as informações e os indivíduos constroem suas representações a partir de 

suas próprias percepções. Não devem ser desconsideradas a influência midiática e seu poder, 

tal qual potencializa e espetaculariza fatos, para fins mercadológicos, embora deva-se 

considerar que a mídia compõe possui poder totalitário sobre aquilo que pensam. 
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A seguir serão apresentados a metodologia e os resultados de uma pesquisa empírica 

que buscou identificar as representações sociais da cantora e celebridade Britney Spears.  

 

Métodos e Procedimentos  

A pesquisa se apropria de forma interdisciplinar de metodologias ligadas à Comunicação e à 

Psicologia. Tem-se como princípio a impossibilidade de separar os aspectos psicológicos de 

quaisquer processos que envolvam os indivíduos e suas construções sociais. O método 

utilizado foi a pesquisa qualitativa que proporciona uma melhor visão e compreensão do 

contexto do problema (MALHOTRA, 2010). Adotou-se a Pesquisa de Evocações, técnica que 

é utilizada no estudo das representações sociais, que busca identificar as representações de 

determinado objeto e ainda se há uma Zona Muda destas representações. Esta pesquisa 

consiste em pedir aos sujeitos a produção das cinco primeiras palavras ou expressões que lhe 

viessem à mente ao pensar no termo indutor e em seguida, hierarquizar as palavras em ordem 

de importância. Também foi utilizada a Técnica da Substituição que tem como objetivo 

diminuir as pressões normativas sobre o grupo “[...] por meio do deslocamento dos sujeitos do 

contexto marcado pela normatividade permitindo, assim, uma redução da implicação destes 

em relação ao discurso produzido” (OLIVEIRA; LESSA, 2007, p, 77). 

O instrumento utilizado foi o questionário e a aplicação ocorreu entre os dias 3 e 10 de 

setembro de 2013, levando ao total de 166 questionários. A amostra foi selecionada por 

conveniência, ou seja, a seleção dos elementos ficou a cargo do entrevistador (MALHOTRA, 

2010). O total da amostra selecionada foi de 125 questionários/formulários válidos. 

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).  

Para construir o Quadrante de Quatro Casas, com os 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. A autora também propõe a categorização, que é uma operação 

cujos elementos são classificados e reagrupados por diversos critérios. O critério utilizado foi 

o léxico, em que as palavras são classificadas de acordo com seu sentido. 
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Resultados: O Consenso e o Dissenso nas Representações  

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

entrevistados para a Pesquisa de Evocações. As palavras evocadas foram categorizadas, de 

acordo com seu léxico e distribuídas por frequência. 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 sociais do núcleo central, que obtiveram maior frequência de 

evocação na pesquisa. Os quadrantes inferior direito, inferior e superior esquerdo, designados 

sucessivamente pelas B, C e D elencam as evocações do sistema periférico.  

 

Figura 1: Quadrante de Quatro Casas elaborado com as palavras evocadas na Pesquisa de Evocações 

 
Fonte: Dados da Coleta 
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Com a análise das respostas, a partir de uma comparação entre a questão 1 e 3, foi 

identificada uma Zona Muda estruturadade forma velada. A pesquisa revela que as pessoas 

falam diretamente aquilo que pensam sobre a cantora, mesmo se tratando e coisas negativas, 

mas quando saem da pressão normativa o índice de expressões negativas é de fato maior. É 

possível que por ser uma celebridade e uma figura pública, cuja mídia expõe as pessoas não se 

incomodam, nem se sentem em situação de pressão ao expressar sua opinião sobre a cantora 

Britney Spears, pois quando falam por si, também evocam palavras ruins. Existe uma 

liberdade de julgamento, que talvez possa se explicar pela proximidade (criada pela mídia) 

que a sociedade tem em relação a uma celebridade.  

As pressões normativas parecem não existir, mas não podem ser desconsideradas e a 

as respostas não devem ser generalizadas. Muitas respostas tratam abertamente, tanto na 

primeira questão, quanto na terceira, e as respostas se assemelham. Entretanto, em outras, o 

que se observa é que as pessoas falam mais coisas negativas, fora da pressão normativa, ou 

seja, na questão 3. Entende-se que os meios de comunicação, ao reduzir as condições de 

espaço e tempo na propagação das notícias, também podem estar delegando maior 

proximidade entre as pessoas e as celebridades midiáticas e isto pode permitir uma liberdade 

para falar ou emitir a opinião sobre elas. 

 

A Ordem de Importância, o Consenso e o Dissenso das Representações  

 Após elencar os termos e palavras, os entrevistados colocaram em ordem de 

importância. A hierarquização permite entender como os sujeitos ordenam cognitivamente as 

representações. Os elementos desta casa integram a chamada Zona de Contraste, sendo 

enunciados por uma quantidade menor de sujeitos, os quais, por sua vez, referem-nos como 

muito importantes (ABRIC, 2003 apud OLIVEIRA; LESSA, 2007). 

De modo geral, o que foi considerado mais importante pelos entrevistados foram 

fatores ligados a Música e a Polêmica. Retomando a afirmação de que as representações 

sociais da cantora Britney Spears estão ligadas a sua música e as questões polêmicas. A 

hierarquização das evocações leva à compreensão que, assim como quantitativamente as 

representações mais evocadas foram a Música e a Polêmica, é também a isto ao que se dá 

mais importância. Isto permite entender que, de um universo de representações sociais 

identificadas, as pessoas identificam a cantora diretamente a música, que é a forma como ela 

entrou na mídia e um dos meios pelos quais se tornou famosa e as Polêmicas, que deram 

muita evidência a cantora nos meios de comunicação. 
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Doise (2002), afirma que as produções culturais e ideológicas da sociedade ou de um 

grupo dão significação ao comportamento e suporte as diferenciações sociais. Sendo assim, as 

representações identificadas na Pesquisa de Evocações fazem parte desta significação, por 

entender o comportamento dos entrevistados ao se referir à cantora, a partir da ideologia a 

qual se reportam. As definições do autor, ao apontar que as representações sociais são 

princípios que organizam as relações simbólicas dos indivíduos para com os grupos, 

permitem entender a própria relação que os indivíduos possuem em relação à que a mídia 

possui. Para o autor a convergência dos indivíduos leva-os a buscar o consenso nestas 

relações.  

No instrumento de coleta, a frase indutora “Quais as 5 palavras ou expressões que 

você acha que as pessoas diriam ao ouvir o nome da cantora Britney Spears” buscava 

identificar a Zona Muda das representações, mas também permitem observar se há um 

consenso dentro destas.Fora da pressão normativa os entrevistados indicam mais palavras 

relacionadas a fatores ruins, fato que não deve ser desconsiderado, mas as representações 

sociais da cantora nos apontam que a determinado grau de consenso entre aquilo que dizem 

pensar e aquilo que deslocam para o pensamento de outras pessoas. Ou seja, em ambas as 

induções foram evocadas palavras com semântica similares.  

Se compararmos as respostas da frase indutora “Relacione as 5 primeiras palavras ou 

expressões que lhe vem a mente quando você ouve o nome da cantora Britney Spears” com as 

respostas da frase indutora “Quais as 5 palavras ou expressões que você acha que as pessoas 

diriam ao ouvir o nome da cantora Britney Spears”, observamos a existência de um consenso 

nas respostas identificadas.  

Há um consenso entre os indivíduos e o grupo social, pois as repostas que buscam a 

opinião dos entrevistados e a resposta que buscam identificar o que os entrevistados acham 

que outras pessoas pensam apontam representações similares. Assim, os entrevistados 

parecem querer aproximar-se daquilo que julgam como mais próximo aos grupos sociais aos 

quais pertencem. Como nos aponta a Teoria da Identidade Social, percebemos aqui o 

reconhecimento e a filiação dos entrevistados, em relação ao autoconceito, verbalizado 

através das palavras/ expressões evocadas. Ao assimilar as representações do grupo a suas 

representações, os entrevistados podem estar também atuando em um processo de promoção 

do grupo, ao qual julga pertencer (mudança social). Além disso, ao associar suas 

representações as representações dos grupos, pelo processo de comparação (TAJFEL, 1981 
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apud CONSTANTINO, online), os entrevistados se colocam na condição de normalidade, em 

relação àquilo que pensam. 

Ao saírem da pressão normativa proposta pela questão 3 do questionário, as pessoas 

parecem manter uma opinião similar, algo que pode mostrar um nível de consenso dos 

grupos, mas não expressam algo diferente, ao apropriarem-se da condição de anonimato.. 

 

Considerações Finais  

O uso de uma pessoa famosa como objeto, teve justamente o intuito de refletir como 

os indivíduos se reportam em relação aquilo que é pautado nos veículos de comunicação e 

como eles compactuam com o que leem. A identificação da Zona Muda nesta pesquisa 

procurou entender se em relação a uma pessoa célebre, os indivíduos também deixam de 

emitir em seu discurso aquilo que realmente pensam.  

Os resultados apontam que os entrevistados dão importância aos fatores relacionados à 

Música e a Polêmica, em consonância entre a frequência das evocações e aquilo que as 

pessoas acreditam que os outros pensam. Desta forma, aquilo que foi mais evocado, também 

foi considerado como mais importante e há um consenso entre aquilo que pensam e aquilo 

que acham que os outros pensam. Estes dados dão indícios de que os entrevistados 

demonstram desejo de proximidade com os grupos aos quais pertencem, com base na 

identidade que está consternada em um reconhecimento do “nós” e ao comportamento 

coletivo. Ou seja, o conceito que os indivíduos fazem de si, se refletem em suas opiniões, e 

este conceito se origina do sentimento de pertencimento a um grupo.  

 

REFERÊNCIAS 

 

ABRIC, J.C. A Abordagem Estrutural das Representações Sociais. In: MOREIRA A. S. e 

OLIVEIRA, P. & D. C. (Orgs.), Estudos interdisciplinares de representação social. 

Goiânia: AB, 1998, p. 27-38. 

 

BARDIN, L. Análise de Conteúdo. Lisboa, Portugal: Edições 70, LDA, 2010. 

 

BRAGA, Claudomilson Fernandes; CAMPOS, Pedro Humberto Faria; TUZZO, Simone 

Antoniacci. Representações Sociais e Comunicação: A Identidade do Indígena na Mídia 

Impressa. Anais do XIV Congresso de Ciências da Comunicação na Região. Campo Grande, 

2012. 

 

BRAGA, Claudomilson Fernandes; CAMPOS, Pedro Humberto Faria. Representações 

sociais, situações potencialmente comunicativas e conflito: o caso da reserva indígena 

Raposa Serra do Sol (2005-2009). Curitiba: Appris, 2012. 

 



 
VIII Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

ficufg.blog.br/semic 

319 

DOISE, Willem. Da psicologia social à psicologia societal. São Paulo, Revista Psicologia: 

Teoria e Pesquisa, vol.18, n.1, p.027-035, Abr, 2002. 

 

GOMES A. M. T; OLIVEIRA D. C. Estudo da estrutura da representação social da 

autonomia profissional em enfermagem. Revista Escola de Enfermagem da USP [periódico 

na internet], São Paulo, v. 39 nº 2, p-145-153, 2005 

 

JODELET, Denise. As representações sociais. Rio de Janeiro: UERJ, 2001.  

 

MALHOTRA, N. Pesquisa de Marketing. São Paulo: MakroBooks, 2010. 

 

MENIN, M. S. S. Representação Social e Estereótipo: A Zona Muda das Representações 

Sociais. São Paulo, Psicologia: Teoria e Pesquisa, v. 22, n. 1, p. 043-052, 2006. 

 

MENIN, M. S. S. O aspecto normativo das representações sociais: comparando 

concepções. Cuiabá, Revista Educação Pública, v. 6, nº 30 p. 121-135, 2007. 

 

MOSCOVICI, S. & DOISE, W. Dissensões e consenso: uma teoria geral das decisões 

coletivas. Coimbra: Horizonte de Psicologia (Tradução de M. Fernanda Jesuíno), 1991. 

 

OLIVEIRA D. C.; COSTA T. L. A zona muda das representações sociais sobre o portador 

de HIV/AIDS: elementos normativos e contranormativos do pensamento social. Psicologia  

Teoria e Prática, Brasília, p. 73-91, 2007. 

 

RATEAUR, Patrick. Teoria da Representação Social. Tradução: Claudia Helena Alvarenga.  

In: Van Lange, P.A.M.; Kroglanski, A. W.; Higgins, E. T. (Org.). Handbook Of theories of  

social psycholog, v.2. Londres: SAGE, 2012.p.477-497. Título original: Social Representation  

Theory. Tradução não publicada. 

 

SFEZ, Lucien. Crítica da Comunicação. 4ª ed. São Paulo: Loyola, 1994. 

 

SPINK, M. J. P. As Representações Sociais como Formas de Conhecimento. Cad. Saúde  

Pública, Rio de Janeiro, p. 300-308, 1993. 

 

THOMPSON, John B. O escândalo político: poder e visibilidade na era da mídia. 

Petrópolis: Vozes, 2002. 

 

  



 
VIII Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

ficufg.blog.br/semic 

320 

 

 Raízes e Representações do funcionalismo público: Capitanias, Governo-

geral e Império107 
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Resumo 

Este paper, ainda em construção, discute e ilustra o processo de formação do funcionalismo 

público brasileiro, sobretudo suas construções imaginárias. Ao mesmo tempo objetiva 

construir um referencial teórico que comporte uma pesquisa mais ampla sobre o tema. Para 

tanto, foi realizado um movimento exploratório orientado pelas evocações livres, e com a 

adoção das técnicas de zona muda – substituição e descontextualização -, produzindo como 

resultado, ainda em construção, um servidor que não trabalha e tem estabilidade.  

 

Palavras-chave: servidor público; representações; administração; burocracia 

 

 

A história da formação do funcionalismo público no país não contabiliza tantos anos. 

Entre os seus primeiros desenhos, comumente as pessoas se referem à formação da máquina 

estatal brasileira com a chegada da família real portuguesa, fundamentalmente com a 

instalação da capital no Rio de Janeiro.  

Diga-se de passagem, porém, quando nos remetemos às capitanias hereditárias e 

posteriormente ao governo-geral, na então colônia de Portugal, já havia alguma forma de 

administração pública, mas incipiente, muito mais fundamentada em relações de poder e 

acordos selados entre um real escudeiro e a nação portuguesa.  De acordo com a historiadora 

Bicalho (1998),  

 

em contrapartida de inegáveis mostras de lealdade e vassalagem, a nobreza 

da terra das diferentes cidades e vilas coloniais reivindicavam para si um 

acesso privilegiado ao poder local na colônia, além de honras, foros, 

                                                 
107  Trabalho apresentado no GT Cidadania e Leitura crítica da mídia do VIII Seminário de Mídia e Cidadania 

(SEMIC) – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 20 e 21 de outubro de 

2014. 
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isenções e franquias que figuravam num "mercado de expectativas110" de 

reconhecimento e premiação por parte do Soberano. 

 

É preciso lembrar que, embora o governo-geral e o ouvidor-geral viessem a arbitrar 

entre os jogos de interesse e estabelecessem forte vigilância sobre os ouvidores-locais e mais 

tarde sobre magistraturas e população, esta tentativa de centralização do poder não coibiu o 

poder paralelo do sistema de capitanias hereditárias, da justiça privada regulada por 

interesses, sobretudo os de natureza econômica e política. 

O fim do governo geral e a vinda da família real estabelecem um marco na vida do 

Reino Unido a Portugal e Algarves. Os portugueses que acompanharam a corte portuguesa 

eram nobres, militares, profissionais liberais, etc, que haviam abandonado suas atividades em 

Portugal. Logo, o governo, instalado no Rio de Janeiro, viria a acolher este contingente, 

independentemente, muitas vezes, de suas qualificações, de suas possibilidades reais de 

desempenho. Sabe-se, contudo, que aos oficiais da Armada e do Exército eram destinados os 

postos mais elevados, enquanto outros recebiam bolsas, melhor dizendo, pensões ou outros 

benefícios custeados pela coroa. 

A história é marcada por avanços e recuos, os eventos atuais estão relacionados com 

fatos passados, que vão se alterando não de um minuto para o outro, mas de uma forma 

paulatinamente gradativa.  Das capitanias ao governo geral, do governo geral a capital 

Lusitana em solo brasileiro, é possível perceber que parte do cenário não é muito distinto, o 

favoritismo continua imbricado com o funcionalismo. Ausência de limites entre o público e o 

privado, além de forte tendência a uma proliferação de cargos públicos.  

 

Diálogos possíveis entre burocracia, serviço público e representações 

Foi, contudo, a reorganização do espaço geográfico e também a divisão de tarefas que 

possibilitaram a emergência da burocracia. Para Amaru Maximiano (2000, p.91) “é um 

estágio na evolução das organizações”. Quem esclarece este progresso é Motta (1979, p.65), 

sociólogo das organizações, passa-se de uma “cooperação simples para a cooperação da 

manufatura e, desta, para a cooperação da indústria”. 

Um desdobramento daquele pensamento de Maximiano (2000, p.91) desemboca nas 

organizações formais, pautadas “em normas explícitas que criam direitos e obrigações para 

seus integrantes”. 

                                                 
110 Bicalho esclarece que “a expressão ‘mercado de expectativas’ é aqui tomada de empréstimo do trabalho de 

FIGUEIREDO, op. cit., p. 482.” 
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O estabelecimento de direitos e deveres, por seu turno, surgiu da necessidade de 

divisar entre o certo e errado. O processo de urbanização, de produção estabelecia complexas 

relações sociais, “não é surpreendentemente [...] que os trabalhadores [...] sintam cada vez 

mais inseguros quanto ao que significa comportamento ético em suas organizações” 

(ROBBINS, 2005, p.20). 

De acordo com Motta (1979, p.63), “em qualquer esfera em que se desenvolvam, as 

organizações burocráticas têm como principal função a reprodução do conjunto de relações 

sociais determinadas pelo sistema econômico dominante”.  

Se por um lado Maximiano (2000) justifica a burocracia como forma de regular as 

organizações, Motta a inscreve como reprodutora das relações sociais.  É justamente a partir 

deste ponto que nos desperta para uma investigação do contexto cultural de tais relações. Em 

certo sentido, a investigação de crenças e valores dos grupos.  

Afinal, toma-se como ponto de partida o desafio de se debruçar sobre como são 

formados tais crenças e valores e de como se articulam com as práticas dos sujeitos políticos, 

como é determinante e como determina o comportamento e as atitudes dos indivíduos e 

grupos. 

Nestes termos, a burocracia no sentido substantivo ganhou qualidades, ou seja, 

adjetivos que, muitas vezes, traz à tona a problemática do serviço público. Acreditamos que as 

Representações Sociais (RS) possam auxiliar a compreensão acerca deste olhar estigmatizado 

lançado sobre o serviço público e, sobretudo os rótulos que abarcam o servidor público, 

tentando desvendar possíveis zonas de conforto tão arraigadas nos indivíduos, responsáveis 

por orientar e modelar certas condutas a tal ponto que se tornam resistentes às mudanças 

exigidas por um novo tempo. Trata-se de uma visão moral que “pode conduzir ao ostracismo 

e à rejeição”, visão de Jodelet (2001, p.2) acerca da representação da AIDS que pode ser 

aplicada ao servidor público. 

Nas palavras do psicólogo Serge Moscovici (1985, p.3), as “representações sociais 

tornam-se cada vez mais importantes enquanto que os sistemas unificadores que temos 

(ciência, religião, ideologia, o estado) se tornam mais mutuamente incompatíveis”. 

Complementarmente ao enfraquecimento dos elos de referência dos sujeitos, Jodelet 

(2001, p.3) afirma que “a falta de informação e a incerteza da ciência favorecem a emergência 

de representações que circulam de boca em boca ou rebate de um suporte midiático a outro”.  

Neste contexto, as RS são cada vez mais uma realidade próxima, percorremos o 

caminho daquilo que é representado, estamos – sujeitos do mundo social – no lugar daquilo 
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que é representado. Uma grande parcela do nosso conhecimento e do nosso comportamento, 

fruto daquilo que trocamos com o mundo social, é erigida pelas RS. Assim, as imagens que 

produziram o funcionalismo público brasileiro, os objetos e os conceitos existem a partir do 

momento que foram difundidos, disponibilizados e acessados no mundo social.   

A investigação empreendida por Moscovici (2003) buscou estudar o processo de 

interpenetração da psicanálise na sociedade francesa dos anos 50. Sergio Moscovici 

introduziu então o conceito de RS em psicologia social contemporânea, a tradição de um 

pensamento social sob influências de Piaget, Vigotsky e Lévi-Bruhl. A psicologia social 

estuda a RS como um campo socialmente estruturado, assim como estruturante da realidade 

social.  Moscovici (1985) trata a RS como um tipo particular de pensamento, cuja função é a 

elaboração e a organização dos comportamentos e das comunicações entre os indivíduos.  

Cumpre acrescentar que o termo RS é tributário da Representação Coletiva de 

Durkheim. Não obstante, se por um lado esta diz respeito à articulação de formas intelectuais 

mais rígidas, à classe mais geral de conhecimento, se se relaciona a processos 

demasiadamente arraigados, transmitidos de geração em geração, espécies de representações 

crônicas, que “são produzidas seguindo os procedimentos e a maneira própria das sociedades 

e das instituições em que elas se enraízam”, segundo Moscovici (2003, p.18). Por outro lado, 

a noção da RS é inerente às culturas mais modernas, mais voláteis e por que não dizer mais 

fugazes quando comparadas às Representações Coletivas. A despeito disto, Moscovici (2003, 

p.21) explica que “na evolução histórica, o vínculo entre cultura se relaxa e a sociedade passa 

a predominar sobre a cultura". Para Jodelet (2001, p.8),  

 

as representações sociais devem ser estudadas articulando elementos 

afetivos, mentais e sociais e integrando, ao lado da cognição, da linguagem e 

da comunicação, a consideração das relações sociais que afetam as 

representações e a realidade material, social e ideal sobre a qual intervêm 

 

Não é em vão que as RS expressam tanto um produto das relações sociais (na 

interação, o sujeito adiciona ideias), quanto uma força modeladora da realidade (as ideias 

passam a nortear as condutas). Os sujeitos categorizam os elementos do mundo social, 

modelando a própria conduta.   

 

Por representações sociais, nós queremos dizer um conjunto de conceitos, 

afirmações e explicações originadas no quotidiano, no decurso das 

comunicações interindividuais  [...] uma versão contemporânea do senso 

comum [...] se focaliza tanto na forma por que os homens pensam ou criam 
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suas realidades partilhadas quanto no conteúdo de seu pensamento”. 

(MOSCOVICI, 1985, p.1) 

 

As RS são um corpo organizado de conhecimento que emerge da relação cotidiana de 

trocas entre os indivíduos e grupos. É um acervo, um cardápio pré-existente que, ao receber 

mais ingredientes, é reelaborado e servido novamente ao mundo social. Moscovici (1985, 

p.5), de maneira relativamente simples, explica que RS torna o não-familiar familiar, 

suportado por dois processos – ancoragem e objetivação – que serão retomados mais adiante.   

As representações são cognitivas e ao mesmo tempo influenciadas pelas posições dos 

sujeitos no mundo social, fundamentando os modos de ação e a construção do consenso entre 

os sujeitos dos grupos.  Razão pela qual elas têm força normativa e identitária.  

Em outras palavras, as representações dão sentido ao mundo dos sujeitos e, portanto, 

ao mundo social. Surgem, pois, da necessidade de os indivíduos se posicionarem, adaptando-

se ao mundo social, segundo Moscovici (1985, p.14), há “um imperativo do pensamento 

humano decodificar cada símbolo que aparece no cenário social”.   

Para Jodelet (2001, p.5), as representações ligam o sujeito ao objeto, orientam as 

condutas, interferem no processo de conhecimento e do (re) conhecimento, apresentam 

características específicas,  

 

a representação mental, como a representação pictórica [...] dá uma visão 

desse objeto, toma-lhe o lugar [...] é, pois, a representante mental do objeto 

que reconstitui simbolicamente [...] como conteúdo concreto do ato de 

pensar [...] carrega a marca do sujeito e da sua atividade [...] caráter 

construtivo [...] que, comporta uma parte de reconstrução, de interpretação 

do objeto e de expressão do sujeito.  

 

Podemos entender que a representação é tudo aquilo que tem algum significado para o 

sujeito, que é traduzível. Nas palavras de Jodelet (2001), é um saber praticado. Com efeito, é a 

representação social de algum objeto e de um sujeito; simboliza, interpreta e dá um 

significado.  

Abric amplia a ideia, afirma que as representações se articulam em torno do núcleo 

central e dos sistemas periféricos.  O primeiro é de natureza rígida, consistente, resistente às 

mudanças e o último protege o núcleo central, consiste em mecanismos flexíveis para prover a 

adaptação do núcleo central ao ambiente.  

A externalização, reprodução ou compartilhamento é a concretização de uma ação, é, 

pois, o processo de objetivação.  
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Moscovici acentua a noção de representação como ciência do senso comum, RS 

consiste em captar alguma coisa do mundo social, internalizar e devolver, quando se está 

verdadeiramente interagindo como o mundo. E, ainda identifica os processos de objetivação e 

ancoragem.  

Jodelet (2001), além de sublinhar a RS como um saber praticado, descreve a 

representação dentro de um contexto cognitivo como um modelo de conduta socialmente 

inculcado ou ainda transmitido pela comunicação social. Este modelo de conduta não se 

restringe a heranças biológicas ou cognitivas, pois abarca principalmente a conduta que o 

sujeito desenvolve e devolve ao mundo social para fins de ressignificação.  

Denise Jodelet (2001) trata a representação ora como sujeito, ora como objeto. Neste 

ponto, Jodelet e Moscovici referem-se sempre a um grupo em relação ao outro.  Ela 

complementa que só é possível a representação quando há um objeto para ser representado e 

quando há um sujeito para representá-lo. Assim, estabelece a relação entre o sujeito e o 

objeto. Outros aspectos ressaltados por Jodelet (2001) dizem respeito à representação como 

forma de conhecer a realidade, e a tradução da conduta como modo de agir, pois a 

representação conduz o sujeito à ação.  

Os processos identificados por Moscovici, objetivação e ancoragem, como 

responsáveis pela criação, disseminação e significação das RS, estão na base dos estudos de 

seus discípulos, Jean Claude Abric e William Doise respectivamente.    

Ligada à objetivação, Abric (2001) desenvolve a Teoria do Núcleo Central. Para tanto, 

retoma o conceito de RS, mas incorpora algumas funções concretas: saber, identitárias, 

orientação e justificadora. Ele avança ao dizer que toda representação é constituída de um NC 

e sistemas periféricos.    

A função do saber prático permite a construção dos saberes e sua coerência entre o 

funcionamento cognitivo e valores (modo como devo falar, comportar), “permite a los actores 

sociales adquirir conocimientos e integrarlos [...] em coherencia com su funcionamiento 

cognitivo y com los valores a los que se adhieren [...]. Por outro lado facilita [...] a 

comunicação social111” (ABRIC, 2001,  p. 15). Para Almeida (2005, p.34), as RS “servem 

para que possamos explicar, compreender e dar sentido à realidade social”. 

A função identitária é entendida na sua finalidade de identificação, viabiliza 

resguardar as particularidades dos grupos, dá a noção de quem somos, toma-se uma posição 

no mundo, que é resultante de quem o sujeito é ou gostaria de ser em relação a perspectiva do 

                                                 
111 Permite aos atores sociais adquirir conhecimentos e integrá-lo coerentemente com o funcionamento cognitivo 

e com os valores que são adquiridos. Por outro lado facilita a comunicação social. Tradução livre dos autores. 
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outro. Permite “elaborar uma identidad social y personal [...] compatible con los sistemas de 

normas y valores social e históricamente determinados112”. (MUGNY Y CARUGATI, 1985, 

p.183 apud ABRIC, 2001, p.15). Corroborando com este entendimento, Almeida (2005, p.21) 

diz que “permite definir identidades e salvaguardar as especificidades dos grupos”.  

A função de orientação norteia o sujeito no mundo real, por isto mesmo, produz 

antecipações e expectativas, “uma acción sobre la realidade: selección y filtro de las 

informaciones, interpretaciones com objeto de volver esa realidade conforme a la 

representación”, “reflejando la natureza de las regras y de los lazos sociales” (ABRIC, 2001, 

p.16-17)113.  Para Almeida (2000), trata-se de orientar condutas.  

 A função justificadora serve para o diálogo, para explicar porque nos comportamos de 

determinada maneira, permite “a los actores explicar y justificar sus conductas em uma 

situación o em consideración a sus colegas114” (ABRIC, 2001,  p. 17). Para Almeida (2000), 

tal função desempenha um importante papel na medida em que acaba por reforçar uma 

diferenciação social, pois quando justifica preserva e mantém a distância social entre os 

grupos.  

Analisadas tais funções, pode-se inferir que as RS são constituídas de opiniões e 

objetos, são elementos organizados e estruturados; sua análise, bem como sua compreensão 

impõem uma natureza dupla, a identificação do conteúdo e de sua estrutura. “Toda 

representación está organizada alrededor de um núcelo central constituido por uno o vários 

elementos que dan su significación a la representación115”. (ABRIC, 2001, p.18). 

Para Abric (2001), toda representação é constituída de dois elementos, todos são 

ancorados e objetivados, Núcleo Central e os Sistemas Periféricos. Aquele determina a 

significação e a organização da representação, isto é, neste nível processa-se uma construção 

sociocognitiva geradora da representação, bem como a organização para que seja devolvido 

ao mundo social de modo organizado, inteligível.  Logo, o NC desempenha as funções 

geradora, organizadora e ainda estabilizadora porque garante a estabilidade à representação 

mantendo o modus vivendi do grupo. Sua característica é rígida porque cristalizada, é 

                                                 
112 Permite elaborar uma identidade pessoal e social compatíveis com o sistema de normas e valores social 

historicamente determinados. Tradução livre dos autores. 
113 Uma ação sobre a realidade: seleção e filtro das informações, interpretações com objeto de que se volta para a 

realidade, conforme a representação,  refletindo a natureza das regras e laços sociais.  Tradução livre dos autores. 
114 Permite aos atores explicar e justificar suas condutas em uma circunstância ou e relação aos colegas. 

Tradução livre dos autores. 
115 Toda representação está organizada em torno de um núcleo central constituído por um ou vários elementos 

que dão sentido à representação.  Tradução livre dos  autores. 
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imutável em virtude da dificuldade de se alterar os valores cristalizados, é resistente a 

mudanças, tem dificuldade de absorção de qualquer discurso que pretenda alterá-lo.  

Inversamente ao NC, o Sistema Periférico apresenta-se flexível e dinâmico, até porque 

suas funções são regulação e defesa. Assim, adapta as preleções, esmaece os discursos da 

mídia ou de outro ambiente externo para proteger o NC.   

Uma vez analisados a estrutura e funcionamento do NC, onde as R são geradas, 

organizadas e objetivadas, porque foram ancoradas e então serão devolvidas ao mundo social; 

resta esclarecer o papel do sistema periférico de regulação, pois além da premissa básica de 

defesa, envolve a defesa do próprio discurso da representação. Convém identificar um 

movimento paralelo no NC, a zona muda.  

A zona muda pode ser entendida como estratégia ou mecanismo de defesa do sujeito, 

fundamentalmente, quando se tratar de temáticas polêmicas. Aquilo que o sujeito capta do 

mundo é ancorado, ressignificado, porém não é verbalizado, não é objetivado. Estabelece-se 

um discurso não dito em razão da normatividade dos grupos. 

Abric (2001) vislumbra a ocorrência da zona muda em decorrência de normas sociais. 

Oliveira e Costa (2007) lembram que Abric (2005) também atribui à zona muda a gestão de 

impressões, é o mascaramento com intuito de transmitir uma boa impressão do próprio 

sujeito, do próprio interlocutor.  

Para Abric (2005), segundo uma leitura de Oliveira e Costa (2007, p.76), “é 

importante saber o que está escondido, pois, se são os elementos periféricos, não se trata de 

algo tão grave. Porém, se são elementos do núcleo central, todo significado da representação 

encontrar-se-á mascarado, ou seja, o não dito que é essencial”.  

Isto posto, desenvolveram-se os métodos, ou melhor dizendo, as técnicas das 

evocações livres, da substituição  e da descontextualização para alcançar as representações, 

ultrapassando a zona muda.  

A técnica consiste em solicitar ao interlocutor que, a partir da expressão indutora, 

emita cinco palavras que lhe venha a mente, depois as organize segundo o grau de 

importância para ele, ou seja, hierarquização. Segue-se, na substituição, ao mesmo 

procedimento, porém, solicita-se ao interlocutor que, desta vez, pense ser uma estagiária que 

está colhendo os dados.  

Na sequência, é feita a descontextualização, isto é, provoca-se uma espécie de 

distanciamento. Solicita-se ao interlocutor que, a partir da mesma expressão indutora, produza 
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cinco palavras que ele imagina que os outros diriam. Acredita-se, mediante a aplicação de tais 

técnicas na possibilidade de identificação dos elementos centrais e periféricos.  

 

A técnica da substituição objetiva a diminuição das pressões normativas 

sobre o grupo estudado, por meio do deslocamento dos sujeitos do contexto 

marcado pela normatividade, permitindo, assim, uma redução da 

implicação destes em relação ao discurso produzido. (OLIVEIRA E 

COSTA, 2007, p.77). 

 

Por fim, constrói-se o quadrante de quatro casas, ilustrando a centralidade das 

expressões, bem como as periféricas, ou melhor, elementos da zona de contraste, contendo as 

ordens médias de importância e o valor da freqüência média de evocações.  

Os discursos, uma vez produzidos, têm algo que os governa – crenças, valores –. Deste 

modo, encontrar o NC é identificar aquilo que o sujeito se apropria, objetiva e ancora e, 

portanto, passa a orientar todas as suas ações. 

A proposta deste espaço foi entender como foi elaborada a representação do 

funcionário público ou pelo menos identificar os principais elementos constituintes e assim de 

desmitificar o estereótipo do Barnabé ou da Maria Candelária, ambos são citados por Veneu 

(1989) e lembrados por Silva e Ichkawa (2009). Para tanto, compreender algumas relações do 

entorno social do funcionalismo público podem auxiliar a deixar ou não no passado a imagem 

negativa do funcionário ou mesmo a ineficiência da máquina estatal, a morosidade, a inércia e 

o descaso em relação ao trabalho.  

Assim, é bom se ter em mente que a efemeridade das gestões gera uma descontinuidade 

administrativa e frequentemente uma ingerência dos gestores. Como conseqüência, a 

indefinição de tarefas desencadeia a apatia no ambiente de trabalho, fragilizando a finalidade 

precípua: atendimento ao público. 

Já no tempo da administração colonial estava disponível um conjunto de ordenamentos 

gerais e atribuições que necessariamente não seguia a lógica de princípios uniformes de uma 

divisão de trabalho, simetria e hierarquia (DA COSTA, 2008). 

Das mudanças ocorridas na administração pública até o paradigma gerencial 

contemporâneo, destaca-se a modernização do aparelho estatal, preconizando princípios como 

eficiência, ignorados oficialmente até o advento da Constituição Federal de 1988. Na 

essência, este olhar é orientado para os resultados. 

Este olhar, essencialmente voltado para os resultados, impõe certa horizontalidade nas 

relações de trabalho, flexibilização dos processos e agilidade no atendimento. Esquece-se, 
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contudo, que a prestação do serviço é operada por seres humanos que, muitas vezes, sentem 

receio de mudanças, operando uma estagnação que é partilhada pelo grupo.  

Representação é social, segundo Vala (1998, p.461), porque  

 

é colectivamente produzida: as Representações Sociais são um produto das 

interacções e dos fenômenos de comunicação no interior de um grupo social, 

reflectindo a situação deste grupo, os seu projectos, problemas e estratégias e 

as suas relações com os outros grupos [...] em evidência os fenómenos de 

constituição social das representações, e entende-as como resultado da 

actividade cognitiva e simbólica de um grupo social.  

 

Por meio da leitura de Vala (1998), percebe-se que o comportamento social demanda 

entender os processos cognitivos básicos. Ele continua, afirmando que as representações 

constituem elementos produtores da realidade, ecoam na nossa interpretação, portanto, 

responde a nossos julgamentos. Neste sentido, buscamos suas raízes, fundamentalmente na 

formação da máquina pública.  

 

Últimas palavras e algumas indicações metodológicas 

O pensamento desenvolvido na formação do estado brasileiro especificamente da 

máquina administrativa trouxe crenças e valores que permearam o comportamento, o modo de 

ação, construindo um imaginário que perdura até a nossa contemporaneidade.  

Em razão disto, uma investigação prévia buscou e busca fundamentar um trabalho 

mais aprofundado. Um primeiro movimento exploratório, neste momento, caracterizado como 

de caráter secundário, contudo, selecionou uma amostra de oito servidores de duas categorias 

(docentes e técnicos-administrativos) da FIC/UFG. A enquete ocorreu no período de 19 a 23 

de setembro no próprio ambiente de trabalho. 

A metodologia das evocações permeou a proposta que, mediante a expressão indutora 

– funcionário público, foi desenvolvida em três fases. Primeiro, a própria mestranda, também 

servidora pública, pediu ao seu interlocutor que a partir daquela expressão proferisse cinco 

palavras que lhe viessem a mente. Em seguida, fazendo uso das técnicas de zona muda, 

repetiu a pergunta mediante a estratégia da substituição. A terceira coleta foi realizada 

mediante a estratégia da descontextualização, possibilitando a construção de um objeto de 

análise que dá indicações da representação social do servidor público pelo próprio servidor. 
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As primeiras análises e alguns resultados 

O quadrante de quatro casas ilustra os resultados obtidos nesta prévia e podem ser 

visualizados abaixo. 

Quadrante de 4 casas 

Núcleo Central  SP1 

Trabalha pouco 12 

Estabilidade 8 

Atendimento 3 

Ascensão social 2 

Oneroso 2 

Burocracia 1 

Marajá 1 

Sem horário 1 

Sem iniciativa 1 

SP3 SP2 

Governo 

Política 

Estabilidade 

Burocracia 

Governo 

Estabilidade 

Estrutura 

Fonte: Elaborado pelo autor – resultado da pesquisa 

 

Os resultados sinalizam a imagem predominante de que o servidor público não 

trabalha. Ligados a este termo, que foi textualmente citado por nove vezes, estão imbricadas 

algumas palavras do mesmo campo semântico como cabide de emprego, sem compromisso, 

etc, totalizando, nesta representação, doze ocorrências.  

A estabilidade, como garantia de emprego, proporciona uma vida aparentemente 

organizada dado que é possível planejar a vida com certa segurança, pois coíbe uma demissão 

injustificada116, garante a questão financeira e, muitas vezes, um alto padrão de vida. 

Associada à estabilidade está o governo. Este, promotor daquela. 

Em que pese figurar uma RS de que trabalha pouco e a prerrogativa da estabilidade, há 

uma noção de atendimento que pouco tem a ver com o bom atendimento ao público, função 

precípua do serviço público.  

                                                 
116 O texto constitucional de 88 traz, em seu art. 41, o instituto da estabilidade, caracterizando tal situação após o 

decurso de três anos de efetivo exercício. Este artigo postula ainda que a perda do cargo público decorrerá 

fundamentalmente de “sentença judicial transitada em julgado” e “ processo administrativo em que lhe seja 

assegurada ampla defesa”.  
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Outros termos que são menos representativos pertencem ao primeiro sistema 

periférico, que está mais próximo do NC. Este sistema serve como proteção do NC, como um 

escudo. Os demais campos periféricos também protegem o NC, mas em menor medida. O 

primeiro sistema periférico produziu vários termos que podem estar associados, ou melhor 

dizendo, que estão associados ao NC, tais como: ascensão social, burocracia, oneroso, etc. 

Vale dizer que os sistemas periféricos dois e três referem-se a imagem presente no 

corriqueiro, quando o sujeito pensa na expressão funcionário público, ele pensa em governo, 

política, estabilidade e burocracia. À medida que se avança, estimulando o interlocutor, há 

manutenção de alguns elementos e incorporação de novos constituintes como a problemática 

da estrutura, tão comumente utilizada para justificar a ineficiência. Ainda, é como se o 

privilégio de gozar da estabilidade impusesse um preço, um trabalho precário em razão do 

sucateamento de equipamentos ou até mesmo ausência destes.   

Retomando ao primeiro sistema periférico, há uma imagem de servidor relacionada à 

ascensão social e que guarda relação com o marajá. O termo oneroso traduz um custo 

benefício elevado, o “ganhar bem” é caro para o governo em razão de uma contrapartida dos 

seus servidores relativamente baixa, segundo sugere a pesquisa. Ademais, sabe-se que a folha 

de pagamento do funcionalismo de um modo geral é significativa. A burocracia surge como 

uma característica atribuída ao servidor como se o próprio fosse responsável pela 

burocratização dos processos, ignorando-se o fato de ser o servidor igualmente vítima da 

burocratização, tanto quanto o usuário-cidadão. Sem horário e sem iniciativa guardam relação 

direta com a característica geral.  

O discurso presente nos sistemas periféricos um, dois e três é produto e produção do 

mundo social em circunstâncias normativas. Convém lembrar que está ainda protegido pela 

norma117, no sentido literal, quando coíbe ofensa ao servidor público, e teme o modismo das 

acusações de assédio moral.    

Percebe-se, portanto, a estrutura de proteção formada pelos sistemas periféricos. 

Quando se rompe esta redoma, restará ainda o NC. Este discurso, por sua vez, só se tornou 

acessível mediante a adoção de técnicas que permitiram divisá-lo.  

Nestes termos, os sistemas periféricos dizem respeito a elementos que os indivíduos 

não o concebem necessariamente desta maneira, mas discursam deste modo. Mais uma vez 

aqui, observa-se a presença da questão do atendimento, mas agora de forma periférica.  

                                                 
117 Conforme dispositivo do Código Penal, o seu art. 331 traz que “desacatar funcionário público no exercício da 

função ou em razão dela” é crime e comina uma pena de “detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa”.    
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O discurso periférico é altamente flexível, característica singular deste sistema, pois 

serve de amortecedor para o NC, que é extremamente resistente. Aquele discurso se 

movimenta, se articula a fim de proteger uma verdade.  

Reforça-se a ideia de que o NC foi o termo preponderante, segue-se a indicação 

imediatamente mais fraca e continua-se a leitura, sempre no sentido horário.  

É importante lembrar que a amostra selecionada é totalmente constituída de servidores 

públicos. Um estudo mais aprofundado torna pertinente, além de ideal, a investigação de 

outros grupos sociais que não os próprios servidores. O que poderá conduzir tanto a uma 

representação igual quanto distinta.  

Acrescenta-se que tal RS, neste contexto investigado, diz respeito a todos os 

servidores públicos que estão na ativa. Pertencem a duas categorias (docentes e técnicos-

administrativos) que integram o grande grupo servidores públicos.  

 Um flashback da formação da administração pública no Brasil possibilitou 

identificarmos que efetivamente a RS dificilmente mudará. As mudanças ocorrem nos 

discursos periféricos.  

Tomou-se como ponto de questionamento a expressão indutora – servidor público -. 

Acreditamos que se esta expressão fosse segmentada – servidor do Ministério Público – 

poderia ter resultado em outra representação, porque este órgão tem trabalhado no sentido de 

reverter a imagem negativa (oneroso, não trabalha, preguiçoso, etc) da instituição pública.  

A ideia presente no senso comum é de que os servidores que burocratizam, pois a 

expressão indutora não se referia ao governo e sim ao servidor público. O fato de as respostas 

produzidas expressarem o lugar de fala dos próprios servidores não mudou a representação, 

sugerindo que independentemente de ser ou não servidor, a RS está cristalizada. 

A técnica da descontextualização é para dizer que quem disse isso são os servidores, 

pois antes de eles ingressarem neste grande grupo organizacional, eles já pertenciam ao grupo 

do mundo social como qualquer outro indivíduo. Assim, esta terceira provocação – o que acha 

que os outros pensam – foi respondida como se fossem os outros, esquecendo que integram 

grupos familiares, igrejas, grupos de amigos, etc, portanto eles – interlocutores – são as outras 

pessoas também, eles estão neste mundo externo, quando saem da instituição é para aquele 

mundo social que se dirigem novamente. Em outras palavras, o sujeito fala dele e de todo 

mundo que está na sociedade, esta fala só aparece na descontextualização.  

Outro aspecto interessante que pode ser verificado. O tempo de exercício pode 

influenciar a verbalização do NC. Há uma tomada de posição de que falar sobre o servidor 
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dentro da universidade é exatamente a mesma percepção que existe dentro da sociedade. Esta 

posição, contudo, ainda não foi representativa por ter sido uma voz isolada de que o que ele 

pensa é exatamente o que os outros pensam. Não obstante, é sugestiva de que o tempo de 

exercício no órgão público pode refletir uma maturidade em relação ao que se pensa sobre o 

servidor dentro e fora do âmbito da universidade, pois, nesta circunstância, apareceu certa 

tendência entre as coletas um, dois e três de apresentarem menos rupturas que aquelas 

expressas pelos funcionários mais novos no serviço público.  

Para finalizar, vale a pena mencionar que a RS do servidor público se aproxima da 

representação hegemônica classificada por Moscovici. Esta é equivalente ao conceito de 

representação coletiva de Durkhein. Trata-se de um conhecimento amplamente partilhado, as 

verdades são espécies de imposições de um determinado grupo, como da igreja, não há 

discussões, são imagens cristalizadas. Ademais, Doise, numa aproximação com a ancoragem, 

classifica este ato comunicativo como propagação, elaborado pelo grupo para o próprio grupo, 

como o jornal interno, por exemplo, que em outro momento poderá ser objeto de  outra 

investigação.  

 

REFERÊNCIAS  

 

ABRIC, Jean-Claude. Prácticas sociales y representaciones. Ediciones Covoacén, S. A. de 

C, V.; Primera edición; Distrito Federal, México; 2001. 

 

ABRIC, Jean-Claude. A zona muda das representações sociais. In: OLIVEIRA, D. C; 

CAMPOS, P H F. Representações sociais: uma teoria sem fronteiras. Rio de Janeiro: Museu 

da República, 2005. 

 

ALMEIDA, Ângela Maria de Oliveira. A pesquisa em representações sociais: proposições 

teórico-metodológicas. In: DE SOUZA SANTOS, Maria de Fátima; DE ALMEIDA, Leda 

Maria. Diálogos com a teoria da representação social. Editora Universitária UFPE, 2005. 

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Palácio do Planalto. Disponível 

em <http://www2.planalto.gov.br> Acesso em 26: set. 2014. 

 

BICALHO, Maria Fernanda. As câmaras municipais no império português: o exemplo do 

Rio de Janeiro. São Paulo, Revista Brasileira de História, ANPUH, n.36, 1998. 

 

DA COSTA, Frederico Lustosa. Brasil: 200 anos de Estado; 200 anos de administração 

pública; 200 anos de reformas. RAP—RIO DE JANEIRO, v. 42, n. 5, p. 829474, 2008. 

 

DA SILVA, Regina Alves; ICHIKAWA, Elisa Yoshie. A representação social na esfera 

pública: percepções sobre o funcionário público em uma Administração 

Municipal. Qualit@ s Revista Eletrônica, v. 8, n. 3, 2009. 

 



 
VIII Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

ficufg.blog.br/semic 

334 

DURKHEIM, E. As regras do método sociológico. In: Durkheim, vida e obra (Os 

pensadores). São Paulo: Abril Cultural, 1983. 

 

FIGUEIREDO, Luciano R. de A. Revoltas, Fiscalidade e Identidade Colonial na América 

Portuguesa. Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais (1640-1761). Tese de Doutoramento São 

Paulo, FFLCH-USP, 1996. 

 

JODELET, Denise; JODELET, Denise. Representações sociais: um domínio em 

expansão. In: D. Jodelet, As representações sociais, Rio de Janeiro: Editora da Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro, 2001. 

 

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Introdução à administração. São Paulo: Atlas, 2000. 

 

MOSCOVICI, Serge. On social representation. In: FORGÀS. J. P. Social cognition. 

London: Academic Press, 1982. Tradução Clélia Maria Nascimento Schulze. A representação 

social da psicanálise. Departamento de psicologia da UFSC, 1985. 

 

____________, Serge. Por que estudar representações sociais em psicologia. Vida e 

Saúde, v. 30, n. 1, p. 11-30, 2003. 

 

MOTTA, Fernando Prestes. As organizações burocráticas e a sociedade. Educação & 

Sociedade. Ano, v. 1, 1979. 

 

OLIVEIRA, Denize Cristina de; COSTA, Tadeu Lessa da. A zona muda das representações 

sociais sobre o portador de HIV/AIDS: elementos normativos e contranormativos do 

pensamento social. Psicologia: teoria e prática, v. 9, n. 2, p. 73-91, 2007. 

 

ROBBINS, Stephen P. Comportamento Organizacional. Tradução Reynaldo Cavalheiro 

Marcondes. 11 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.  

 

VALA, Jorge. Representações sociais e psicologia social do conhecimento quotidiano. In: 

VALA, Jorge; Monteiro, M B. (org) Psicologia social. Lisboa: Instituto de Ciências Sociais 

da Universidade de Lisboa, 1998. 

 

VENEU, Marcos Guedes. Representações do funcionário público. Revista de 

Administração Pública, v. 24, n. 1, p. 5 a 16, 2013. 
 

  



 
VIII Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

ficufg.blog.br/semic 

335 

 

Ministério Público de Goiás: Imagem e representação social118 

 

Uiara MACHADO119 

Claudomilson Fernandes BRAGA120 
Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GOIÁS 

 

 

Resumo  
Este trabalho revela, por meio de pesquisa piloto, quea noção de representação social do 

Ministério Público de Goiás acontecepela ancoragem e objetivação das informações baseadas 

somente nos casos com ampla divulgação dos veículos de comunicação. O gráfico com quatro 

quadrantes sugere um provável núcleo central e o sistema periférico de sua representação 

social, mas a conclusão requer uma investigação mais densa com metodologia adequada. Este 

estudo se faz necessário para a consolidação da representação social do Ministério Público de 

Goiás e reforçar atuação da instituição junto à sociedade. 

 

Palavras-chave: Ministério Público; representações sociais; investigação; justiça; denúncia. 

 

 

Sobre Representações Sociais 

A teoria das representações sociais objetiva explicar os fenômenos do homem a partir 

de uma perspectiva coletiva, sem perder de vista a individualidade. Trata-se de uma forma de 

conhecimento prático, social, constituído de conceitos e imagens. Nela são estudados os 

saberes populares e do senso comum, elaborados e partilhados de forma coletiva, em grupos e 

consensualmente, com a finalidade de construir e interpretar o real. É uma teoria ampla e seu 

conceito, por ser dinâmico, ajuda a entender as várias dimensões da realidade, seja ela física, 

social, cultural ou cognitiva, de forma objetiva e subjetiva.   

Serge Moscovici desenvolveu sua principal base teórica, em 1961, na obra A 

Psicanálise, sua imagem e seu público1213mas acreditava que uma definição exata 

comsignificados precisos de termos poderia ter um efeito nocivo à teoria, por se tratar de uma 

ciência do comportamento. Denise Jodelet (2001) sintetizou o pensamento de Moscovici e 

                                                 
118 Trabalho apresentado no GT Cidadania e Leitura Crítica da Mídia do VIII Seminário de Mídia e Cidadania 

(SEMIC) – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 20 e 21 de outubro de 

2014.  
119 Especialista em Fotografia pela Universidade Estadual de Londrina – UEL, graduada em Publicidade e 

Propaganda pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás – PUC-GO e em Comunicação Social/Radialismo 

pela Universidade Federal de Goiás – UFG, técnica em Comunicação Social – Publicidade e Marketing no 

Ministério Público do Estado de Goiás. E-mail: uimachado@gmail.com. 
120 Doutor em psicologia pela PUC Goiás. Professor Efetivo do Programa de Pós-Graduação em Comunicação 

da Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás. milsonprof@gmail.com 

121 O livro fez uma critica à Psicologia Social hegemônica na época que, segundo o autor, não pode ser 

reduzida apenas aos aspectos neurológicos, genéticos, ou a dimensões puramente biológicas. Defende a ideia de 

que, para ser uma Psicologia Social, ela precisa considerar a existência de realidades tão reais e concretas como 

as materiais, mas que são também, além de psicológicas e representacionais, sociais. 
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definiu as representações sociais como “uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e 

partilhada, tendo uma visão prática e concorrendo para a construção de uma realidade comum 

a um conjunto social” (JORDELET, 2001, p. 36). Para a autora, as RS “nos guiam na maneira 

de nomear e definir em conjunto os diferentes aspectos de nossa realidade cotidiana, na 

maneira de interpretá-los, estatuí-los e, se for o caso, de tomar uma posição a respeito e 

defendê-la” (2001, p.1). 

O conceito de representações sociais é variável e, de acordo com Fátima Oliveira 

(2002), um dos elementos fundamentais da teoria das RS é a interligação possível entre 

cognição, afeto e ação no processo de representação. A teoria valorizou o conhecimento 

popular tornando possível e relevante sua investigação e concedeu um caráter científico aos 

saberes do senso comum. Para a autora, três importantes postulados se combinam em seu 

emprego (OLIVEIRA, 2002, p. 106):  

 

“é um conceito abrangente, que compreende outros conceitos tais como: 

atitudes, opiniões, imagens, ramos de conhecimento; possui poder 

explanatório: não substitui, mas incorpora os outros conceitos, indo mais a 

fundo na explicação causal dos fenômenos; o elemento social na teoria das 

RS é algo constitutivo delas, e não uma entidade separada. O social não 

determina a pessoa, mas é substantivo dela. O ser humano é tomado como 

essencialmente social.”  (OLIVEIRA, p. 107) 

 

Não se trata de uma teoria pronta, posto sua dinamicidade, ela nos obriga a pensar, 

exige um trabalho de interpretação e reinterpretação. Deixa-nos diante do desconhecido e 

somos obrigados desconstruir certezas cristalizadas, verdades absolutas por meio de conflitos 

e dicotomias. Mas é isso que nos abre a novas possibilidades e promove o crescimento. 

Oliveira afirma “que estudar as RS é buscar conhecer o modo de como um grupo humano 

constrói um conjunto de saberes que expressam a identidade de um grupo social” 

(OLIVEIRA, 2002, p. 107). 

De acordo com Moscovici (2010), criamos as representações para tornar familiar o 

que não é familiar e para assimilar o não familiar. Para ele, existem dois processos básicos 

que podem ser identificados como geradores de representações sociais: a objetivaçãoe a 

ancoragem.  

 Na objetivaçãoas ideias abstratas transformam-se em imagens concretas, através do 

reagrupamento de ideias e imagens focadas no mesmo assunto. A objetivação é o processo 

pelo qual procuramos tornar concreto, visível, uma realidade. De acordo com Moscovici, 

“procuramos aliar um conceito com uma imagem, descobrir a qualidade icônica, material de 
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uma ideia, ou de algo duvidoso. A imagem deixa de ser signo e passa a ser uma cópia da 

realidade” (MOSCOVICI, 2010, p. 107). Dessa forma, objetivar significa “descobrir a 

qualidade icônica de uma ideia, um ser impreciso; é reproduzir um conceito em uma imagem. 

Comparar é já representar, encher o que está naturalmente vazio, com substância” (2010, 

p.72). 

Já a ancoragemé a assimilação das imagens criadas pela objetivação, sendo que estas 

novas imagens se juntam às anteriores, nascendo assim novos conceitos. Ancoragem é o 

processo pelo qual procuramos classificar, encontrar um lugar para encaixar o não familiar. 

Pela nossa dificuldade de aceitar o diferente, este é muitas vezes percebido como ameaçador. 

Isso implica, na maioria das vezes em juízo de valor, pois, ao ancorarmos, classificarmos uma 

pessoa, ideia ou objeto e com isso já o situamos dentro de alguma categoria que 

historicamente comporta esta dimensão valorativa. Quando algo não se encaixa exatamente a 

um modelo conhecido, nós o forçamos a assumir determinada forma, ou entrar em 

determinada categoria, sob pena de não poder ser codificado. Este processo é fundamental em 

nossa vida cotidiana, pois nos auxilia a enfrentar as dificuldades de compreensão ou 

conceituação de determinados fenômenos. 

 Os atos de comunicação são sempre atos de partilha, de debate e de argumento. 

Moscovici (2010) defende que pessoas e grupos criam representações no decurso da 

comunicação e da cooperação. Para o autor, as representações não são criadas por um 

indivíduo isoladamente e, “uma vez criadas, contudo, elas adquirem uma vida própria, 

circulam, se encontram, se atraem e se repelem e dão oportunidade ao nascimento de novas 

representações, enquanto velhas representações morrem” (MOSCOVICI, 2010, p. 41). 

 Moscovici divide a realidade, de acordo com a teoria das RS, em dois universos: 

consensual e reificado. No universo consensual, a sociedade é vista como um grupo de 

pessoas que são iguais e livres, cada um com possibilidade de falar em nome do grupo. Dessa 

maneira, presume-se que nenhum membro possua competência exclusiva, mas cada qual pode 

adquirir toda competência que seja requerida pelas circunstâncias. 

Já no universo reificado, a sociedade é vista como um sistema de diferentes papéis e 

classes, cujos membros são desiguais. Somente a competência adquirida determina seu grau 

de participação de acordo com o mérito, seu direito de trabalhar ‘como médico’, ‘como 

psicólogo’, ‘como comerciante’ ou de se abster desde que ‘eles não tenham competência na 

matéria. 
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As ciências são os meios pelos quais nós compreendemos o universo reificado, 

enquanto as representações sociais tratam do universo consensual. A finalidade do primeiro é 

estabelecer um mapa das forças, dos objetos e acontecimentos que são independentes de 

nossos desejos e fora de nossa consciência e ais quais nós devemos reagir de modo imparcial 

e submisso. As RS, por outro lado, restauram a consciência coletiva e lhe dão forma, 

explicando os objetivos e acontecimentos de tal modo que eles se tornam acessíveis a 

qualquer um e coincidem com nossos interesses imediatos. 

 

Ministério Público – a casa do cidadão 

O Ministério Público é definido pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 127, 

como uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, que tem entre 

suas atribuiçõesa defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis. No artigo 129, estabelece que são funções institucionais do 

Ministério Público zelar pelo efetivo respeito pelos poderes públicos, pelos serviços de 

relevância pública e aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas 

necessárias para a sua garantia. 

A instituição tem como papel fiscalizar e proteger os princípios e interesses 

fundamentais da sociedade. Por isso, seu funcionamento é independente dos três poderes, 

Executivo, Legislativo e Judiciário. A Constituição Federal de 1988 reconheceu, entre as 

atribuiçõesdo MP brasileiro, a legitimidade para defesa de direitos difusos e coletivos. Mas 

não se trata de ser simplesmente o guardião da lei: apesar de incluir o aspecto da legalidade, 

amissãodo Ministério Público vai além desse campo. Abrange também a guarda e a promoção 

da democracia, da cidadania, da justiça e da moralidade. Além disso, cuida dos interesses da 

sociedade de uma maneira geral, principalmente nos setores mais vulneráveis e mais 

necessitadas de amparo, como as etnias oprimidas, o meio ambiente, o patrimônio público e 

os direitos humanos, entre outros. 

Diversas iniciativas do Ministério Públicotêm gerado transformações sociais 

importantes no país, em virtude de ações civis públicas propostas ou de termos de 

ajustamento de conduta negociados e celebrados em prol do interesse público. O MP tanto 

pode agir por sua própria iniciativa, sempre que considerar que os interesses da sociedade 

estejam ameaçados, quanto pode ser acionado por qualquer cidadão que considerar que algum 

direito ou princípio jurídico esteja sob ameaça. Para assegurar esses direitos, além das ações 

que ajuíza na Justiça, o órgão tem uma forte atuação no campo extrajudicial, isto é, na 
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prevenção e orientação da sociedade por intermédio de campanhas em defesa dos direitos dos 

cidadãos. Na área da cidadania, um dos princípios fundamentais propostos no artigo 1º da 

Constituição de 1988, a atuação do Ministério Público destaca-se na defesa dos direitos 

humanos, da proteção às minorias étnicas, das pessoas com deficiência, dos direitos dos 

idosos, no combate à discriminação entre outros.  

O Ministério Público abrange, de acordo com a CF, Ministério Público da União (MPU) 

e os Ministérios Públicos dos Estados (MPE). O primeiro compreende o Ministério Público 

Federal (MPF), o Ministério Público do Trabalho (MPT), o Ministério Público Militar (MPM) 

e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). O MPE possui unidades 

representativas em todos os Estados, como acontece com o MP-GO, presente em todas as 

comarcas de Goiás, por meio das Promotorias de Justiça. 

 

Imagem Institucional do Ministério Público 

 Uma pesquisa de imagem feita pelo Conselho Nacional do Ministério Público 

(CNMP) diagnosticou que JUSTIÇA é a palavra mais associada ao MP. Outras palavras 

mencionadas foram: política, órgãos públicos e governo. Outras menções também importantes 

foram: defensor público e combate à corrupção. 

 De acordo com a pesquisa, a percepção da atuação do MP, em todo o país, ainda não é 

consistente na cabeça dos brasileiros, uma vez que nenhum dos temas ultrapassou 50% de 

menções. Para os entrevistados o Ministério Público atua no combate à corrupção, na 

fiscalização do cumprimento das leis e no combate ao crime em geral. 

 Percebeu-se que não é muito positiva a satisfação dos brasileiros com relação a 

atuação do MP em benefício da sociedade. Dentre as características do MP, a solução de 

problemas é considerada a mais importante. O bom atendimento tem destaque entre os 

brasileiros de melhor nível de escolaridade. Os entrevistados acreditam que esse contato possa 

ser feito pessoalmente ou através de um advogado. A procura para fazer denúncias é baixa: 1 

em cada 10, sendo um pouco mais frequente entre brasileiros mais instruídos. 

 Apesar de a maioria nunca ter entrado em contato com o Ministério Público, 5 em 

cada 10 brasileiros alegam saber quando procurar o MP, as principais causas seriam: 

denunciar crime, garantir um direito pessoal ou de outra pessoa, bem como o desrespeito a 

umcidadão. Poucos sabem que podem procurar o MP para fazer denúncias sobre qualquer tipo 

de dano ao meio ambiente, por exemplo. Para fazer denúncias de irregularidades procuram as 

a polícia ou a prefeitura. 
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 De acordo com resultado da pesquisa a população confia muito nas ações do 

Ministério Público, porém não possui uma imagem clara da sua atuação. Quando utilizam os 

serviços prestados, o grau de satisfação é alto, gerando mais confiança na atuação do órgão. 

No geral, as pessoas acreditam que é possível fazer uma denúncia ao Ministério Público. 

Porém consideram uma tarefa difícil pelos seguintes motivos: demora de atendimento – 

associam à burocracia; falta de divulgação de como proceder; locais de difícil acesso para a 

população mais carente; acreditam que não podem contatar o MP sem que haja um mediador. 

 A pesquisa aponta que, pesar das ressalvas, o MP é considerado um órgão confiável. 

Não surge em nenhum momento algo concreto contrário a essa percepção e a imagem não 

consolidada se deve à a falta de informação e de conhecimento sobre o MP. Ou seja, 

informação transmitida pelos meios de comunicação não alcança a abrangência da atuação do 

MP. 

 

Representação Social do Ministério Público de Goiás – primeiros passos 

Foi realizada uma pesquisa, por meio da rede social Facebook, num período de sete 

dias, com pessoas acima de 25 anos de idade, com uma pergunta aberta e uma pergunta 

fechada (sim ou não). O que se constatou foi que, quando perguntado 'O que é o Ministério 

Público?', 11 entrevistados, pouco mais da metade, responderam corretamente, enquanto 8 

responderam errado e 2 afirmaram não saber. Em contraposição às respostas anteriores, 17 

entrevistados, a maioria, afirmou que o órgão cumpre sim a sua função institucional, mesmo 

alguns deles não sabendodizer o que é o Ministério Público. Duas pessoas responderam que o 

órgão não cumpre a sua função, mas consideraram esse descumprimento dentro de suas áreas 

de atuação.  

Por fim, foi sugerida uma associação livre de cinco palavras que remetessem ao objeto 

de estudo, o que permitiu a formação de um gráfico com quatro quadrantes onde localizamos 

um provável núcleo central e um sistema periférico da representação social do Ministério 

Público de Goiás: 
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Figura 1 – Quadro de 4 casas das evocações ao temro Ministério Público 

 

Tendo em vista os resultados apresentados, nota-se que O MP-GO é um órgão 

respeitado, pois o gráfico apresenta poucas associações depreciativas. No entanto, embora a 

atuação do MP-GO seja em diferentes áreas, como meio ambiente, educação e saúde, a 

instituição geralmente é lembrada por solucionar problemas de grande repercussão. Ou seja, 

as pessoas reproduzem o que a mídia veicula e ressignificam o Ministério Público de Goiás. 

 Na pesquisa realizada, as palavras mais mencionadas foram: INVESTIGAÇÃO, 

seguido de LEI, JUSTIÇA e DENÚNCIA. Ficou claro que as áreas de atuação mais 

lembradas estão relacionadas ao combate ao crime e à corrupção, assim como problemas 

relacionados à garantia de direitos e à cidadania. Talvez seja pelo fato de que há pouca 

divulgação de informações por parte do próprio MP-GO, fazendo com que a exposição do 

MP-GO aconteça somente nos casos cotidianos ou com ampla divulgação dos meios de 

comunicação, deixando de lado a divulgação de prestação de serviços ou assuntos de cunho 

social. A 53ª Promotoria de Justiça de Goiânia, por exemplo, realiza exames de investigação 

de paternidade gratuitamente a qualquer pessoa que fizer o pedido, o que permite que pessoas 

sem condições financeiras façam o teste de laboratório, comprovem a paternidade e garantam 

a pensão alimentícia de seus filhos.  

 Diante do exposto, qual seria, então, a representação social do Ministério Público de 

Goiás? Neste primeiro momento não é possível definir ainda, uma vez que as RS são 
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conceitos ancorados e objetivados e são ressignificados de forma ininterrupta nos discursos e 

ações dos grupos. Para encontrar essa resposta será necessário uma investigação mais densa, 

com metodologia adequada para então deduzir o que MP-GO representa verdadeiramente para 

a sociedade. A partir dessa resposta será possível definir estratégias de comunicação eficientes 

e um maior número de ações de divulgação nos meios de comunicação e garantir que essas 

ações sejam contínuas, a fim de consolidar essa representação social e reforçar atuação da 

instituição junto à sociedade. 
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processos socioculturais. Mídia, diversidade cultural, diferença e tolerância. Mídia, violência 

e imaginário social. Espetacularização e banalização da violência e do medo na mídia. 
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Resumo 

O número de mortos e desaparecidos políticos do período da Ditadura Militar ainda é uma 

incógnita, diante da ocultação de documentos e informações oficiais do Estado brasileiro que 

atestem as mortes daqueles que lutaram contra a arbitrariedade do Governo Militar e sofreram 

as mais graves violações de direitos humanos. Pessoas que lutaram contra um sistema 

ditatorial e cruel, das quais não se sabe o local onde seus corpos foram enterrados, tampouco, 

as causas da morte. Um dos casos mais conhecidos é o de Stuart Edgar Angel Jones, filho da 

estilista Zuzu Angel, desaparecido em maio de 1971. As condições de sua morte foram 

esclarecidas recentemente pela Comissão Nacional da Verdade, porém, seu corpo nunca foi 

encontrado. O pouco que se sabe sobre Stuart e sua morte é narrado no filme "Zuzu Angel", 

produzido em 2006 e dirigido por Sérgio Rezende. Diante de tais fatos, o presente trabalho 

tem como objetivo principal fazer uma breve análise comparativa entre o Stuart Edgar Angel 

Jones apresentado no filme acima citado e o Stuart apresentado no relatório da Comissão 

Nacional da Verdade, em junho de 2014. É com tais informações que se pretende 

compreender como a memória dos desaparecidos políticos é construída e se os esforços feitos 

pela Comissão Nacional da Verdade dão voz àqueles que foram silenciados pela truculência 

da Ditadura Militar. 

 

Palavras chave: memória; desaparecidos políticos; Comissão Nacional da Verdade; Zuzu 

Angel 

 

 

Introdução 

 A Ditadura de 1964 foi marcada por uma série de atos arbitrários e graves violações 

aos direitos humanos, entre eles estão a tortura e o desaparecimento de pessoas. No livro 

"Direito à Memória e à Verdade", produzido pela Comissão Especial de Mortos e 

Desaparecidos, da Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal, constam centenas de 

nomes. O nome de Stuart Edgar Angel Jones é um destes tantos que foram torturados, mortos 

e desaparecidos. A morte de Stuart, bem como o possível local em que seu corpo foi 

enterrado, foi averiguada recentemente pela Comissão Nacional da Verdade, 43 anos após o 

seu desaparecimento. Uma das consequências oriunda de um ato tão cruel é o silenciamento 

                                                 

122 Trabalho apresentado no GT Mídia, Cidadania e Direitos Humanos do VIII Seminário de Mídia e 

Cidadania (SEMIC) – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 20 e 21 de 

outubro de 2014. 
123 Mestranda em Antropologia Social pela Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás, 

pós-graduada em Mídias Digitais e graduada em Publicidade e Propaganda. 
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da memória a respeito de quem está desaparecido. Jelin cita Guzmán para lembrar que "a 

memória é obstinada, não se resignou para ficar no passado, insiste em sua presença" (p. 2, 

1998). No caso de Stuart Edgar Angel Jones, essa insistência veio de seus familiares, 

sobretudo de sua mãe, a estilista brasileira Zuzu Angel, que não mediu esforços para que a 

Ditadura  assumisse a responsabilidade pela morte e desaparecimento de seu filho. 

 Há um espaço de 43 anos entre o desaparecimento de Stuart e o relatório que aponta 

dados oficiais do Estado Brasileiro atestando sua morte. Durante todos estes anos, o que se 

sabia sobre ele provinha de amigos, familiares e companheiros de militância. A busca de Zuzu 

Angel - que foi morta em 1976 em um acidente de carro provocado por militares ligados a 

Ditadura - foi continuada por suas filhas, Hildegard Angel e Ana Cristina Angel. Afinal, 

memória envolve política e,sobretudo, justiça. "(...) aprender a recordar. Al mismo tiempo 

implica repensar la relación entre memoria y política, y entre memoria y justicia".(JELIN, 

p.16). 

 A luta de Zuzu Angel e de seus familiares, bem como as informações acerca da vida 

de Stuart Edgar Angel Jones deram embasamento para a criação do filme "Zuzu Angel", de 

2006, dirigido por Sérgio Rezende. Diante de tais fatos, este trabalho se propõe a fazer uma 

breve análise comparativa entre o filme "Zuzu Angel" e o relatório apresentado pela 

Comissão Nacional da Verdade e assim, compreender como Stuart Angel é apresentado e se 

ambos - filme e relatório - contribuem de forma positiva para a construção da memória deste 

desaparecido político.  

 

Stuart Edgar Angel Jones nas telas do cinema em 2006 

 Gentil, educado, solidário, destemido, romântico, apaixonado, companheiro, um 

defensor incondicional de sua família, especialmente de sua mãe. Estas são as principais 

características de Stuart Edgar Angel Jones, apresentadas no filme "Zuzu Angel". Nesta 

narrativa, pouco se fala sobre a atuação política de Stuart. Não fica claro, por exemplo, se ele 

é ou não do movimento estudantil e como conheceu Carlos Lamarca. A narrativa fílmica 

mostra um Stuart Angel pronto para lutar contra a Ditadura Militar, mas não mostra 

exatamente o porquê que Stuart era tão procurado pelas Forças Armadas. Seria ele um dos 

líderes de algum movimento esquerdista? Algum líder sindical? Líder estudantil? O braço 

direito de Carlos Lamarca? Tais perguntas não são respondidas ao longo do filme.  
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Figura 1: Sônia Maria e Stuart Angel, interpretados por Leandra Leal e Daniel de Oliveira 

 

 De acordo com o filme "Zuzu Angel", Stuart foi torturado na Base Aérea do Galeão 

(RJ), ao lado de um companheiro de luta, que no filme tem o nome de Alberto Dias. Stuart foi 

barbaramente torturado e, segundo consta no filme, seu corpo foi jogado na Restinga da 

Marambaia, no Rio de Janeiro. Ainda de acordo com o filme, os torturadores de Stuart 

buscavam por informações sobre o paradeiro de Carlos Lamarca, ex-capitão do Exército que 

desertou e se tornou um dos principais líderes da luta armada no período do Regime Militar. 

 O filme mostra também que até a data da prisão de Stuart, suas atividades políticas não 

eram conhecidas por sua mãe e familiares, o que dificultou a busca pelo paradeiro de Stuart. 

Em uma das cenas, na Base Aérea do Galeão, fica evidente que Zuzu Angel não tinha noção 

do que estava acontecendo no cenário político nacional. Fica evidente também que a mesma 

não tinha a noção exata do envolvimento de Stuart na luta contra o Regime Militar. Eis o 

diálogo extraído do filme: 

 

"Capitão da Aeronáutica: Dona Zuzu, porque a senhora acha que seu filho 

está aqui, na Base Aérea?" 

Zuzu Angel: porque o Exército diz que ele não está lá. Mas eu sei que meu 

filho foi preso. 

Capitão da Aeronáutica: desculpa, foi isso que eu quis dizer. Porque a 

senhora acha que seu filho está preso? Só não entendi uma coisa. Se eu 

recebesse um telefonema daqueles, ia pensar que era trote. Mas, a senhora 

acreditou. Por quê? 

Zuzu Angel: meu filho foi do movimento estudantil. 

Capitão da Aeronáutica: mas, já faz tempo que o movimento estudantil se 

dispersou. E depois? 

Zuzu Angel: ele saiu de casa 
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Capitão da Aeronáutica: clandestino? A senhora disse que falaram 'Paulo', 

não foi? 

Zuzu Angel: sim, falaram. 

Capitão da Aeronáutica: então, a senhora sabia que ele tinha um codinome. 

Zuzu Angel: um dia, ele mencionou isso. 

Capitão da Aeronáutica: por quê? 

Zuzu Angel: caso acontecesse alguma coisa! 

Capitão da Aeronáutica: ah, então ele estava fazendo coisas perigosas" 

 

 No filme, Zuzu toma conhecimento do que aconteceu com Stuart através de uma carta 

enviada por Alberto Dias, que foi torturado junto com Stuart. Na carta, Alberto conta detalhes 

da prisão, tortura, morte e possível local onde o corpo de Stuart foi jogado. Importante 

mencionar aqui o julgamento de Stuart, marcado e ocorrido após a sua morte. Mesmo morto, 

Stuart foi acusado de crimes contra a segurança nacional, julgado e absolvido. A fala do 

advogado Fraga nesta cena deixa claro que mesmo sem provas contundentes, o réu é um 

morto.  

Eis a fala deste personagem: 

 

"Advogado Fraga: que fique claro, senhores. Não estou defendendo o 

cidadão Stuart Angel, mas sim, a sua memória. Encerro minhas palavras 

com um profundo temor e uma certeza absoluta de que estou defendendo um 

morto. E que o Excelentíssimo Promotor sabe que acusou um morto. E que 

os senhores juízes,agora, vão julgar um cadáver." 

 

 Vale ainda mencionar aqui que diante da ausência do corpo e a certeza de que Stuart 

estava morto, Zuzu vai a um cemitério e chora em um jazigo vazio. Esta talvez seja a cena 

mais emblemática de todo o filme: a dor da ausência e saudade de um ente querido aliado a 

total negligência e crueldade do Estado brasileiro em dar informações e assumir sua 

responsabilidade pela vida e morte de um cidadão. Como disse Tessa Lacerda no filme 15 

filhos: "é difícil lidar com uma morte que não é material, e mais difícil ainda é a 

imaterialidade da vida" (NEHRING e SOARES, 1996). 

 Importante citar aqui que pouco se fala da esposa de Stuart, Sônia Maria de Moraes 

Angel Jones. Segundo o filme, Sônia também era militante juntamente com Stuart, foi presa e 

em seguida, viajou pra França. Voltou em 1973, foi presa novamente, torturada e morta. 

Assim como Stuart, seu corpo nunca foi encontrado. 
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O Stuart Edgar Angel Jones segundo o relatório da Comissão Nacional da Verdade 

 A Comissão Nacional da Verdade foi criada em 2011 e um de seus principais 

objetivos é “promover o esclarecimento circunstanciado dos casos de torturas, mortes, 

desaparecimentos forçados, ocultação de cadáveres” (p.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Stuart Edgar Angel Jones 

  

 Após anos de investigações, foi apresentado em junho de 2014, um relatório com 

informações acerca de Stuart enquanto militante, cidadão e desaparecido político. As 

investigações sobre morte e desaparecimentos forçados da Comissão Nacional da Verdade são 

feitas com base nos artigos 1.1, 8.1 e 25.1 da Convenção Americana de Direitos Humanos, 

confirma consta no relatório sobre Stuart Angel: 

 

De acordo com os artigos 1.1, 8.1 e 25.1 da Convenção Americana de 

Direitos Humanos, os familiares das vítimas de desaparecimento forçado 

têm o direito a que o desaparecimento destas seja efetivamente investigado 

pelas autoridades do Estado; que se instaure um processo contra os acusados 

por estes ilícitos; que sejam impostas aos responsáveis as sanções cabíveis e 

que sejam reparados os danos ou prejuízos que os familiares tenham sofrido 

(BRASIL, p.3,2014) 

 

 O relatório da CNV aponta que Stuart Angel era estudante de Economia na UFRJ e 

iniciou sua militância política esquerdista na Dissidência Estudantil do PCB da Guanabara e 

se tornou dirigente do MR-8 (Movimento Revolucionário 8 de outubro) em meados de 1969. 

Stuart nasceu em Salvador em 11 de janeiro de 1945, cresceu no Rio de Janeiro e foi preso em 

14 de maio de 1971. Tinha 26 anos quando foi preso, torturado e morto. 
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 O relatório mostra que a principal razão para a prisão de Stuart foi obter informações 

sobre o paradeiro de Carlos Lamarca, que na época, era um dos guerrilheiros mais procurados 

pelos agentes da repressão. Lamarca havia deixado a VPR (Vanguarda Popular 

Revolucionária) para ingressar no MR-8, do qual Stuart fazia parte. 

 

A prisão arbitrária e o sequestro de Stuart ocorreram a 14 de maio de 1971, 

no Rio de Janeiro, quando ia a um ponto com Alex Polari, militante da VPR. 

No entanto, Polari havia sido capturado dois dias antes e, sob tortura e efeito 

de pentatol – forma de tortura vulgarmente conhecida como “o soro da 

verdade” – havia fornecido informações sobre o encontro entre os dois a 

agentes do Centro de Informações e Segurança da Aeronáutica, o CISA. 

"Relatos do próprio Polari e de outros presos políticos dão conta que Stuart 

foi barbaramente torturado até a morte para que revelasse o paradeiro de 

Carlos Lamarca – o que não fez" (BRASIL, p.4, 2014) 

 

 Assim como consta no filme, uma carta foi enviada para Zuzu Angel - mãe de Stuart - 

com detalhes sobre o que tinha ocorrido com ele. A carta foi escrita por Alex Polari, 

integrante da VPR e amigo de Stuart. Importante dizer que a carta de Alex Polari - que no 

filme é representado pelo personagem Alberto Dias - continha informações não somente sobre 

a morte de Stuart, mas dos envolvidos em sua prisão e tortura. 

 

“São muitos os assassinos responsáveis direta ou indiretamente pela morte 

de Stuart e outros no Cisa, na Base Aérea do Galeão. Os brigadeiros Burnier 

e Carlos Afonso Dellamora, o primeiro-chefe da Zona Aérea e o segundo 

comandante do Cisa, foram diversas vezes à Base Aérea e participaram dos 

interrogatórios, partindo deles, em última instância a orientação do 

assassinato. O Cel. Muniz, por exemplo, disse na minha  presença que 

durante esses dias ia pessoalmente ‘à casa do ministro’ prestar-lhe informes 

sobre o andamento dos interrogatórios." (BRASIL, p.16, 2014) 

  

Em seu depoimento, Polari cita ter ouvido militares mencionar frases do tipo "mais 

comida de peixe na Restinga da Marambaia", "esse aí virou presunto", o que dá a entender 

que o corpo de Stuart foi jogado ao mar. As investigações da CNV atestam que Stuart Edgar 

Angel Jones foi enterrado na Base Aérea de Santa Cruz, na cabeceira da pista. 

Lamentavelmente, a pista passou por algumas reformas entre os anos de 1974 e 1978 por duas 

empresas diferentes. O relatório da CNV aponta que, segundo os diretores das empresas 

responsáveis pelas reformas, não foi notada ou registrada qualquer anormalidade durante a 

execução das obras. 

 Assim como no filme, a vida de Sônia Maria foi resumida e descrita em um parágrafo 

deste relatório. O que contam sobre ela neste relatório condiz com o que foi relatado no filme, 
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exceto pela informação sobre o seu desaparecimento. O relatório da CNV aponta que Sônia 

foi violentamente torturada, morta e enterrada no Cemitério de Perus (SP), com nome falso. 

 

Considerações finais 

 Todos os esforços para preservar ou construir a memória de um desaparecido são 

válidos e benéficos tanto para a sociedade quanto para a família. As narrativas fílmicas, ainda 

que sejam reféns de interesses de patrocinadores e outras questões de legislação, são 

importantes meios neste processo de memória, pois é uma forma de divulgar e informar 

pessoas de diferentes classes sociais; pessoas que nem sequer viveram nos "anos de chumbo" 

e pessoas que viveram neste período, mas não puderam saber naquele período o que de fato 

estava acontecendo no Brasil. 

 Por se tratar de um drama, o filme "Zuzu Angel" é voltado para a relação mãe-filho e 

por isso, fala de Stuart Angel enquanto filho cheio de ideais revolucionários; enfatiza a dor de 

Zuzu Angel enquanto mãe de um desaparecido e a repercussão de sua luta contra a Ditadura 

Militar. Luta esta que tinha como meta reaver o corpo de seu filho e ver os responsáveis por 

sua morte, presos e punidos. Além disso, até a época em que o filme foi lançado (2006), 

pouco se sabia sobre a vida política e morte de Stuart Edgar Angel Jones, já que as 

informações que deram embasamento para o roteiro do filme vinham de depoimentos dos 

familiares, que pouco sabiam sobre a militância política dele. 

 É possível perceber como o silêncio por parte do governo brasileiro é prejudicial para 

o resgate desta memória. Foram precisos 43 anos para que a verdade sobre a morte de Stuart 

Angel viesse à tona, ainda que tardiamente. Tardiamente para interrogar e punir os principais 

responsáveis pela morte de Stuart - uma vez que só um deles ainda está vivo. Tardiamente, 

sobretudo, para dar ao corpo de Stuart o velório e enterro dignos, já que não há documentos 

que mostrem em que local da pista da Base Aérea de Santa Cruz, o corpo de Stuart foi 

enterrado. 

 O Brasil foi o último país da América Latina a instituir uma Comissão da Verdade. 

Comissão esta que não possui nenhum caráter punitivo. Além disso, a Lei da Anistia está 

ainda vigente e isso impede que torturadores sejam punidos pelos crimes cometidos em um 

passado que fica cada vez mais distante com a omissão dos governos em lidar com um 

assunto tão sério e tão nocivo. Todas as graves violações aos direitos humanos cometidas 

neste triste período da nossa história deixaram marcas, trouxeram prejuízos. Ainda hoje, é 

possível ouvir pessoas repetirem os velhos discursos e chavões da Ditadura Militar. Há quem 



 
VIII Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

ficufg.blog.br/semic 

351 

acredite até hoje que este foi um período de ordem e progresso. Há quem acredite que o rigor 

do militarismo impediu o Brasil de se tornar uma nova Cuba. E o pior, há quem queira esse 

governo de volta. 

 Todos os trabalhos da CNV estão ligados à memória e à verdade. Dar aos familiares 

destes desaparecidos e a sociedade, os devidos esclarecimentos sobre estas pessoas é o 

mínimo que um Estado democrático deve fazer para (quem sabe!) sanar as chagas oriundas de 

períodos marcados pela dor e sofrimento de quem lutou pela democracia, igualdade e justiça. 

Stuart Edgar Angel Jones foi um dos filhos que não fugiram à luta.  

 

Stuart Angel, presente! 

 

REFERÊNCIAS  

 

BRASIL. Comissão Nacional da Verdade. Disponível em: < www.cnv.gov.br >. Acesso em 

08 set 2014 

 

BRASIL. Direito à Memória e à Verdade. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. 

 Brasília,2007. 

 

BRASIL. Relatório preliminar de pesquisa: o caso Stuart Edgar Angel Jones. 

 Disponível em <http://www.cnv.gov.br/images/301292015_STUART_ANGEL_-

 _RELATORIO_PRELIMINAR_-_20-6-14.pdf.>  Acesso em 01 set 2014 

 

JELIN, Elizabeth. Los trabajos de la memoria. España. Siglo XXI de España Editores.2002 

 

RESENDE, Sérgio. Zuzu Angel. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=du- 

 CoCVG2tt8. Acesso em 02 set 2014 

 

SOARES,Maria de Oliveira; NEHRING,Marta. 15 filhos. Disponível em    

 <https://www.youtube.com/watch?v=Iy5yRNYsUzI> Acesso em 09 set 2014 

 

  



 
VIII Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

ficufg.blog.br/semic 

352 

 

Busca de um paradigma conceitual de cidadania para estudo das mídias124 
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Resumo 

O artigo que aborda o tema Busca de um paradigma conceitual de cidadania para estudo das 

mídias busca a consolidação de um modelo conceitual para a palavra cidadania que oriente os 

estudos das mídias. Os avanços e desafios da Comunicação na busca pela formação cidadã 

graças ao desenvolvimento de novas tecnologias e, em especial do crescimento da internet, 

sua amplitude e as inúmeras possibilidades que oferecem como estímulo aos cidadãos. 

Pretendeu-se, por meio, deste estudo, fazer um levantamento histórico a partir dos conceitos 

iniciais desde a Grécia e Roma, passando por autores como Pinsky e Carvalho, que 

colaboraram para embasar a perspectiva conceitual. Para isso, além dos autores acima citados 

foi feita também a revisão bibliográfica de Carvalho, Castells, Covre, Medeiros, Temer, 

Tuzzo e Tondato. O objetivo é vislumbrar a importância da compreensão do conceito de 

cidadania e sua evolução para o estudo da mídia. 
 

Palavras-chave: Cidadania. Cidadão. Mídia. 

 

 

Introdução 

Atualmente as discussões mais importantes giram em torno da comunicação. Isso 

ocorre porque o mundo tem se desenvolvido sob as bases dessa nova era. Se hoje muito se 

fala sobre globalização, a comunicação é da maior importância, pois, é graças aos meios de 

comunicação que esse processo vai ser realizado. A comunicação tem superado as diferenças 

relacionadas às distâncias, colocado os indivíduos em contato em todo o mundo, interligado 

povos, crenças e eliminado fronteiras. As tecnologias estão presentes em todas as nossas 

ações diárias. Tem modificado desde a cultura, a maneira de viver, nossas relações, como 

também a forma como aprendemos e ensinamos. Os avanços da tecnologia têm colaborado 

para superar questões de tempo e espaço. A informação e seus processos tornam-se cada vez 

mais ágeis, inteligentes e eficientes. Mcluhan utiliza a expressão “aldeia global”, para se referir à 

forma que o mundo contemporâneo se formou como resultado das mudanças provocadas pelos meios 

eletrônicos. Um lugar onde não há diferenças impostas pela distância física e que foi superada pela 

rapidez com que os meios levam as informações. Os meios de comunicação de massa transformam-se 

nas mensagens que são transmitidas e essas modificam o receptor, por essa razão, são os meios como 

extensões do homem. Como afirma Mcluhan (2007),  
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“Hoje, depois de mais um século de tecnologia elétrica, projetamos nosso 

próprio sistema nervoso central num abraço global, abolindo tempo e espaço 

(...) Estamos nos aproximando rapidamente da fase final das extensões do 

homem: a simulação tecnológica da consciência, pela qual o processo 

criativo do conhecimento se estenderá coletiva e corporativamente a toda a 

sociedade humana, tal como se já se fez com nossos sentidos e nossos nervos 

através dos diversos veículos” 

 

Diante desse contexto, percebemos a ampliação inevitável do crescimento das 

tecnologias em nossa sociedade e da percepção de sua importância para o ser humano. 

No entanto, a maneira como a mídia é utilizada nem sempre é de forma eticamente 

aceitável. Ela nos atinge passiva ou ativamente, de forma positiva ou negativa. Ela é parte da 

realidade em que vivemos, porém ela também ajuda a criar essa realidade. A mídia modela a 

sociedade através de sua capacidade de produzir mensagens, e por meio dela cria a nossa 

visão de mundo, nossa auto-percepção e a percepção da sociedade como um todo. 

As pessoas que lidam com a mídia conhecem bem o ser humano e sabem que esse 

tem desejos, ansiedades, sonhos, e por isso agem para criarem, ou estimularem necessidades 

pessoais. Sabem também que se conseguirem relacionar seus produtos a essas necessidades 

materiais, e por vezes, mesmo espirituais, conseguirão aumentar os seus consumidores em 

potencial. 

Há, portanto, que se buscar o entendimento do que é ser cidadão na atualidade, em 

um mundo regido sob os signos difundidos por meio da comunicação. No tempo atual, o 

conceito de cidadania tem muitos significados que dependem do viés ao qual está vinculado. 

Sendo assim, a conquista da cidadania se faz de forma fragmentada, e com o advento da 

internet, esse conceito passa a ganhar uma nova dimensão, em razão das imensas 

possibilidades de interação propiciadas pela rede. 

Assim, o objetivo deste estudo é iniciar uma observação acerca da cidadania e a 

construção de seu conceito e a evolução até alcançar a atual sociedade midiatizada. 

 

Construção histórica da Cidadania 

Atualmente, o conceito de cidadania vem sendo muito utilizado, e de maneiras 

diversas, acentuando diferentes entendimentos que divergem de acordo com o que está sendo 

associado. 

 
A palavra “cidadania” está em um entre dois temas de redação nos 

vestibulares: “ cidadania e sociedade”, “cidadania e educação”, “ cidadania e 

...”. É sempre cidadania e alguma coisa, Também é muito cotada para título 

de conferências e seminários.[...] ( TOLEDO, 2000, p.146) 
 

Em razão disso, é de imensa relevância, o entendimento do que é ser cidadão na 

atualidade, em um mundo regido sob os signos difundidos por meio da comunicação.  
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Maria de Lourde Manzini Covre ensina que “a origem da palavra cidadania é atribuída 

em princípio à cidade ou pólis grega. A pólis era composta de homens livres, com 

participação política contínua numa democracia direta, em que o conjunto de suas vidas em 

coletividade era debatido em função de direitos e deveres. A cidadania está relacionada ao 

surgimento da vida na cidade, à capacidade de os homens exercerem direitos e deveres de 

cidadão. Na atuação de cada indivíduo há uma esfera privada (que diz respeito ao particular) e 

uma esfera pública (que diz respeito a tudo que é comum a todos os cidadãos). Embora 

fossem escravistas, as sociedades grega e romana promoveram em suas cidades certo 

exercício de cidadania.” 

Temer, Tondato e Tuzzo (2012), explicam que o conceito greco-romano está mais 

relacionado à questão social na perspectiva grega,  e na vertente romana, mais relacionada aos 

aspectos políticos.  

Já na Grécia antiga depreende-se o conceito de organização social com Cidades-

Estados. Os indivíduos estavam sujeitos às normas políticas da polis. A cidadania na Grécia 

era restrita a determinadas pessoas que podiam participar das decisões políticas da 

comunidade. Essas decisões eram realizadas em discussões em praça pública – ágora. Dali se 

excluíam os jovens, as mulheres, os escravos e os miseráveis.  

Para Tuzzo (2013) “O termo cidadania é histórico-social e depende do ambiente e 

das condições sociais em que uma pessoa está inserida, por isso a necessidade de também 

pensarmos a questão da sociabilidade que naturalmente torna um ser humano capaz de 

conviver em sociedade por meio da socialização, ou seja, a integração dos indivíduos em um 

grupo marcado por hábitos, costumes e regras específicas. Por conseguinte, um processo de 

conquistas e sempre em construção!”  

Historicamente José Murilo de Carvalho destaca (p. 12) que a cidadania se 

desenvolveu dentro do fenômeno a que chamamos de Estado-nação, datado da Revolução 

Francesa. A luta pelos direitos era uma luta política nacional. “Isto quer dizer que a 

construção da cidadania tem a ver com a relação das pessoas com o Estado e com a nação” (p. 

12). Segundo Carvalho, a redução do poder do Estado, fruto da aceleração da 

internacionalização do sistema capitalista e da criação dos blocos econômicos, afeta a 

natureza dos antigos direitos, sobretudo dos direitos políticos e sociais. Por essa razão, “as 

mudanças recentes têm recolocado em pauta o debate sobre o problema da cidadania, mesmo 

nos países em que ele parecia estar razoavelmente resolvido”  

A questão a respeito da cidadania é relevante e recorrente porque não é acessível a 

todos. A cidadania é um status alcançado somente por aquelas pessoas que são membros 

integrais de uma comunidade. Assim diz sociólogo T.H.Marshall, “Todos aqueles que 

possuem o status são iguais com respeito aos direitos e obrigações pertinentes ao status”. Sob 

este prisma, Marshall estabeleceu que a cidadania se baseia na conquista dos direitos civis, 

políticos e sociais, ou seja,  
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....uma parte civil, relativa aos direitos necessários à liberdade individual; 

uma parte política, referente ao direito de participar no exercício do poder 

político; e uma parte social, que diz respeito a tudo o que envolva desde o 

direito a um mínimo bem-estar econômico e segurança até o direito de 

participar, por completo do que o autor chama de ‘herança social’ 

(DUARTE, 2009, p.103). 

 

 Carvalho aplicando a definição de Marshall ao contexto brasileiro explica que, 

 

Os direitos civis garantem a vida em sociedade. São direitos cuja garantia se 

baseia na existência de uma justiça independente, eficiente, barata e 

acessível a todos), políticos (se referem à participação do cidadão no 

governo da sociedade. Seu exercício é limitado a parcela da população e 

consiste na capacidade de fazer demonstrações políticas, de organizar 

partidos, de votar, de ser votado) e sociais (direitos que garantem a 

participação na riqueza coletiva. Incluem os direitos à educação, ao trabalho, 

ao salário justo, à saúde, à aposentadoria. A idéia central em que baseiam é a 

da justiça social) e os cidadãos em plenos (titulares dos 3 direitos), 

incompletos (possuidores de apenas alguns dos direitos) e não-cidadãos (os 

que não se beneficiassem de nenhum dos direitos).  

 

Mais do que benefícios que o Estado concede, é a cidadania fruto de um processo 

histórico construído a partir da luta e reivindicação dos cidadãos  

O entendimento que se faz da concepção romana extrai-se que só há cidade se 

houver cidadãos, e o conjunto dos cidadãos forma a cidade, a coletividade. Da raiz latina da 

palavra cidadania, ciuis, descobrimos que o significado é ser livre e, portanto, a palavra 

sugere o direito à liberdade. 

 Para Medeiros: 

 

À luz dos legados históricos, principalmente romano, o conceito moderno de 

cidadania remete às concepções forjadas por ocasião das revoluções 

burguesas do século XIII. Assim, na era moderna, quando afirmamos que 

uma dada sociedade luta pela construção da cidadania, estamos pressupondo 

a luta pelos ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, dentre outros 

direitos civis, políticos e sociais. (MEDEIROS, 2013, p. 6) 

 

Sendo assim, visto que a liberdade propiciada pela democracia será transposta para a 

internet em virtude de seu crescimento, e capacidade de acesso, ampliando, na atualidade a 

participação na vida política, e garantindo o segundo dos três pontos de formação da 

cidadania citados por Carvalho. Por essa razão, é relevante abordar a relação atualmente 

existente entre internet, cidadania e democracia. 

 

Internet, Cidadania e Democracia 
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Há grande importância em se buscar o entendimento do que é ser cidadão na 

atualidade, em um mundo regido sob os signos difundidos por meio da comunicação. No 

tempo atual, o conceito de cidadania tem muitos significados que dependem do viés ao qual 

está vinculado. Sendo assim, a conquista da cidadania se faz de forma fragmentada, sendo 

parte ou associada a algum outro conceito o que faz com que tenha imensa amplitude.  

Neste sentido, é importante levar em consideração as ponderações de Lévy (2010) 

acerca da evolução da comunicação, pois segundo ele, “o ciberespaço permite a liberação da 

expressão pública”. Deste modo ainda afirma o autor que  

 
Enquanto as mídias de massa, desde a tipografia até a televisão, 

funcionavam a partir de um centro emissor para uma multiplicidade 

receptora na periferia, os novos meios de comunicação social interativos 

funcionam de muitos para muitos em um espaço descentralizado. ( LEVY, 

2010, p.13). 

 

Isso significa pensar um novo cidadão, mais participativo e presente no que o autor 

chama de nova esfera pública mundial, uma era da computação social onde “os conteúdos são 

criados e organizados pelos próprios utilizadores.” (Levy, 2010). 

Sob uma ótica muito otimista e que percebe o crescimento do uso da tecnologia como algo 

pertinente e importante para a sociedade, integrada ao próprio crescimento desta, Castells 

(2003) afirma que, 

 

A Internet é o tecido de nossas vidas. Se a tecnologia é hoje o que a 

eletricidade foi na Era Industrial, em nossa época a Internet poderia ser 

equiparada tanto a uma rede elétrica quanto ao motor elétrico, em razão de 

sua capacidade de distribuir a força da informação por todo domínio da 

atividade humana. Ademais à medida que novas tecnologias de geração e 

distribuição de energia tornaram possível a fábrica e a grande corporação 

como fundamentos organizacionais da sociedade industrial, a Internet passou 

a ser a base tecnológica para a forma organizacional: a rede. 

 

A cidadania torna-se neste sentido integrada ao ambiente virtual e a rede passa a ser 

o espaço onde será exercitado este direito.  

Lévy discorre sobre o surgimento da internet, em Inteligência Coletiva, e diz que esta 

proporciona uma alteração nas relações humanas. Neste livro ele prefere chamar a internet de 

virtual e diz que este, provoca uma grande mutação no comportamento humano, fazendo com 

que o homem volte a ser nômade.  Segundo ele, “a virtualização reiventa uma cultura 

nômade, mas fazendo surgir um meio de interações sociais onde as relações se reconfiguram 

com um mínimo de inércia” (LEVY, 2010b, p.20/21).  
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 Lévy afirma que a evolução da comunicação na web nos últimos anos confirmou sua 

intuição que o ciberespaço permite uma liberação da expressão pública. Ele percebe uma nova 

esfera pública mundial, surgida na era da computação social. 

O autor entende que o virtual se constitui como um novo espaço antropológico, 

definido como “Espaço do Saber”. Um espaço que graças à internet, a relação entre os 

indivíduos são fundamentadas em trocas de saber e conhecimento. 

Há nesta definição uma crítica aos meios de comunicação de massa anteriores à 

internet, pois, entende-se que, com a internet, o ser humano pode se expressar sem  

intermediários, como os veículos de comunicação tradicionais, como a televisão, jornais, 

rádio, em que não há acesso aos mesmos, visto atenderem a interesses hegemônicos de seus 

proprietários.  

 

Enquanto as mídias de massa, desde a tipografia até a televisão, 

funcionavam a partir de um centro emissor para uma multiplicidade 

receptora na periferia, os novos meios de comunicação social interativos 

funcionam de muitos para muitos em um espaço descentralizado. Em vez de 

ser enquadrado pelas mídias (jornais, revistas, emissões de rádio ou de 

televisão) a nova comunicação pública é polarizada por pessoas que 

fornecem, ao mesmo tempo, os conteúdos, a crítica, a filtragem e se 

organizam, elas mesmas, em redes de troca e de colaboração. (Lévy, 2010, p. 

13) 

 

Pierre Lévy entende que essa relação de saber e de trocas de conteúdo entre as 

pessoas, proporcionadas pela internet, faz surgir uma nova forma de inteligência, que ele 

chama de inteligência coletiva, O principal objetivo da inteligência coletiva, nesse sentido, é 

proporcionar uma troca de conhecimento entre as pessoas e um mútuo enriquecimento dos 

saberes, e esse fato só é possível com o surgimento da internet. Segundo o autor 

 
Os indivíduos implicados nas atividades de colaboração e interativas da Web 

2.0 participam geralmente de várias comunidades, navegam entre vários 

blogs, mantêm vários endereços eletrônicos para diferentes usos e são, em 

certa medida, os nós principais, os cruzamentos, os computadores da 

computação social, recolhendo, filtrando, redistribuindo, fazendo circular a 

informação, a influência, a opinião, a atenção e a reputação de um 

dispositivo a outro. (Lévy, 2010, p.12) 

 

É possível compreender que Lévy vê a internet de forma a trazer um enriquecimento 

nas relações entre os indivíduos proporcionando uma troca de conhecimento impossível em 

um meio físico. 

Com o advento da internet, o relacionamento interpessoal é feito de forma que pode-

se emitir  e receber as informações. Na rede os usuários passam a ser não apenas receptores, 

mas também emissores, produtores de conteúdos.  
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Para André Lemos, a internet cria um processo comunicativo que “retira das mídias 

de massa o monopólio na formação da opinião pública e da circulação de informação. Surgem 

novas mediações e novos agentes, criando tensões políticas que atingem o centro da polis em 

sua dimensão nacional e global” (LEMOS, 2010a, p. 25).  

Segundo Lèvy (2010), “um dos aspectos mais desconcertantes da nova situação da 

comunicação no ciberespaço é o apagamento da distinção público/privado, ou mesmo 

simplesmente, a erosão da esfera privada.” 

Sendo assim, considerando as transformações ocasionadas, em especial, pelas redes 

sociais, é relevante pensar o que se tornou o espaço público diante desse novo ambiente 

midiático. 

Pierre Lévy e André Lemos, percebem que a rede virtual faz surgir uma nova esfera 

pública, que é denominada de esfera pública digital, que se funda em um espaço 

descentralizado. 

 

O aumento da transparência e a multiplicação dos contatos implicam uma 

nova velocidade de circulação das ideias e dos comportamentos, No que diz 

respeito aos efeitos sobre a democracia, essa transformação da esfera pública 

me parece afetar positivamente os quatro domínios estreitamente 

interdependentes, que são as capacidades de aquisição de informação, de 

expressão, de associação e de deliberação dos cidadãos. Em suma, a 

computação social aumenta as possibilidades da inteligência coletiva e, por 

sua vez, a potência do “povo”. (Lèvy, 2010, p.14) 

 

 É, portanto, possível dizer que a Web possibilita maior participação do cidadão no 

âmbito democrático, não apenas como receptor de mensagens, mais sim, como emissor de 

informações, em um modelo de comunicação, e “devido ao caráter mundial da nova esfera 

pública, os movimentos de opinião e de ação cidadã atravessam cada vez mais as fronteiras e 

entram em fase como caráter ele mesmo planetário, dos problemas ecológicos, econômicos e 

políticos”, como afirmam Lévy e Lemos (2010).  

 

Mas afinal o que é ser cidadão? 

Se, no entanto, estamos trabalhando com o conceito de cidadania, devemos buscar o 

entendimento do que torna o indivíduo cidadão, no contexto histórico para, posteriormente, 

inseri-lo no âmbito da sociedade midiatizada. 

Carvalho (2012) compreende a cidadania como a posse de três direitos: os Civis, os 

políticos e os sociais. Desta forma, como bem afirma Pinsky,  

 

Ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade 

perante a lei: é, em resumo, ter direitos civis. É também participar no destino 

da sociedade, votar, ser votado, ter direitos políticos. Os direitos civis e 

políticos não asseguram a democracia sem os direitos sociais, aqueles que 
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garantem a participação do indivíduo na riqueza coletiva: o direito à 

educação, ao trabalho, ao salário justo, à saúde, a uma velhice tranquila. 

Exercer a cidadania plena é ter direitos civis, políticos e sociais, fruto de um 

longo processo histórico que levou a sociedade ocidental a conquistar parte 

desses direitos. (JAIME PINSKY, 2003, p. 32) 
 

No entanto, Paiva e Sodré (2013) discutem este conceito refletindo sobre o 

significado de cidadania que fazia referência ao bem-estar coletivo. Segundo os autores, este 

significado perdeu-se na atualidade e chegou hoje à percepção do consumidor como novo 

sujeito social e, portanto, oposto à questão do cidadão como coletivo. Assim, eles dizem que: 

“enfraquece-se, aí, a ficção histórica da cidadania [...] e emerge a figura do consumidor como 

novo sujeito social [...] o contrário do cidadão”. (Paiva e Sodré, 2013, p. 53).  

Para os autores (2013), o consumo redefine o cidadão moderno, sobretudo por ser um 

consumo de aparência, em que o objetivo é enaltecer o consumidor, e impressionar o outro. 

Uma relação que apesar de ter nascido com os grupos de elite, tem se recriado, atualmente, 

nas classes sociais mais baixas. Desta forma, a mídia vai se colocar como a substituta de uma 

relação que, antes, existia diretamente entre cidadão e Estado e assim vai se firmar como a 

interlocutora do processo de interrelação entre cidadão e sociedade. Para Paiva e Sodré (2013, 

p. 54), “se funda a cidadania no consumo”.  O consumo é direito civil que propicia direitos 

sociais, como educação, saúde, moradia, dentre outros. Assim, quem pode consumir é que 

pode ser cidadão. 

 

Conclusão 

Buscou-se neste texto observar a evolução da cidadania a partir de uma construção 

histórica e avanços e desafios da Comunicação na busca pela formação cidadã graças ao 

desenvolvimento de novas tecnologias e, em especial do crescimento da internet. Pretendeu-

se, por meio, deste estudo, fazer uma observação acerca do conceito de cidadania e de 

cidadão, desde o surgimento de seu significado, a partir das sociedades gregas e romanas, a 

estruturação elaborada por autores como Pinsky e Carvalho até o uso das novas tecnologias 

que são uma realidade no Brasil e no mundo, podendo contribuir para a ampliação da 

democracia e do conhecimento e, quem sabe, suprir as lacunas deixadas pelas relações físicas. 

Porém, buscou-se analisar que mais do que simplesmente usar a tecnologia da informática e 

dos meios de comunicação na vida cotidiana é preciso refletir a significação do conceito de 

cidadania, que tem se amparado cada vez mais no consumo e, por essa razão tem se 

equiparado ao consumidor, evidenciando que cidadão é quem consome, em virtude de nossa 

sociedade midiatizada e globalizada. Podem-se perceber nesse estudo que cidadania e 

democracia são dois termos que tem se esvaziado em razão da utilização massiva de ambos, 

porém, desvirtuados da técnica, que se faz mais relevante do que pensar a própria 

Comunicação. Em especial, a cidadania e o cidadão sofreram transformações conceituais ao 
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longo da história e atualmente aproximam-se cada vez mais do consumo, estimulado por uma 

sociedade globalizada e, principalmente, midiatizada. 
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‘Em Nome Da Razão’ E ‘Passageiros Da Segunda Classe’: 
 Denúncias Sobre a Loucura No Cinema Brasileiro126 
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Resumo 

O presente artigo busca esclarecer a participação de documentários brasileiros nas mudanças 

paradigmáticas que envolveram a reforma psiquiátrica brasileira. Foram escolhidas duasobras 

documentais curta metragem que desenvolveram-se no ambiente da saúde 

mentalinstitucionalizada: Em Nome da Razão( Helvécio Ratton) e Passageiros da Segunda 

Classe (Kim-Ir-Sem, Luiz Eduardo Jorge e Waldir de Pina). As duas obras tratam a realidade 

dos hospícios de sua época e tornaram-se retratos desses ambientes, transformando-se em 

denúncia e marcos da luta antimanicomial. Buscamos entender a loucura que aparece nos dois 

filmes, assim analisando e comparando os detalhes de como cada obra mostra o tema, 

buscando uma imagem da loucura na sociedade brasileira e do cinema na reforma 

psiquiátrica. 

 

Palavras-chave: Cinema; Saúde Mental; Reforma Psiquiátrica; Cinema 

 

 

“Oh seu manel tenha compaixão e tira nós todas dessa prisão, estamos todas 

de azulão lavando pátio de pé no chão. Lá vem a boia do pessoal, azul e 

feijão sem sal, e mais atrás vem o macarrão, parece cola de colar balão. E 

mais atrás vem a sobremesa banana podre em cima da mesa e mais atrás vem 

as funcionária que são as puta mais ordinária” (RATTON, 1979) 
 

Em Frente Às Câmeras 

Que louco era esse que não era ouvido, não era visto e de repente, pelas lentes das 

câmeras saltou aos olhos e ouvidos da sociedade? Que cinema é esse que decidiu falar de 

quem não se fala, ver quem não é visto? Aqui teorizaremos a questão da loucura e papel da 

mídiano processo de reforma psiquiátrica brasileira. Nessa teorização buscamos base para a 

análise de dois documentários curta metragem que tratam a questão da saúde mental no 

Brasil, em dois momentos importantes da história da psiquiatria brasileira, e que se tornaram 

um marco. 

 O primeiro deles Em Nome Da Razão – Nos Porões Da Loucura (1979), do diretor 

Helvécio Ratton, foi filmado no Hospital Colônia de Barbacena e produzido pelo Grupo Novo 

                                                 
126Trabalho apresentado no GT Mídia, Cidadania e Direitos Humanos do VIII Seminário de Mídia e Cidadania 

(SEMIC) – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 20 e 21 de outubro de 

2014. 
127Mestranda da Faculdade de Informação e Comunicação (FIC) da Universidade Federal de Goiás, linha de 

pesquisa mídia e cidadania. E-mail: brunaribeirojor@gmail.com 
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de Cinema e TV e pela Associação Mineira de Saúde Mental.  A obra tornou-se um marco na 

luta antimanicomial brasileira, sendo lembrada até os dias de hoje, e foi vencedora de três 

prêmios nacionais - Melhor documentário na Jornada da Bahia em 1980, Margarida de Prata 

da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil de 1980 e Primeiro lugar no Concurso Mineiro 

de Filmes de Curta-Metragemde 1982- e um prêmio internacional - Prêmio Especial no 

Festival Internacional de Curtas Documentais e de Animação de Lille de 1981128.  

Goullart explica quea realização do filme fazia parte de uma estratégia que visava 

tornar pública a questão da saúde mental buscando mudanças no sistema brasileiro de 

tratamento mental. O filme daria continuidade a iniciativas que já haviam surgido dentro da 

mídia mineira no ano de 1979:  

 

Abri-lo (Hospital Colônia de Barbacena) para a visitação daqueles que se 

empenhavam pela reforma do setor (Associação Mineira de Saúde Mental) e 

para a mídia foi parte de uma estratégia pública. Tratava-se de denunciar a 

situação que, no contexto de um governo de linhas liberalizantes (governo 

Francelino Pereira), era insustentável. (GOULART, 2010, P.37) 

 

 O Segundo filme analisado é a obra Passageiros da segunda classe (2001), dos 

diretores Kim-Ir-Sem, Luiz Eduardo Jorge e Waldir de Pina. Filmado em 1986 no Hospital 

Psiquiátrico Professor Adauto Botelho, em Goiânia, o filme só foi lançado em 2001, após o 

fechamento do hospital que aconteceu em 1997, ano de promulgação da Lei N°10.216 de 6 de 

abril de 2001, que regulariza novas condições para tratamento de saúde mental no país. 

Segundo um dos diretores (KIM-IR-SEM, 2014) o filme ganhou nove prêmios, entre eles: 

Prêmio de melhor na Mostra Goiana do III Festival Internacional de Cinema e Vídeo 

Ambiental em 2001, Prêmio de melhor filme do 7° Festival Internacional de Documentário É 

Tudo Verdade Prêmio de melhor filme no 34° Festival de Brasília do Cinema Brasileiro em 

2001129.  

Kim-Ir-Sem (2014) revelou que o processo de filmagem da película incluiu 12 dias em 

que os três diretores e uma produtora permaneceram internos no Hospital e que o período de 

recesso que ocorreu entre a filmagem e o lançamento (1986-2001) não foi proposital, mas 

                                                 
128Mais Informações estãodisponíveis na página do filme no site da Cinemateca Brasileira: 

http://cinemateca.gov.br/cgi-

bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=FILMOGRAFIA&lang=P&nextAction=search&exprSearch=ID=

025853&format=detailed.pft 
129Mais informações estão disponíveis na página do filme no site da Cinemateca Brasileira: 

http://cinemateca.gov.br/cgi-

bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=FILMOGRAFIA&lang=P&nextAction=search&exprSearch=ID=

022059&format=detailed.pft 

 

http://cinemateca.gov.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=FILMOGRAFIA&lang=P&nextAction=search&exprSearch=ID=025853&format=detailed.pft
http://cinemateca.gov.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=FILMOGRAFIA&lang=P&nextAction=search&exprSearch=ID=025853&format=detailed.pft
http://cinemateca.gov.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=FILMOGRAFIA&lang=P&nextAction=search&exprSearch=ID=025853&format=detailed.pft
http://cinemateca.gov.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=FILMOGRAFIA&lang=P&nextAction=search&exprSearch=ID=022059&format=detailed.pft
http://cinemateca.gov.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=FILMOGRAFIA&lang=P&nextAction=search&exprSearch=ID=022059&format=detailed.pft
http://cinemateca.gov.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=FILMOGRAFIA&lang=P&nextAction=search&exprSearch=ID=022059&format=detailed.pft
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causado por limitações financeiras por parte da produção. Esse período, porém não impediu 

que o filme fosse utilizado pela luta antimanicomial, tendo sido mostrado, antes de finalizado, 

para vários profissionais da Luta e utilizado por eles.  

 Em primeiro lugar é necessário pensar sobre a saúde mental e sobre os dois hospitais 

que foram palcos de Em Nome da Razão e Passageiros da Segunda Classe 

 

Conceitos Importados, Hospícios Nacionais 

Os mundos que envolvem a saúde mental foram desde a sua institucionalização 

divididos em sistemas binários: o mundo de fora da doença e o de dentro, o que está dentro do 

hospital e o que está fora, o médico e o paciente, o normal e o doente, o visível e o invisível. 

São relações binárias “um” ou outro que se perpetuam e que nos dão duas certezas: o doente 

mental é sempre o outro e entre os dois lados dá sanidade há um abismo simbólico. 

 

O homem moderno não se comunica mais com o louco: de uma parte há o 

homem da razão, que delega a loucura ao médico e que autoriza apenas a 

relação com a universalidade abstrata da doença; de outra parte há o homem 

da loucura, que se comunica com o outro apenas por intermédio de razões 

tão abstratas como são a ordem, coação física e moral, pressão anônima do 

grupo e a exigência de conformidade (FOUCAULT, 1961, p. 160 apud 

FREITAS, 2004, p.77). 

 

Antes de ser uma forma de tratamento médico, a internação dos doentes mentais 

significou uma segregação social. ‘Eu enquanto indivíduo normal me quando o direito de não 

ser perturbado pela insanidade alheia’. A cultura médica clássica do velho mundo chegou ao 

novo mundo, e por séculos assim se desenvolveu a relação da medicina e da sociedade 

brasileira com a loucura. Nesse quadro desenvolveram-se os dois hospícios que são palco da 

loucura cinematográfica aqui tratada: Hospital Colônia de Barbacena e Hospital Psiquiátrico 

Professor Adauto Botelho, que apesar de sua distância geográfica, O primeiro em Minas 

Gerais o Segundo em Goiás, e devidas diferenças de proporção, compartilhavam o modelo de 

tratamento pré-reforma psiquiátrica. 

 

 

 

Dois Locais da Loucura 

O Hospital Colônia de Barbacena foi fundado em 1903, com o nome de Hospício de 

Barbacena.  O histórico do hospital no Museu da Psiquiatria Brasileira aponta que o hospital 
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colônia foi em seus primeiros trinta anos um centro de referência no tratamento humanitário 

(para os padrões da época) da saúde mental, partir da década de 1930 a fama do hospital fez 

com que ele fosse procurado por uma grande quantidade de pacientes, quantidade essa que o 

hospital não era capaz de suportar. De hospital exemplo, o colônia transformou-se em 

depósito de doentes e indesejados sociais. A imprecisão médica levou milhares de pessoas 

mentalmente sadias à internação, o Hospício tornou-se o destino de quem incomodava: 

alcoólatras, homossexuais, mulheres solteiras que engravidavam, prostitutas, “vadios”.  Lá 

dentro eles sofriam com o descaso, abandono, falta de alimentação, falta de roupas (muitas 

vezes circulando nus pelo hospital), frio da serra mineira e os eletrochoques. 

De 1969 à 1980 a hospital adquiriu mais uma função, a de fornecedor de corpos para 

as universidades mineiras (ARBEX, 2013).  Arbex explica que com a superlotação, as 

condições precárias de atendimento médico, alimentação e higiene levavam a um nível 

elevado de mortalidade de pacientes dentro do hospital, chegando a uma média de 16 mortos 

por dia (p. 76, 2013). Muitos internos eram “indigentes” ou indivíduos que tinham se tornado 

indigentes ao serem abandonados pela família no hospital e, por isso, poucos ali dentro teriam 

seus corpos reclamados, dessa forma a venda de cadáveres de tornou temporariamente (até 

que as universidades estivessem abastecidas de corpos) uma fonte de renda. 

Por suas proporções monumentais, números de pacientes (vivos e mortos) e por suas 

precárias condições de funcionamento, ele tornou-se o símbolo do tratamento psiquiátrico 

desumano no Brasil e por si um argumento a favor da reforma psiquiátrica. Foi para o 

Hospital colônia que a mídia voltou seus olhos quando decidiu denunciar a condição 

desumana dos hospitais psiquiátricos brasileiros.  

O Hospital Psiquiátrico Professor Adauto Botelho, localizado em Goiânia, foi fundado 

em 1954 e foi pioneiro no tratamento público de saúde mental em Goiás, tornando-se um dos 

maiores e principais hospitais psiquiátricos do estado.  O Hospital Adauto Botelho foi de 

grande importância na história da psiquiatria em goiás, que Segundo De Paula (2011) pode ser 

dividida em três períodos históricos e sociais distintos: de 1954 a 1964 com a preocupação da 

modernidade pela eugenia (responde a interesses políticos), de 1964 a 1974 com a inclusão de 

outros grupos ao rótulo da loucura e a partir desse momento a terceira fase com o avanço da 

luta antimanicomial eu culminou na desospitalização. 

Em 1987, no governo de Henrique Santillo, é iniciada a campanha de humanização na 

saúde mental titulada de “Governo Humaniza o Adauto Botelho”. A campanha possibilitou a 

discussão sobre uma possível reforma no modelo de atendimento do Hospital Adauto 
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Botelho, porém ela não chegou a acontecer. O Hospital Psiquiátrico Professor Adauto Botelho 

foi fechado em 1995, em decorrência da reforma da assistência à saúde mental no Brasil. Seu 

fechamento deu fim a era de tratamento por internação de longo prazo na assistência mental 

em Goiás e deu início a uma nova forma de tratamento no estado.  

Já o Hospital Colônia passou a se chamar Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena 

e na década de 1990 passou uma reestruturação. Hoje ele continua aberto, mas oferendo 

tratamento de saúde mental humanizado e de acordo com a lei da reforma psiquiátrica. O 

Centro Hospitalar também mantém o Museu da Loucura, aberto em 1996, que promove a 

salvaguarda da memória da psiquiatria brasileira.  

 

A Reforma Psiquiátrica e a Mídia 

O olhar social sobre a loucura no Brasil começou a mudar a partir do surgimento do 

momento de luta antimanicomial, que se iniciou no âmbito da prática profissional de saúde 

mental, depois passando para a sociedade. A mídia foi de grande importância dentro da 

adesão pública à reforma psiquiátrica, levando a público um quadro de descaso do qual a 

sociedade estava distante. Graças ao que Thompson chama de sequestro institucional, os 

veículos midiáticos se transformaram na única forma da sociedade ver e ouvir a loucura: 

 

Nos contextos espaço-temporais da vida cotidiana, as sociedades modernas 

implicam em um grau relativamente alto de segregação institucional e 

experimental: certos fenômenos sociais (doença, loucura, morte, etc.) são 

separados dos contextos sociais cotidianos e tratados por instituições 

especializadas e pessoal profissionalizado. Para muitos indivíduos hoje, a 

experiência de ver alguém morrendo, ou sofrendo uma doença crônica ou 

mental, é um evento mais raro que corriqueiro. (Thompson, 2008, p.182) 

 

Foram através das reportagens, textuais e fotográficas, e de obras cinematográficas, 

como o filme de Helvécio Ratton aqui analisado, que a sociedade passou a ter acesso ao que 

acontecia atrás do muro dos hospícios ou, como no título de Em Nome da Razão “nos porões 

da loucura”.  

A vinda de Franco Basaglia130 ao Brasil oficializou a luta antimanicomial no Brasil e 

tornou-se prova de como a mídia foi importante na mudança do quadro social da doença 

mental. Arbex explica que o psiquiatra Italiano, responsável pela reforma psiquiátrica em seu 

país, Franco Basaglia, ao vir ao Brasil em 1979 e visitar o Hospital Colônia de Barbacena 

                                                 
130 Psiquiatra Italiano responsável pela mudança no tratamento psiquiátrico de seu país e a promulgação da Lei 

N°180 que estabeleceu o fechamento dos manicômios na Itália. Seu trabalho serviu de inspiração para a 

construção do modelo de reforma psiquiátrica adotada pelos agentes da luta antimanicomial no Brasil. 



 
VIII Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

ficufg.blog.br/semic 

366 

declarou “Estive hoje num campo de concentração nazista. Em lugar nenhum no mundo 

presenciei tragédia como esta.” (BASAGLIA apud ARBEX, 2013, p.207). As declarações do 

psiquiatra repercutiram internacionalmente e deram força a reforma psiquiátrica brasileira, 

que anos depois se realizaria nos moldes da italiana. 

Em 1986, durante o primeiro Congresso Nacional de Saúde, as ideias de um novo 

atendimento psiquiátrico que surgiram na década de 1970 começavam a e solidificar dando 

forma a ideia que hoje temos dos direitos da pessoa com transtorno mental. Segundo Hirdes 

(2009) os fundamentos políticos e sociais lançados ali deram força ao Movimento Nacional 

Antimanicomial, formado por profissionais de saúde, e aos congressos nacionais de saúde 

mental (1° em 1987, 2° em 1992 e 3° 2001), que acabaram por resultar na promulgação da Lei 

N°10.216 de 6 de abril de 2001, ela estabelece e garante os direitos dos portadores de 

transtornos mentais e redireciona o tratamento mental no Brasil. 

 

Comum de Loucos 

As câmeras passeiam pelas árvores, mas o som do vento das folhas é substituído pelo 

bater de metal nas grades, os gritos e risos insanos, esse quadro se repete nos dois filmes. É 

tarde ou manhã de qualquer dia, o tempo não existe nos hospícios, seja em Barbacena ou 

Goiânia, como fala o narrador de Em Nome da Razão ali só existe o ócio, as necessidades 

fisiológicas tornam-se relógio. As imagens em P&B, o som ambiente e de entrevistas, planos 

abertos do hospital, aproximam os dois filmes.  

Kim-ir-sem (2014) explica que no momento da realização de Passageiros da Segunda 

Classe eles não tinham conhecimento de Em Nome da Razão, assim os pontos similares nos 

dois filmes não foram propositais, já própria arquitetura dos hospícios leva à planos 

parecidos. O diretor conta que as imagens em Preto e Branco não foram uma escolha, foi 

causada por uma conveniência, já que a troca das películas pelas fitas magnéticas pelas 

televisões locais, fez com que as películas chegassem até a equipe por doação. Essa 

conveniência é vista pelo diretor como uma grande contribuição para o filme: “O contraste 

ficou maior, dando ênfase visual à realidade dramática necessária ao tema. Objetivamente 

falando: a vida e colorida, mas a realidade é Preto & Branco”. (KIM-IR-SEM, 2014) 

Apesar de suas similaridades não propositais os filmes se distanciam em outros 

aspectos, que acabam por revelar como o contexto sócio político da produção e edição dos 

filmes foi de grande importância na fundamentação do discurso. 
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Em Nome Da Razão posiciona-se como um filme de denúncia e protesto com 

momento importantes de planos abertos, que destacam o todo. Em suas imagens homens e 

mulheres nus se misturam a indivíduos mal vestidos que caminham frente às paredes sujas, 

dançam, se arrastam pelo chão. Quase não há closes, poucos são focalizados em especial. Nas 

imagens o diretor vale-se da coletividade, o todo do hospício e de seus pacientes. No discurso 

das entrevistas prevalecem as informações ou reclamações dos indivíduos enquanto residentes 

do colônia, o foco está na vida dentro do hospital, os poucos relatos pessoais não tem rosto: a 

câmera anda pelo hospital e seus internos enquanto vozes sem dono contam suas dores de 

paciente. Não há espaço para o individual, em sua estrutura discursiva o filme revela como 

dentro daquele ambiente qualquer louco é um louco qualquer. 

Em seu texto inicial de narração, o filme mostra como apesar de passar-se no Hospital 

colônia de Barbacena ele busca retratar a situação que se reflete em muitos outros hospitais 

psiquiátricos do Brasil. O Hospício surge como um aparelho de exclusão dentro  dos 

processos de adequação social no sistema produtivo capitalista moderno: 

 

Esse hospício não é uma realidade isolada, ele se reproduz em vários outros 

lugares, às vezes com pequenas diferenças e nomes sofisticados. Devemos 

entendê-lo como uma instituição que cumpre um papel determinado em 

nossa sociedade. O hospital psiquiátrico funciona como um depósito, para cá 

vem os improdutivos de uma maneira geral, os inadaptados, os indesejáveis 

e os desafetos, todos aqueles que por um ou outro caminho se desviam 

daquilo que chamamos de normalidade. Através do hospício a sociedade 

exclui os que não se adaptam a um sistema baseado na competição 

(RATTON, 1979). 

 

Nas câmeras de Em Nome da Razão que de cima dos telhados olham para baixo, 

vemos a normalidade opressiva enxergar a loucura, os sub-humanos que se deitam no pátio 

sob o olhar da câmera são os mesmos que atrás das grades, humanos diferentes, mas que em 

sua loucura se tornam iguais aos pacientes do Adauto Botelho. O filme encontrou como 

contexto sócio cultural uma situação deplorável e por isso seu posicionamento de denúncia é 

mais pontual e visível. 

Em Passageiros da Segunda Classe encontramos a mesma posição de nivelamento de 

ambientes da loucura a partir de um local específico, mais precisamente o Hospital 

Psiquiátrico Professor Adauto Botelho, porém com uma outra forma de discurso, que se 

reflete no contorno cinematográfico e simbólico do hospital. Filmado e lançado em momentos 

posteriores à obra de Ratton, Passageiros carrega o tom de reavivamento da memoria. O 

protesto e a denúncia são velados, estão dentro de cada indivíduo mostrado em sua unicidade. 
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A denúncia fica escondida nas lembranças auditivas e visuais de que como a loucura se 

institucionalizava e de como os loucos eram tratados, posicionamento que fica claro em seu 

texto de fechamento: 

 

Hospital Psiquiátrico Prof. Adauto Botelho - Goiânia, Goiás, Brasil 

Construído e inaugurado em 1954 sob iniciativa do professor de psiquiatria 

Adauto Botelho então chefe do Serviço Nacional de Doenças Mentais e que 

viabilizou recursos financeiros junto ao Governo Federal para a construção 

de oito hospitais no Brasil. Este hospital foi fechado e demolido em 1997, 

porém os erros do passado não podem e não devem ser apagados da 

memória, pois contrariam os Direitos Humanos daqueles que sofrem de 

transtornos psíquicos e por isso foram condenados ao confinamento, a 

exclusão e a miséria absoluta. (JORGE; KIM-IR-SEM; PINA, 2001) 

 

 Com closes mais abundantes, o filme nos trás rostos, sorrisos, olhos, rugas e 

expressões antes esquecidas e abandonadas ao invisível.  Em suas falas os pacientes voltam 

serem humanos, falam de suas dores e os sonhos que deixaram do lado de fora dos muros do 

Adauto.  O foco está nos pacientes enquanto indivíduos, mostrando assim mais suas 

individualidades e menos suas rotinas de internos.  Essa forma de discurso encaixa-se no 

modelo de obra memorial e nos leva a conhecer os esquecidos da insanidade, a lembrar 

daqueles que nunca conhecemos, na época se encaixando como uma outra forma de 

denunciar. 

Em suas cantorias cinematográficas, os pacientes do Adauto distanciam-se de suas 

dores e dos clamores dos pacientes do Hospital Colônia. Eles cantam modas de viola e 

canções populares. “Vi uma morena trigueira fiz um verso no embaraço, quando repiquei a 

viola ela caiu no meu braço.” 

Em ambos os filmes é recorrente a utilização das entrevistas como áudio que 

acompanha as imagens dos hospitais e seus pacientes.  Enquanto a câmera caminha pelos 

rostos, corpos, corredores, salas, quartos e pátios com iluminação natural que faz o escuro e 

sujeira gritarem sua presença, pacientes falam, não vemos rostos específicos, na maior parte 

do tempo pode ser qualquer um. Nesses momentos Passageiros substitui o sentimento de 

coletividade, que prevalece em Em Nome da Razão, pela individualidade dos pacientes. No 

filme mineiro a mensagem da individualidade é guardada às músicas cantadas pelo pacientes, 

como a voz masculina que em meio a gritos e a câmera que caminha por entre grades, paredes 

descascadas e quartos coletivos clama “Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo eu estou aqui”. 
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Os tratamentos 

Há cura para a loucura? Nos hospícios a cura não importa. Em Nome Da Razão guarda 

espaço para a voz dos trabalhadores do Hospital Colônia. Vale destacar que a luta 

antimanicomial que iniciou-se em Minas Gerais  foi incentivada pelos profissionais da Saúde 

Mental. A Reforma dividiu as opiniões profissionais sobre a desospitalização, de um lado 

aqueles que acreditavam na internação, do outro, os que queriam uma nova psiquiatria. 

Representante desta segunda corrente, um médico, que não tem seu nome revelado, fala de 

uma paciente na qual nenhum tipo de tratamento surtiu efeito: 

 

Se todo hospital usa a psiquiatria na base de medicamento, na base de 

eletrochoque ela é uma farsa, porque ninguém sai curado, eu nunca vi um 

doente mental que fosse curado, simplesmente ele é melhorado daquele 

ponto de agressividade que ele chegou no hospital, mas é como se fosse dar 

uma marretada nele. A Suely é uma indicada a lobotomia, mas ela tem suas 

fases normais e de inteligência muito mais perspicaz que a minha, a 

memória dela é uma coisa fora do sério. Então, quem sabe, a Suely está 

sendo é coagida. O sistema está empurrando ela para um corredor que vai 

chegar lá no final lobotomizada.  (RATTON, 1979) 

 

Apesar de ter contado com o apoio e incentivo dos médicos do hospital, Em 

Passageiros da Segunda Classe os trabalhadores da saúde não falam, mas fica marcada a 

imagem do funcionário de hospital que ri enquanto aplica o eletrochoque, aquele era só mais 

um da rotina do hospital. O paciente treme desacordado com um pano em sua boca enquanto 

o funcionário ri.  Nesses momentos dos dois filmes conseguimos enxergar o antagonismo da 

Reforma psiquiátrica, aquele que não vê sentido nos tratamentos, que deseja a mudança e o 

outro que faz o trabalho com o qual se acostumou e aceita. No filme goiano as cenas de 

eletrochoque seguem: vozes que cantam nos pátios cheios lentamente diminuem e nos levam 

à imagem de vários pacientes deitados em camas enfileiradas, com panos em suas bocas. O 

eletrochoque marca quem sofre, mas também quem vê, assistir ao tratamento rouba o ar. 

Marca ainda mais o relato de uma paciente que afirma “às vezes eles dão eletrochoque na 

gente, eles não gostam da gente”. A última cena de eletrochoque é um close na lágrima que 

escorre no rosto de uma paciente desacordada e que depois no leva a imagem de outro 

paciente que, mesmo com moscas pelo corpo, não se move. 

No filme de Ratton o discurso do profissional sobre a coerção psiquiátrica é 

acompanhado pela imagem de um profissional que explica o procedimento do eletrochoque. 

Ali prevalecem as palavras. Em outra cena uma enfermeira organiza os remédios. Vidros e 
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mais vidros de comprimidos, separados e etiquetados. Cada doença tem seu remédio, cada um 

com seu efeito devastador, mas nenhuma delas tem ali dentro a sua cura, como nos conta o 

narrador. “Todas as técnicas utilizadas dentro do hospital pretendem controlar ao nível do 

corpo e da mente uma loucura que extravasa esse corpo e essa mente. O objetivo não é a cura 

nem a recuperação, mas o controle.” (RATTON, 1979) 

 

Dois Finais Para uma Mesma História 

Em sua cena final, Passageiros mostra dois policiais entregam uma mulher para a 

internação. A mulher cabisbaixa chora enquanto a atendente exclama “se ela tivesse pelo 

menos falando direitinho”.  Mas quando perguntada a mulher se aproxima, fala e assina seu 

nome, então se percebe que até o momento ninguém havia perguntado. Se ao menos alguém 

lhe desse a chance de falar, direito ou não. 

 A cena é um retrato de como a voz do louco foi roubada e passada à posse da 

normalidade durante toda a história, não falar “direitinho” é não falar. A mulher carrega em 

seu rosto a dor do não entender e da loucura, que dali a pouco se tornarão as marcas da 

exclusão. Para a mulher aquele momento é toda sua vida prestes a mudar, para os policiais e a 

atendente ela é mais uma sem voz e sem razão, que entra no hospital para desaparecer. O 

filme termina com um close em seus olhos que choram, ao fundo a voz da atendente. É o som 

de quem tem voz e a imagem de quem é emudecido pelo sistema. 

Em Nome da Razão Termina com a câmera que sai do hospital e, fora dos muros, 

conta a intimidade de uma família abalada pela loucura, ou não, de um ente que vai parar no 

Hospital colônia sem que ninguém soubesse. A mãe a irmã contam toda a história, enquanto o 

homem “enlouquecido” pelo sistema nada fala, mas olha para a câmera, ali sua voz é a de 

outra instituição: a família. Marcantonio (2010) coloca que a desospitalização não fez 

desaparecer as relações hierarquizadas com a loucura, de forma que elas foram transferidas da 

esfera pública para a privada, da família: 

 

A hierarquização mantém-se, não mais na relação médico/enfermo, mas sim 

entre enfermo e aquele que se impõe como tradutor da vontade daquele. As 

relações familiares, já impregnadas de estruturas hierarquizadas e 

manifestações patológicas de poder que causam implicações e agravos 

consideráveis nos enfermos mentais presentes em seu seio, não se desfazem 

com este processo de horizontalização clínica. Assim, identifica-se que a 

relação de poder, que outrora era atrelada à esfera pública, agora é presa à 

esfera privada. (MARCANTONIO, 2010, p.155) 
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Os finais dos filmes se comunicam, o homem que sai e volta para a família, mas 

continua sem voz, a mulher que sozinha entra chorando, mas quando perguntada fala. Vê-se 

que o emudecimento dos loucos esteve fortalecido pelos muros dos Hospitais psiquiátricos, 

mas vai além disso, era, e ainda é, algo muito maior. Juntos os dois filmes levam ao 

acendimento da memória daquilo que durante anos foi a dura realidade de muitos 

“indesejados” doentes mentais e sociais: entrar no hospício sem saber porque e nem se sairá 

dali vivo. A visão dos hospícios de antes faz pensar o quanto os tratamentos de saúde mental 

no Brasil mudaram, mas sem deixar de surgir a pergunta: onde estão as vozes dos loucos de 

agora? Por que não os vemos? A resposta é muda. 
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Cidadania, comunicação e Ministério Público131 
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Resumo 

Falar em defesa da cidadania no Brasil é, comumente, ter como referência a atuação de uma 

instituição: o Ministério Público. Como um conceito, a cidadania vem se renovando e 

ganhando novos contornos ao longo da história da humanidade. Já o Ministério Público, como 

instituição, vem se estruturando e se modificando, com a proposta constitucional de 

resguardar aos cidadãos seus direitos. Sobre as aproximações desse conceito e dessa 

instituição, ambos permeados e modificados pelas relações humanas, é que se pretende 

abordar este texto. 

 

Palavras-chave: Cidadania; Comunicação; Ministério Público, Consumo 

 

 

Introdução 

A cidadania, para muitos, não passa de um conceito que está ligado apenas a direitos 

e, em especial a direitos sociais como saúde, educação, segurança, defesa dos idosos, da 

pessoa com deficiência, entre outros. No entanto, este termo é mais amplo epolissêmico, 

sendo, por isso, abordado de diferentes modos e por diversos autores. 

Para este trabalho pretende-se analisar a cidadania sob duas perspectivas: a do acesso 

aos direitos e a da falta de acesso. Ou, dito de outra forma: a do consumo e a do “não-

consumo”, ou da subcidania, tendo como base a visão que a mídia propaga sobre esses 

conceitos. A partir daí, confrontar com a cidadania defendida pelo Ministério Público, 

instituição que tem em sua gênese o dever de zelar pelos direitos constitucionais do cidadão, 

devendo alcançar todas as pessoas, sem distinção. 

 

A cidadania e a história 

É possível falar em cidadania desde a idade antiga, na democracia ateniense ou na 

república romana, mas, da forma como esse conceito chega aos nossos dias, tem como base os 

movimentos instauradores do Estado moderno. Segundo Barbalho (2005), em oposição aos 

                                                 
131Trabalho apresentado no GT3 – Mídia, Cidadania e Direitos Humanos, do VIII Seminário de Mídia e 

Cidadania (SEMIC) – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 20 e 21 de 

outubro de 2014. 
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regimes baseados em hierarquias e valores honoríficos, como as monarquias absolutistas, a 

burguesia assumiu o poder defendendo aideia do liberalismo, cujo ponto principal era a 

apologia da liberdade individual como um direito natural do homem. 

Assim, dois momentos foram definidores para este deslocamento: a Revolução 

Americana, que estourou em meado dos anos 1770 - pioneira na formulação dos direitos 

humanos, e a Revolução Francesa, que tem seu início com a reunião dos Estados Gerais, em 

1789 e possibilita a promulgação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Para o 

autor, “a importância dos revolucionários franceses está não apenas em terem definido 

princípios de cidadania, mas por defendê-los como universais” (BARBALHO, 2005, p. 27). 

Norberto Bobbio (2004) vai dizer que, como surgimento de uma nova concepção do 

Estado, a afirmação dos direitos do homem não seria mais expressão de uma nobre exigência, 

mas o ponto de partida para a instituição de um autêntico sistema de direitos no sentido estrito 

da palavra. De acordo com o Bobbio, o “segundo momento da história da Declaração dos 

Direitos do Homem consiste na passagem da teoria à prática, do direito somente pensado para 

o direito realizado” (BOBBIO, 2004, p. 49). 

Piske (2008) acrescenta que, as declarações de direitos representam um movimento 

social de defesa das liberdades e,somente a partir dessas contestações sociaisque “os direitos 

de cidadania foram consagrados como fundamentos do Estado Democrático de Direito” 

(PISKE, 2008). Este conceito, segundo Santos (2014),designa qualquer Estado que se aplica a 

garantir o respeito das liberdades civis, ou seja, o respeito pelos direitos humanos e pelas 

garantias fundamentais, através do estabelecimento de uma proteção jurídica. 

No Brasil, o marco contemporâneo da garantia dos direitos do cidadão é a 

Constituição Federal de 1988. Apelidada de “Constituição Cidadã” pelo presidente da 

Assembleia Constituinte, então deputado Ulysses Guimarães, esta legislação veio garantir 

avanços dos direitos civis e políticos, após os tempos escuros da ditadura militar, iniciada em 

1964. Significou o retorno ao Estado Democrático de Direito contra as arbitrariedades da 

atuação militar e policial. A promulgação da atual constituiçãogarantiu a liberdade e a 

democracia, com o retorno às eleições e o voto direto para a escolha do Poder Executivo.  

E, principalmente, elencou os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, 

princípios norteadores da justiça social, contidos especialmente no artigo 5º do documento. 

Vale ressaltar, contudo, que outras legislações, como o Estatuto da Criança e do Adolescente 

e o Código do Consumidor trazem direitos de cidadania. Mas esses direitos, previstos nessas 

leis especiais, são todos decorrentes daqueles previstos na Constituição Federal. 
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Outro marco fundamental na defesa da cidadania dado pela Constituição de 1988 foi 

a definição da atual conformação do Ministério Público brasileiro, regulamentada no capítulo 

em que são tratadas as funções essenciais à Justiça. Em seu Artigo 127 a Carta Magna 

estabelece que “o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional 

do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 

sociais e individuais indisponíveis” (Constituição, 1988). 

 

Cidadania e comunicação 

Se, como define Tufte (2013), pensarmos que cidadania não é apenas um conjunto de 

direitos e responsabilidades concedidos pelo Estado, mas é uma prática social 

multidimensional que fala com as identidades e ações das próprias pessoas, é natural refletir 

que a condição de ser cidadão está relacionada à sua capacidade comunicativa. Para Tuzzo, 

 

considerando que a cidadania como pertencimento passa pela validação 

social do papel do indivíduo e de seu reconhecimento como parte igual 

dentro da sociedade, a mídia então revela-se um instrumento de construção 

de identidade, descobrimento do outro e alcance de visibilidade dentro da 

sociedade. Isso resulta na definição desta como parte integrante da busca e 

conquista da cidadania no mundo mediado. “Assim como a comunicação, o 

objetivo da cidadania é a inserção doindivíduo na vida social (Temer; 

Tondato, apud Tuzzo)” (TUZZO, 2014, p. 164) 

 

Raquel Paiva acrescenta que, “o tecido social é construído com base no conjunto das 

mediações sociais” (PAIVA, 2005, p. 15). Ela aponta ainda que, ao contemplar as novas 

estruturas destinadas a possibilitar estas mediações, é possível perceber que a mídia é 

responsável hoje por regular a relação do indivíduo com o mundo e seus pares e esta 

mediação passa pelo consumo. 

Reforçando esta ideia, Tuzzo (2014) analisa que o conceito midiático de cidadania 

está fundamentado no consumo. Para a autora, a mídia se coloca como a substituta de uma 

relação que existia diretamente entre cidadão e Estado e se firma como a interlocutora do 

processo de inter-relação entre cidadão e sociedade. “O que a mídia entende e divulga como 

sendo cidadania é o que a sociedade compreenderá como sendo real” (TUZZO, 2014, p.167). 

Nesta perspectiva, o cidadão-consumidor é aquele que tem acesso aos direitos que o Estado, 

de alguma forma, deveria garantir a todos. Em contrapartida, os que estão à margem do poder 

de consumo são, consequentemente, afastados do acesso a seus direitos. 
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O antropólogo argentino Néstor García Canclini (2005), em seu livro Consumidores 

e Cidadãos, defende que, para vincular o consumo com a cidadania, e vice-versa, é preciso 

desconstruir as concepções que julgam os comportamento dos consumidores como 

predominantemente irracionais e as que somente vêm os cidadão atuando em função da 

racionalidade dos princípios ideológico. Para o autor, as mudanças na maneira de consumir 

alteram as formas de exercer a cidadania, já que é por meio do consumo que se cria um 

sentimento de pertencimento. Assim, a principal via de contato com essa nova dinâmica social 

é, sem dúvida, os meios de comunicação de massa, com ênfase para os meios audiovisuais 

(cinema e TV). Dessa forma, 

 

a aproximação à cidadania, à comunicação de massa e ao consumismo, entre 

outros fins, tem de reconhecer estes novos cenários de constituição do 

público e mostrar que, para se viver em sociedades democráticas, é 

indispensável admitir que o mercado de opiniões cidadãs inclui tanta 

variedade e dissonância quanto o mercado da moda e do entretenimento. 

Lembrar que nós cidadãos também somos consumidores leva a descobrir na 

diversificação dos gostos uma das bases que justificam a concepção 

democrática da cidadania. (CANCLINI, 2005, p. 45) 

 

Ele pondera que devemos nos perguntar se ao consumir não estamos fazendo algo 

que sustenta, nutre e, até certo ponto, constitui uma nova maneira de ser cidadãos. Para 

Canclini (2005), conforme já citado, o consumo não é depreciativo, mas uma forma de a 

sociedade contemporânea globalizada resignificar seus valores, encontrando alternativas para 

o pertencimento nas relações de consumo, mediadaspela comunicação de massa.  

Elecita ainda que, “desiludidos com as burocracias estatais, partidárias e sindicais o 

público recorre à rádio e à televisão para conseguir o que as instituições cidadãs não 

proporcionam: serviços, justiça, reparações ou simples atenção” (CANCLINI, 2005 p. 39). 

Assim, os consumidores-cidadãos adéquam-se ao que lhes é oferecido ou negado. Contudo, o 

autor destaca que, se de um lado esse consumo individualista pode ser desagregador, por 

outro, a expansão das comunicações e do consumo também pode gerar associações de 

consumidores e lutas sociais, ainda que em grupos marginais. 

Maria de Lourdes Covre (1993) acrescenta que só existe cidadania se houver a 

prática da reinvenção, da apropriação de espaços, da luta por valer os direitos do cidadão. 

Para a autora, 

 

as pessoas tendem a pensar a cidadania apenas em termos dos direitos a 

receber, negligenciando o fato de que elas próprias podem ser o agente da 
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existência desses direitos. Acabam por relevar os deveres que lhes cabem, 

omitindo-se no sentido de serem também, de alguma forma, parte do 

governo, ou seja, é preciso trabalhar para conquistar esses direitos. Em vez 

de meros receptores, são acima de tudo sujeitos daquilo que podem 

conquistar (CROVE, 1993, p. 10) 

 

No entanto, se por um lado o protagonismo do cidadão é tido como uma das chaves 

para exercer uma cidadania ativa ou resignifica-la através do consumo, por outro, a atual 

conformação social, economicamente excludente, cria subcidadãos, aqueles que estão abaixo 

da cidadania, representando o que falta para ser cidadão. Para Tuzzo (2014), na mídia  

 

fala-se a palavra cidadania, mas sempre no sentido de tudo que falta, de um 

objetivo a ser alcançado. Os conceitos de cidadania são, na verdade, 

conceitos de subcidadania. O discurso é feito para o subcidadão, sob o título 

de “busca pela cidadania”, a subcidadania encontrou um sinônimo capaz de 

não chocar os pertencentes a esta categoria. Os desprivilegiados 

economicamente são subcidadãos, categorizados no discurso midiático dos 

desejantes, buscadores da cidadania, pedintes de uma doação do Estado que 

deve lhe oferecer saúde, educação, lazer e segurança para que ele também 

atinja o status de cidadão (TUZZO, 2014, p.167). 

 

Jessé de Sousa (2003), em A Construção Social da Subcidadania, fala sobre a 

construção de uma “ralé brasileira”, que se formou, em grande parte pelo processo de 

escravidão no País, mas que deixou de ser restrito apenas em relação à cor da pele. Para o 

autor,  

 

a ordem competitiva também tem a ‘sua hierarquia’, ainda que implícita, 

opaca e intransparente aos atores, e é com base nela, e não em qualquer 

“resíduo” de épocas passadas, que tanto negros quanto brancos, sem 

qualificação adequada, são desclassificados e marginalizados de forma 

permanente (SOUZA, 2003, p.162). 

 

José Murilo de Carvalho também traça um panorama social e histórico sobre o 

desenvolvimento da cidadania brasileira a partir da experiência escravagista. 

 

Ao proclamar sua independência de Portugal em 1882, o Brasil herdou uma 

tradição cívica pouco encorajadora. Em três séculos de colonização (1500- 

1822), os portugueses tinham construído um enorme país dotado de unidade 

territorial lingüística, cultural e religiosa. Mas tinham também deixado uma 

população analfabeta, uma sociedade escravocrata, uma economia 

monocultora e latifundiária, um Estado absolutista. À época da 

independência, não havia cidadãos brasileiros, nem pátria brasileira. 

(CARVALHO, 2009, p.18) 
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Dessa forma, torna-se essencial analisar as convergências possíveis dos direitos do 

cidadão, além doponto de vista da sociologia-histórica e da mídia, mas também sob a ótica do 

sistema de justiça.  

 

Cidadania, consumo e justiça 

De acordo com a historiadora Ângela de Castro Gomes (2007), a Constituição de 

1988 significou uma etapa crucial para a consolidação da democracia no País, ao estender 

direitos civis, políticos e sociais a uma parcela da população até então excluída. Além disso, 

ao redefinir, ampliando, a própria ideia de direitos, conformou assim novas dimensões a 

serem demandadas e novos instrumentos para o exercício, implementação e fiscalização 

destes.  

Assim, de acordo com a autora, à medida que novas identidades foram sendo 

construídas e assumidas, foi-se impondo a necessidade de definir novos direitos.  

 

É fundamental compreender que o uso das noções de inclusão e exclusão 

não nos deve levar a considerar os direitos como algo que se tem ou não se 

tem, numa lógica política de “jogo de soma zero”. É certo, porém que quanto 

mais se desce na hierarquia social e quanto menor é o grau de não 

pertencimento dos indivíduos a redes sociais de proteção, solidariedade, etc., 

maior é seu grau de exclusão e menor sua condição efetiva de cidadania, a 

despeito de seus direitos constitucionais. Entretanto, também é fundamental 

destacar o quanto a luta por direitos no campo político-formal é decisiva 

para a democratização de uma sociedade (GOMES, 2007, p. 9) 

 

Nesta perspectiva, é importante ponderar que, independentemente de serem definidos 

como cidadãos ou subcidadãos, existe uma legião de brasileiros à margem do sistema de 

justiça e, salvo a ideia da “justiça com as próprias mãos”, o que resta para a garantia de 

direitos é recorrer a este sistema. E, para que todos tenham acesso garantido ao aparelho 

jurídico é que existem órgãos como a Defensoria Pública133 e o Ministério Público, 

instituições definidas na Constituição Federal como essenciais à função jurisdicional do 

Estado. Pela limitação de abordagem deste trabalho, atenho-me a tratar somente das 

atribuições do Ministério Público. 

A socióloga Maria Tereza Sadek (2009) aponta que, como guardião da cidadania, o 

Ministério Público tem agido em duas frentes: uma respondendo às suas atribuições legais, 

ainda que buscando expandi-las; outra desenvolvendo atividades fora do gabinete. Segundo a 

                                                 
133 A Defensoria Pública é uma instituição pública que presta assistência jurídica gratuita e integral a pessoas que 

não tenham condições financeiras de pagar por este serviço.  
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autora, a primeira frente tem sido notadanas iniciativas que procuram defender a probidade 

administrativa e a moralidade pública. Já a segunda, em diversas iniciativas espalhadas por 

todo o País, em que promotores e procuradores passam a atuar como agentes da cidadania no 

sentido mais amplo do termo. “Neste caso a instituição transforma-se em um espaço público 

para a solução de demandas e para a conversão de problemas em demandas” (SADEK, 2009, 

p.12).  

Para a autora, na aproximação com a comunidade, o integrante do Ministério Público 

deixa de ser o procurador no sentido formal e passa a ser um advogado, um conselheiro, um 

investigar e até mesmo um despachante. Já o morador local deixa de ser um anônimo, 

passando a ser um indivíduo em um sujeito de direitos. “Trata-se de uma estratégia que 

amplia o acesso à justiça, informando sobre direitos, solucionando disputas, e ao mesmo 

tempo, torna a instituição conhecida e valorizada pela população. (SADEK, 2009, p. 17) 

Esta visão da instituição, de um órgão resolutivo, aponta para um caminho que pode 

ser traçado na busca por mudançasna construção da cidadania brasileira. Como, afirma Sadek 

(2009), “o MP encontra-se em processo de transformação; afirmou-se como ator político 

expressivo; estreitou laços com a população; e sua atuação tem produzido efeitos positivos na 

implementação dos direitos que compõem a cidadania” (SADEK, 2009, p.22). 

 

Considerações finais 

A valorização dos direitos humanos e dos direitos de cidadania é o principal norte a 

ser seguido no campo social e jurídico para se alcançar os ideais de justiça. Dessa forma, 

mesmo havendo conceitos polissêmicos de cidadania e visões concebidas, seja através meios 

de comunicação, seja pelo consumo, isso não afasta a realidade da exclusão de muitos do 

acesso a seus direitos. 

No entanto, independente de qual situação um indivíduo se encontre na sociedade 

midiático-consumidora (de forma privilegiada ou não), é preciso ponderar que a manutenção 

do Estado Democrático de Direito e, por consequência, da luta por acesso igualitário aos 

direitos através do sistema de justiça, depende de todos. É certo que os mais pobres têm 

obstáculos maiores a serem transpostos, e muitas vezes têm pagado com a própria vida para 

que seus direitos sejam garantidos. Por outro lado, não se pode negar que há transformações 

em curso, como a modificação, ainda que lenta, de instituições como o Ministério Público. 
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Por fim, assim como a cidadania é uma construção social, uma formação; também a 

construção de uma nova cidadania depende de um arranjo coletivo, articulado e esclarecido. 

Nas palavras de Covre (1993), 

 

é preciso haver uma educação para a cidadania. A violência perpassa o 

cotidiano das pessoas de inúmeros segmentos, em especial as mais carentes: 

mulheres, presos, negros, crianças e idosos. Há um sofrimento que tem lugar 

no âmbito privado e não vêm a público, a não ser que essas pessoas tomem 

consciência de seus direitos como cidadãos e se organizem para lutar por 

eles. É preciso criar espaços para reivindicar os direitos, mas é preciso 

também estender o conhecimento a todos, para que saibam da possibilidade 

de reivindicar (CROVE, 1993. p, 66). 

 

Para este trabalho de construção cabe a parcela de contribuição dos educadores, 

profissionais da comunicação, dos operadores do direito e dos que lutam para que a cidadania 

seja, de fato, direito de todos. 
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Resumo 

Considerando a circunstância noticiosa sobre a Desintrusão138 da Terra Indígena Xavante 

Marãiwatsédé e os desdobramentos deste acontecimento ─ ora entendido como um processo 

histórico das disputas territoriais no Brasil ─ tem-se o objeto de investigação deste trabalho. 

Porque este busca analisar os diversos motes do acontecimento, transita entre a historicidade 

dos fatos e os modos de representação das minorias políticas nos veículos da grande mídia, 

em contraponto ao movimento de heterorrepresentação das comunidades tradicionais 

indígenas. De antemão, reconhecem-se indícios de uma nova organização social e apropriação 

simbólica por parte do povo Xavante, ao passo que se denota uma situação de crise nos 

modelos de representação tradicional. 

 

Palavras-chave: Xavante; Representação; Acontecimento Jornalístico; Mídia; 

 

Introdução 

Em princípio, há de se considerar que este trabalho se relaciona com acontecimentos 

outros, estes repletos de sincretismos e de complexidade étnica e cultural. Tão logo, a 

(re)produção dos relatos e a problematização dos acontecimentos envolvidos na luta pela 

Terra Indígena Marãiwatsédé alcance, sobremaneira, o senso social sobre os valores indígenas 

e sua relação com a terra, há de se considerar os embate simbólico decorrente dos atos de fala, 

suas conjecturas e sujeitos enunciadores índios e não índios. 

Vale ressaltar que a pesquisa não se atenta à análise de mídia, posto que se atem 

inicialmente para entender que sujeito Xavante é esse. Partindo do pressuposto de que o relato 

                                                 
134Trabalho apresentado no GT3 – Mídia, Cidadania e Direitos Humanos do VIII Seminário de Mídia e 

Cidadania (SEMIC) – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 20 e 21 de 

outubro de 2014.  
135Graduada em Comunicação Social – Habilitação em Jornalismo, pela Universidade Federal de Mato Grosso, 

Campus Araguaia, Barra do Garças - MT. Comunicadora do grupo de comunicação Articulação Xingu-Araguaia 

(AXA). E-mail: moraisdandara@gmail.com 
136 Graduada em Comunicação Social – Habilitação em Jornalismo, pela Universidade Federal de Mato Grosso, 

Campus Araguaia, Barra do Garças - MT. Jornalista responsável pelo Núcleo de Produção Digital em 

Audiovisual Independente – MT. E-mail: sckarlethmartins@gmail.com 
137 Professor Doutor do curso de Comunicação Social – Habilitação em Jornalismo, da Universidade Federal de 

Mato Grosso, Campus Araguaia, Barra do Garças - MT. E-mail: jorge.op@gmail.com 
138Esteprocesso atende ao Decreto-Lei Nº 5.051, de 19 de abril de 2004, que prevê a demarcação, a Desintrusão e 

a homologação das terras ocupadasilegalmente, e visa devolver às comunidades indígenas e tribais seus 

territórios tradicionais, ou designá-las a outras áreas de igual tamanho. 
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comum sobre o indígena é, muitas vezes, desprovido de conhecimentos etnológicos, este se 

torna um personagem estereotipado entre mentalidades que, de acordo com Melatti (1970), 

são cinco extremos: romântico, sertanista, estatístico, burocrático e empresarial.  

E, ainda neste campo, os critérios de diferenciação dos povos como a cultura, a 

economia, os hábitos, a língua, e até uma auto definição étnica, são estruturas essenciais para 

o entendimento desses povos em seus diversos atos de fala e de mobilização social. 

A investigação desses temas, propiciada pelo próprio movimento analítico e de 

observação direta, demonstra que a organização social Xavante pode servir de parâmetro para 

explicar a dinâmica sócio espacial mais ampla ─ a qual vem sendo reproduzida  no contato 

com os grupos Xavante locais, e em relação com os outros. 

O sujeito índio, outrora tutelado e frágil, tem se mostrado resistente às pressões e 

inúmeras tentativas de dominação. Desde os primeiros contatos com os não índios, os povos 

indígenas não abdicaram de seus modos de organização, sua cultura e modos de fazer. De fato 

que não há adequação/inserçãoplena desses aos modos não indígenas, nem o isolamento total. 

Os indígenas reconhecem as trocas simbólicas como força motriz da construção de suas 

representações, e, portanto, organizam-se em busca de uma autorrepresentação e meios que 

garantam os seus direitos de serem índios a sua maneira. 

Com relação à história contemporânea de Marãiwatsédé, os A’uwẽ Uptabi ─ povo 

verdadeiro, como os Xavante se autodenominam ─ percorreram por mais de quarenta anos na 

busca de voltar para sua terra ancestral.  

Antes disso, e também, por consequência ─ pois a história oral e os valores desse 

povo são repassados por gerações como memória fluida e vivaz ─ os A’uwẽ viveram um 

espectro constante de defesa de suas terras. De fato que, para os Xavante Marãiwatsédé, o 

apego à terra é algo pungente. Para ter o direito ao seu lugar de origem, eles recorreram à 

Justiça brasileira, em um processo que se arrastou por vinte anos, até a devolução definitiva 

do território, em 2013. 

Por que a historicidade desse povo requer uma atenção especial, o jornalismo em sua 

materialidade prática caminha de encontro à memória oral dos Xavante ─ que, num tempo e 

lugar próprios, possui suas maneiras de fazer. Logo, é perceptível dois enfoques principais 

que centralizam o trabalho de investigação.  

a) Como um fato social é reconhecido como acontecimento jornalístico pela mídia 

convencional. E, como grupos sociais indígenas se organizam na construção destes 

acontecimentos. 
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b) Como se dá o processo de mobilização deste povo em meios externos ao que 

comumente usam em sua organização, por exemplo, o Warã139. 

A partir desse quadro processual, há de se considerar que os veículos de mídia têm 

uma agenda de temas variados a cumprir. Entretanto, para além da lógica de mercado, há de 

se reconhecer atos de fala de minorias políticas e valorizarmodos outros de representação. 

Bem como valores outros são perceptíveis, como por exemplo, a obstinação Xavante que se 

manifesta na manutenção de seus ritos e suas estratégias políticas de ação que, em análise 

mais ampla, se inserem como indicativos da resistência desse povo 

 

Sobre os Sujeitos de Pesquisa 

A etnia Xavante constitui uma população de 19.259 mil pessoas, segundo o censo de 

2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pertencem ao tronco linguístico 

Macro-Jê; ao dialeto da família Jê, e são falantes da língua Akwen. O povo Xavante possui 

característica seminômade, são caçadores e coletores originalmente.  

Os primeiros registros em que os Xavante são citados datam-se do início do século 

XVIII. Desde então, por suas características guerreiras e a defesa afirmativa de seu território, 

se deu a gênese da bandeira de caça a esse povo ─ que duraria até o século XX.  

Em 1941, o Serviço de Proteção ao Indígena (órgão federal criado em 1910 e extinto 

em 1967), com a participação da Missão Salesiana, tentaram o contato com os Xavante, 

porém, sem sucesso. Neste período, o governo Vargas empreendia uma intensa política de 

ocupação do centro-oeste, a Marcha para o Oeste, e criou a Fundação Brasil Central e a 

Expedição Roncador-Xingu. Estas medidas expansionistas do governo federal, por sua vez, 

interferiram diretamente nas comunidades tribais do Brasil central. 

De fato que, no início da década de 1960, todos os outros grupos Xavantes tinham 

estabelecido contato com os não índios, via SPI, ou Missão Salesiana; exceto a comunidade 

de Marãiwatsédé, que resistia à ocupação. Somente em 1964 este grupo aceitou o contato com 

os nãoíndios.  

Depois desse primeiro contato que os Xavante Marãiwatsédé tiveram com os 

nãoíndios, sua trajetória deu uma virada surpreendente: foram retirados de suas terras em 

agosto de 1966 pelos aviões da Força Aérea Brasileira para a Terra Indígena São Marcos (400 

km de Cuiabá-MT). Dessa transferência para a TI São Marcos, um surto de sarampo atingiu a 

comunidade dizimando cerca de 100 pessoas nas duas primeiras semanas de convívio. 

                                                 
139 Conselho dos homens adultos. Essa reunião acontece todos os dias no centro da aldeia, nela discute-se a 

organização da comunidade. 
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A terra ancestral Marãiwatsédé foi objeto de especulação imobiliária por diversos 

grupos financeiros e políticos desde a retirada do povo Xavante. Este povo, na busca de ter o 

direito a sua terra de origem, recorreu judicialmente para reavê-la e como estratégia, 

participou da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(Eco 92), na qual pressionaram a estatal italiana Ente Nazionali Idrocarburi (ENI), que se 

comprometeu verbalmente em devolver as terras indígenas ao Estado brasileiro.  

Em 1998, depois de estudos antropológicos realizados pela Fundação Nacional do 

Índio, o território foi homologado e estipulada a Desintrusão de não indígenas da área. Porém, 

este processo não foi concluído conforme as determinações judiciais, tanto que após dez anos 

de espera, o povo Xavante optou por outros caminhos. Depois de insistir pelo meio jurídico, 

em 2003, a comunidade de Marãiwatsédé decidiu partir para o enfrentamento e acampouas 

margens da BR-158 durante cerca de um ano. 

A repercussão desse ato fez com que lhes fosse concedido ocupar 10% do seu 

território tradicional. Ainda assim, conviviam com moradores não índios que, somente em 

outubro de 2012, foram retirados da área de indígena Marãiwatsédévia ordem judicial.  

 

Marãiwatsédé e o Acontecimento Jornalístico 

 Cotidianamente há um sem número de ideias, fatos e experiências que não obtêm 

espaço de enunciação nas mídias. Ainda que o termo mídias indique a mediação entre a 

realidade pretendida e um público alvo, diversos acontecimentos não são racionalizados na 

experiência dos indivíduos.  

 Resta problematizar o que faz um fato qualquer na história tomar formas de 

acontecimento jornalístico. Os acontecimentos, por sua vez, aliados ao jornalismo, podem ser 

entendidos, de acordo com Benetti (2009), ora como um gênero discursivamente definido, 

quando da produção de sentidos; ora como um conjunto de procedimentos capazes de ocupar 

o lugar de acontecimento jornalístico. De modo que o jornalismo pode ser percebido como 

gerador de acontecimentos, ao passo que, também, é pautado por esses. 

No entanto, para depreender da grandiosidade de fatos sociais um acontecimento 

jornalístico, há de se considerar que o relato das mídias é carregado de intenções e 

subjetividades em que o objetivo é atingir determinado público, porque “são a percepção e o 

interesse de cada indivíduo que permitem definir o acontecimento jornalístico, que irá situar 

este mesmo indivíduo em uma cadeia temporal significante.” (BENETTI, 2009, p. 11).   
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 É como um ciclo auto organizador em que o jornalismo toma como motriz os 

acontecimentos sociais, e a partir da produção da narrativa noticiosa desses, produz 

acontecimentos sociais outros.  

 Porém, para perceber os modos como o presentismo do acontecimento jornalístico é 

construído, atende-se ao contexto dos desvios da norma, das estruturas que se apresentam 

como ordinárias e comuns. Ou seja, o que é de apreensão cotidiana não é acontecimento, pois 

o acontecimento confere certos níveis de notabilidade, de alcance social. Portanto, 

 

o que ocorre é que os índices de notabilidade capazes de chamar a atenção 

dos sujeitos que escrevem a história – que a percebem e a transformam em 

narrativa – são, no jornalismo, guiados por critérios que exigem ruptura, 

repentina ascensão, acidente ou desvio. (BENETTI, 2009, p. 3) 

 

 É evidente que a lógica dessa apreensão do acontecimento jornalístico impõe uma 

lógica perversa quando da leitura dos fatos sociais, porque acontecimentos que, notadamente, 

deveriam fazer parte da agenda jornalística, muitas vezes são ignorados − como os casos de 

violência nas periferias, das mortes causadas por desnutrição, ou até as violências que as 

comunidades tradicionais sofrem constantemente pelo avanço do agronegócio −essas 

injustiças sociais passam a ser percebidas como corriqueiras.  

À análise mais rasa, se podepropor que os modos de analisar e selecionar os 

acontecimentos sociais, e fazê-los acontecimentos jornalísticos, se dão de maneira organizada, 

porém, a sociedade é plural e fundada permanentemente na mudança e no choque. Perceber 

que o acontecimento só faz sentido (em sua variedade e notabilidade) frente à cultura a qual 

está inserido.  

 

Perceber os fenômenos sociais em sua complexidade e atuar sobre eles são 

instâncias diferentes da atividade humana que, no entanto, individual ou 

grupalmente derivam dos mesmos guias de construção e leitura dos 

significados. O que se pode questionar aqui é a falsa ideia de que todos 

utilizam os mesmos mapas culturais para perceber o mundo e agir sobre ele. 

Essa é provavelmente a mais falaciosa construção de sentidos levada a efeito 

por aqueles que detêm os lugares de fala institucionalizados, pois ignora os 

dissensos que poderiam desestabilizar suas posições de poder. (BENETTI, 

2009, p. 4). 

 

Assim, o acontecimento envolto ao povo Xavante Marãiwatsédé, em todas as suas 

nuances, como a mobilização indígena para retornar para seu território tradicional; os embates 
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entre indígenas e não indígenas; e a consequente Desintrusão, pode estabelecer-se como 

acontecimento jornalístico. 

A construção de uma cena de comunicação durante a Conferência Internacional do 

Meio Ambiente a Eco 92 e a Rio+ 20, não são mobilizações que se esgotam em si. Elas 

estampam uma estratégia de visibilidade, de alcance da agenda de reivindicação dos Xavante, 

pois com frases de efeito como: Marãiwatsédé, a Terra e dos Xavante. Desintrusão já! e Não 

podemos esperar mais 20 anos, o povo Xavante expressa mais que uma mensagem, produz 

um acontecimento jornalístico.  

Dessa maneira, não há ato de comunicação que seja aleatório ou desinteressado. Logo, 

os Xavantes Marãiwatsédé não somente entram em cena, como também assumem destaque. 

Desta forma, a peregrinação deste povo, a luta e a resistência, firmam-se, como acontecimento 

jornalístico tangível, bem como é denunciativo de um movimento de autorrepresentação.  

 

Organização Indígena 

A história de resistência do povo Xavante Marãiwatsédé perpassa por caminhos como 

as estratégias de organização política e de enfrentamento; o processo de assimilação da 

cultura do não índio, e as transformações estruturais desse processo na organização interna da 

comunidade. 

O movimento indígena tem se figurado na cena social como um importante nicho de 

mudança da cultura política das comunidades, visto que os sujeitos indígenas estão se 

consolidando cada vez mais como atores sociais.  

 

as sociedades indígenas vem protagonizando um novo momento histórico, 

com o fortalecimento de organizações indígenas que se uniram como forma 

de reação a um processo de exclusão que se ampliou desde o período 

colonial. Os indígenas reagem a esse processo de forma diferenciada ao 

longo de sua história, desde pequenos levantes até a resistência armada, mas 

recentemente tem havido a consolidação de uma nova etapa nesse 

enfrentamento que são as diferentes formas de luta política, viabilizadas 

pelas organizações indígenas (BITTENCOURT, 2000, p. 2). 

 

Não há mais a visão que outrora dominava o imaginário na qual o indígena necessita 

de tutela, de intermediários não indígenas, ou até do apelo governamental para resguardar e 

garantir proteção jurídica. Entretanto, o indígena se diferencia das demais minorias políticas, 

pois não compõem uma minoria em si, mas minoria para si, isto é, para constituir-se enquanto 

uma identidade, como índio. Neste sentido “tem como necessidade imprescindível para sua 
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sobrevivência a necessidade de respeito a um território determinado." Para eles, a terra não é 

uma mercadoria, mas um espaço prenhe de significado. (SOUZA, 1983, p. 41). 

Considerando o apego e a simbologia inerente ao território, a crescente luta pela 

defesa de seu lugar, a violência e o descaso a que sempre foram submetidos, os povos 

indígenas buscaram meios de ascender e sair da posição marginalizada que lhes é atribuída. 

Historicamente os indígenas são exaltados ou denegridos conforme a necessidade 

ideológica da classe dominante, por isso há de se definir o campo político das lutas indígenas 

e escapar dos estereótipos em que ora são exóticos e admiráveis, ora são empecilho para a 

nação. 

Muito distantes, porém, das fábulas que são construídas a seu respeito, os povos 

indígenas escapam da formulação minimalista de índio bom e índio mau. Visto que essas 

postulações excluem o aspecto de humanidade dos agentes e os congelam em estereótipos em 

que não há o antes, nem o depois, apenas a museificação do agora, os povos tradicionais 

passaram a debater com autoridades políticas e intelectuais sobre seus direitos. Ou seja, há 

uma negativa da heterorrepresentação que, até outrora, dominava as reivindicações dos 

povos.O que de imediato pode indicar o grau de falência dos órgãos e associações 

indigenistas, também é um indício de autorrepresentação e apropriação dos direitos históricos 

por parte dos povos tradicionais. 

 

Etapas crescentemente reivindicatórias acompanharam esse processo, a 

partir da tomada de consciência do papel do índio na sociedade e em especial 

do seu alijamento da história oficial das nações em que estavam inseridos, 

em muitas das quais representava contingente populacional significativo 

(BITTENCOURT, 2000, p. 1). 

 

Essa tomada de consciência ─ ainda que tenha eclodido em atos de visibilidade dos 

Xavantes Marãiwatsédé, como as mobilizações durante a Eco 92, a Rio +20 e os atos da 

Cúpula dos Povos (2012) ─ alcançou certaabrangência na sociedadeem um processo gradual, 

e manifestou-se de modo diferenciado. Desde levantes e manifestações locais, à mobilização 

virtual por meio da plataforma blog durante o processo de Desintrusão. 

Apesar da crônica de morte eminente, esta entendida no plano físico e cultural, os 

Xavante Marãiwatsédé se adaptaram à sociedade dominante ao passo que ainda conservam 

costumes tradicionais. Os povos tradicionais, por sua vez, buscam dar caráter nacional a suas 

lutas, por meio de novas formas de fazer política viabilizada por uma consciência étnica 

unívoca ─ Povos Indígenas. 
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Essa proposição de identidade social coletiva, seja ela indígena ou não, é definida em 

oposição aos outros. E, neste sentido, o próprio conceito de etnicidade proposto por Garfield 

(2011) consiste na atribuição esterotipada e hierárquica de agrupamentos sociais a nichos de 

divisão de trabalho. Isto é, mediante essa hierarquização, fruto de uma construção social, é 

que se sobrepujam as identidades étnicas opostas: a raça. Ou seja, a identificação pela 

aparência física desvirtua a convivência harmônica de seres plurais e se aloca na percepção 

rasa das variações fenotípicas. 

Ocorre que, quando há a exclusão dos modos de organização interna e os hábitos 

culturais dos povos, é como se os eximisse de compreensão e os alocasse e um todo cultural 

exótico, indígena.  

Entretanto, cada povo tradicional obtém normas de organização próprias, de convívio 

social e interno pré-estabelecido. As significações sociais variam conforme o registro que se 

baseia, seja ele Xavante, Pataxó, ou Karajá, cada povo tem suas especificidades. Então, 

perceber os povos indígenas em suas especificidades é de caráter primordial para a 

compreensão do todo quando da interpretação social e da construção de representações.  

 

Jornalismo e antropologia, um método possível 

A rigor, a abordagem jornalística, voltada a uma ação etnográfica de descrição dos 

costumes e culturas, é inspirada na antropologia. Esta, por sua vez, é uma área do 

conhecimento que reflete e produz saberes de alguns homens sobre outros homens. Para tanto, 

tem na observação participante/observação direta, um trabalho de campo em que o 

movimento de imersão ─ em um tempo variável, mas não muito curto ─ resulte numa análise 

mais relativista que determinista. 

No campo jornalístico a observação participante está relacionada a um movimento, ou 

seja, é sair do lugar comum, da estaticidade do relato, da apuração e enfronhar-se na gênese 

dos acontecimentos a ponto de assimilar os aspectos mais importantes, suas formas e 

concepções diversas. Por fim, a observação é um desapropriar histórico e local do observador-

jornalista, de modo que, de acordo com Lago (2007), é despir-se da sua própria cultura, das 

suas (pré) histórias e perceber a do outro.  

Tomando por pressuposto o conceito de que a história é uma construção narrativa, e o 

jornalismo narra histórias não fictícias, a relação de subjetividade do repórter em campo e a 

realidade depreendida, é cabal para a percepção dos acontecimentos. Portanto, o método 

antropológico se justifica por essa área do conhecimento dedicar-se a uma perspectiva 



 
VIII Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

ficufg.blog.br/semic 

390 

relativista e, fundamentalmente, relacionada com a alteridade. É na relação com esse ‘outro’ 

que se disciplina o olhar, que se disciplina o ethos.  

Essa relação só se faz crível a partir da proposição de que a antropologia colabora na 

interdisciplinaridade, não somente no que se refere ao método em si, mas, necessariamente a 

função intelectual que exige. As beneficies do encontro entre jornalismo e antropologia, 

portanto, não seriam apenas na relação da dinâmica de campo, em que o observador 

participante se incorpora numa realidade se anulando com o intuito de descrever, mas 

também, de todo o esforço reflexivo que esse movimento propõe.  

Lago (2007) ainda afirma que a intersecção entre jornalismo e antropologia é mais 

marcada pelas ausências do que pelas presenças conceituais. Porque o próprio campo do 

jornalismo ─ enquanto autorreferente ─ não percebe os benefícios da interlocução com a 

antropologia, nem a incorpora, mas a designa numa posição de agente complicador às rotinas 

de produção. 

Em relação ao exercício jornalístico, há de considerar não só as práticas e métodos de 

produção da notícia, mas a contra resposta da comunidade indígena em realizar o que é 

identificado como acontecimento jornalístico. 

 

Representação Social 

A categoria de análise, representação social, pode ser estudada por diversas áreas de 

conhecimento das ciências humanas, posto que é fácil de ser reconhecida e circula nos 

discursos dos sujeitos. No campo da comunicação, age na perspectiva de que a (re)construção 

de representações sociais faz parte do fenômeno comunicacional, pois rompe isolamentos e 

constrói novos modos de subjetivação. De um novo modelo de representação surge a 

necessidade de um coletivo social em dominá-lo – assim como quando este novo insurge na 

cena social, se dá da negação, crise de um modelo anterior, a exemplo do contexto da 

pesquisa, a apropriação do povo Xavante dos meios de comunicação em rede, e a mobilização 

política a partir do coletivo povos indígenas. 

Por este fenômeno ser complexo, ativo e agirdiretamente na vida social dos sujeitos de 

pesquisa, há de se estudar os elementos de expressão informativa, cognitiva e ideológica de 

maneira isolada. A mobilização dos Xavantes quando das Conferências de Meio Ambiente, 

Eco 92 e Rio+20, pode ser estudada de acordo com a categorização das representações sociais 

postulada por Jodelet (1993), porque possui uma estrutura informativa: o ato tinha a intenção 

de informar que havia algo errado na concessão da Terra Indígena Marãiwatsédé; cognitiva, 
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porque os Xavantes perceberam a falha do governo federal no processo; e ideológico, devido 

à expressão política do ato.  

Jodelet (1993) afirma que a representação social é construtora de idéias e sensos e a 

informação transmitida tem papel crucial na construção das representações outras.  

Materialmente, uma representação é um objeto que se transforma em outro objeto, outra 

representação. De fato, são objetos que transmitem 1) vitalidade: porque são fluidos e 

constantemente modificados; 2) transversalidade: porque circulam nos discursos e se 

materializam de diversas formas e 3) Complexidade: pois se dá na troca social.  

No campo da comunicação, e atendo-se à análise das ações dos sujeitos de pesquisa, as 

ordens do fenômeno comunicacional de construção de representação em Marãiwatsédése dão 

em a) condições de produção e de circulação: como o grupo Xavante Marãiwatsédé se 

organizou para realizar um acontecimento jornalístico e contar sua versão da luta pela terra 

via blog b)Processos e estados: como o sistema de construção influi na interpretação coletiva 

e individual dos fatos, bem como, na percepção do acontecimento c) estatuto epistemológico 

das representações, pois, para além do processo acabado em si, há o antes e depois dos 

modelos de representações. Trata-se de perceber uma nova representação não de forma 

orgânica e ingênua, mas como um processo complexo e contínuo de construção histórica. 

As representações têm na comunicação um papel crucial nas trocas e interações para 

constituição do consenso coletivo. Este processo, de acordo com Jodelet (1993) se dá em três 

níveis superestruturais: 1) emergência das representações: algum fato na história ou no 

cotidiano dos sujeitos os imbui à reformulação de modelos; 2) processos de objetivação e 

cognição: os modos como as representações saem do plano das ideias e se manifestam no 

plano real 3) representação e reflexos nas condutas dos sujeitos: o modo como estes percebem 

o fenômeno e são atingidos por ele.E, ainda, a) difusão: relacionada à formação de opiniões; 

b) propagação: a ação em si; c) propaganda: estereótipos resultantes deste processo. 

Posto este quadro processual, as influências sociais da comunicação e do jornalismo 

no processo de representação social dos sujeitos de pesquisa agem como mediadoras e passam 

a estabelecer ligações e conexões expressivas no modo com que eles se relacionam e 

interagem uns com os outros. A apropriação de uma nova linguagem, de uma mídia por parte 

dos Xavantes não é um processo simples, pois se constitui de um conjunto de influências 

mútuas, sociais e discursivas. Este processo representa relações igualitárias à medida que se 

firmam nas práticas sociais, culturais e nas formas de exercício do poder, influenciando assim, 

a mudança na vida cotidiana da comunidade indígena. 
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Conclusão 

Este trabalho analisa justamente o fato de que, rigorosamente, os assuntos que fazem 

parte da agenda jornalística são avaliados por profissionais de comunicação, que cerceados 

pelo interesse público que a notícia obtém, são interpelados, também, por interesses 

institucionais da empresa de comunicação. Este processo transfere a notícia do âmbito público 

para o âmbito organizacional em que o que há de relevante na sociedade é avalizado por essa 

rede processual da construção da notícia. 

Contudo, este caminho que a notícia faz, muitas vezes, não consegue abarcar a 

pluralidade dos relatos sociais, e os acontecimentos significativos na construção histórica do 

presente.  

De certa forma, as determinantes forjadas no âmbito do jornalismo indicam certas 

maneiras de abordagem, ou ritos de conduta. Versado por uma indulgente objetividade, o 

jornalismo não assume o caráter da subjetividade inerente no fazer jornalístico, talvez por 

envolver atores e dimensões complexas difíceis de serem alcançadas ─ principalmente no 

tocante ao tempo de apuração e espaço nas mídias. 

Sem a intenção de propor um método de pesquisa em jornalismo, ou uma cartilha de 

apuração jornalística, este trabalho entende que a abordagem etnográfica, em suma, permite 

uma observação coerente sobre as práticas sociais que resultam nas produções de cultura.   

O movimento de investigação inicial apresenta métodos para se enxergar o mundo a 

partir de estruturas outras, estas calcadas em um relativismo cultural, como resultado do 

trabalho jornalístico de observação direta. Dessa forma, o esforço de apresentar indivíduos de 

culturas diferentes, visões de mundo desencontradas, possibilita uma construção de um sujeito 

índio para além do exótico. Ao passo que a construção de um relato mais interpretativo dos 

diversos aspectos da conjuntura social requer uma visão mais crítica dos acontecimentos. 

Entretanto, os meios de comunicação de modo geral, e o jornalismo, se travestem de 

representações sociais e se estabelecem como realidade integrada do perfil da opinião pública 

em forma de discurso contemporâneo, tornando-se parte do senso-comum. Deste modo, a 

midiatização é uma fala intercessora a tantas outras, mas, com capacidade de articulação e 

enquadramento, ela conduz e promove sensos a partir dos seus pressupostos ideológicos e 

culturais. Ainda assim, sua eficácia consiste no caráter convincente de tornar visível, fatos e 

interpretações que possibilitem o acesso relativamente plural as mensagens e a produção de 

sentido social. 
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Resumo 

Este trabalho apresenta um breve panorama de pesquisas e estudos de autores diversos que se 

dedicaram a investigar o conceito de comunicação pública. Em um segundo momento 

procurou-se diferenciar os conceitos de comunicação pública e comunicação política partindo 

da ideia de que a confusão ou assimilação dos dois acaba por tornar ainda mais nebuloloso 

esse campo de estudo. Por fim, foram apresentadas algumas questões referentes aos campos 

da mídia e da política, em especial acerca da regulamentaçãodo sistema de radiodifusão de 

sons e imagens no Brasil, a partir deste contexto foi apresentada uma descrição da Televisão 

Brasil Central, tomada como objeto de estudopara uma pesquisa que se pretende 

posteriormente a partir da discussão teórica sobre a comunicação pública. 

 

Palavras-chave: Comunicação pública; comunicação política; mídia; Televisão Brasil 

Central. 

 

 

Introdução 

Depois de um longo período de governos ditatoriais, a sociedade brasileira vivencia há 

poucas décadas o regime democrático. A volta da democracia implicou em avanços nas 

questões de cidadania, com o restabelecimento dos direitos civis e políticos. No que tange aos 

direitos sociais também houve melhorias. Sem os elementos opressores da ditadura, 

organizações e comunidades podem tornar públicas com mais facilidade suas demandas e 

reivindicar mudanças ou expansão dos serviços públicos prestados, seja na área de saúde, 

educação ou transporte. 

Essa condição mais favorávelna busca pelosdireitos de cidadania acontece no mesmo 

momento em que as sociedades experimentamgrandes avanços nas tecnologias de informação 

e comunicação. A popularização dos computadores, dos dispositivos móveis, como tablets e 

celulares, a melhoria na velocidade das conexões de internet resultaram em alterações 

significativas no processo de divulgação de informações. O monopólio da produção de 

conteúdo informativo e noticioso, que até então pertencia aos meios de comunicação de massa 

foi quebrado. 

                                                 
140Trabalho apresentado no GT3 – Mídia, Cidadania e Direitos Humanosdo VIII Seminário de Mídia e Cidadania 

(SEMIC) – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 20 e 21 de outubro de 

2014. 
141Mestranda da linha de pesquisa Mídia e Cidadania do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFG-

GO, email: deparreira@gmail.com. 
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O maior acesso a fontes de informação e o avanço nas questões de cidadania implicaram 

em mudanças, inclusive, na relação entre os governos e a sociedade. É crescente a demanda 

por maior visibilidade das ações dos governantes e das instituições públicas. A exigência da 

sociedade por uma prestação de contas mais efetivaresultou em medidas como a Lei 

Complementar nº 131/2009 ou Lei da Transparência que determina a disponibilização, em 

tempo real, de informações sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios. 

É neste cenário que se insere a discussão a respeito da comunicação pública. Sobre a 

presença do tema comunicação pública (CP) nas pesquisas acadêmicas é importante salientar 

que constitui objeto de estudo de certa forma recente, quando comparado ao número de 

pesquisas e publicações de outras áreas da comunicação. Segundo Duarte (2009), o interesse 

por pesquisar o assunto tem partido principalmente de servidores públicos que são 

comunicadores e que atuam ou atuaram nas esferas do poder, seja ele Executivo, Judiciário ou 

Legislativo.  

Por conta de certa novidade do tema e da escassez de referenciais teóricos que levem 

em conta o contexto nacional, a maioria das pesquisas se concentra na tentativa de conceituar 

o termo CP e buscar parâmetros para defini-lo. Os estudos brasileiros tomam por base, 

principalmente, as ideias de pensadores europeus, como o francês Pierre Zémor, considerado 

um marco decisivo na concepção de comunicação pública entre os pesquisadores, como 

apontado por Brandão (2009). Outro trabalho publicado recentemente é fruto da tese de 

doutorado de Mariângela Haswani (2013) que recorreu a autores italianos para enriquecer a 

literatura sobre o tema no Brasil.  

A intenção é oferecer um breve panorama a respeito das problematizações do conceito e 

das teorias elaboradas por pesquisadores que se debruçam sobre o tema há alguns anos por 

meio de pesquisa bibliográfica com o objetivo de subsidiar o estudo de caso da TV Brasil 

Central, emissora de televisão cuja concessão pertence ao governo do Estado de Goiás. Faz-se 

necessário ressaltar que o objetivo neste trabalho é fornecer elementos que servirão como 

norteadores do referido estudo de caso que será realizado posteriormente em pesquisa mais 

abrangente. 
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Comunicação pública: conceito em construção 

Brandão (2009) aponta que a expressão comunicação pública é utilizada com diferentes 

significados de acordo com o país, autor ou contexto. A autora lista a partir de pesquisas e 

levantamentos sobre o tema cinco entendimentos diversos para o conceito. 

Na América do Norte, América Central e em alguns países da América Latina, a CP é 

relacionada a técnicas da área de Comunicação Organizacional e Relações Públicas. Segundo 

a autora, diz respeito à comunicação no interior das organizações e entre elas e seus públicos e 

tem como objetivo maior o mercado, visando atingir os públicos das corporações com o 

intuito de vender (imagem, produto ou ideia). 

Outro sentido para a expressão comunicação pública é sua associação com a 

comunicação científica. Segundo Brandão (2009) essa associação acontece por dois aspectos 

principais: o desenvolvimento da divulgação científica de informações relacionadas à área da 

agricultura, no meio rural e da saúde, para comunidades necessitadas, em iniciativas 

fomentadas pelos governos. Outro aspecto é o crescimento, nos últimos anos, da preocupação 

com o papel social da ciência criando a necessidade de uma prestação de contas por parte das 

instituições de pesquisa, visando uma legitimação perante a sociedade. 

CP também é entendida em certos contextos como comunicação governamental. Para 

Brandão (2009, p. 4) “é uma dimensão da comunicação pública que entende ser de 

responsabilidade do Estado e do Governo estabelecer um fluxo informativo e comunicativo 

com seus cidadãos”. Dessa forma constitui-se como instrumento de construção da agenda 

pública, prestação de contas, divulgação de projetos, ações, atividades e políticas que 

necessitam do engajamento da população. Podem ser citadas como exemplo as campanhas de 

vacinação e alistamento militar. 

O termo é ainda identificado como comunicação política e associado à utilização das 

técnicas de comunicação para a defesa de ideias e posicionamentos políticos de governos e 

partidos e também o campo da disputa entre os detentores dos veículos de mídia e o direito da 

sociedade de ter acesso a esses veículos e tecnologias em seu benefício. De acordo com 

Brandão (2009, p. 6) esse é o sentido mais difundido de CP, “advinda de uma tradição de 

estudos que analisa a questão da comunicação contraposta ao interesse público e o seu lugar 

de direito no espaço público”. 

Por fim, CP também vem sendo associada a estratégias de comunicação da sociedade 

civil organizada. Segundo Brandão (2009, p.7), servem como exemplo as práticas e formas de 

comunicação desenvolvidas pelas comunidades e membros do terceiro setor e movimentos 
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sociais e populares. Nesse entendimento, CP consiste na “prática da comunicação a partir da 

consciência de que responsabilidades públicas não são exclusivas dos governos, mas de toda a 

sociedade”. Para a autora, o termo passa a ser utilizado como referência a uma prática 

democrática, sem compromissos com a indústria midiática. 

Em sua pesquisa, Haswani (2013) utiliza a classificação do italiano Paolo Mancini que 

considera CP formada por três dimensões: a comunicação da instituição pública, a 

comunicação política e a comunicação social. 

A comunicação da instituição pública ou comunicação institucional é, segundo Haswani 

(2013), apontada pela maioria dos autores italianos, cujos referenciais teóricos servem de base 

ao seu trabalho, como a comunicação promovida pela administração pública e os servidores 

públicos com o objetivo de informar aos cidadãos dos atos e ações do governo ou pode ser 

entendida como publicidade oficial do Estado. Nesta perspectiva estariam incluídas a 

publicidade institucional com a publicação de editais de licitação; publicidade de serviços 

como campanhas de vacinação; publicidade de atividades ou funcionamento de repartições ou 

instituições públicas,essa última considerada rara na comunicação institucional brasileira, 

segundo Haswani (2013). E ainda a publicidade de imagem e de promoção, referente a 

promover a identidade, cultura ou turismo de determinada cidade, estado ou país, essa sim 

bem frequeente no Brasil, como aponta a autora. 

Segundo Haswani (2013, p. 140), a concepção de comunicação política pode ser 

entendida de duas formas de acordo com os autores pesquisados. Parte dos teóricos entende 

que a comunicação política está compreendida no âmbito da CP, já que essa seria mais ampla, 

por envolver todas as atividades de interesse público e que a comunicação política, portanto, 

se refere em particular à comunicação praticada pelos partidos políticos. A outra concepção 

considera CP como um braço ou subárea da comunicação política. Mesmo sem um consenso 

em relação à definição do termo é acordo entre os pesquisadores, conforme ressalta a autora, 

que a comunicação política “se ocupa da relação entre o sistema político, com particular 

atenção aos partidos políticos e à competição eleitoral, e o sistema das mídias e os cidadãos 

eleitores”.  

Em relação à comunicação social, terceira dimensão da CP apontada por Mancini, 

Haswani (2013) afirma que apresenta como principal característica a presença não só do 

Estado, mas também de atores sociais privados envolvidos em questões que dizem respeito a 

toda a sociedade.  
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A comunicação social tem como hipótese tratar do mesmo âmbito da 

‘comunicação de solidariedade social da área não lucrativa’, ou seja, ‘os 

grandes temas sociais a respeito dos quais é necessário sensibilizar a opinião 

pública’, a respeito do papel dos atores e aos objetivos que se quer atingir 

(FACCIOLI, 2000 apud HASWANI, 2013, p. 144). 

 

A autora cita como exemplo de comunicação social, a veiculação de filmes produzidos 

pelo governo federal para alertar a população sobre a gravidade do roubo de peças de arte e 

antiguidades nas Igrejas e ainda campanhas como as que convocam a sociedade a denunciar a 

exploração sexual de crianças e adolescentes. 

Duarte (2009, p. 64) inicia sua problematização sobre o conceito de CP a partirda 

concepção de comunicação utilizada por Paulo Freire. Para o educador, o processo de 

comunicação supõe reciprocidade e sujeitos que dialogam em termos de igualdade. “A 

comunicação implica a existência de credibilidade, respeito e interesse pelo outro”. A partir 

dessas reflexões o autor afirma que CP não deve se restringir a fornecer informação. Mais do 

que isso deve garantir ao cidadão, meios de compreender o que lhe diz respeito e de se 

expressar.  

 

Deve incluir a possibilidade de o cidadão ter pleno conhecimento da 

informação que lhe diz respeito, inclusive aquela que não busca por não 

saber que existe, à possibilidade de expressar suas posições com a certeza de 

que será ouvido com interesse e a perspectiva de participar ativamente, de 

obter orientação, educação e diálogo (DUARTE, J., 2009, p. 64). 

 

Para o autor, portanto, a CP deve se constituir por meio de uma relação dialógica entre 

entes do Estado e cidadãos para que se torne verdadeiramente efetiva. O ato de divulgar 

informações seja para o cumprimento de leis ou por pressão popular por si só não estabelece 

condições de CP. É preciso que as pessoas saibam encontrar e interpretar essas informações 

para então questioná-las e utilizá-las em uma vivência mais cidadã em um Estado democrático 

de direito. 

 

Diferenciando comunicação pública e comunicação política 

Apesar das múltiplas abordagens e da dificuldade em estabelecer consenso em torno de 

uma única definiçãodo conceito de CP um caminho plausível para auxiliar em um maior 

esclarecimento do tema aponta para o estabelecimento de uma diferenciação entre CP e 

comunicação política. Brandão (2009) ao listar as cinco definições mais utilizadas do termo 

CP afirma que o entendimento mais comum é a associação entre as duas práticas de 
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comunicação. Para distingui-las, a autora aponta duas características da comunicação política: 

a utilização de meios de comunicação para a defesa de interesses partidários e a disputa entre 

os detentores do aparato técnico de comunicação e a sociedade enquanto receptora, além da 

responsabilidade do Estado na gestão das políticas públicas de comunicações e 

telecomunicações. 

 

[...] (1) a utilização de instrumentos e técnicas de comunicação para a 

expressão pública de ideias, crenças e posicionamentos políticos, tanto 

dos governos quanto dos partidos; (2) as disputas perenes entre os 

proprietários de veículos e detentores das tecnologias de comunicações e 

o direito da sociedade de interferir e poder determinar conteúdos e o 

acesso a esses veículos e tecnologias em seu benefício. Neste sentido, 

diz respeito também à responsabilidade do Estado para gerir as 

complexas questões sobre políticas públicas de comunicação e 

telecomunicações. (BRANDÃO, 2009, p. 6) 

 

Monteiro (2009) classifica a comunicação política como aquela praticada por candidatos 

e por partidos políticos, e dirigida aos eleitores. Segundo a autora, nos últimos anos a 

expressão marketing político tem sido utilizada como sinônimo de comunicação política. 

Mesmo com termos variados a prática é a mesma: o uso de métodos publicitários no 

convencimento da opinião pública. “Ela abusa dos meios de comunicação de massa como 

instrumento de competição eleitoral ou político-partidário, para influenciar e controlar as 

percepções do público a respeito dos temas políticos” (MATOS, 2003 apud MONTEIRO, 

2009, p. 38-39). 

A autora reconhece a existência de uma fronteira muito tênue entre as classificações de 

comunicação política, comunicação governamental e pública. E propõe dois pontos que 

devem ser levados em conta na problematização do tema. “Primeiramente, o fato de que o 

tempo de duração de uma instituição pública é mais longo do que o do exercício do poder por 

quem ocupa um cargo político ou um mandato eleitoral. Em segundo lugar, a perspectiva de 

que o cidadão é também eleitor” (MONTEIRO, 2009, p. 39). 

Matos (2009) afirma que uma pesquisa a respeito do emprego da expressão 

comunicação pública no Brasil mostra que desde o início do século XX o conceito era 

relacionado à ideia de comunicação estatal e a implantação da radiodifusão e mais tarde da 

televisão pública. O termo, segundo a autora, era utilizado em oposição à comunicação do 

setor privado. Matos (2009) ressalta que cabe ao Estado conceder por tempo determinado o 

direito de utilizar uma determinada faixa do espectro eletromagnético, desde que seu uso seja 

em benefício público. 
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Duarte (2009) afirma que a CP é objeto de estudo recente no país, sendo que as 

pesquisas são, em sua maior parte, de comunicólogos que atuam no serviço público. Para o 

autor, o tema no Brasil está além de designar um conjunto de conhecimentos ou uma área 

específica. 

 

[...] é uma expressão que não especifica um conjunto de conhecimentos, 

áreas, profissões ou estruturas, estando mais próximo de se caracterizar 

como um etos, uma postura de perceber e utilizar a comunicação como 

instrumento de interesse coletivo para fortalecimento da cidadania. No setor 

público, em que tem maior potencial de desenvolvimento, incorpora o 

pressuposto da transparência [...] (DUARTE, J, 2009, p. 60). 

 

O autor aponta que um caminho mais simples talvez seja o de tentar definir a CP por 

meio do oposto, o que ela não é. E lembra que não se trata de comunicação pessoal, de 

mercado ou institucional, não se refere à comunicação de um único público, característica que 

caberia à comunicação política. Para Duarte (2009, p. 61) são características essenciais do 

processo de CP: a garantia do direito à informação e à expressão, o diálogo e o estímulo à 

participação. “Praticar comunicação pública implica assumir espírito público e privilegiar o 

interesse coletivo em detrimento de perspectivas pessoais e corporativas”. 

Nesta mesma perspectiva, Monteiro (2009, p. 40) afirma que a CP pode ser 

distinguidada comunicação política por conta da natureza de sua mensagem. Segundo ela, a 

informação que é de interesse geral caracteriza a singularidade da CP. Nesse contexto, não 

importa se a informação é referente a serviços de governos ou algum tipo de ação realizada 

por agentes privados ou do terceiro setor. “Importa que elas sejam portadoras do interesse 

coletivo; que elas coloquem o interesse público à frente do interesse particular esteja este 

último no mundo dos negócios ou no da política. Importa que elas sejam fruto do debate 

público e propiciem o debate público”. 

 

Aspectos da relação entre mídia e política no Brasil e o caso da TV Brasil Central 

Alguns autores analisam o papel desempenhado pela mídia nas sociedades urbanas 

atuais, a partir da relevância alcançada por ela com a popularização dos meios de 

comunicação. Lima (2009, p. 86), qualifica a maioria das sociedades contemporâneas como 

“centrada na mídia”, afirmando que as decisões tomadas cotidianamente por todos dependem 

da “construção do conhecimento público”, propiciado pelos meios de comunicação. O autor 

ressalta como exemplo dessa centralidade, a função crescente da comunicação na 

socialização, em especial, na socialização política. Segundo ele, instituições sociais como a 
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família, igrejas, escola e grupos de amigos, vêm perdendo importância, gradativamente, para 

os meios de comunicação de massa em relação à apreensão da realidade e a tomada de 

decisões. 

Ao teorizar sobre o tema, Josenildo Guerra (1998) destaca a importância que o 

jornalismo informativo produzido pelos meios de comunicação de massa adquiriu na 

sociedade contemporânea como mediação espaço-temporal. 

 

Instituição cuja função básica é tornar conhecidos os fatos - que existiram, 

que podem existir ou que passam a existir - dos quais o indivíduo não tem 

possibilidade de saber através de uma participação direta deles, mas que lhe 

tocam enquanto pertencente ao mundo que existe para além da sua 

capacidade pessoal de explorá-lo. Embora não participe diretamente, tais 

fatos podem ter implicações, estas sim, diretas, na sua experiência particular 

do mundo. O discurso do jornalismo, portanto, torna disponíveis 

informações de fatos sobre os quais o indivíduo, ao tornar-se ciente, atualiza 

suas coordenadas em relação ao mundo (GUERRA, 1998, p. 2). 

 

Outra demonstração da abrangência da mídia na vida social contemporânea é a sua 

capacidade de pautar a opinião pública, argumento explorado pela Teoria da Agenda eque, 

segundo Temer e Nery (2004), “demonstra que a compreensão que as pessoas têm de grande 

parte da realidade social é fornecida predominantemente pelos meios de comunicação de 

massa”.  

Entretanto, Lima (2009, p. 86) afirma que o papel mais relevante desempenhado pela 

mídia está na construção da realidade em longo prazo. Essa construção se daria a partir da 

“representação que faz dos diferentes aspectos da vida humana – das etnias (branco/preto), 

dos gêneros (masculino/feminino), das gerações (novo/velho), da estética (feio/bonito) etc. - 

e, em particular, da política e dos políticos”. Para o autor, a política é construída 

simbolicamente por meio da centralidade midiática. 

Em relação ao cenário político brasileiro, Lima (2009) aponta que o papel central dos 

meios de comunicaçãoe, em especial da televisão chamou a atenção, primeiramente, dos 

militares que tomaram o poder no país pouco mais de uma década depois de a primeira 

transmissão de TV ter ido ao ar em 1950, pela emissora TV Tupi. 

 

Foram os militares e seus aliados civis que – por motivos, em primeiro lugar, 

de segurança nacional, e de mercado, em segundo – criaram as condições de 

infraestrutura física indispensáveis à consolidação de uma mídia nacional. E 

foram também eles que primeiro fizeram uso político dela, não só com o 

recurso à censura, mas sobretudo com o apoio “conquistado” – explícito em 
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muitos casos – das principais redes impressas e  eletrônicas, algumas 

consolidadas durante o próprio período militar (LIMA, 2009, p. 86). 

 

A reflexão sobre comunicação e política no Brasil não pode deixar de lado a discussão 

sobre o Modelo de Organização da Radiodifusão adotado no país. Sobre esse aspecto, Duarte 

(2009, p. 107) pontua que a Constituição Federal (CF) confere à União a competência de 

explorar diretamente ou por autorização, concessão ou permissão os serviços de radiodifusão 

sonora e de sons e imagens. “Assim sendo, a radiodifusão privada é uma concessão pública – 

as empresas operadoras dos canais de TV são propriedades privadas, mas os canais por elas 

utilizados são públicos”.  

A mesma CF prevê a complementaridade dos sistemas privado, público e estatal, 

embora essa norma ainda aguarde regulamentação. Segundo De Lima (2001 apud DUARTE, 

M., 2009) a opção pela consolidação do sistema privado sustentado pela publicidade 

aconteceu ainda na década de 30, no governo de Getúlio Vargas. A autora ressalta que a 

decisão pelo modelo comercial foi feita às portas fechadas, sem debate, sem participação da 

sociedade, sem que sequer houvesse a compreensão por parte da sociedade civil do que estava 

sendo decidido. E a falta de conhecimento, de debate público sobre o tema permanece até hoje 

entre a maior parte da população brasileira.  

Para Lima (2009, p. 93) a questão da regulação dos serviços de radiodifusão é a mais 

relevante quando se trata de mídia e política por influir diretamente no processo de 

democratização da comunicação.  O que se tem hoje é a predominância das emissoras 

privadas, concentração de propriedades, ligações entre grandes grupos de mídia com 

lideranças políticas, quando não são os próprios políticos a possuírem a concessão. Todos 

esses aspectos atuam contra a democratização da comunicação “e sem ela não haverá 

diversidade e pluralidade de informações, vale dizer, opinião pública autônoma e, portanto, 

democracia plena”. 

Dessa forma, a maioria dos veículos de comunicação ou pelo menos os de maior 

audiência no Brasil são empresas privadas, pertencentes a grupos empresariais, que visam, 

antes de tudo, ao lucro para se manter em funcionamento. O conteúdo de uma emissora de TV 

comercial é produzido com o objetivo de angariar audiência. Nesse sentido o primeiro 

objetivo será o de atrair a atenção do público, muitas vezes apelando para mecanismos de 

espetacularização e de sensacionalismo na busca pela audiência. A política editorial das 

emissoras privadas leva em conta ainda os interesses comerciais e políticos daqueles que estão 

no comando. 
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Partindo dessa reflexão, queremos ampliar o debate para as emissoras mantidas pelo 

Estado. É possível inferir que um veículo de comunicação que não necessite da audiência 

como moeda de troca para se manter em funcionamento, que possua recursos financeiros 

previamente definidos e reservados para a execução de seus programas possa priorizar temas 

de interesse público, que digam respeito à coletividade. É esperado que veículos de 

comunicação com essa postura colaborem para o desenvolvimento de uma consciência crítica 

junto aos seus telespectadores. 

Para Bucci (2010) a existência de meios de comunicação públicos que possam de fato 

atuar de forma independente está ligada, diretamente, a não subordinação das emissoras à 

autoridade estatal. 

 

Quando subordinada à orientação da autoridade estatal, a emissora pública 

não é pública de fato; sua linha editorial, sua programação e sua visão de 

mundo tendem a ser capturadas pela óptica estatal ou governamental, o que 

a distancia irreversivelmente dos pontos de vista próprios da sociedade 

civil. (BUCCI, 2010) 

 

Mas o próprio autor enxerga uma possibilidade mais otimista para as emissoras 

vinculadas diretamente ao Estado. Na publicação Indicadores de Qualidade nas Emissoras 

Públicas- Uma Avaliação Contemporânea, Bucci, Chiaretti e Fiorini (2012) constatam 

 

É possível que uma emissora estatal conquiste, no curso de sua tradição, um 

alto grau de autonomia editorial e administrativa, contando para isso com o 

apoio da sociedade, que a legitima. Nesse sentido, é possível que boas 

emissoras estatais desenvolvam uma vocação pública, buscando, no limite, 

emancipar-se inteiramente do jugo estatal. Do mesmo modo, é possível que 

instituições cuja natureza se aproxime das definições formais de uma 

emissora pública demonstrem, na sua programação e na sua gestão, 

subserviência voluntária ou negociada em relação a governos ou grupos de 

poder. (BUCCI; CHIARETTI; FIORINI, 2012, p. 24) 

 

É neste cenário que pretendemos situar a discussão a respeito da Televisão Brasil 

Central (TBC). A TBC foi o terceiro canal de televisão a entra no ar, em Goiás. De acordo 

com Godinho (2008, p. 54) a ideia de criar o canal foi do governador Mauro Borges no início 

da década de 60, “decidiu que o governo precisava levar a sua imagem para dentro das casas 

dos eleitores”. Por conta do golpe militar, Borges acabou deposto e a TBC saiu do papel em 

maio de 1975, graças à disposição do então governador, indicado pelos militares, Leonino di 

Ramos Caiado. 
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Logo na primeira transmissão, a TBC enfrentou resistência dentro do próprio governo. 

Godinho (2008) relata que o secretário de Segurança Pública à época ligou na emissora no dia 

marcado para o início do seu funcionamento e disse a um dos diretores que eles não poderiam 

transmitir nada. O problema, segundo o autor, foi resolvido de maneira singela, “a Brasil 

Central foi ao ar com um programa de entrevistas, onde um dos participantes era o senhor 

secretário”. 

Atualmente a TBC é vinculada a Agência Goiana de Comunicação, que por sua vez é 

subordinada à Secretaria de Estado da Casa Civil de Goiás e seus recursos são provenientes 

do orçamento público do Estado de Goiás. A emissora retransmite a programação da TV 

Cultura de São Paulo nos horários em que não há programas locais. Apesar de ser mantida 

pelo Estado e ter o quadro de funcionários formado por servidores estaduais, a TBC possui 

características inexistentes em emissoras públicas, como a venda de horários na programação 

para terceiros, que podem ser ocupados por programas e/ou publicidade. 

Mesmo assim, a TBC está incluída entre as 36 emissoras públicas brasileiras listadas 

pelo site Observatório da Radiodifusão Pública na América Latina142. Entre as informações 

disponíveis sobre a TBC no site, há o tópico Missão/valores institucionais onde se lê que o 

objetivo da emissora é “executar a política de comunicação do governo de Goiás de forma 

transparente e comprometida com o cidadão. Pretende ser um órgão de referência para o país 

na comunicação entre governo, sociedade organizada e cidadão”. Aqui nota-se uma 

ambiguidade em relação ao funcionamento da TV: a TBC se comporta como uma TV 

comercial e ao mesmo tempo adota um discurso de prática de serviço público. 

Outrasituação que chama atenção em relação à TBC é a forma como os profissionais de 

outras emissoras a reconhecem. No meio jornalístico, a emissora é conhecida como “chapa 

branca”, vista como um veículo de comunicação a serviço do chefe do governo estadual. Já 

entre os telespectadores, a TBC é lembrada pelos programas esportivos (produzidos por 

terceiros) e raramente pelas produções próprias. 

Por outro lado, os profissionais da emissora vêm se destacando na conquista de prêmios 

de jornalismo ofertados por diferentes entidades. É o caso de uma reportagem que abordou o 

tema Impunidade no Brasil e foi classificada em primeiro lugar em um concurso promovido 

                                                 
142 O Observatório da Radiodifusão Pública na América Latina foi criado em 2011 pelo Laboratório de Políticas de 

Comunicação da Universidade de Brasília (UnB) em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Comunicação 

da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Segundo a descrição no site, se trata de um “espaço público 

virtual, voltado para a promoção de debates e a elaboração de análises e diagnósticos (acadêmicos e profissionais) 

sobre estrutura, legislação, sistemas e serviços públicos de radiodifusão do Brasil e demais países da América 

Latina”. 
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pela Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Goiás, em novembro de 2013. Outro 

exemplo foi uma reportagem sobre a campanha de reconhecimento de paternidade 

desenvolvida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás com a finalidade de reduzir o 

quantitativo de pessoas que não possuem o nome do pai no registro de nascimento. A matéria 

ganhou o primeiro lugar em um concurso de telejornalismo da Associação dos Magistrados do 

Estado de Goiás.  

 

Considerações finais 

Este trabalho tem a intenção de expor diferentes problematizações e pontos de vista 

acerca do conceito de CP com a intenção de explorar diferentes abordagens sobre o assunto. 

O objetivo não é, porém, avaliar quais reflexões estão mais corretas, mais relevante é observar 

os pontos em que são convergentes e aqueles em que se diferenciam e como se 

complementam para uma discussão mais aprofundada a respeito da questão da comunicação 

pública.  

Vários autores associam CP com a comunicação promovida pelo ente público, 

apontando como ponto de partida fundamental para a análise o emissor, neste caso, o Estado. 

Esse tipo de prática comunicacional inclui a publicização de informações oficiais obrigatórias 

como as veiculadas nos Diários Oficiais, a divulgação de serviços públicos e campanhas sobre 

assuntos que necessitam da participação popular e são de interesse coletivo, como as 

campanhas contra a dengue e de vacinação, por exemplo. 

Por outro lado é possível notar que alguns pesquisadores em uma análise mais ampla 

não se detêm a ideia de que CP precisa se referir exclusivamente àquela que tem origem no 

Estado. Esses autores entendem o termo a partir de seu elemento base: a informação. Nessa 

perspectiva o conteúdo da informação é fundamental, caso remeta a algo que diz respeito à 

coletividade, o tratamento dado a ela deve, compulsoriamente, atender aos critérios da 

comunicação pública. 

Outro aspecto levantado por autores como Jorge Duarte é o da CP como espaço 

dialógico e democrático. Ele pondera que o ato de tornar as informações públicas, divulgá-las, 

por si só não implica que serão compreendidas, que serão absorvidas. Essa questão é ainda 

mais relevante se tomarmos por base informações referentes a serviços públicos de primeira 

necessidade, como saúde e educação. Se não houver esforço em oferecer uma informação que 

facilite o entendimento, o público que utiliza esses serviços pode ser prejudicado e o processo 

de comunicação terá falhado. 
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Em um segundo momento achou-se oportuno diferenciar o conceito de comunicação 

pública do conceito de comunicação política. A intenção é estabelecer limites, fronteiras entre 

as duas práticas, já que as concepções atuais de CP não admitem mais o seu entendimento 

restrito às práticas de comunicação ligada a governos ou partidos a partir de técnicas de 

marketing e/ou publicitárias.  

A partir do Modelo de Organização da Radiodifusão no Brasil procuramos mostrar de 

que forma se dão alguns aspectos do entrelaçamento entre as esferas midiática e política no 

Brasil. A relação nebulosa entre mídia e poder fez com que no passado, decisões que dizem 

respeito à coletividade fossem tomadas sem qualquer participação popular. Até hoje é 

possível verificar as consequências de atos como esse, na falta de um modelo de comunicação 

plural, que garanta e delimite o espaço de cada sistema, seja ele comercial ou público. 

A apresentação dessas problemáticas, dos conceitos de comunicação pública e 

comunicação política fizeram-se necessários para a pesquisa que se pretende empreender 

posteriormente. Os dois conceitos: comunicação pública e comunicação política, tomados 

como categorias serão norteadores do estudo de caso da TBC. Pretende-se investigar a 

trajetória percorrida pela emissora desde a sua criação até os dias atuais. O objetivo é alcançar 

um panorama histórico amplo para a partir desses dados e dos subsídios teóricos entender a 

forma como se estabelecem as negociações entre os interesses dos controladores (Estado), 

interesses do público e o interesse público na condução da linha editorial da emissora. 
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Protagonismo indígena no ciberespaço:  
uma busca pela comunicação contra-hegemônica?143 

 
Erica Morais Ribeiro NEVES144 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GOIÁS 

 

 

Resumo 

Com a popularização da Internet e o surgimento do ciberespaço qualquer cidadão pode 

divulgar notícias e inserir novos temas de debate na esfera pública. Diante deste novo 

contexto a pesquisa pretende refletir sobre as possibilidades dadas a qualquer pessoa 

conectada de apropriar-se das mídias sociais como parte de um processo de construção da 

cidadania. Para conduzir essa reflexão, em um primeiro momento se analisam as concepções 

de cidadania virtual defendidas pelos teóricos da Era da Informação. Em seguida, tecem 

ponderações acerca do protagonismo indígena no ciberespaço. Por fim, busca-se compreender 

o que motiva cidadãos historicamente marginalizados pelos meios de comunicação 

tradicional, como é o caso dos índios Guarani-Kaiowá, a se engajarem na luta pelo direito de 

se auto-expressarem no ciberespaço.  

 

Palavras-Chave: ciberespaço, cidadania, protagonismo indígena, democracia. 

 

 

Introdução 

É fato notório que com o advento da Internet o mundo nunca mais foi o mesmo já que 

o homem passou a ter acesso a todo o tipo de informação oriunda de qualquer ponto do 

Planeta. A popularização das redes sociais, em especial do facebook e do twitter, deu aos 

cidadãos conectados uma poderosa ferramenta de expressão. Por meio das redes os usuários 

publicam qualquer tipo de conteúdo e podem participar de novas formas de manifestações e 

mobilizações sociais.  

  Nesse contexto, a histórica relação verticalizada entre mídia e sociedade ganha novos 

contornos e é possível perceber uma relação horizontal em que o público “receptor” assume 

também o papel de “produtor” ou “emissor” de conteúdos.  Seria demasiadamente apressado 

concluir que essa nova relação horizontal entre público e mídia representa uma mudança de 

paradigmas em um sistema de comunicação historicamente mancomunado com os interesses 

do capital no qual a informação tem caráter mercadológico. No entanto, o acesso às 

ferramentas de produção abre precedentes para a democratização da comunicação pública na 

medida em que temas dantes relegados à segundo plano pela imprensa tradicional, como é o 

                                                 
143 Trabalho apresentado no GT3 – Mídia, Cidadania e Direitos Humanos do VIII Seminário de Mídia e 

Cidadania (SEMIC) – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 20 e 21 de 

outubro de 2014 
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caso das questões indígenas no Brasil, podem agora ser debatidos pelos cidadãos urbanos por 

meio das redes sociais.  

 Diante deste novo contexto é importante atentar para o fato de que alguns grupos 

indígenas - dentre os quais encontram-se os Guaranis-Kaiowás - têm reconhecido a 

importância do uso das mídias digitais, sobretudo da internet, para o fortalecimento de seus 

movimentos de luta e resistência. A participação direta dos indígenas no ciberespaço 

possibilita um novo tipo de comunicação entre esses povos e os brasileiros urbanos e não 

índios, pois os conteúdos e os produtos dessas trocas simbólicas acarretam a transmissão de 

um tipo de informação que dificilmente seria acessada por brasileiros urbanos a partir da 

grande mídia.  

Apesar das limitações inerentes à todas as formas de comunicação mediada, tais 

produções carregam consigo a possibilidade da emissão de vozes tradicionalmente não 

presentes nos meios de comunicação hegemônicos. Por meio do ciberespaço essas vozes 

dantes relegadas a um segundo plano e sempre apresentadas por meio de um outro olhar - dos 

jornalistas  – podem agora falar por si mesmas, tomando para si o lugar da enunciação. 

Embora muitas vezes a atuação destes coletivos se limite à esfera do virtual, as produções daí 

emergentes tornam-se particularmente significativas ao apresentarem novas visibilidades a 

respeito de grupos socioculturais excluídos pelos meios de comunicação convencionais. 

Exemplos dessas produções podem ser encontrados, na internet, em portais como o 

blog da AtyGuasu (www.atyguasu.blogspot.com.br) que agrega notícias, fatos históricos e até 

uma análise de notícias e reportagens publicadas na mídia tradicional sobre os Guaranis-

Kaiowás e o perfil da AtyGuasu no facebook, atualizado periodicamente com notícias desse 

grupo indígena.  

De início, é possível observar que no blog da AtyGuasu há uma grande quantidade de 

notas à imprensa e à Justiça do Mato Grosso do Sul. Notícias sobre assassinatos ou ameaças 

aos indígenas são amplamente divulgadas no blog. Há também textos que tratam acerca de 

especificidades culturais desse povo, direitos, meio ambiente, saúde, educação e outros. Esses 

assuntos são apresentados por meio de posts de autoria coletiva, representada pela Grande 

Assembleia AtyGuasu.  

Tal inserção indígena no ciberespaço impulsiona os seguintes questionamentos: em 

que medida a utilização das novas tecnologias da comunicação por parte dos índios Guaranis-

Kaiowás configura-se como uma tentativa de desmistificar aquilo que é veiculado pela 

imprensa tradicional à respeito desse grupo? Seria uma busca pela comunicação contra-



 
VIII Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

ficufg.blog.br/semic 

410 

hegemônica? Poderia ser também uma busca pelo direito de auto-representação? 

 

Da oralidade à Sociedade da Informação  

 Segundo Massimo Di Felice (2008) a humanidade passou por três grandes revoluções 

comunicativas que marcaram não apenas o surgimento de uma nova forma de comunicar e de 

novos meios, mas também a introdução de novas possibilidades de comunicação e, 

consequentemente, de novas práticas de socialização e de interação com o meio ambiente.  

A primeira revolução, como sublinha o autor, surge com a escrita no século V a.C., no 

Oriente Médio, e marca a passagem da cultura e da sociedade oral para a sociedade da escrita. 

A segunda, ocorrida na metade do século XV, na Europa, provocada pela invenção dos 

caracteres móveis e pelo surgimento da impressão criada por Johannes Gutenberg, causa a 

difusão da cultura do livro e da leitura, até então circunscrita a grupos privilegiados. A 

terceira, desenvolvida no Ocidente na época da Revolução Industrial, entre os séculos XIX e 

XX, foi marcada pelo início da cultura de massa e caracterizada pela difusão de mensagens 

veiculadas pelos meios de comunicação eletrônicos.  

 

A cada uma dessas revoluções, a introdução de novos meios determinou a 

possibilidade de alcançar um público cada vez maior em um período de 

tempo e a um custo cada vez menores. A introdução da escrita, o advento da 

imprensa, assim como a difusão de mensagens através do telefone, do rádio, 

do cinema e da TV, sucessivamente, passaram a possibilitar não apenas 

novas práticas comunicativas, mas também novas práticas sociais e novas 

formas de interação com a paisagem. (DI FELICE, 2008, p.21 e 22) 

 

A relação entre mídia, tecnologia de comunicação e participação pública, como 

ressalta o autor, resulta mais facilmente compreensível. Além de mudar as opiniões e as 

formas de interagir, a introdução de um novo meio de comunicação e de uma nova tecnologia 

comunicativa, num determinado momento da história da humanidade, passou a atingir a 

esfera da interação com o mundo, contribuindo para determinar a transformação da estrutura 

de percepção da realidade. 

Di Felice sustenta a ideia de que atualmente a humanidade enfrenta uma ulterior 

revolução comunicativa, implementada pelas tecnologias digitais, que, numa concepção 

histórica, constituiria a quarta revolução e que, como as outras, estaria ocasionando 

importantes transformações no interior dos distintos aspectos do convívio humano. Nesta 

última, além da expansão do elemento comunicativo, que permite o alcance das informações a 

um público ilimitado e a transmissão em tempo real de uma quantidade infinita de mensagens, 
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é o próprio processo e o significado do ato de comunicar a serem radicalmente transformados. 

(DI FELICE, 2008, p.22 e 23) 

No início da década de 1990, Octávio Ianni já sustentava a ideia de que a ordem 

internacional, e com ela o papel do Estado-nação, estava mudando. Em suas reflexões sobre 

as interconexões globais este autor apontou para uma intensificação dos processos de decisão 

em contextos internacionais. Tais observações o levaram à conclusão de que a partir de tal 

internacionalização de atividades outrora consideradas domésticas, os dilemas enfrentados 

pelo cidadão do mundo se expandem e não mais se limitam aos aspectos políticos, ou 

jurídico-políticos; passando a envolver também os sociais, econômicos e culturais (IANNI, 

1992, p.113). 

 

Certamente a transição no sentido da integração da humanidade em um 

plano global está ainda numa etapa inicial. Mas já se pode perceber com 

clareza formas iniciais de um novo ethos de dimensão mundial, e em 

dimensão mundial. (IANNI, 1992, p.114) 

 

Manuel Castells dá a esse novo ethos de dimensão mundial apontado por Ianni o nome 

de “Sociedade em Rede”:  

 

A Internet é o coração de um novo paradigma sociotécnico, que constitui na 

realidade a base material de nossas vidas e de nossas formas de relação, de 

trabalho e de comunicação. O que a Internet faz é processar a virtualidade e 

transformá-la em nossa realidade, constituindo a sociedade em rede, que é a 

sociedade em que vivemos. (CASTELLS, 2010, p. 287) 

 

Jesus Martín-Barbero (2010) corrobora essa ideia ao afirmar que a mundialização da 

cultura reconfigura também o sentido da cidadania. Nesse momento delineia-se no horizonte 

do ciberespaço uma “cidadania mundial” (KYMILCKA apud MARTÍN-BARBERO 2010). 

Ao se perceber como pertencente à uma esfera internacional, o cidadão do mundo inaugura 

novos modos de representação e participação social e política, “pois também as fronteiras que 

constrangiam o campo da política e dos direitos humanos hoje não são apenas pouco nítidas, 

mas móveis, carregando de sentido político os direitos das etnias, das raças, dos gêneros” 

(MARTÍN-BARBERO, 2010, p.61). 

A Internet está revolucionando a comunicação por sua capacidade de fazer a mídia 

tradicional entrar em curto-circuito, sustenta Castells. O novo modelo de difusão horizontal de 

mensagens dá aos usuários a chance de criar um sistema próprio de comunicação e de emitir 

qualquer tipo de mensagem.  
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 As relações de poder na sociedade em rede têm uma nova configuração. Embora este 

ainda seja exercido por meio do monopólio da violência pelo Estado e pelo uso arbitrário 

daquilo que Castells (2012) denomina “mecanismos de manipulação simbólica”, observa-se o 

exercício do contrapoder por parte daqueles que resistem à dominação ao desafiarem o poder 

embutido nas instituições da sociedade com o objetivo de reivindicar a representação de seus 

próprios valores e interesses. 

 

O processo de construção de significado caracteriza-se por um grande 

volume de diversidade. Existe, contudo, uma característica comum a todos 

os processos de construção simbólica: eles dependem amplamente das 

mensagens e estruturas criadas, formatadas e difundidas nas redes de 

comunicação multimídia. Embora cada mente humana individual construa 

seu próprio significado interpretando em seus próprios termos as 

informações comunicadas, esse processamento mental é condicionado pelo 

ambiente da comunicação. Assim, a mudança do ambiente comunicacional 

afeta diretamente as normas de construção de significado e, portanto, a 

produção das relações de poder. (CASTELLS, 2012, p.11) 

 

Castells ressalta que ao se engajarem na produção de mensagens e no desenvolvimento 

de redes autônomas de comunicação horizontal, “os cidadãos da era da informação tornam-se 

capazes de inventar novos programas para suas vidas com as matérias-primas de seu 

sofrimento, suas lágrimas, seus sonhos e esperanças” (2012, p. 14). 

 Dessa forma, os cidadãos conectados subvertem a prática da comunicação vertical, 

quase sempre controlada por empresas aliadas aos interesses do Capital e/ou do Estado. 

Quando colocam em rede aquilo que pensam e anseiam, esses atores têm em suas mãos a 

ferramenta que lhes dá a chance de lutar contra os poderes constituídos, oferecendo-lhes sua 

resistência que deixa de ser solitária ao se unir às milhares de vozes que ecoam diariamente 

no ciberespaço. 

Castells denomina como híbrida essa esfera pública formada pelo espaço urbano 

ocupado e as redes sociais da internet. As comunidades instantâneas oriundas de tais 

conexões, na visão do autor, são de prática fundamental. No entanto, é preciso atentar para a 

importância da comunicação autônoma nesse novo espaço público.  

 

A autonomia da comunicação é a essência dos movimentos sociais, ao 

permitir que o movimento se forme e possibilitar que ele se relacione com a 

sociedade em geral, para além do controle dos detentores do poder sobre o 

poder da comunicação. (CASTELLS, 2012, p.16) 

 

Para Kerckhove (2008, p.126) a internet, assim diversa da imprensa, à qual é 
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comparada sem a devida cautela, compartilha, todavia, a sua particularidade de conferir aos 

indivíduos que dela fazem uso um poder de controle e de domínio sobre a linguagem. E é esse 

controle dado a qualquer cidadão conectado que permite que grupos excluídos emitam a 

própria voz e iniciem diálogos não-mediados pela grande imprensa com outros grupos ou 

indivíduos, como é o caso dos Guaranis-Kaiowás.  

 

A sociedade em rede em busca da comunicação contra-hegemônica 

Se admitimos anteriormente que com o advento da Internet o homem passou a ter 

informação oriunda de qualquer ponto de planeta, é mister refletir acerca dos desdobramentos 

da cibercultura na vida política dos cidadãos em rede.  

Segundo André Lemos (2002) as novas tecnologias da informação devem ser 

consideradas em função da comunicação bidirecional entre grupos e indivíduos, escapando da 

difusão centralizada da informação massiva. Desse modo, não seria difícil constatar o que o 

autor chama de “falência da centralidade dos media de massa” já que nas novas tecnologias 

estão intrínsecas as noções de interatividade e descentralização da informação. Lemos 

pondera ainda que, por estarem mais próximos do tribalismo característico das culturas não 

letradas, os computadores em rede parecem ir à direção oposta àquela da cultura do impresso. 

 

Parece que a homogeneidade e o individualismo da cultura do impresso 

cede, pouco a pouco, lugar à conectividade e à retribalização da sociedade. A 

estrutura piramidal do poder mediático massivo torna-se disfuncional na 

emergente cibercultura. (LEMOS, 2002, p. 76) 

 

O ciberespaço, na definição de André Lemos, se constitui como essa estrutura 

comunicativa em que impera o modelo da livre circulação de mensagens. Por “livre” entende-

se: ausência de um centro editor e arbitrário. As mensagens na rede podem ser produzidas e 

difundidas por qualquer usuário, o que possibilita que a comunicação seja feita de forma 

horizontal, aleatória, associativa e difusa.  

 

A nova racionalidade dos sistemas informatizados age sobre um homem que 

não mais recebe informações homogêneas de um centro “editor-coletor-

distribuidor”, mas de forma caótica, multidirecional, entrópica, coletiva e, ao 

mesmo tempo, personalizada. (LEMOS, 2002, p. 85) 

 

De uma sociedade massificada passa-se a uma sociedade informacional, acrescenta 

Lemos. Na sociedade da informação o fluxo de dados continua tão grande como o era na 
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sociedade de massa (ou até maior). No entanto, a diferença reside no fato de que os receptores 

de tais informações são também interagentes (CASTELLS) e têm agora o poder de escolha e 

de busca daquilo que lhes interessa.  

 

O que está em jogo nesse processo de digitalização do mundo é, segundo 

Adriano Rodrigues, o desaparecimento da instância legitimadora clássica do 

discurso: emissor e receptor fundem-se na dança de bits. (LEMOS, 2002, 

p.86) 

 

Henrique Antoun (2008) observa que desde o início a internet deu aos movimentos 

sociais uma “crescente emancipação” que só foi possível por meio dos processos interativos 

da comunicação em rede. De acordo com as reflexões deste autor, a aliança entre interfaces de 

redes sociais nas quais se incluem os blogs “conduziu a uma revolta de dimensões planetárias 

ao transformar o negro Barack Obama em candidato a presidente do partido democrata dos 

Estados Unidos” (p.24).  

Martín-Barbero (2010) acrescenta que o que está em jogo na Sociedade da Informação 

é uma profunda mudança no sentido da diversidade. Tal transformação é motivada pelo 

processo de globalização que expõeuma cultura às outras, colocando em evidência as 

identidades dos agentes envolvidos nessa exposição.  

 

Isso implica constantemente o reconhecimento daquilo que constitui a 

diferença dos outros como enriquecimento potencial da nossa cultura, e uma 

exigência de respeito àquilo que, no outro, em sua diferença, há de 

intransferível, não transigível e inclusive incomunicável. (MARTÍN-

BARBERO, 2010, p.61) 

 

A partir desse reconhecimento mútuo possibilitado pela globalização e pela 

virtualização, Comunicação significará, na definição de Martín-Barbero (2010, p.69) “a 

colocação em comum da experiência criativa, reconhecimento das diferenças e abertura para o 

outro”. Nesse novo cenário o comunicador não mais desempenha o papel de intermediário, 

mas de mediador das relações sociais. Tal papel requer dos mediadores o estímulo à narração 

e construção da identidade dos grupos sociais ao invés das imagens estereotipadas que tão 

bem conhecemos.  

 

Não é com imagens baratas e esquemáticas dos indígenas, dos negros, dos 

primitivos que a imensa maioria dos discursos midiáticos, e especialmente a 

televisão, nos aproxima dos outros? E de forma parecida funciona o 

mecanismo de distanciamento: exotiza-se o outro, folcloriza-se o outro em 
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um movimento de afirmação da heterogeneidade que, ao mesmo tempo que 

o torna “interessante”, o exclui do nosso universo negando-lhe a capacidade 

de interpelar-nos e questionar-nos. (MUNIZ SODRÉ apud MARTÍN-

BARBERO, 2010, p.72) 

 

Partindo dessa premissa levantada por Martín-Barberoretomamos nosso 

questionamento inicial acerca das motivações dos Guaranis-Kaiowás para a utilização das 

novas tecnologias. É fato que o pouco que se sabe acerca desses indígenas advém de uma 

narrativa midiática centralizadora e folclorizadora. Os estereótipos construídos sobre os 

indígenas brasileiros não diferem em grande escala das primeiras impressões narradas por 

Pero Vaz de Caminha em 1500.  

  Seria então a utilização da internet por parte desse grupo uma busca pela comunicação 

contra-hegemônica? Estariam eles tentando construir sua narrativa própria acerca de sua 

identidade e de sua cultura? A internet pode ser um meio facilitador do diálogo entre esses 

grupos minoritários e invisibilizados e os ocupantes do espaço urbano?  

Segundo Malini e Antoun (2013)a forma cooperativa e desindividualizada da rede não 

responde mais aos atos de fala e de comandos vindos de uma centralidade como partidos 

políticos, mídia, ONGs, grupos já previamente organizados, etc. Para os autores, o 

ciberespaço emerge como uma rede policêntrica ou distribuída capaz de se articular local e 

globalmente, numa conexão máxima, e capaz de rivalizar (inclusive por sua 

imprevisibilidade) com as redes constituídas dos poderes clássicos.  

 

Estamos vendo surgir nas ruas uma multidão capaz de se autogovernar a 

partir de ações e proposições muitas vezes em violento conflito, mas que 

constituem uma esfera pública em rede, autônoma em relação aos sistemas 

midiáticos políticostradicionais e que emergiu e se espalhou num processo 

de contaminação virótica e afetiva, instituindo uma experiência inaugural do 

que poderíamos chamar das revoluções P2P ou revoluções distribuídas, em 

que a heterogeneidade da multidão emerge em sinergia com os processos de 

auto-organização (autopoiesis das redes). (MALINI e ANTOUN, 2013, p. 

16) 

 

Nesse espaço da realidade virtual da Internet, que para Malini e Antoun é dialógico, a 

sociedade se revelaria “um corpo multivozes metamorfoseando-se”. Nos regimes 

democráticos essa dança de vozes que se intercalam culmina na necessidade de sustentar a 

interação ou a solidariedade das “vozes” do seu corpo e respeitar essa heterogeneidade que 

lhe é intrínseca. 
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Quais serão então as ferramentas à disposição dessa comunidade virtual que nasce e se 

consolida na rede? Malini e Antoun citam o uso da contrainformação para lutar contra os 

Estados global e local, mas ressaltam que o principal combate se desenvolve através de sua 

própria construção como um modo surpreendente de inventar valores e práticas democráticas 

no seu interior, utilizando-se da comunicação distribuída em rede interativa em vigor na 

internet. 

Rushkoff (apud MALINI e ANTOUN, 2013, p. 153) ressalta que até bem pouco 

tempo atrás se podia ouvir os formadores de opinião falarem com desdém nas entrevistas que 

nos blogs só se escrevia para si mesmo. Falar sobre a profissão de “blogueiro” seria, no 

mínimo, um disparate. Atualmente, no entanto, a mídia irradiada vem sofrendo sucessivos e 

inesperados revezes em áreas onde, antes, o seu domínio tinha por limite o orçamento 

monetário de quem a encontrava.  

Malini e Antoun acreditam que a facilidade de produção e a velocidade de circulação 

da informação que estão disponíveis ao cidadão recompõem o jogo de forças no âmbito 

contemporâneo midiático já que agora a atenção do púbico está fragmentada entre jornais, 

YouTube, lista de discussões, blogs e outras mídias sociais. Se antes o fato noticioso ficava 

preso à uma única versão, cuidadosamente esculpida pelos especialistas da notícia e 

apresentado como verdade irrefutável, agora, este é objeto de um intenso diálogo público nas 

listas de discussão, de uma crítica nos blogs ou mesmo é remixado em sites online, como o 

YouTube. 

 

À diferença da narrativa jornalística, marcada pela autenticação dos fatos, 

hierarquização de fontes, predomínio do passado, busca de uma enunciação 

à distância do fato narrado e repetição de versões únicas, a narrativa 

colaborativa P2P é o relato feito por uma multiplicidade de perfis agora na 

Internet que portam o tempo da linha do tempo como um agora, assume uma 

franqueza no falar como valor e regra para se alcançar a verdade, 

identificam-se como sujeitos unidos ao acontecimento, atores de sua 

atualização, e têm a republicação como estratégia de alargamento de si e de 

sua própria potência em uma audiência imensa. Nestas condições de discurso 

e jogo o enunciador pode emergir como marca do sujeito na pragmática da 

linguagem, tendo o rumor como grande antagonista e a dissidência como 

elemento principal da formação do enredo geral da história. (MALINI e 

ANTOUN, 2013, p. 198) 

 

A multiplicidade de vozes no ciberespaço, na visão dos autores, quebra o tão 

malfadado predomínio do monopólio da narração. A partir do momento que qualquer usuário 

conectado começa a tornar uma informação atualizável e jogá-la na rede, foi-se embora o 
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poder único de emissão da grande imprensa. Tal “revolução de papéis” abre precedentes para 

a construção pública do saber e o compartilhamento público do poder. (MALINI e ANTOUN, 

2013, p.205) 

 

A hegemonia dos media e a subalternidade dos excluídos 

A reflexão sobre as manifestações culturais brasileiras que não protagonizam espaços 

de enunciaçãono grande mercado de produção e circulação cultural configura-se como passo 

inicial para qualquer pesquisa que toma o ciberespaço como objeto de estudo. A importância 

dessa reflexão deriva do fato de que ao se buscar possíveis razões para a utilização de novas 

ferramentas da informação por grupos subalternos, é preciso antes compreender aspectos 

relacionados à importância política de visibilidade e de representação já que entende-se aqui 

que o ciberespaço é um lugar social que propicia o surgimento de novas falas e narrativas.  

Nesse sentido, como aponta Maria Luisa Mendonça (2009), é necessário identificar as 

maneiras como são representados os grupos minoritários, as políticas de visibilidade e de 

ocultamento, os preconceitos e estereótipos criados e divulgados pela grande mídia.   

 

É a partir do conhecimento das estratégias hegemônicas de designar a cada 

um o seu lugar no mundo, com a naturalização das vicissitudes e opressões a 

que são cotidianamente submetidos indivíduos e grupos subalternos, que se 

pode contestar valores e hierarquias, elaborar meios de resistência e de 

transformação. Por outro lado, é necessário que também se identifiquem as 

condições que propiciam o surgimento e a apropriação de novos lugares de 

enunciação. (MENDONÇA, 2009, p. 39) 

  

 Aqui, recorre-se à definição de minoria cunhada por Muniz Sodré (2005), segundo à 

qual o conceito de minoria refere-se à possibilidade de terem voz ativa ou intervirem nas 

instâncias decisórias do Poder aqueles setores sociais ou frações de classe comprometidas 

com as diversas modalidades de luta assumidas pela questão social. Por isso, como pontua o 

autor, são considerados minorias os negros, os homossexuais, as mulheres, os povos 

indígenas, os ambientalistas, os antineoliberalistas etc. “O que move uma minoria é um 

impulso de transformação”. (SODRÉ, 2005, p.11-12) 

As “estratégias hegemônicas de designar a cada um o seu lugar no mundo” fazem 

parte de um modos operandi generalizado e estimulado pelos tradicionais meios de 

comunicação de massa. Esse ethosmidiático historicamente atrelado aos interesses do grande 

capital não só ocupa um espaço privilegiado de enunciação como também determina quais 

serão as vozes presentes e ausentes no discurso midiático e como serão reportadas por ele. 
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Nesse contexto, grupos historicamente marginalizados pela imprensa são comumente 

folclorizados e estereotipados pelos media.  

 

A perspectiva da ausência considera que a mídia hegemônica oferece à sua 

plateia, seja ela qual for, um cardápio restrito e classificatório dos diferentes 

grupos sociais. Quando oferece. E nesse caso, a reprodução de estereótipos e 

a construção de narrativas sobre determinados grupos minoritários 

costumam obedecer a lógicas mercantis em que o exótico, a folclorização ou 

mesmo a ridicularização desses grupos/indivíduos aparecem como 

argumento de atração. (MENDONÇA, 2009, p.40) 

 

 Exemplos desse tipo de representação podem ser encontrados diariamente nos 

principais veículos midiáticos brasileiros.  Quanto aos grupos historicamente marginalizados, 

estereotipados e folclorizados, podemos citar vários dentre os quais encontram-se: Movimento 

Sem Terra (MST), negros, empregadas domésticas, prostitutas, religiosos de várias crenças e 

indígenas. Tais representações, segundo Mendonça, interferem na constituição do imaginário 

das pessoas, seduzindo-as e induzindo-as a compartilharem uma mesma visão de mundo.  

 

Sobre a representação estereotipada, preconceituosa e sua incidência 

maléfica sobre a constituição de subjetividades e de identidades, parte-se do 

pressuposto de que os discursos não apenas nomeiam a realidade, mas 

também têm o poder de instaurá-la, fazendo com que a produção discursiva, 

em suas mais diferentes manifestações – científica, acadêmica, religiosa, 

tradicional e, neste caso específico, cultural e midiática -, revista-se de 

particular importância por permitir, ao mesmo tempo, mapear as construções 

de sentido predominantes em uma dada sociedade, bem como identificar o 

lugar social daqueles que detêm o poder da palavra, os que proferem os 

discursos considerados legítimos e oficiais. (MENDONÇA, 2009, p.40) 

 

Desse modo, conclui a pesquisadora, mídia e construção da realidade tornam-se 

mutuamente referenciais. O mundo habitado, os valores culturais, o modo de ser e viver, e os 

comportamentos sociais passam a ser moldados por uma série de fatores que incluem, de 

forma imperativa, os discursos midiáticos. “Apesar de não se poder falar em determinação, 

em manipulação, o funcionamento da mídia atua no sentido de reforçar e reafirmar a cultura 

hegemônica”. (Mendonça, 2009, p. 42-43) 

Nesse cenário maniqueísta, deparamo-nos com a necessidade de uma nova articulação 

de saberes. Das necessidades oriundas da inserção de grupos subalternos nos espaços de 

enunciação e de produção de conhecimento surgiu um novo espaço que se configura como 

alternativa à esfera pública burguesa: a ágora virtual. Nela, qualquer cidadão conectado pode 

se tornar autor da enunciação e narrar por si mesmo seu lugar no mundo.  
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O exemplo de Veja e a réplica Guarani-Kaiowá 

Acampados às margens do Rio Hovy, na Fazenda Cambará - cujo proprietário tentava 

obter na Justiça a reintegração de posse – um grupo de índios Guarani-Kaiowá chamou a 

atenção da sociedade civil brasileira ao divulgar, em outubro de 2012, uma carta que foi 

interpretada como uma ameaça de suicídio coletivo.  

 “Pedimos ao Governo e à Justiça Federal para não decretar a ordem de 

despejo/expulsão, mas decretar nossa morte coletiva e enterrar nós todos aqui”145. Com estas 

palavras, interpretadas por milhares de brasileiros como o grito derradeiro de 170 homens 

mulheres e crianças, a voz dos Guaranis-Kaiowás foi ampliada e replicada nas redes sociais. 

Após a divulgação da carta escrita pelo grupo indígena no facebooke twitter diversos 

cidadãos, com diferentes graus de entendimento acerca do genocídio, deram início a um 

diálogo com as lideranças indígenas. Tal diálogo valeu-se apenas do ciberespaço como local 

de mediação. 

Posteriormente, a liminar foi revogada pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região 

(TRF3), que autorizou que o grupo permanecesse no local até a conclusão dos estudos 

antropológicos conduzidos pela Fundação Nacional do Índio (Funai) para verificar se a área 

se enquadrava como 'território tradicional indígena'.  

Após a divulgação da decisão judicial, a revista Veja publicou no dia 04 de novembro 

de 2012 uma matéria que desacreditava a enorme mobilização em prol dos Guaranis-Kaiowás 

nas redes sociais e instigava dúvidas acerca dos verdadeiros beneficiados pela decisão do 

TRF3. O artigo assinado pelo jornalista Leonardo Coutinho intitulado “Visão medieval de 

antropólogos deixa índios na penúria” é um claro exemplo de texto preconceituoso, mal 

apurado e instigador de estereótipos culturais.  

Em 52 linhas que expressam a visão da Revista Veja acerca da demarcação de terras 

indígenas e de como, na opinião dos jornalistas e editores de Veja, tal demarcação por si só 

não traria benefícios ao modo de viver Guarani-Kaiowá, Leonardo Coutinho reservou apenas 

duas linhas para relatar trechos da fala de um cacique Guarani-Kaiowá sobre o assunto. 

Os antropólogos, acusados já no título da matéria por terem uma “visão medieval” que 

deixaria os índios “na penúria” tampouco foram ouvidos. Também a eles foram reservadas 

duas linhas para corroborar a tese de Leonardo Coutinho acerca da insuficiência da 

                                                 
145Trecho extraído da carta publicada no dia 10/10/201 nas redes sociais pela comunidade Guarani-Kaiowá de 

PyelitoKue/Mbarakay-Iguatemi-MS endereçada ao Governo e Justiça do Brasil. Disponível em: 

http://frentedeacaopro-xingu.blogspot.com.br/2012/10/justica-brasileira-ordena-expulsao-de.html 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-10-30/suspensa-liminar-que-determinava-retirada-dos-guaranis-kaiowas-de-fazenda-em-mato-grosso-do-sul
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demarcação de terras indígenas para a melhoria da vida dos Guaranis-Kaiowás.  

Já o Conselho Indigenista Missionário, também acusado por Veja de “com sua 

percepção medieval do mundo alimentar a cabeça dos índios da região com a ideia de que o 

objetivo deles é unir-se contra os brancos em uma grande nação guarani”, sequer teve a 

chance de expressar sua opinião sobre a temática na matéria, ao contrário, teve sua voz 

completamente suprimida.  

Exemplos como esse podem ser encontrados diariamente nas páginas dos principais 

jornais do país. Grupos minoritários, como os indígenas brasileiros, têm parte de suas vidas 

diariamente relatadas de modo preconceituoso e folclorizador. Suas vozes nunca são ouvidas, 

pois a elas jamais é dado o lugar da enunciação.  

No entanto, essa realidade mudou com o engajamento de grupos indígenas no 

ciberespaço. Por meio do blog http://atyguasu.blogspot.com.br/, os Guaranis-Kaiowás não 

somente publicam textos de autoria própria, como têm a chance de se posicionar sobre 

matérias como a de Veja. Na parte do blog dedicada à análise de mídia, os Guaranis-Kaiowás 

publicaram uma nota de repúdio contra a matéria da Revista Veja assinada por Leonardo 

Coutinho (http://atyguasu.blogspot.com.br/2012/11/nota-de-repudio-da-aty-guasu-

frente.html). 

O texto assinado por Tekoha Guasu Guarani e Kaiowá expressa o repúdio e a 

indignação do grupo com a visão “racista, preconceituosa e discriminatória de Veja”. Por 

meio do blog da Aty Guasu, estas vozes abafadas na matéria de Veja tiveram a chance de 

falar por si próprias, tomando para si o lugar da enunciação. Apesar de tímido, a nota de 

repúdio da Aty Guasu foi um importante passo em direção à comunicação contra-hegemônica. 

 

Considerações finais 

Martín-Barbero (2010) acredita que o fortalecimento de uma cultura cidadã equivale 

ao aumento da capacidade de regular os comportamentos dos outros através do aumento da 

própria capacidade expressiva e dos meios para entender o que o outro trata de dizer. De 

acordo com Pierre Lévy o ciberespaço não somente permite que qualquer um se exprima, 

como autoriza um grau de acesso à informação superior a tudo aquilo que se podia 

experimentar antes. “Os cibercidadãos expõem as ideias em seus websites e a prática do 

diálogo nas comunidades virtuais habitou-se à discussão, à deliberação pública. Sendo 

capazes de exprimir-se, eles esperam agora ser ouvidos.” (LÉVY, 2010, p. 376) 

http://atyguasu.blogspot.com.br/
http://atyguasu.blogspot.com.br/2012/11/nota-de-repudio-da-aty-guasu-frente.html
http://atyguasu.blogspot.com.br/2012/11/nota-de-repudio-da-aty-guasu-frente.html
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Quando Habermas (1984) descreveu o surgimento da esfera pública burguesa, a Ágora 

que ali se apresentava se compunha inicialmente pela comunicação face a face. Atualmente, 

no entanto, muitos pesquisadores como Martín-Barbero, Antoun, Ianni, Castells, Levy, 

Lemos, dentre outros, têm mostrado as inúmeras possiblidades da comunicação mediada pelas 

novas tecnologias da informação. O cenário que se desdobra com o surgimento do 

ciberespaço é um terreno fértil para novas pesquisas na área da comunicação.  

Pessoalmente acredito que a comunicação horizontal mediada pela internet abre várias 

possiblidades para a comunicação contra-hegemônica. Embora muito ainda deva ser 

percorrido no caminho rumo à uma sociedade verdadeiramente democrática, há que se 

reconhecer a  importância do exercício da cidadania por parte de todos os cidadãos brasileiros, 

dentre os quais encontram-se os povos indígenas que habitam o território nacional. Se por 

meio da internet esses povos encontram uma forma de exercer um protagonismo político e 

cultural – ainda que virtual – é mister reconhecer nas tecnologias da informação uma 

ferramenta extremamente virtuosa para o amadurecimento da nossa jovem democracia.  
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Resumo 

É comum visualizar discussões acerca de diversos assuntos no ciberespaço, os quais 

mobilizam opiniões diversas e geram debates. As informações transmitidas exercem papel 

fundamental para que os internautas se posicionem quanto a temas relevantes, como direitos 

humanos e cidadania. Por isso, é importante questionar até que ponto os veículos de 

comunicação online podem influenciar a opinião dos usuários na rede. Como objeto de estudo 

para esta pesquisa, tem-se a análise do Blog do Sakamoto, página direcionada a assuntos que 

envolvem, principalmente, direitos humanos e política e que suscita manifestações diversas de 

seus leitores. Pesquisas bibliográficas quantitativas e de análise de conteúdo foram 

indispensáveis ao trabalho. Ao final, foi possível perceber como o blog pode ser elucidativo e 

contribui para ampliar e até mesmo alterar o posicionamento de alguns leitores. 

 

Palavras-chave: blog; ciberespaço; direitos humanos; formação da opinião. 

 

 

Introdução 

A comunicação no ciberespaço está disseminada em grande parte do planeta e as 

formas de interações entre as pessoas ganham novos formatos. Um grande exemplo de 

socialização online, bastante difundido, é o blog, nome dado ao termo proveniente da 

expressão inglesa “web log”. 

 
Os blogs são veículos de publicação digital, comumente associados à ideia 

de diários virtuais, nos quais um ou mais autores publicam textos, 

geralmente sobre uma temática específica, em ordem cronológica inversa e 

de forma frequente (ZAGO, 2008, p. 2). 

 

Por ser um meio que transmite informações a um grande número de pessoas, 

dependendo de sua popularidade, o blog pode se tornar um mecanismo de formação de 

opinião eficiente, em que o administrador expõe seu ponto de vista sobre algo, muitas vezes 

associado a um acontecimento relevante, ou simplesmente faz um recorte de alguma 

                                                 
146Trabalho apresentado no GT3 – Mídia, Cidadania e Direitos Humanos do VIII Seminário de Mídia e 

Cidadania (SEMIC) – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 20 e 21 de 

outubro de 2014. 
147Estudante recém-graduado do Curso de Relações Públicas da UFG-GO, e-mail: jcm.joaocarlos@gmail.com. 
148Mestre em Comunicação. Professora do curso de Relações Públicas da Faculdade de Informação e 

Comunicação da Universidade Federal de Goiás, e-mail: flaviamartins21@gmail.com. 
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informação, disseminando-a em seu espaço virtual. Fenômenos como esse são significativos, 

pois as interações sociais e as possíveis opiniões formadas através delas podem trazer 

alterações na estrutural social. Por isso, estudos nesse campo da comunicação (relativamente 

recente) fazem-se necessários, além de serem foco da análise deste trabalho. 

Temas relacionados aos direitos humanos e cidadania são de grande importância para 

o desenvolvimento da sociedade, mas não são discutidos com aprofundamento nos meios de 

comunicação de massa. Quando o são, tendem a ficar limitados às ideologias dos veículos que 

informam e o debate nem sempre acontece de forma a promover esclarecimentos sobre a 

temática. 

 
[...] a mídia, hoje, coloca a agenda de discussão. Isto é, segundo pesquisas, 

ao redor de 82% dos temas e assuntos que são falados no trânsito, no 

trabalho, em casa, nos encontros sociais etc. são colocados à discussão pela 

mídia; ela determina, até certo ponto, o que deve ser falado e discutido 

(GUARESCHI, 2006, p. 31). 

 

Portanto, a internet – mais especificamente por meio do blog – funciona como meio 

facilitador para que discussões sobre direitos humanos sejam difundidas de forma que pessoas 

especializadas e/ou com grande conhecimento do assunto possam difundir aspectos 

fundamentais para elucidar os demais usuários, proporcionando reflexões importantes que 

podem mudar concepções no futuro. 

Dada a importância de tal meio de informação, questiona-se até que ponto as 

informações veiculadas em blogs influenciam a opinião do usuário a respeito de temáticas 

sociais. Para ajudar a responder essa pergunta, este trabalho tomou como objeto de análise o 

Blog do Sakamoto e, através de dados e fontes coletados, tanto de usuários como do 

administrador do blog, foi elaborada uma análise sobre informação, formação de opinião e 

direitos humanos, levando em consideração o meio em que a interação acontece – 

ociberespaço. 

Compondo este estudo, foram abordadas questões como a importância do blog como 

fonte de informação; a forma como o blog transmite as informações ao usuário; a 

receptividade do assunto abordado e, por fim, a influência da informação transmitida através 

do blog sobre o internauta. 

Com o crescente número de pessoas com acesso à internet, muitas acabam buscando 

informações através de blogs especializados em determinado segmento para obterem 

informações por meio da opinião de terceiros, os quais não são colocados de forma tão 

distante do público como acontece com as celebridades em muitos dos casos, por exemplo. 
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Tendo em vista a crescente interação do usuário na rede, faz-se relevante o estudo de como o 

blog transmite a informação ao internauta e como a formação da opinião deste se dá nesse 

processo. 

 

Direitos humanosuniversais e concepções individuais 

Os direitos humanos, de acordo com a história, começam a galgar os primeiros passos 

com o Rei Ciro II da Pérsia, que libertou os escravos após a conquista da Babilônia e deu 

liberdade religiosa ao povo. Tais ações foram documentadas no que foi tido como o primeiro 

registro vinculado aos direitos humanos da história. Desde então, a aplicabilidade e dimensão 

de tais direitos foram evoluindo com o tempo (GUIMARÃES, 2010).  

"Todas os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados 

de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade" 

(ONU, 1948). O artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos explicita algo que, 

na prática, não acontece para todos. Vive-se uma realidade em que o capitalismo é o sistema 

econômico vigente de maior dimensão ao redor do globo e sabe-se que tal sistema se mantém 

por inúmeras divisões que colocam certos indivíduos em posições privilegiadas em 

detrimento de outros (BARROCO, 2008). 

A contradição percebida nos direitos declarados (não exercidos em sua plenitude) 

suscita diversas discussões sobre o tema e tal debate se manifesta através de opiniões 

diferentes para muitos indivíduos que compõem a sociedade – que acabam tendo uma visão 

leviana pelo próprio desconhecimento dos direitos humanos e sua complexidade. Temas como 

feminismo, homossexualidade, direitos da criança e do adolescente, erradicação da miséria 

recebem interpretações conforme fatores que ajudam a formar a opinião de cada um. Tais 

fatores são detalhados por Augras (1970) e podem ser, principalmente, de caráter sociológico, 

histórico e psicológico, os quais contribuem para que as pessoas manifestem visões 

diversificadas. 

 

Fatores que contribuem para a formação da opinião 

Para Andrade (2003), a opinião pública não é unânime, ou seja, nem todos os 

indivíduos que formam o público compartilham da mesma opinião. Isso se confirma quando 

analisada a formação do público, que deve contar com controvérsias. A opinião pública não 

significa, necessariamente, a opinião da maioria e, mesmo que não seja, possui poder de 

influência muito grande sobre o que alguns autores chamam de “massa”. 
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Tal fenômeno é resultado de uma série de fatores que contribuem para sua formação e 

estão relacionados a áreas complexas. Conforme mencionado anteriormente, Augras (1970) 

apresenta o processo de formação da opinião considerando ao menos três fatores principais: 

sociológico, histórico e psicológico. Para a autora é preciso analisar a formação da opinião no 

âmbito sociológico, colocando-a em um contexto. Esse contexto estaria ligado ao campo 

econômico, ecológico e de grupo. O fator histórico diz respeito aos fatos que acontecem 

localmente e globalmente e que mobilizam a sociedade de alguma forma. Já o psicológico se 

refere às representações coletivas e aos estereótipos. 

Valendo-se desse contexto, tem-se os formadores de opinião, sejam eles vistos como 

celebridades ou não, os quais possuem um papel relevante na construção de discussões 

importantes que podem contribuir com os rumos de alguma decisão que interfira na 

sociedade. O Blog do Sakamoto, por exemplo, divulga e suscita discussões sobre direitos 

humanos que ajudam a elucidar conceitos e provoca a reflexão em seus leitores. 

Não são só os formadores de opinião, no entanto, quedetêm papel de destaque nas 

discussões presenciadas no ciberespaço. O próprio espaço virtual e a sociabilidade online 

exercem forte influência na construção de opiniões e discussões que interferem na vida 

cotidiana. Se as relações entre público, mídia e formadores de opinião está cada vez mais 

interativa, isso se deve justamente a essa maior sociabilidade. 

 

O desenvolvimento cada vez mais célere dos meios de comunicação (novas 

tecnologias e a revolução digital) influencia na remodelação da esfera 

política, seja transformando os padrões do discurso político, as relações entre 

representantes e representados, o acesso do cidadão aos vários nichos de 

poder, a desmistificação dos líderes políticos, as mudanças dos conceitos de 

tempo e espaço, de organização da vida social e, principalmente, na 

percepção do mundo e de uma nova realidade midiática (DUARTE, 2009, p. 

96). 

  

Conforme aponta a autora, a revolução digital proporciona modificações na percepção 

do mundo. Essas percepções podem estar ligadas ao que as pessoas entendem sobre direitos 

humanos e sobre as diferenças presentes na sociedade e que precisam ser respeitadas. Com a 

possibilidade de uma abordagem, mais completa e crítica, acerca do assunto, as novas mídias 

podem contribuir para trazer à tona discussões que não são lembradas todos os dias. Dessa 

forma, através de informações mais completas, por serem de interesse e especialidade de 

quem as publica em alguns casos, e posicionamentos críticos, os cidadãos podem conhecer 
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mais sobre a pluralidade que constitui a sociedade, sendo um passo importante para o combate 

ao preconceito, fazendo-se valer os direitos humanos. 

 

Cibercultura: os blogs e as relações online 

O contato com o virtual é crescente e percebem-se exemplos variados de situações em 

que tecnologias são usadas para suprir as necessidades humanas cotidianas como, por 

exemplo, pagamentos de contas online. Outra necessidade, relativa para alguns, é a de 

expressar-se. O ciberespaço proporcionou condições para que, quem tem acesso a ele, possa 

manifestar opiniões e reivindicar direitos. Tais ações são possíveis graças ao ingresso dos 

indivíduos no espaço virtual e proporcionam contato com outras pessoas ou instituições por 

meio da tecnologia online. 

As diversas conexões possíveis no espaço virtual e a forma como as relações sociais se 

estabelecem nesse meio são características da cibercultura. Além disso, seu caráter de 

universalidade não anula sua dinamicidade. “Longe de ser uma subcultura dos fanáticos pela 

rede, a cibercultura expressa uma mutação fundamental da própria essência da cultura” 

(LÉVY, 1999, p. 247). 

Uma das características mais importantes presente na cibercultura é a forma como os 

indivíduos podem se expressar ou transmitir informações utilizando as tecnologias e a 

conexão em rede para facilitar esse processo. Os meios de comunicação atuais possibilitam 

que usuários criem e divulguem suas próprias páginas e veiculem informações diversas, 

compartilhadas a um grande número de pessoas. 

Os blogs, nesse contexto de convergência midiática, podem abrigar conteúdos 

variados, sendo de caráter pessoal ou não. Algumas páginas criadas acabam se especializando 

em determinado tipo de assunto. Primo (2008), em estudo realizado sobre características e 

conteúdo de blogs, elaborou uma classificação para as páginas analisadas. Segundo o autor, os 

blogs podem ser classificados em profissionais, pessoais, grupais ou organizacionais. Esta é 

uma divisão quanto ao tipo de blog, podendo ser subdivido em gêneros que variam, sendo 

estes: auto reflexivo, informativo interno, informativo e reflexivo. 

Os subgêneros podem variar suas características conforme o tipo principal do blog. De 

uma forma geral, aqueles caracterizados como auto reflexivos divulgarão as reflexões do 

autor (ou autores) sobre si mesmo. Os blogs informativos internos trazem informações para 

que o autor do blog realize seu trabalho ou atividades cotidianas de sua vida. 

Blogsinformativos visam divulgar informações que o autor julga importantes, como uma 

compilação de textos sobre determinado assunto, normalmente com relação à temática do 
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blog. Por fim, os blogs reflexivos visam divulgar informações do autor a respeito de análises 

críticas sobre assuntos diversos, como resenhas de filmes, por exemplo. 

 

Metodologia 

Este trabalho foi realizado, em primeiro momento, através de pesquisa bibliográfica, 

capaz de reunir conceitos e referências a respeito de termos importantes para a compreensão 

do estudo sobre blogs, formação da opinião, direitos humanos e ciberespaço. Graças à 

pesquisa bibliográfica, o trabalho pode ser orientado de forma clara para que se entenda os 

resultados obtidos com a pesquisa aplicada. 

Além da pesquisa bibliográfica, importante para entender conceitos e ampliar 

conhecimentos, o trabalho utilizou-se da técnica de Análise de Conteúdo, baseado nos estudos 

de Bardin (1977) e Fonseca Júnior (2005), com objetivo de analisar até que ponto o Blog do 

Sakamoto contribui para disseminação de informações sobre direitos humanos e sociedade e 

formação da opinião dos usuários no ciberespaço. Essa metodologia foi aplicada em 

conteúdos publicados no período de 1º de outubro de 2013 a 31 de março de 2014. 

Através do método em questão, foi possível avaliar qual o teor do texto publicado no 

blog, se crítico ou irônico, por exemplo, e inferir a respeito das intenções do autor ao trazer à 

tona assuntos que ainda causam polêmica. Além disso, foi através dessa análise que temáticas 

principais do blog foram colocadas em destaque, o que ajudou a entender os assuntos que 

geram mais discussões entre os internautas e os termos que mais chamam a atenção nos 

textos. 

O método de pesquisa também foi constituído de observação não-participante que, 

segundo Lakatos e Marconi (1996), é enquadrado como uma técnica de coleta de dados e 

através dela foi possível observar e analisar as discussões que se estabelecem nos comentários 

de cada postagem do blog em questão. Ainda, realizou-se uma pesquisa quantitativa com 

alguns leitores da página, aplicando-se questionário previamente formulado. 

 

Análise do blog e seus leitores 

O Blog do Sakamoto teve sua primeira publicação no dia 24 de novembro de 2006, 

quando ainda era hospedado fora do portal que hoje o divulga (UOL). Desde a primeira 

postagem já recebeu comentários de leitores. Trata-se de um blog com uma quantidade 

considerável de conteúdo divulgado e que tem grande repercussão até o presente momento. 

 O autor é jornalista e direciona seu blog a assuntos atuais e que, muitas vezes, ganham 

destaque tanto nas mídias convencionais como na internet. Os temas tratados são voltados 
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para uma análise crítica e que levam os leitores a refletirem sobre o assunto abordado. As 

publicações trazem abordagens que dizem respeito aos direitos humanos, política, cotidiano, 

violência, sociedade, entre outros. Acredita-se que os assuntos geram discussão devido à 

grande quantidade de leitores com diferentes pontos de vista manifestando-se através de 

comentários no próprio blog e em redes sociais, como o Facebook. 

 Quanto às características de layout, o blog possui um formato simples e funcional, 

permitindo ao leitor encontrar de maneira rápida e fácil o acesso a outras postagens, aos 

comentários de cada publicação e espaços para deixar opinião. Isso mostra que a preocupação 

do blog está, principalmente, em seu conteúdo, que é formado por textos bem trabalhados e 

com uma linguagem rica. Além disso, é hospedado por um grande portal da internet brasileira, 

o Universo Online (UOL), o que faz com que a página siga um padrão do website. 

 
Figura 2 – Visão geral do Blog do Sakamoto 

 
Fonte: http://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2014/03/29/organizadora-do-eu-nao-mereco-ser-estuprada-

recebe-ameacas-de-estupro/ 

  

A mensagem transmitida em forma de texto é predominante no blog. Além da foto do 

autor em sua descrição pessoal, é comum que as postagens tenham apenas uma foto ou mesmo 

nenhuma. As publicações que dão mais ênfase à imagem ao texto são raras, mais uma vez 

contribuindo para que o foco seja o conteúdo escrito e os temas abordados.  

 Usando a matriz para tipificação de blogs desenvolvida por Primo (2008), pode-se 

classificar o Blog do Sakamoto como sendo do tipo profissional reflexivo. Trata-se de um blog 
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individual e marcado pelas críticas e pontos de vista de um autor especializado nos assuntos que 

geralmente aborda, expondo uma visão de jornalista e de profissional que atua na defesa dos 

direitos humanos. 

 

Análise de conteúdo e sua aplicabilidade 

 A análise de conteúdo, inicialmente, foi aplicada nos textos do Blog do Sakamoto 

dentro do período de 1º de outubro de 2013 a 31 de março de 2014. Posteriormente, aplicou-

se esse método nos comentários dos leitores sobre o conteúdo publicado e também na opinião 

dos leitores sobre o blog. 

Quantificação de comentários para avaliação da repercussão dos assuntos, quantidade 

de comentários favoráveis e desfavoráveis, termos que caracterizam as opiniões dos leitores e 

termos que caracterizam o posicionamento do autor são alguns elementos importantes para se 

fazer o estudo da formação da opinião na internet. Todos esses elementos são conseguidos 

com a aplicação da análise de conteúdo. 

 A porcentagem dos temas identificados nas publicações do blog compõe as seguintes 

proporções: das 171 postagens, 48% delas referem-se a direitos humanos, 23% à sociedade, 

15% trata de mídia, 7% se refere à política, 4% à religião, 2% à educação e 1% à economia. 

 Para classificar o teor de cada comentário, se favoráveis ou desfavoráveis ao 

posicionamento do autor, exposto na publicação, foram analisados termos que caracterizam a 

opinião de cada leitor. Em comentários negativos, expressões de ressalvas, como “mas” e 

“porém” foram marcadas. Além destas, expressões como “idiotice”, “mentira” e “censura” 

foram caracterizadas como negativas em seus devidos contextos e em relação ao que o autor 

do blog expôs. A classificação de comentários favoráveis ao que o autor publicou se deu pelo 

mesmo método de análise de termos que caracterizam o que os leitores enviaram. 

 Os comentários muito irônicos, com expressões ambíguas, não puderam ser 

classificados com base nos termos que caracterizam pelo teor da figura de linguagem 

expressada. Portanto, a classificação foi feita pelo contexto da opinião exposta. 

 Foi possível perceber a manifestação de muitos leitores de forma ofensiva e 

desrespeitosa, tanto para se referir ao autor do blog quanto para tratarem temáticas como as 

que envolveram o caso da criadora da campanha “Eu não mereço ser estuprada”149. É possível 

perceber que o anonimato proporcionado motivou a explicitação dessas ofensas. Avaliando o 

                                                 
149Essa campanha foi criada pela jornalista e escritora Nana Queiroz após a divulgação de um estudo do Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) que revelou, na época, que 26% da população concorda total ou 

parcialmente que “mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas”. 
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conteúdo dos comentários negativos, percebeu-se que falta muita informação para alguns 

leitores sobre o que está sendo discutido. A visão limitada por concepções tradicionalistas 

enraizadas é um fator que pode contribuir para o preconceito presente nas atitudes e opiniões 

de alguns internautas. 

 Nesse sentido, vale ressaltar que o papel de um blog como o analisado é importante 

para trazer assuntos à tona, pois, para que um tabu seja quebrado, é preciso que o tema seja 

divulgado, visto, debatido. Mesmo que muitos se manifestem com preconceito e opiniões 

formadas sem nem mesmo tentarem interpretar o conteúdo postado, os textos publicados 

proporcionam reflexão e ajudam a esclarecer muitos aspectos que envolvem os direitos 

humanos e a sociedade. 

 O tema que mais chamou atenção dos internautas no período delimitado foi sobre 

direitos humanos. Isso pode ser constatado com o grande número de comentários enviados ao 

artigo intitulado “Organizadora do ‘Eu não mereço ser estuprada’ recebe ameaças de estupro”, 

que conta com 370 comentários. 

 Quando os temas perpassam direitos humanos, o autor se posiciona de forma a criticar 

comportamentos que caracterizam injustiças sociais e preconceitos. Na publicação 

mencionada no parágrafo anterior e referente a esse tema, por exemplo, o machismo e todos 

aqueles que reafirmam essa forma de comportamento são muito criticados. Além disso, é 

possível encontrar informações relevantes que levam mais conhecimento ao leitor sobre o 

tema ou determinada causa. 

 Todas essas informações divulgadas, aliadas ao posicionamento do autor, remetem ao 

que Lemos (2009) chama de “segunda lei da cibercultura”, a qual se caracteriza pela 

publicação de informações no ciberespaço sem passar pela edição de mídias convencionais, 

como televisão e rádio, por exemplo. O autor do blog expõe o que acredita de forma 

aparentemente independente, já que são textos que caracterizam sua opinião. 

 

Pesquisa de opinião: a relação entre leitores e o blog 

 Alguns leitores foram questionados sobre o que pensam e como veem as ideias 

expostas no blog por meio de pesquisa de opinião no ciberespaço. Os questionários foram 

aplicados de forma aleatória aos seguidores do Blog do Sakamoto por meio da fanpage no 

Facebook, que divulga o mesmo conteúdo do blog. 

 Em relação ao posicionamento do autor, a maioria dos leitores se considera favorável 

ao seu posicionamento, correspondendo a uma parcela de 60% das 45 respostas obtidas. Outra 



 
VIII Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

ficufg.blog.br/semic 

432 

parte dos leitores demonstrou um posicionamento mais ponderado, sendo favorável ou não ao 

que o jornalista publica, dependendo do conteúdo abordado. Tal parte corresponde a 38% dos 

leitores. Apenas um dos entrevistados se posicionou de forma desfavorável ao que o autor 

publica em seu blog, marcando 2% do total de respostas. 

 Como muitos leitores acompanham o que é postado por meio do Facebook, “curtindo” 

a página do jornalista, é natural que a maior parcela de leitores seja favorável ao que ele 

publica. No entanto, a pesquisa mostrou um dado interessante, pois há leitores que também 

acompanham as postagens pelo Facebook, mas discordam do posicionamento do autor, 

dependendo do assunto tratado, ou não concordam de forma alguma com ele. Isso indica que, 

mesmo questionando ou não sendo a favor do que é publicado, existem leitores que seguem o 

blog, provavelmente, para terem conhecimento do assunto e contestarem o que é colocado na 

página. 

 Outro aspecto interessante notado na pesquisa feita foi a respeito do fator que mais 

influencia o leitor para que este seja favorável ou não ao que é publicado. 51% dos leitores 

entrevistados levam em consideração a forma com que o autor argumenta como fator mais 

importante para definir o posicionamento frente ao conteúdo do blog. O jornalista apresenta 

uma linguagem irônica e divertida em muitas postagens, argumentando de forma crítica e, às 

vezes, debochada. Essa característica pode chamar a atenção dos leitores que se divertem com 

as ironias do autor ou não gostam da forma com que ele trata as situações abordadas. 

O posicionamento do autor é fator para que 47% dos entrevistados concordem ou não 

com o que é publicado. Muitos leitores, segundo análise de alguns comentários e dados da 

pesquisa, concordam com o jornalista quando este publica algo a respeito de direitos 

humanos, mas discordam quando se fala em religião. O posicionamento do autor aqui, que 

critica o fundamentalismo religioso, é o fator mais preponderante para essas pessoas, por 

exemplo. 2% dos entrevistados não souberam responder a essa questão. 

Uma pergunta bastante relevante realizada na pesquisa é referente à influência das 

publicações sobre o ponto de vista dos leitores. Ao serem questionados, 64% dos leitores 

afirmaram que alguma publicação já contribuiu para que o próprio ponto de vista tenha 

mudado em algum momento. 20% dos entrevistados apontam que não mudaram o ponto de 

vista por meio das publicações do blog e 16% não souberam responder. 

 Esses dados são importantes, pois mostram que o que é publicado na internet, bem 

como a forma com que alguns assuntos são tratados, podem influenciar a opinião dos leitores 
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em muitos casos, como no caso do Blog do Sakamoto, que contribuiu para que a maior parte 

dos leitores repensassem sobre algum assunto abordado. 

 A última pergunta feita na pesquisa aplicada aos leitores do Blog do Sakamoto foi 

referente à opinião deles sobre o blog. As 25 respostas recebidas apontam colocações 

interessantes sobre a forma como o leitor vê o conteúdo do blog e a visão do autor. 

 Grande parte das opiniões são favoráveis ao blog e elogiam a postura do autor, como 

um sujeito crítico, esclarecido e que tem coragem para debater assuntos polêmicos. “Adoro o 

Sakamoto, o modo como ele se posiciona e enfrenta assuntos tidos como tabus e também a 

forma como ele bate de frente com a própria mídia. Ele não tem medo de falar a verdade e 

isso é muito raro hoje quando se trata de quem trabalha com a mídia” – opinião expressada 

por um dos leitores entrevistados. 

 Apesar de alguns leitores elogiarem a grande variedade de temas tratados pelo autor 

do blog, colocam seu posicionamento como radical e negativo, prejudicando os textos 

publicados. “Aborda a atualidade de forma bem ampla, passando por diversos assuntos, 

englobando diferentes categorias, entretanto com certo radicalismo e certa parcialidade”. Esse 

tipo de comentário trazido por um dos leitores pode configurar um caso em que o 

posicionamento do leitor – se favorável ou não – depende do posicionamento do autor. 

 Um dos leitores, mesmo discordando com o posicionamento do autor, bem como a 

forma como ele argumenta, acompanha o blog e opinou: “Panfletário e tolo”. Mesmo tendo 

essa visão, tal leitor entra em contato com as publicações do jornalista, seja pelo debate ou 

para criticar o posicionamento dele. 

 Alguns leitores afirmam que acessam o blog para coletarem informações e já se 

depararam com questões que foram esclarecidas pelo autor e fizeram com que ampliassem 

mais a visão sobre determinado tema. Isso pode ser percebido nas seguintes respostas 

enviadas: “Foi através de suas matérias que pude entender com mais precisão a questão do 

trabalho escravo e as dificuldades em erradicá-lo” e “Acho o blog muito elucidativo em 

pontos que muitas vezes não combinam com minha opinião. Procuro outros artigos sobre o 

mesmo assunto, às vezes, para formar uma opinião”. 

 Pode-se concluir que o Blog do Sakamoto é fonte de informação e debate sobre 

direitos humanos e cidadania, assuntos importantes para a sociedade, e reúne não só leitores 

que compartilham do mesmo posicionamento, mas também aqueles que discordam do teor 

das publicações e querem defender o que acreditam, bem como aqueles que acessam para se 

informar e formar a opinião. A forma como o autor argumenta e as informações trazidas ao 
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longo de seus textos serviram para que alguns leitores ampliassem a visão sobre o que é 

retratado e despertarem interesse em relação a problemas que não imaginavam ainda existir, 

como a escravidão contemporânea. Isso demonstra que os blogs, apesar de terem surgido com 

o propósito de serem diários pessoais, podem ser um importante veículo de comunicação e 

informação, formando opiniões entre vários leitores. 

 

Considerações finais 

Através das bibliografias pesquisadas para a realização deste trabalho, foi possível 

chegar a conceitos e reflexões importantes para a construção dos primeiros passos desta 

pesquisa. O tema envolve estudos recentes e que geram discussões variadas a respeito da 

relação do ser humano com as novas tecnologias, o que conferiu às leituras e análises dos 

autores um papel importante para dar embasamento concreto aos objetivos do trabalho. 

Parece crescer cada dia mais os interesses voltados à cibercultura, mostrando que é um 

enfoque importante e que está cada vez mais inserido em nossas vidas. Essa relação do 

cotidiano de cada um com a cibercultura é facilmente apontada quando se analisa em quantas 

ocasiões diárias cada um de nós faz uso de algum tipo de tecnologia ou ferramenta para nos 

comunicarmos com outras pessoas. Para um grande número de indivíduos, essas ocasiões são 

constantes durante todos os dias. 

A escolha do objeto de estudo – Blog do Sakamoto – foi difícil, pois não são todos os 

blogs que reúnem os aspectos procurados para se fazer uma boa análise. Um dos critérios de 

escolha dá página foi a relevância do conteúdo, que aborda questões sociais de forma crítica e 

completa, e a participação dos usuários. Tal dificuldade foi esclarecida com a pesquisa da 

empresa boom-box150, que constatou que o maior número de acessos no Brasil está em blogs 

de humor e não em blogsque compartilham informações mais relevantes. 

Definido o objeto, fez-se uma pesquisa por meio de Análise de Conteúdo e sobre a 

interação proporcionada pelo Blog do Sakamoto. As interações e discussões realizadas no 

blog foram satisfatórias para a formulação de um resultado para o problema aqui destacado, 

pois deram embasamento para se constatar que a influência exercida pelo blog é grande e 

contribuiu para que leitores mudassem percepções sobre temas relacionados aos direitos 

humanos, sobretudo quanto ao trabalho escravo contemporâneo, abordados e/ou tivessem o 

conhecimento ampliado pelas informações trazidas no blog. 

                                                 
150 Fonte: http://blog.boo-box.com/br/2012/conheca-a-audiencia-dos-blogs-brasileiros/. 
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A pesquisa quantitativa feita com alguns usuários do Facebook que acompanham o 

blog compôs uma das últimas partes do trabalho e foi importante para constatar que a teoria 

estudada por meio da bibliografia pode ser aplicada à prática. Critérios estabelecidos por 

alguns autores, como Augras (1970), para a formação da opinião foram observados de acordo 

com os dados tabulados e é interessante notar que, mesmo sendo um campo relativamente 

recente, a interação em blogs como é vista hoje em dia reflete aspectos teóricos estudados 

antes mesmo do boom das redes sociais. 

O trabalho proporcionou outros questionamentos a respeito dos estudos sobre 

ciberespaço e novas pesquisas podem ser feitas com um viés diferenciado para se chegar a 

novas conclusões, completando ainda mais o que se entende pelas interações onlineque 

discutem temas relacionados à cidadania. Um desses questionamentos é a relação entre os 

blogs e os meios de comunicação de massa e como estes estão se configurando após a 

inserção de muitas pessoas no espaço virtual, tornando-se formadoras de opinião. A 

abordagem feita através dos meios convencionais acaba delimitando o conhecimento sobre a 

causa social, por exemplo, e tratam de certas temáticas com preconceito e parcialidade. Dessa 

forma, com a força da comunicação no ciberespaço, os demais meios de comunicação acabam 

tendo que se preocupar com a abordagem de tais questões para não sofrerem retalhações. 

 As interações sociais no espaço virtual podem ser constatadas no cotidiano de muitas 

pessoas. A partir do momento em que se pega o telefone móvel para acessar uma mensagem 

eletrônica, por exemplo, já se tem contato com o virtual. É importante que se utilize das novas 

mídias para divulgar notícias e ações que contribuam com o desenvolvimento social, 

quebrando preconceitos e proporcionando maior discussão sobre temas que a mídia 

convencional insiste em tratar como tabu. 
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Resumo 

No presente artigo abordamos o conceito de Educação para a Mídia, remontando a sua 

trajetória histórica e discutindo as práticas desenvolvidas por diversos pesquisadores, 

educadores e comunicadores, sobretudo latino-americanos.  Importa tencionar tais práticas 

com os processos de construção da cidadania e de proteção dos direitos humanos. Quanto ao 

delineamento metodológico, a Educação para a Mídia tem se baseado, essencialmente, em 

oficinas pedagógicas com enfoque lúdico, uma vez que os processos midiáticos não podem 

ser considerados meramente a partir do reino do logos. Nesta perspectiva, buscam-se, 

sobretudo, intervenções dialógicas, enfatizando técnicas ativo-participativas que desvelem 

interconexões e fomentem a dinâmica de grupo e a autoprodução. 

 

Palavras-chave: educação para a mídia; cidadania; processos midiáticos; oficinas 

pedagógicas. 

 

 

Educação para a Mídia: conceito e trajetória histórica 

No presente artigo abordamos o conceito de Educação para a Mídia, remontando a sua 

trajetória histórica e discutindo as práticas desenvolvidas por diversos pesquisadores, 

educadores e comunicadores, sobretudo latino-americanos.  Importa tencionar tais práticas 

com os processos de construção da cidadania e de defesa dos direitos humanos. 

Mas o que é Educação para a Mídia? Trata-se de uma prática cidadã que busca a 

construção de uma consciência crítica frente aos diversos processos de comunicação social. 

Propõe o resgate e a reconstrução de sujeitos criativos, questionadores, conscientes de seus 

direitos e deveres como cidadãos, participantes de diferentes interações sociais, histórica e 

culturalmente localizados. O receptor ou educando deixa de ser encarado como mero 

espectador dos processos midiáticos, acrítica e passivamente concebido. O seu objetivo 

fundamental é, pois, potenciar a capacidade receptiva dos indivíduos-cidadãos na perspectiva 

de uma interação crítica, ética, estética, axiológica e propedêutica do processo comunicativo.  

                                                 
151Trabalho apresentado no GT-3 Mídia, Cidadania e Direitos Humanos do VIII Seminário de Mídia e Cidadania 

(SEMIC) – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 20 e 21 de outubro de 

2014. 
152Doutor pela USP, professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e do Programa de Pós-

Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos, ambos da Universidade Federal de Goiás (UFG). 
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Segundo o Centro de Indagación y Expresión Cultural y Artística (CENECA), 

entidade chilena que atua na área de Educação para os Meios desde o início dos anos 1980, a 

Educação para a Mídia se propõe formar uma pessoa crítica e ativa frente aos diversos 

processos de comunicação em que está imersa. Trata-se, pois, de "um processo que tende a 

problematizar tanto o conteúdo como a relação que estabelece o sujeito receptor com os meios 

de comunicação, confrontando a proposta cultural dos meios (como parte da sociedade) com a 

sua, esclarecendo as convergências e divergências". Com efeito, busca-se "produzir um 

conhecimento para a ação, na perspectiva da libertação" (CENECA, 1992, p. 20). 

Os primeiros programas nesta área surgiram a partir do final dos anos 1960, 

principalmente nos EUA, Canadá, Austrália e países da Europa. Tinha-se por objetivo 

"alfabetizar" crianças e jovens em relação à linguagem audiovisual. A orientação 

predominante consistia, basicamente, em "enfrentar" a presença emergente dos mass media, 

considerados nesta época como perniciosos à saúde psicossocial, sobretudo de crianças e 

adolescentes. Com efeito, buscavam-se mecanismos de defesa contra as supostas 

consequências negativas provocadas pelas mensagens dos meios massivos.  

 

Experiências e práticas na América Latina 

Na América Latina, as primeiras experiências ocorreram no final dos anos 1970. 

Entretanto, somente nos anos 1980 é que os programas foram desenvolvidos de maneira mais 

sistematizada. Os quatros primeiros seminários de Educação para a Comunicação foram 

realizados em Santiago/Chile (1985, sob a iniciativa do CENECA), Curitiba/Brasil (1986), em 

Buenos Aires/Argentina (1988) e Las Vertientes/Chile (1991).  

Entre as várias experiências latino-americanas nesta área, vamos destacar o programa 

de Recepção Ativa de TV do CENECA (Chile). Coordenado por Valerio Fuenzalida e Maria 

Elena Hermosilla, este programa iniciou-se em 1982, em escolas, movimentos sociais, grupos 

de produtores de vídeo e TV, usando-se manuais, cartilhas e trabalhos em grupo nas 

chamadas oficinas de capacitação.  

Alguns fundamentos teóricos marcaram o desenvolvimento das experiências 

realizadas pelo CENECA. Em primeiro lugar, é preciso reconhecer que o significado 

televisivo e as ressignificações vão sendo construídos em confronto com as percepções dos 

filhos, dos pais, dos vizinhos, dos colegas em organizações civis etc. Em segundo lugar, o 

receptor não estabelece uma relação unívoca com o meio, mas diversificada conforme os 

diferentes programas e gêneros. A rigor, não existe a TV, mas TVs variadas de acordo com 
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aspeculiaridades dos variados programas, cuja relação estabelecida é muito mais emocional 

que racional.  

Ademais, a situação de recepção (o espaço do lugar, da casa) é um importante fator a 

ser considerado. Isto porque as condições de recepção aparecem não como externas à 

comunicação televisiva, mas como constitutivas do processo de significação. Entre o receptor 

e a TV não ocorre uma relação causal e unidirecional em um ou outro sentido, uma relação 

dialética. O significado existencial é construído por um receptor culturalmente situado, 

interagindo com os sentidos televisivos de um dado gênero específico.  

Outro fator fundamental é o contexto social: para os pobres, por exemplo, a TV é uma 

das poucas alternativas de lazer disponível, e a publicidade de certos produtos aparece como 

uma oportunidade de consumo ilusória, irreal. A apropriação da programação é ambígua: 

pode confirmar e reforçar certas tendências de autodesvalorização, como ocorre, com o 

homem do campo, com o negro, com a mulher, com o idoso, com o operário, com o índio, 

com o pobre etc. Portanto, as mediações culturais importantes do processo de recepção 

televisiva são, principalmente, a vida grupal, o contexto socioeconômico, e os gêneros 

televisivos.  

Segundo Fuenzalida e Hermosilla (CENECA, 1992, p. 80-1), os objetivos básicos do 

Programa de Recepção Ativa do CENECA são:  

1) Formar receptores críticos e seletivos, capazes de tomar distância ideológica e 

valorativa ante às emissões;  

2) Valorizar as reelaborações que faz o receptor, em lugar de pretender ensinar o 

suposto "verdadeiro significado" dos programas;  

3) Valorizar as apropriações semantizadoras e as expressividades culturais dos grupos 

sociais;  

4) Estimular a constituição de atores sociais capazes de demandar ativamente uma 

orientação e uma programação de TV adequada aos seus interesses, motivações e 

necessidades.  

Outros programas marcantes na história da Educação para os Meios são os seguintes: 

1) Recepção Ativa do Centro de Investigação em Comunicação Social da Faculdade de 

Ciências da Comunicação da Universidade de Lima – Cicosul (CENECA, 1992, pp. 103-13), 

que trabalhou principalmente com estudantes entre 10 e 15 anos de escolas públicas e 

particulares de zonas muito pobres; 2) Programa de Leitura Crítica (CENECA, 1992, p. 196-

213), desenvolvido na Universidade da República (Uruguai), nasceu como uma proposta 



 
VIII Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

ficufg.blog.br/semic 

440 

metodológica formulada por Mario Kaplún. Para ele, toda autêntica formação crítica de 

receptores pressupõe uma tomada de consciência em relação à ideologia subjacente às 

mensagens, entendida esta como um conjunto de valores e crenças que articulam as condutas 

sociais cotidianas.  

Em suma, são fins pedagógicos da Educação para a Mídia (CENECA, 1992, p. 20-1): 

1) Formar uma consciência crítica, entendida como a capacidade de compreender o 

processo de produção da mensagem e de confrontar/discriminar o seu universo simbólico com 

a gama de valores irradiados pelos meios;  

2) Desenvolver uma atitude ativa, entendida como a capacidade de 

identificar/valorizar o papel que tem os mass media na vida social dos indivíduos e de reforçar 

a consciência de solidariedade coletiva (laços comunitários);  

3) Desenvolver a iniciativa de influir e interferir no polo da emissão (produção 

midiática);  

4) Liberar a criatividade e a expressividade individual-coletiva.  

Quanto aos destinatários, a definição tem recaído preferencialmente sobre as crianças 

e os adolescentes. Isto implica, todavia, a capacitação de professores, pais e famílias. Por 

outro lado, tem-se priorizado trabalhos com entidades e comunidades dos setores populares.  

 

Oficinas pedagógicas e interações construtivas  

Quanto ao delineamento metodológico, a Educação para a Mídia tem se baseado, 

principalmente, no enfoque lúdico, já que um veículo da natureza da televisão dificilmente 

poderia ser encarado metodologicamente meramente a partir do reino do logos. Os jogos de 

simulação absorvem por completo o jogador e representam uma ação livre, executada e 

sentida como se o receptor estivesse fora da vida cotidiana. Os indivíduos são convidados a 

"brincar", elaborando, por exemplo, um capítulo de telenovela, um spot publicitário, um 

telejornal. Assim, os jogos buscam a criação e a construção de um novo saber.  

Os jogos são trabalhados em oficinas de capacitação, onde são formados subgrupos de 

aprendizagem. Utilizam-se materiais diversos: recortes de jornais e revistas, fotografias, 

roupas e disfarces, instrumentos musicais, utensílios domésticos para fazer ruído, papel, 

cartolinas, isopor, produtos de maquiagem, pincéis etc. Após os jogos lúdicos, ocorrem a 

discussão e a síntese. Pensa-se sobre os conceitos, compara-se o realizado com as mensagens 

da TV, relaciona-se, sintetiza-se. Após a síntese, avalia-se a experiência realizada e elaboram-

se propostas de ação.  
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As oficinas pedagógicas do CENECA contam com a participação do "facilitador" ou 

"animador", que tem por função coordenar os debates e as discussões, promover a avaliação, 

sempre em clima cordial e sério, não se preocupando em "ensinar", mas em promover 

descobertas. Trabalha-se com o apoio de manuais, que não possuem o formato de cartilhas e 

nem possuem conteúdos programáticos fechados, rígidos como receituários. Os manuais não 

devem ser uma camisa-de-força, mas, ao contrário, um instrumento didático instaurador, 

capaz de adaptar-se flexivelmente a inquietudes e interesses diversos.  

Trabalha-se com dinâmicas de grupo, com a distribuição prévia de fichas de trabalho, 

e com a intervenção moderada do facilitador ou animador das oficinas. Durante os trabalhos 

nas oficinas pedagógicas (CENECA, 1992, p. 107), interessa verificar:  

1) o grau em que o grupo discrimina, julga e critica os dados transmitidos;  

2) a sensibilidade com relação às opiniões e compreensões alheias;  

3) o nível de compromisso com as atividades propostas;  

4) a sensação de êxito ou fracasso grupal; o medo, a incerteza, a insegurança;  

5) o grau interno de tolerância mútua;  

6) o papel dos líderes no grupo;  

7) a função do humor nas atividades coletivas;  

8) a linguagem não verbal (gestos, expressões faciais, flexões de voz etc.).  

Qualquer gênero televisivo pode propiciar um laboratório instigante. A telenovela, por 

exemplo, pode ser trabalhada tendo por objetivos, entre outros: 1) reconhecer a telenovela 

como um dos campeões do entretenimento por contar histórias, abordando temas cotidianos; 

2) reconhecer que a telenovela nos atrai basicamente porque nos emociona através da 

dramatização do conflito.  

As dinâmicas de grupo podem explorar: 1) relato de experiências, a partir, por 

exemplo, de frases polêmicas e até absurdas; 2) produção de materiais, como a redação de um 

capítulo de telenovela. Em seguida, parte-se para a discussão, a síntese e a avaliação. Por sua 

vez, a metodologia empregada por Mário Kaplún em suas oficinas de Leitura Crítica também 

procura explorar os recursos audiovisuais. Através do método indutivo e participativo, cada 

participante vai sendo levado a descobrir por si mesmo a mensagem metacomunicada. 

Estimula-se, assim, o processo de autodescoberta. Com efeito, o animador não deve adiantar 

conclusões, nem substituir os participantes em sua reflexão, nem abster-se de sua opinião, no 

momento oportuno. Deve abolir os termos técnicos, ser amistoso e fraterno, estimular o 

debate e os avanços alcançados e sempre saber escutar.  
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Pauta-se, ademais, por uma sequência gradual e progressiva das atividades, das mais 

simples às mais complexas, utilizando-se instrumentos diversos de análise: psicologia, teoria 

da comunicação, sociologia, semiologia, antropologia etc. Opta-se por atividades sensíveis e 

acessíveis, explorando experiências do próprio grupo e dando relevância aos aspectos 

vivenciais: os participantes devem envolver-se numa autoanálise, verificando o seu próprio 

comportamento e os usos e consumos que ele próprio faz.  

Quanto às atividades práticas, os passos seguem o seguinte roteiro: apresentação do 

tema; utilização de recursos audiovisuais; elaboração de perguntas para discussão; trabalho 

em equipes (reflexão individual e discussão); confronto das respostas das equipes; diálogo 

sobre a revisão do material, os aportes do animador e a sistematização dos aportes das 

equipes. Deve-se procurar ir sempre aprofundando as análises, elaborando recapitulações, 

avaliações e sugestões.  

Nas oficinas pedagógicas de Educação para a Mídia não se costumar ministrar aulas 

formais. O fundamental é a troca de experiências, o debate produtivo, o diálogo franco, a 

relação afetiva e, sobretudo, a construção ativa e criativa de produtos e conhecimentos. É 

importante abordar, nesses encontros, questões que envolvam os processos midiáticos e suas 

interfaces com as temáticas dos direitos humanos.  

No caso do Programa de Recepção Ativa do CENECA, por exemplo, as oficinas 

seguem o seguinte fluxograma (CENECA, 1992, p. 89):  

A) Preparando-se para a sessão (5 min.), em que se discute: 1) De que estamos 

falando? 2) Quais os objetivos a serem alcançados? 3) O que mais é necessário 

saber sobre o nosso trabalho? 4) Quais os materiais necessários?  

B) Trabalhando com o grupo (2 horas), em que se pratica: 1) Dinâmicas de 

comunicação não-verbal: exercícios de respiração, jogos de confiança, brincadeira 

de roda, ou outra qualquer (20 min.); 2) Apresentação de experiências, que são 

selecionadas e anotadas (10 minutos); 3) Jogos: os subgrupos entram em ação para 

pensar e produzir, por exemplo, um capítulo de telenovela, um spot publicitário, 

um programa de rádio etc. (1h15min.); 4) Discussão e síntese (15 min.).  

C) Avaliação (15 min.): 1) O que descobrimos? O que aprendemos? Quais 

as dificuldades encontradas? Quais as falhas? Quais os acertos?  

Nessas oficinas, os processos de ensino-aprendizagem intentam: Provocar um 

distanciamento entre os conteúdos da TV e a realidade dos receptores; incentivar a 

comparação entre os diversos programas; situar os receptores como potenciais produtores de 



 
VIII Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

ficufg.blog.br/semic 

443 

mensagens; servir-se das experiências das oficinas para multiplicar o processo de 

aprendizagem (CENECA, 1992, p. 109). 

Neste contexto, as oficinas de Comunicação e Educação procuram inserir-se no 

paradigma interacionista. Segundo Orozco Gómez (1997a), existem quatro grandes 

paradigmas de produção de conhecimentos: positivista, realista, hermenêutico e interacionista. 

Nesta perspectiva, buscam-se, sobretudo, procedimentos e intervenções problematizadores e 

dialógicos, enfatizando técnicas ativo-participativas que desvelem interconexões e fomentem 

a dinâmica de grupo e a autoprodução.  

De acordo com Orozco Gómez (1997a, p. 35-6), o paradigma interacionista busca a 

interconexão de elementos que podem estar influindo em algo que resulte ou suceda de 

determinada maneira. Então, o importante é ver que fatos e fenômenos estão interconectados 

com outros e interagindo para produzir algo. Não importa se são todos os elementos ou se são 

uns tantos: o que interessa realmente é ver as conexões entre uns e outros. Neste sentido, o 

trabalho do investigador é, pois, associar certos elementos para produzir um conhecimento 

sobre eles, que antes estava ou se apresentava como dissociado: tal conexão é que permitirá a 

produção de um conhecimento distinto.  

Seguindo esta linha de atuação, ver-se-á que os fatos e fenômenos diferem 

substancialmente dependendo do enfoque que se estabelece: o das fragmentações ou o das 

interconexões. Na área de Educação para a Mídia, entendemos que não basta estabelecer 

interações entre fatos e fenômenos, negligenciando-se ou colocando-se os 

receptores/educandos em segundo plano. Mais adequado é aprofundar, dialeticamente, a 

pesquisa e as práticas interativas entre os emissores/receptores e os educadores/educandos.  

Entende-se que os trabalhos em grupo propiciam mais oportunidades de interação 

participativa, espírito de cooperação, debate, controvérsias. Conflito e tensão também podem 

tornar-se produtivos, à medida que garantem uma maior transparência à diversidade de pontos 

de vista. Portanto, pode-se construir momentos pedagogicamente enriquecedores em termos 

de ensino-aprendizagem.  

Como afirma Vygotski (1995 e 1998), os processos cognitivos são decorrentes de 

variadas e dinâmicas formas de interação. Ou seja, o conhecimento é reelaborado a partir da 

relação social que o sujeito estabelece com o mundo e com outros sujeitos. A subjetividade é 

dialógica, uma vez que é reconstruída a partir da relação intrapsicológico e interpsicológico. 

A configuração do interno (individual) depende de sua relação dialógica com o externo 
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(social). Neste jogo de fluxos, influências e confluências encontra-se a presença dos fatores 

intervenientes, as mediações. 

 

Considerações finais 

Os programas de Educação para a Mídia, assim concebidos, valorizam bastante certos 

procedimentos lúdicos no processo ensino-aprendizagem. As brincadeiras, além de 

descontrair e facilitar a interação entre as pessoas criam um ambiente fecundo em termos de 

construção imaginária, facilitando a imaginação criativa e a interpretação cênica de papéis e 

modelos sociais. Fundamentalmente, faz-se uma opção clara pela investigação participativa e 

interativa. Neste sentido, incorpora-se a avaliação como um componente que fornece 

informações para ir validando as propostas e ir tomando decisões.  

As oficinas pedagógicas constituem espaços apropriados para a criação, produção, 

discussão, aprendizagem. Através destes, os receptores e educandos podem desenvolver 

atividades práticas, produzindo e/ou avaliando produtos midiáticos e educacionais. Ademais, 

prioriza-se a capacitação de agentes multiplicadores. Assim, constrói-se um ambiente 

favorável a uma cultura da paz, propulsora da cidadania e dos direitos humanos. E nada 

melhor que uma cultura da paz para neutralizar, efetivamente, a violência na escola, nos 

processos midiáticos e na sociedade.  
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Dos Direitos Humanos ao Direto Humano à Comunicação na atualidade153 
Uma breve trajetória histórica de conceitos 
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Resumo 

O presente artigo objetiva apresentar uma breve trajetória histórica do conceito de direitos 

humanos e demonstrar como o mesmo está ligado à problemática da comunicação e da mídia 

no mundo contemporâneo. O artigo busca também apontar as bases conceituais para o 

reconhecimento da comunicação como um direito humano fundamental e estratégico para o 

reconhecimento, defesa e promoção de direitos na atualidade. 

 

Palavras-chave: Direitos; Direitos Humanos; Comunicação; Mídia; Direito Humano à 

Comunicação; 

 

 

Introdução 

Os direitos humanos podem ser definidos, em linhas gerais, como um conjunto de 

condições subjetivas e materiais de garantia, proteção e promoção da dignidade humana; que 

vão desde preservação física, psicológica e social do indivíduo, contra toda e qualquer forma 

de violência e arbítrio, até o acesso aos bens naturais, tecnológicos, culturais e científicos 

necessários ao pleno desenvolvimento humano. O reconhecimento dessas condições como um 

direito de todas as pessoas tem se dado em um processo lento e gradual de contínuas lutas que 

começou há muito tempo e que prossegue empreendendo novos embates a fim à superar os 

desafios impostos pelo mundo contemporâneo. 

Dentre esses desafios, destaca-se a luta pelo acesso equitativo aos meios tecnológicos 

de produção e difusão de informação e de comunicação que, na atualidade, tornaram-se 

essenciais para o sucesso das lutas por reconhecimento de direitos, promoção da cidadania e 

proteção da democracia e dos demais direitos humanos. Uma vez que, no mundo 

contemporâneo, a arena eletrônica e digital transformou-se no principal local de disputas 

simbólicas e políticas, exigindo uma presença midiática de pessoas, grupos, organizações e 

causas que queiram existir simbolicamente e ter visibilidade nos atuais tempos de 

digitalização da vida. 

                                                 
153Trabalho apresentado no GT 3 – Mídia, Cidadania e Direitos Humanos do VIII Seminário de Mídia e 

Cidadania (SEMIC) – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 20 e 21 de 

outubro de 2014. 
154Mestrando do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos da Universidade Federal de 

Goiás, orientando do Prof.º Dr.º Goiamérico Felicio Carneiro dos Santos. 
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Historicamente, o fenômeno da comunicação humana, mediada ou não por tecnologia, 

sempre esteve intimamente ligado à trajetória dos direitos humanos, como nas lutas por 

liberdade de expressão e imprensa; sendo que para alguns autores a própria dignidade humana 

residiria justamente na garantia, proteção e legitimidade da interlocução entre as diferentes e 

diversas pessoas e grupos que compõem a sociedade e suas organizações sociais, sem 

distinções e/ou privilégios. 

Desse modo, busca-se aqui apresentar uma breve trajetória histórica do conceito de 

direitos humanos e demonstrar a relevância da comunicação e da mídia para a luta por 

reconhecimento, garantia e proteção de direitos. Busca-se também levantar possíveis bases 

para se considerar a comunicação como um direito humano fundamental e estratégico para o 

reconhecimento de novos direitos, promoção da cidadania e proteção da democracia e dos 

demais direitos humanos no mundo contemporâneo. 

 

Origem do conceito de direitos humanos: direitos naturais 

Os direitos humanos encontram sua genealogia ligada aos conceitos de dignidade e 

direito que ao longo da história emprestaram seus sentidos e significações e conformaram o 

atual conceito de direitos humanos. Para Dalmo de Abreu Dallari (2004), a noção de 

dignidade encontra uma de suas primeiras referências históricas em Antígona, uma tragédia 

grega do século V a.C., escrita por Sófocles, em que a protagonista desafia a determinação 

real de não poder enterrar o corpo do irmão, que foi acusado de conspiração contra o rei, 

argumentando que o falecido possuía um direito anterior às leis e à própria sociedade: o 

direito à dignidade (DALLARI, 2004, p.26). 

Originalmente, o termo direito (right em inglês) era utilizado somente em um sentido 

geométrico derivado da palavra latina rectus (reto), ou seja, aquilo que não era torto ou curvo. 

Com o tempo, adquiriu também um sentido abstrato e passou a designar, de maneira objetiva, 

uma conduta social moralmente aceita, correta. Somente muito tempo depois, a palavra 

adquiriu também um segundo sentido abstrato, porém agora subjetivo, de posse ou 

propriedade particular de um indivíduo que o autoriza a realizar ou evitar determina coisa de 

acordo com sua vontade (DAGGER, 1995, p. 294). 

Richard Dagger (1995) aponta essa mudança de significado da palavra direito de um 

sentido objetivo (no qual algo era bom, por isso o indivíduo poderia fazê-lo) para um sentido 

subjetivo (no qual o indivíduo pode fazer ou evitar determinada coisa porque tem o direito de 

fazê-lo) como sendo o ponto de origem do atual entendimento acerca do conceito de direitos 
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humanos. Segundo o autor, essa alteração ocorreu, provavelmente, em algum momento 

indefinido entre a metade e o final da Idade Média, período em que o termo latino para 

direito, ius, passa a ser utilizado no sentido subjetivo (de qualidade, privilégio, liberdade, 

possibilidade de agir) por pensadores da época, tais como: Accursius (século XII), Tomás de 

Aquino (século XIII), William of Ockham (século XIV), Hugo Grotius (século XV), entre 

outros. Dagger ressalta também que foi Thomas Hobbes (século XVII) quem estabeleceu de 

maneira mais clara a diferença entre os termos latinos ius e lex, ou em inglês right e law; 

sendo right (direito) uma liberdade para fazer algo, ou mesmo evitá-lo, e law (lei) um dever, 

uma obrigação; o que contribuiu para distinguir os sentidos objetivo e subjetivo presentes, ao 

mesmo tempo, na palavra direito (DAGGER, 1995, p.294-298). 

Dagger acredita não ser possível encontrar plenamente o conceito de direitos, no 

sentido subjetivo, antes da metade da Idade Média; uma vez que a ideia de status, de 

estratificação social, encontrava-se muito arraigada ao pensamento político e jurídico dos 

períodos anteriores, e acabava desempenhando o papel que o conceito de direitos possui hoje. 

Nesse sentido, por exemplo, um cidadão grego, romano ou um nobre feudal possuía certos 

direitos, e possivelmente deveres, pela posição social que ocupava na sociedade. Para Dagger, 

mesmo existindo outra corrente de pensamento que busca identificar noções e práticas do que 

atualmente entendemos por direitos no pensamento medieval, no Direito Romano, na 

Filosofia Grega, no Código de Hamurabi, no Cilindro de Ciro, no Velho Testamento e em 

outras formas de pensamento da Antiguidade (ainda que não houvesse um termo específico 

para definir termo) essas conjecturas são somente possíveis em retrospectiva,  a partir dos 

pressupostos do conceito de direitos da atualidade. Portanto, segundo o autor, foi preciso que 

o conceito de status perdesse força para que a ideia de direitos subjetivos ganhasse destaque 

(DAGGER, 1995, p. 294-299). 

Esse processo de enfraquecimento do conceito de status foi impulsionado por uma 

série de fenômenos históricos ocorridos na Europa entre o final da Idade Média e o início da 

Moderna (Renascimento - século XIV, Grandes Navegações e Invenção da Prensa - século 

XV, Revolução Copernicana e Reforma Protestante - século XVI) que promoveram profundas 

mudanças econômicas, políticas, científicas e filosóficas na sociedade ocidental e 

contribuíram fortemente para a construção de uma nova tradição (Moderna); na qual o homem 

passa a ser o centro de todas as coisas e dotado de razão, dignidade e direitos. 

Dallari (2004), em sua análise do processo histórico dos direitos humanos nesse 

período, dá destaque especial para o surgimento e ascensão da classe burguesa na Europa do 
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final da Idade Média; fenômeno que, segundo o autor, marcou profundamente a trajetória do 

atual conceito de direitos humanos e do próprio mundo ocidental. Segundo o autor, com o fim 

das chamadas invasões barbaras (a partir do século X), os núcleos urbanos, burgos, passaram 

a ser cada vez mais procurados por pessoas que não suportavam mais os desmandos dos 

senhores feudais; e que buscavam nesses lugares oportunidades de trabalho, principalmente 

na construção das grandes catedrais góticas que se erguiam por essa época. Com isso, esses 

núcleos urbanos cresceram rapidamente e passaram a demandar grandes quantidades de 

alimentos que começaram a ser vendidos por comerciantes nas vilas e aldeias. Esses 

indivíduos não possuíam terras ou títulos de nobreza e eram intermediários que obtinham 

lucros comprando alimentos na zona rural, ou em outras partes da Europa e do Oriente, e 

vendendo-os nos centros urbanos. Um negócio que se revelou tão próspero que muitos desses 

comerciantes rapidamente enriqueceram a ponto de poderem emprestar dinheiro aos nobres e 

aos reis (DALLARI, 2004, p.27). 

No entanto, o poder econômico dos comerciantes burgueses não se refletia na 

participação dos mesmos no poder político da época; uma vez que, em um mundo no qual o 

nascimento dividia os indivíduos entre nobre e plebeu, não importando a riqueza, o poder 

político era exclusividade do rei e da nobreza que, com frequência, o exerciam de maneira 

arbitrária e injusta contra o restante da população, especialmente contra os burgueses, seus 

credores. E tudo isso era promovido com a conivência da Igreja Católica que também exercia 

um poder arbitrário na época, mesmo com o frade dominicano Tomás de Aquino tendo 

proclamando, no século XIII, que os homens recebiam de Deus direitos naturais por serem a 

Sua imagem e semelhança (DALLARI, 2004, p.29). 

Desse modo, com o crescente poder econômico dos burgueses; as constantes injustiças 

e arbitrariedades da realeza; os frequentes desmandos da Igreja Católica; e a ausência de 

participação da população nas decisões políticas, a Europa passou vivenciar uma série de 

revoltas e revoluções (Reforma Religiosa - século XVI, Revolução Inglesa - século XVII, 

Revolução Americana e Revolução Francesa - século XVIII) que acabaram alterando 

profundamente toda a sociedade do período e promovendo, entre outras coisas, a quebra do 

monopólio católico do cristianismo (protestantismo); a retirada de Deus do centro de todas as 

coisas e a colocação da razão humana em Seu lugar (racionalismo); a retirada do poder 

absoluto do rei e o estabelecimento da figura do povo como legítimo soberano (democracia); 

e a consagração da ideia de que todos os homens nascem livres e dotados de direitos naturais, 

inalienáveis e universais (direitos fundamentais). Dentre estes: o direito à vida e à não 
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opressão; a livre iniciativa; o direito à propriedade; a liberdade religiosa; a liberdade de 

expressão, opinião e pensamento; e a liberdade de imprensa. É justamente nesse conturbado 

período histórico que se estabeleceu de maneira mais clara a conexão histórica entre direitos 

humanos, comunicação e mídia; pois as lutas por liberdade de expressão, e mais tarde de 

imprensa, desempenharam, desde o início, um papel fundamental nas batalhas por outros 

direitos e nas lutas contra o arbítrio, a opressão e a violência. 

Prova disso foi a invenção da prensa de tipos móveis (1450) que possibilitou a 

circulação de informações em grande escala em toda a Europa por meio de livros, 

almanaques, folhetos e, posteriormente, jornais e revistas; o que passou a representar um 

enorme risco para o poder político e religioso da época, já que facilitava o acesso da 

população ao conhecimento e também aos meandros desses poderes. Assim, desde então, 

essas instituições passaram a estabelecer uma relação ambivalente com a recém-criada mídia, 

ora utilizando-a com fins estratégicos, ora impedindo o seu funcionamento na mão de 

opositores (THOMPSON, 2011, p.84). O temor e o cuidado com essa novidade não era 

infundado, pois a difusão das técnicas de impressão para vários países europeus contribuiu 

fortemente para a Reforma Protestante (1517) ao retirar da Igreja Católica o controle absoluto 

sobre a palavra de Deus e possibilitar a circulação das ideias reformadoras de Martinho 

Lutero (1483-1546) (THOMPSON, 2011, p.89-90). 

Além disso, com as novas possibilidades de reprodução, o acesso aos textos clássicos 

da Antiguidade Grega e Romana foi facilitado; o que acabou contribuindo para o surgimento 

do Humanismo e, posteriormente, de toda a corrente filosófica ligada ao Racionalismo que, 

por sua vez, levou à alteração da fundamentação da dignidade humana do divino (direitos 

naturais em Tomás de Aquino no século XIII) para o racional (direito natural em Thomas 

Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau nos século XVII e XVIII). E foram essas ideias 

que, por sua vez, influenciaram os ideais revolucionários americanos e franceses (século 

XVIII) e acabaram consagrando os direitos naturais, com ênfase na liberdade, na Declaração 

de Direitos da Virgínia (1776) e na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789). 

No entanto, como havia um componente muito forte de luta social da classe 

trabalhadora, camponesa e urbana, nesses movimentos revolucionários, principalmente no 

francês, um outro importante princípio foi também consagrado, a igualdade, que estabelecia a 

aplicação igualitária da lei para todas as pessoas e a obrigação do poder político-

administrativo de abrir-se à participação dos cidadãos (direitos civis e políticos). Contudo, 

para boa parte da população, essa participação na vida pública limitava-se, quando muito, ao 
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voto em representantes eleitos dentre os homens de posses da sociedade, ou seja, os 

burgueses. Assim, os outrora oprimidos comerciantes burgueses passaram a constituir uma 

nova aristocracia em substituição à antiga nobreza. E para terem seus direitos, e seus novos 

privilégios garantidos, a aristocracia burguesa inventou a figura do Estado-Nação, a quem foi 

concedido a administração do bem comum e o uso exclusivo da força para manter a ordem e a 

segurança toda vez que o conflito entre o indivíduo e seus pares – ou contra o próprio Estado 

– não pudesse ser remediado pela via do Judiciário. 

 

A construção do conceito de direitos humanos universais 

Embora seja inegável a importância histórica dos ideais revolucionários franceses 

(liberdade, igualdade e fraternidade) na alteração da ordem feudal e absolutista e na própria 

noção atual de direitos humanos; na prática, esses ideais mostraram-se pouco eficazes na 

garantia, promoção e proteção dos direitos humanos. Quer seja pela mera formalidade dos 

conceitos de liberdade e igualdade na ordem capitalista burguesa, que não se preocupa em 

diminuir as desigualdades sociais. Quer seja pela opção feita pela aristocracia burguesa em 

construir a unidade e a identidade do trinômio Pátria-Nação-Território a partir do apagamento 

das diferenças étnicas, culturais e linguísticas locais. Desse modo, a invenção do Estado 

Moderno mostrou-se bastante ineficaz na proteção da dignidade humana, principalmente dos 

menos favorecidos e, especialmente, daqueles que não se enquadravam no formato idealizado 

de pátria-nação por cada povo; pois a garantia de direitos era, e na prática ainda é, de 

responsabilidade do Estado-Nação, não havendo, até a ocorrência da Primeira Guerra 

Mundial, nenhum sistema de proteção internacional para os direitos individuais ou de grupos. 

A autora Hannah Arendt (ARENDT, 1989) critica com veemência a ideia de direitos 

do homem consagrada nas declarações americanas e francesas. Para a autora, ao emancipar a 

dignidade do homem de um sistema de valores sociais, espirituais e religiosos e proclamar o 

homem como o único soberano em questões de lei e o povo (nação) em questões de governo, 

a sociedade criou um ser humano abstrato, separado da história e da natureza; não se 

preocupação em garantir, efetivamente, a dignidade para aqueles povos ou indivíduos que, 

porventura, deixassem de ter um território, uma nação ou um governo próprio, uma vez que 

com isso perderiam, ao mesmo tempo, o direito de opinar e a relevância de sua fala 

(ARENDT, 1998, p. 335). 

Arendt, portanto, estabelece uma relevante conexão entre direitos humanos e 

comunicação, pois, para a autora, o homem só é digno de ser considerado como um ser 
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humano dotado de direitos, se ele se torna uma outra coisa diferente de um simples exemplar 

da espécie humana; se ele se torna um outro com capacidade e legitimidade de falar, agir e ser 

reconhecido em sua comunidade por seus pares (ARENDT, 1998, p. 330). Como prova disso, 

Arendt lembra que todo o processo de arbitrariedades impetrado pelo totalitarismo nazista 

contra o povo judeu, e também outras etnias e grupos, iniciou-se com a retirada da 

legitimidade de fala dos mesmos (retirada da cidadania alemã) e continuou gradualmente com 

a retirada da possibilidade que tinham de falar com os outros (confinamento em guetos) e 

culminou na retirada da própria capacidade que possuíam de falar (envio para os campos de 

extermínio) (ARENDT, 1998, p. 329). Desse modo, para a autora: 

 

... aquilo que hoje devemos chamar de “direito humano” teria sido concebido 

como característica geral da condição humana que nenhuma tirania poderia 

subtrair. Sua perda envolve a perda da relevância da fala (e o homem, desde 

Aristóteles, tem sido definido como um ser que comanda o poder da fala e 

do pensamento) e a perda de todo relacionamento humano (e o homem, de 

novo desde Aristóteles, tem sido concebido como o “animal político”, isto é, 

que por definição vive em comunidade), isto é, a perda, em outras palavras 

das mais essenciais características da vida humana. (ARENDT, 1998, p.330) 

 

Segundo Celso Lafer (2006), o mundo passou a conviver com o agravamento da 

problemática dos refugiados e das minorias a partir da dissolução de Estados multinacionais, 

como o austro-húngaro, o otomano e o czarista, após o fim da Primeira Guerra Mundial (1914 

– 1918). Contribuíram para esse agravamento, segundo o autor, as restrições à livre circulação 

de pessoas, por motivações econômicas (a crise de 1929) ou xenofóbicas, e as decisões 

soviética e nazista de cancelarem em massa as nacionalidades de pessoas que pertenciam a 

minorias linguísticas, étnicas ou religiosas. Fatores que reunidos aumentaram 

significativamente o número de refugiados e apátridas em toda a Europa, ou seja, milhares de 

pessoas que repentinamente passaram a não mais contar com a proteção da trindade Estado-

Nação-Território e que, por isso, deixaram de possuir qualquer garantia legal de seus direitos 

e de sua dignidade (LAFER, 2006, p.22-24). O autor chama atenção para a importância no 

pensamento de Hannah Arendt da noção de cidadania, considerada pela autora como a 

condição de possibilidade do direito a ter direitos e que, para ela, precisaria possuir uma 

proteção supranacional para que fosse garantida, de fato, a dignidade humana a todas as 

pessoas (LAFER, 2006, p.22-24). 

Lafer, por sua vez, identifica no pensamento de Immanuel Kant (século XVIII) o 

fundamento filosófico que justificaria a tutela internacional dos direitos humanos; pois o 
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filósofo alemão, segundo Lafer, considerava a existência de três instâncias jurídicas distintas: 

o jus civitatis (o direitos interno), ligado à nacionalidade; o jus gentium (o direito 

internacional público), ligado às relações dos estados entre si; e o jus cosmopoliticum (o 

direito cosmopolita), ligado à ideia de que os seres humanos são cidadãos de um Estado 

universal que compreende toda a humanidade. Para Lafer, esse conceito de direito 

cosmopolita de Kant era bastante inovador e carregava em si a noção de hospitalidade 

universal entre todos os povos e indivíduos, o que justificaria a tutela internacional dos 

direitos humanos (LAFER, 2006, p.17-19). 

Lafer observa que, mesmo não observando totalmente o princípio kantiano acima 

exposto, após a Primeira Guerra Mundial, houve uma tentativa inicial de tutela internacional 

de direitos com a criação da Sociedade das Nações (1919), entidade que tinha por objetivo 

tentar promover a paz nas relações internacionais. Para isso, o organismo estabeleceu um 

acordo internacional: o Pacto da Sociedade das Nações, no qual se encontra, timidamente na 

visão de Lafer, algumas proposições relativas aos direitos humanos, tais como: direito à 

diversidade, combate a crimes como o tráfico de mulheres e crianças, proibição do tráfico de 

ópio e outras drogas, e controle e fiscalização do comércio de armas e munições no mundo. 

Outro desdobramento ainda desse período, bem mais duradouro, foi a criação da Organização 

Internacional do Trabalho, organismo internacional que tinha como objetivo padronizar e 

harmonizar as relações de trabalho no mundo e que acabou promovendo a positivação de 

direitos econômicos e sociais antes mesmo dos direitos civis e políticos no plano 

internacional. A ação desse organismo, segundo Lafer, foi uma tentativa de resposta dos 

países capitalistas aos temores comunistas gerados pela Revolução Russa (1917) e às 

inquietações operárias vividas em todo mundo desde a Revolução Industrial (1760-1840) 

(LAFER, 2006, p.19-21). 

Entretanto, esses esforços iniciais de proteção internacional de direitos foram 

solapados pela explosão da Segunda Guerra Mundial. Evento que chocou o mundo pelo 

ineditismo do mal infligido nos campos de concentração contra judeus, ciganos, 

homossexuais, dentre outros grupos e etnias, nos quais esses seres humanos foram 

descartados como um material supérfluo e dispensável. Lafer identifica na dissociação entre 

os direitos dos povos (cidadania) e os direitos humanos uma das causas que levaram ao 

desastre do Holocausto e aponta que esse horror acabou provocando a necessidade de 

reconhecimento, garantia e proteção universal de direitos à todas as pessoas, 

independentemente da tutela do Estado-Nação (LAFER, 2006, p.27-29). 
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Essa necessidade levou os países, principalmente do mundo ocidental e seus aliados, a 

criarem a Organização das Nações Unidas, uma nova entidade que ficou responsável pela 

mediação das relações internacionais e pela proteção e garantia dos direitos humanos em todo 

o mundo, em substituição ao fracasso da Sociedade das Nações. Esse organismo, de fato, foi 

mais bem sucedido que o anterior, pois conseguiu promulgar importantes documentos que 

ainda são as referências mais importantes para os direitos humanos no mundo, são eles: a 

Carta da ONU (1945) e a célebre Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948). 

Mais tarde, outros dois documentos promulgados pela ONU tiveram também 

aplicação prática relevante para os direitos humanos na atualidade. O primeiro deles foi o 

Pacto de Direitos Civis e Políticos (1966) que estabeleceu, entre outras coisas, o respeito ao 

direito à vida, à integridade física e psíquica, à intimidade, à liberdade de expressão e os 

direitos da cidadania (participação no processo de decisões dos governos e eleições livres). O 

segundo foi o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966) que estabeleceu o 

compromisso de promoção, por parte dos Estados, do direito à educação, à saúde e ao 

trabalho (LAFER, 2006, p.29-30). Mais recentemente foram reconhecidos, no âmbito da 

ONU, direitos não centrados somente no indivíduo, os chamados direitos de titularidade 

coletiva ou difusos (direitos de terceira dimensão) e que se aplicam à coletividade humana, 

tais como: direito à paz, à autodeterminação dos povos, ao desenvolvimento, ao meio 

ambiente, à conservação e utilização do patrimônio histórico, científico e cultural da 

humanidade (SOARES, 2004, p.61). 

Todos esses documentos representaram a abertura para a positivação dos direitos 

humanos no âmbito do Direito Público Internacional e possibilitaram a construção de um 

sistema internacional de proteção dos direitos humanos, o Sistema ONU, composto pelo 

Conselho de Direitos Humanos, Tribunal Penal Internacional, Tribunal Internacional de 

Justiça, Corte Interamericana de Direitos Humanos, entre outros órgãos internacionais. Esses 

documentos também exerceram grande influência na formulação das Constituições dos 

países-membros da ONU, inclusive na Constituição Brasileira de 1988, considerada “a 

Constituição Cidadã”, na qual estão positivados tantos os direitos civis e políticos (artigos 1º, 

4º e 5º) quanto os direitos econômico, sociais e culturais (artigos do 6º ao 11º) (DALLARI, 

2004, p.40-41). No entanto, a luta por reconhecimento de novos direitos não parou e, uma vez 

que o mundo contemporâneo impõe novos desafios ao homem e à sociedade, outras demandas 

de direitos estão em processo de reconhecimento, tais como os direitos ligados à bioética: o 

direito a uma morte digna,  contra a manipulação genética, a favor da mudança de sexo; e os 
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direitos ligados à comunicação, informação e informática, tais como o direito a privacidade e 

a neutralidade na rede de computadores, o direito ao acesso aos meios técnicos e tecnológicos 

de produção de notícias e informações, entre outros (direitos de quarta e quinta dimensões). 

Como vimos, os direitos humanos percorreram um longo e sinuoso percurso que se 

entrecruzou com os caminhos da comunicação e da mídia; e chegam à atualidade podendo 

comemorar importantes conquistas, sem deixar de se preocupar, porém, com os grandes 

desafios e perigos que o mundo contemporâneo os reserva. A maior conquista, talvez, seja o 

fato de nunca ter havido tantos direitos assegurados e tantos organismos, governos, entidades, 

grupos e pessoas tão engajadas na garantia e promoção dos direitos humanos como 

atualmente. O maior perigo, com certeza, reside na possibilidade do uso do discurso dos 

direitos humanos como arma simbólica de legitimação de intervenções militares que 

objetivam, tão somente, atender aos interesses políticos, econômicos e comerciais das grandes 

potências ocidentais, principalmente dos Estados Unidos da América. E o maior desafio é o 

de continuar a luta pelo reconhecimento de novos direitos, sem negligenciar a efetivação 

daqueles já positivados para todas as pessoas, em todos os lugares, respeitando a diferença do 

outro e combatendo as desigualdades e opressões. 

A partir de agora, busca-se com o presente texto apresentar possíveis bases para se 

considerar a comunicação como um direito humano fundamental e estratégico para o 

reconhecimento de novos direitos, promoção da cidadania e proteção da democracia e dos 

demais direitos humanos na atualidade. 

 

Comunicação como um direito humano fundamental 

Jean-Françoais Lyotard (1993) afirma que o homem é um animal que se diferencia dos 

demais por possuir a capacidade de comunicar-se com os seus pares por meio da fala. Essa 

faculdade, embora latente na espécie, só é adquirida durante o processo civilizatório que, ao 

mesmo tempo, legitima o indivíduo a exercê-la de maneira qualificada em sua comunidade. 

Para o autor, a comunicação humana caracteriza-se pela alternância da posição de fala entre o 

“eu” e o “tu” no tempo; assim, o “eu” que fala em breve será o “tu” que ouve e voltará a ser o 

“eu” novamente; não existindo, portanto, posições fixas para essas duas figuras e, menos 

ainda, espaço para as figuras do “ele” ou do “eles” (aquele ou aqueles de quem se fala); uma 

vez que somente por meio do processo de interlocução entre o “eu” e “tu” é que se forma o 

“nós” (social e coletivo). Lyotard considera que o "eu" está contido no "outro" e, por isso, 

todas as pessoas carregam a figura do outro em si, construindo a semelhança pela diferença, 
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ou seja, todos são diferentes e por isso são iguais; e afirma que a dignidade humana estaria 

fundada na garantia da interlocução com o outro e no reconhecimento do outro como sujeito 

falante e digno em três instâncias necessárias e complementares que se interligam, a saber: 1) 

a capacidade física para falar; 2) a possibilidade de dizer algo novo, diferente e estranho a 

quem queira; 3) e o reconhecimento da legitimidade do que diz (LYOTARD, 1993, p. 135-

147). 

Assim, de modo semelhante à Arendt, Lyotard busca estabelecer um fundamento 

teórico-prático para a dignidade humana a partir da abertura para a interlocução com o outro, 

o estranho, o diferente, com tudo aquilo que não somos nós, mas que, ao mesmo tempo, nos 

define (LYOTARD, 1993). Entretanto, tanto a proposta de Lyotard com a de Arendt é de 

difícil aplicação na sociedade atual; marcada pelo individualismo, pela competição entre os 

indivíduos, pela intolerância com o outro; e na qual as possibilidades de fala, as relações 

sociais e as dispostas do poder simbólico e político estão cada vez mais dependentes das 

complexas possibilidades de comunicação mediada por tecnologias desenvolvidas a partir da 

modernidade. 

Jhon Thompson (2011) afirma que a visibilidade pública e as disputas simbólicas e 

políticas na sociedade atual necessitam, fundamentalmente, de uma existência na mídia para 

obterem sucesso em suas intenções; pois, no mundo contemporâneo, é cada vez mais na arena 

eletrônica e digital que se encontra o front principal das lutas pela defesa, promoção e 

afirmação de temáticas como: alteridade, diversidade, igualdade, sexualidade, meio ambiente, 

cultura, memória, autodeterminação dos povos e dignidade humana. Sobre isso Thompson 

afirma que: 

 

Desde o advento da imprensa e especialmente da mídia eletrônica, lutas por 

reconhecimento se tornaram cada vez mais lutas pela visibilidade dentro de 

espaços não localizados de publicidade mediada. A luta por se fazer ouvir e 

ver (e impedir que outros o façam) não é um aspecto periférico das 

turbulências sociopolíticas do mundo moderno; pelo contrário, está no centro 

dele. O desenvolvimento dos movimentos sociais, como o movimento das 

mulheres e o movimento dos direitos civis, fornecem amplo testemunho de 

que as reivindicações de grupos até então subordinados ou marginalizados só 

se conquistam através de lutas pela visibilidade na mídia. (THOMPSON, 

2011, p. 310) 

 

Thompson (2011) explica até o século XV, devido à dificuldade de acesso a textos 

escritos e à pouca difusão da escrita e da leitura, as pessoas comuns só podiam acessar 

conteúdos e informações por meio da interação face a face com o compartilhamento do 
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mesmo espaço-tempo. No entanto, os desenvolvimentos da mídia (meios, veículos e 

dispositivos de comunicação) possibilitaram a criação de duas novas formas de interação não 

mais submetidas às exigências de compartilhamento do mesmo espaço-tempo e que poderiam 

ser exercidas à distância e em momentos distintos pela mediação tecnológica. A partir de 

então, segundo o autor, as relações sociais passaram a estenderem-se para além das fronteiras 

locais e comunitárias, o que contribuiu para a compressão do tempo e do espaço e para uma 

profunda mudança na visibilidade pública que se tinha até então (THOMPSON, 2011). Essa 

mudança criou novos campos de ação e interação com características de visibilidade 

específicas de cada meio, nos quais as relações simbólicas de poder passaram a ser alteradas 

rapidamente e de maneira imprevisível, uma vez que possibilitaram a interação com 

acontecimentos passados no tempo presente e com eventos e indivíduos distantes no agora (ao 

vivo e/ou em tempo real) (THOMPSON, 2011, p.12). Desse modo, para Thompson, os meios, 

veículos e dispositivos de comunicação não são meros transmissores neutros de informações e 

conteúdos entre indivíduos ou grupos; ao contrário, essas tecnologias criam nos indivíduos 

novas formas de inter-relação com os outros155 e consigo mesmos (THOMPSON, 2011, p. 9-

10) que não, necessariamente, trabalham a favor do reconhecimento do direito do outro ou da 

proteção da dignidade humana. 

Como foi dito anteriormente, a luta por liberdade de expressão e de impressão sempre 

esteve presente nas batalhas contra o arbítrio. No entanto, o desenvolvimento da mídia ao 

longo a modernidade transformou a mesma em um poder concentrado nas mãos de poucas 

corporações aliadas dos poderes políticos e econômicos internacionais, nacionais e regionais; 

que com isso passaram a exercer um forte controle sobre a produção, a circulação e a 

interpretação das informações e notícias e a pautar a agenda da sociedade em nível mundial, 

nacional e local. Desse modo, os discursos de paz, direitos humanos, liberdade de imprensa e 

expressão foram, e são, utilizados de maneira ideológica em favor dos interesses político-

econômicos desses grupos hegemônicos e de seus aliados. A prova disso pôde ser 

comprovada com a revelação do apoio estratégico que os grupos de mídia brasileiros deram 

ao golpe civil-militar de 1968 no Brasil, na oportunidade dos 50 anos do golpe156, ou na 

                                                 
155 Em sua análise, Thompson (2001) faz uma importante diferenciação entre duas novas formas de inter-relação 

com o outro: a interação mediada e a quase-interação mediada. Segundo ele, a interação mediada estabelece uma 

troca de informações em mão-dupla e possibilita a interlocução com um outro definido (exemplos: carta, 

telefone, e-mail, skype, gtalk, whatsapp). Por outro lado, a chamada quase-interação mediada estabelece um 

fluxo de informação em sentido único para uma audiência indefinida de indivíduos (exemplos: livro, jornal, 

revista, cinema, rádio, televisão, youtube, streaming). 
156 Disponível em: <http://memoriaglobo.globo.com/acusacoes-falsas/concessoes-de-canais.htm>. Acessado em: 

8 de agosto de 2014. 

http://memoriaglobo.globo.com/acusacoes-falsas/concessoes-de-canais.htm
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blindagem promovida pelos grupos globais de mídia no caso da intervenção militar de Israel 

em Gaza no ano de 2014 que matou mais de 1.800 civis, sendo cerca de 400 crianças157, para 

ficar somente com dois exemplos. 

Portanto, diante do exposto por Lyotard, Arendt, Thompson e pela própria trajetória 

histórica dos direitos humanos aqui brevemente relatada, chega-se à conclusão da premente 

necessidade de se considerar a comunicação como um direito humano fundamental e 

estratégico para o reconhecimento de outros direitos, promoção da cidadania e proteção da 

democracia e dos demais direitos humanos na atualidade. Pois, em um mundo no qual cada 

vez mais a digitalização da vida social obriga os indivíduos, grupos e organizações a 

manterem uma existência virtual para existirem simbolicamente e em que há um forte 

controle da informação por parte de poucas corporações da mídia, é urgente a ação de 

governos e da sociedade na promoção de acesso mais equitativo aos meios tecnológicos e de 

financiamento da produção e difusão de conteúdos e notícias à toda a população; bem como a 

regulação dos meios de comunicação com vistas à democratização dos mesmos e a criação e 

implantação de políticas de incentivo ao desenvolvimento e consolidação de mídias públicas 

locais e regionais. Em resumo: a sociedade contemporânea necessita do reconhecimento, 

promoção e garantia do direito humano à comunicação e informação; somente assim 

poderemos ver grupos minoritários e mais frágeis da sociedade apresentarem suas demandas e 

reivindicações de maneira qualificada para a disputa política que é travada na arena eletrônica 

e digital do mundo contemporâneo. 

 

Direito humano à comunicação e informação 

Para Murilo César Ramos (2005), o direito à comunicação e informação é tributário 

das noções de liberdade de opinião, expressão e imprensa nascidas das lutas contra o arbítrio 

monárquico e religioso empreendidas a partir do século XV. Segundo o autor, na atual fase do 

desenvolvimento das sociedades capitalistas pós-industriais, essas liberdades puramente 

negativas não são mais suficientes para garantir que a comunicação, enquanto atividade 

humana, seja de fato democrática, dialógica e acessível a todos. Decorre daí, segundo autor, a 

necessidade de formulação de um direito humano à comunicação no qual estariam contidas 

além das liberdades citadas os conceitos de participação, diversidade, proteção da intimidade 

e acesso aos meios técnicos e tecnológicos de produção da informação e de comunicação 

(RAMOS, 2005). 

                                                 
157 Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2014/08/05/ofensiva-israelense-em-

gaza-deixa-408-criancas-mortas-segundo-unicef.htm>. Acessado em: 8 de agosto de 2014. 

http://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2014/08/05/ofensiva-israelense-em-gaza-deixa-408-criancas-mortas-segundo-unicef.htm
http://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2014/08/05/ofensiva-israelense-em-gaza-deixa-408-criancas-mortas-segundo-unicef.htm
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Ramos (2005) entende o direito à comunicação como um direito social de quarta 

geração que nasceu, como conceito autônomo, das discussões sobre o papel da comunicação 

no fortalecimento das democracias no âmbito da UNESCO, órgão da ONU que trata de 

educação, ciência e cultura (RAMOS, 2005), entre os anos 60 e 70 do século passado. 

Segundo o autor, uma comissão presidida pelo jurista e jornalista Sean MacBride apresentou, 

em 1980, um extenso relatório, intitulado: “Um mundo e muitas vozes – comunicação e 

informação em nossa época”, no qual pode ser encontrado o mais importante diagnóstico já 

realizado sobre a importância da comunicação e da informação no mundo atual (RAMOS, 

2005). Embora polêmico e contraditório, segundo Ramos, o Relatório MacBride, como ficou 

conhecido, foi o primeiro documento oficial da ONU que reconheceu a comunicação como 

um direito humano fundamental para além das noções herdadas dos direitos civis de primeira 

geração (liberdade de opinião, expressão e imprensa) e que nas democracias representativas 

modernas converteu-se no direito restritivo de ser informado. No escopo do relatório, esse 

novo direito humano estabelece que a comunicação deve ser uma atividade dialógica em que 

cada sujeito de direito, individual ou coletivo, tenha o direito de informar-se e comunicar-se, 

não somente o de receber informações de maneira monológica (RAMOS, 2005). 

No entanto, esse direito fundamental ainda não foi plenamente reconhecido, nem em 

âmbito nacional ou internacional, e carece ainda de uma definição mais clara quanto ao seu 

objetivo, alcance e limite. Para Ramos, a necessidade de democratização da comunicação é 

notória e compreende, além do incentivo à diversificação de meios de comunicação e 

informação, o acesso equitativo aos meios de produção e difusão da comunicação e da 

informação a todas as pessoas, grupos, entidades, organizações, forças políticas e nações 

(RAMOS, 2005, p. 249). O que, segundo Ramos, implica não só em aumento da quantidade 

de veículos, emissoras, sítios e canais de comunicação, mas, fundamentalmente, na abertura 

dos mesmos a procedimentos dialógicos e democráticos de produção e difusão de 

informações, notícias e conteúdos. Assim, para Ramos:  

 

Sem a circulação de duplo sentido entre os participantes, sem a existência de 

várias fontes de informação que permitam maior seleção, sem o 

desenvolvimento das oportunidades de cada individuo para tomar 

determinadas decisões baseadas no conhecimento completo de fatos 

heteróclitos e de pontos de vista divergentes, sem a participação dos leitores, 

espectadores e dos ouvintes na adoção de decisões e na constituição dos 

programas dos meios de comunicação social, a verdadeira democratização 

não chegará a ser uma realidade. (RAMOS, 2005, p. 250). 
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Portanto, o desafio proposto por RAMOS é enorme, tanto pelos conflitos com aqueles 

que detêm o controle da mídia quanto porque implica em uma completa alteração na histórica 

relação entre o público e a mídia. O que o autor propõe passa, substancialmente, por uma 

postura menos passiva e contemplativa do público, que deve estar disposto a participar da 

elaboração, produção e financiamento dos produtos da mídia. Em geral, as pessoas estão 

acostumadas a receber as informações e conteúdos midiáticos sem muito esforço e por essa 

lógica proposta por Ramos isso não poderia se dar mais assim, ao contrário, necessitaria de 

uma boa disposição das pessoas para a construção das notícias e dos conteúdos. Da parte das 

empresas e organizações da mídia seria uma mudança radical e de complexa execução, pois 

necessita de uma total restruturação dos processos de produção e de metodologias de trabalho 

completamente novos e diferentes do tradicional; o que, claro, necessitaria de investimentos 

financeiros em pesquisas, equipamentos e capacitação profissional. Todo esse ideal, no 

entanto, poderia ter início com políticas públicas que incentivassem a formação de núcleos de 

produção de conteúdos midiáticos em comunidades e escolas; pesquisas e estudos focados em 

novas formas, compartilhadas e democráticas, de produção e difusão de conteúdos; e o 

surgimento e consolidação de mídias públicas e comunitárias comprometidas com o direito 

humano à comunicação. 

 

Considerações finais 

Como vimos, os direitos humanos nasceram dos conceitos de direitos e dignidade 

humana que, num primeiro momento, fundiram-se no conceito de direitos naturais, de fundo 

religioso, mas que, com as revoluções burguesas, passaram a ser fundados na razão e no 

indivíduo; contudo, devido a Segunda Guerra, os mesmos ganharam as características que 

possuem hoje de proteção da dignidade humana e de desenvolvimento do indivíduo. 

No entanto, o forte individualismo presente no conceito de direitos humanos, herdado 

da raiz liberal da luta por direitos no ocidente, gerou questões controversas que desafiam a 

efetivação dos mesmos no mundo contemporâneo; um vez que, dentro da concepção liberal 

de direitos humanos, os mesmos são utilizados, na maioria das vezes, como um direito do 

indivíduo contra o outro e a coletividade; e, no mundo atual, é cada vez mais urgente a 

alteração do sentido de direitos do indivíduo para uma concepção de direitos do coletivo, sem 

que isso represente a supressão ou a opressão da pessoa. Talvez o grande desafio que se 

impõe para os direitos humanos no século XXI seja, justamente, o reconhecimento e a 

garantia do direito do outro, de um direito que seja para o outro, com o outro, em relação ao 
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outro; sendo que dentro desse “outro” não pode estar contido somente pessoas, grupos ou 

minorias, mas, também, a natureza, o planeta e as gerações passadas e futuras; enfim, tudo 

aquilo que não se encerra na identidade do “eu”. 

Contudo, na contemporaneidade, essa abertura para o outro passa, necessariamente, 

pelo acesso qualificado desse outro aos meios de comunicação de massa e às mídias digitais. 

Assim, o direito humano à comunicação e informação torna-se estratégico e fundamental para 

a superação do desafio aqui apontado, bem como para o reconhecimento de novos direitos, 

promoção da cidadania e proteção da democracia e dos demais direitos humanos no mundo 

contemporâneo. 
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Resumo 

Este artigo visa descrever a partir de observação documental e bibliográfica como as 

manifestações se sucederam no Brasil em junho de 2013 e como foram organizadas através de 

redes sociais no meio do Ciberespaço, ambientes de comunicação que podem consolidar e 

ampliar os direitos sociais e políticos conquistados por meio da cidadania. 
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Introdução 

Os movimentos sociais vêm acompanhando os passos democráticos de diversas 

nações, inclusive do Brasil, nas últimas décadas, presentes constantemente em acontecimentos 

históricos relevantes, principalmente no âmbito das conquistas sociais. Na verdade, consistem 

num mecanismo que os cidadãos utilizam para reivindicar e ver reconhecidos seus interesses e 

anseios coletivos. Como em 2013, milhares de brasileiros foram às ruas de várias cidades do 

país, solicitar melhoria na qualidade dos serviços públicos prestados à população, fim da 

impunidade e da corrupção, mais saúde, educação e controle dos gastos públicos. 

O motivopara o início das mobilizações, entretanto, se deu pelo aumento das tarifas de 

transporte coletivo em várias cidades brasileiras. Começou-se, já no mês de abril, um 

conjunto de ações de grupos auto-organizados convocando protestos para reduzir os preços da 

tarifa, onde estes, haviam aumentado ou para impedir que os mesmos aumentassem, onde não 

havia ocorrido alteração nos valores. As mobilizações e protestos continuaram nos meses de 

maio e junho. Todos motivados pelas redes sociais gerando um dos grandes movimentos 

sociais já presenciados no Brasil. 

Segundo Avritzer (1994, p.189-190) “os movimentos sociais constituem aquela parte 

da realidade social na qual as relações sociais ainda não estão cristalizadas em estruturas 

sociais, onde a ação é a portadora imediata da tessitura relacional da sociedade e do seu 

                                                 
158Trabalho apresentado no GT3-Mídia, Cidadania e Direitos Humanos do VIII Seminário de Mídia e Cidadania 

(SEMIC) – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 20 e 21 de outubro de 

2014. 
159Aluna de Pós-Graduação em Comunicação Estratégica pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-

GO). 
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sentido”. Eles não constituem somente por uma simples questão social e sim uma lente por 

intermédio da qual vários problemaspodem ser abordados.  

A influência dos movimentos sociais vai muito além dos efeitos políticos produzidos 

por eles, porque suas ações determinam a modificação de comportamentos e de regras por 

parte do sistema político. E também, há uma dimensão simbólica muito mais complexa sobre 

a qual os movimentos sociais exercem grande impacto que é a transformação social. Hoje, a 

partir dessas novas mobilizações, os cidadãos e as sociedades conjugam a gramática da 

igualdade de gênero, preocupações ecológicas, conservação do meio ambiente, direitos dos 

nascituros, impensáveis antes da emergência de movimentos sociais com essas novas agendas. 

Partindo dessas premissas, o objetivo deste artigo é fazer uma reflexão sobre a 

cidadania enquanto direito do cidadão, principalmente no uso das redes sociais disseminadas 

pela Internet e, sobretudo, tendo como referencial o fato ocorrido no Brasil, durante as 

manifestações de 2013 e, como esse acontecimento foi gerado por meio do uso desses 

instrumentos de comunicação. Desta forma, buscou-se entender o conceito de cidadania, 

através de revisões bibliográficas, bem como os passos históricos percorridos pelo Brasil, para 

o estabelecimento dos direitos do cidadão, culminando com as recentes manifestações do mês 

de junho de 2013. Para a análise do movimento, foram feitas pesquisas das fontes 

documentais em jornais impressos e on-line, revistas e artigos, no sentido de descrever como 

ocorreram tais movimentos.  

 

Do direito a cidadania 

Todavia a conscientização é um processo pelo qual o homem compreende o que 

significa e o que deve ser a realidade que o cerca. Só o homem é capaz de assumir seu destino 

conscientemente, destino que é também o de seus semelhantes e do mundo. Assim, o homem 

é um ser insatisfeito, aberto, não completo, que aspira sempre às melhores condições de 

existência. Diante disso, o homem não aceita conscientemente condições subumanas de vida. 

Assim, a partir do momento que toma conhecimento de um processo de opressão, ele inicia 

um movimento em busca da liberdade de expressão ou ação. O desejo de libertar-se de 

estruturas sociais, que não permitem viver uma vida verdadeiramente humana, é o passo 

principal no processo de conscientização do homem. 

Entretanto a consciência transformadora não se constrói espontaneamente, a 

partirmeramente da existência dos problemas. Neste sentido, opressão, conscientização, 

cidadania, liberdade, são passos fundamentais na caminhada em direção à conquista de 
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condições humanas de vida. Estes passos implicam um processo de busca por direitos, ou 

seja, de busca pela cidadania. Mas, em que consiste a cidadania? O que significa ser cidadão?  

Etimologicamente, a palavra deriva da noção de cidade. Originalmente, cidadão é o 

burguês, isto é, o habitante do burgo (cidade). Ser cidadão significa ser sujeito de direitos e 

deveres. Cidadão é aquele que está capacitado a participar da vida do burgo (cidade) e, por 

consequência, da sociedade. Historicamente, a concepção do conceito, concretiza-se com a 

revolução francesa em 1789, através do princípio de liberdade, igualdade e fraternidade. 

Entretanto, este processo de concretização dos direitos do cidadão está ligado ao advento do 

capitalismo, que significou a constituição da sociedade burguesa, sociedade essa, cujo centro 

das decisões se localiza na cidade.  

O surgimento e a concretização do conceito de cidadania neste período de 

transformação da economia feudal, acarretam um caráter ambíguo que perdura até nossos 

dias. Quando da fase de implantação e desenvolvimento do capitalismo, há a necessidadede 

força de trabalho e mercado consumidor para os produtos. Neste momento, o sistema 

econômico emergente estimula a luta pela cidadania, pois necessita de mão-de-obra livre e 

consumidores. Mas, quando plenamente consolidado, em quase todo o mundo, o capitalismo, 

através das classes possuidoras dos meios de produção, promove a coibição das lutas pelos 

direitos da cidadania. Este processo ocorreprincipalmente, através do Estado gestor de 

serviços e políticas públicas. Assim, através de constantes tentativas de controle e 

despolitização das reivindicações populares o Estado cria a segunda cidadania, habitações 

precárias, salários defasados, sistemas de saúde ineficientes, escolas e bibliotecas 

pauperizadas, sistema de segurança pública que oprime o cidadão ao invés de lhe assegurar a 

devida proteção, etc. 

O estudo sobre a cidadania pode ser compreendido através de diferentes 

sistematizações. Conforme Marshall (1967 apud CARVALHO, 1991 p. 1173), os direitos do 

cidadão podem ser subdivididos em três categorias: direito civil que é entendido como o 

direito do indivíduo no seio da sociedade civil, incluindo os direitos de liberdade religiosa, 

associativa e de propriedade. A propriedade privada representa o fator de liberdade por 

excelência. O direito político que são os direitos através dos quais o indivíduo participa do 

exercício do poder, elegendo representantes para a formulação de políticas e leis. Já o direito 

social, concede o direito de usufruir das políticas sociais, cujo maior objetivo é reduzir as 

desigualdades sociais.  
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As categorias de Marshall (1967) representam a visão liberal de cidadania. Outra visão 

sobre a cidadania é a do Welfare State, cuja prática se concretiza nos países mais 

desenvolvidos economicamente. Neste tipo de prática de cidadania, entende-se o êxito 

material (emprego, renda, consumo, liberdades democráticas, direitos sociais) como o 

verdadeiro exercício da cidadania. Existe uma terceira visão, que considera a sociedade 

dividida em duas classes: a dominante e a tutelada. À primeira, caberia encaminhar os 

processos de desenvolvimento da sociedade, e à segunda, caberia seguir os passos 

estabelecidos pela primeira. Um dos processos a serem encaminhados pela classe dominante é 

o de cidadania. Este processo se dá principalmente através de políticas sociais assistencialistas 

que apenas reforçam a condição de dependência dos indivíduos. Esta é uma visão 

conservadora de cidadania. 

De maneira ampla, pode-se considerar que cidadania é o conceito que expressa 

oconjunto de direitos e deveres do indivíduo no contexto da sociedade. O Dicionário de 

Ciências Sociais editado pela Fundação Getúlio Vargas dá uma dupla significação para a 

cidadania: a) como o estatuto oriundo do relacionamento existente entre uma pessoa natural e 

uma sociedade política, conhecida como Estado, pela qual a pessoa deve a este obediência e a 

sociedade lhe deve proteção. Este estatuto, nascido de um relacionamento entre o indivíduo e 

o Estado, é determinado pela lei do país e reconhecido pelo direito internacional (sendo este o 

uso predominante nos contextos legais); b) como estatuto de cidadão numa sociedade, estatuto 

baseado na regra da lei e no princípio da igualdade. Para Demo (1992) cidadania é o 

 

processo histórico de conquistas populares, através das quais a sociedade 

adquire progressivamente, condições de tornar-se sujeito histórico 

consciente e organizado, com capacidade de conceber é efetivar um projeto 

próprio de desenvolvimento social. O contrário significa a condição de 

massa de manobra, de periferia de marginalização (DEMO, 1992, p. 17). 

 

Assim, apreende-se que a base teórica do conceito de cidadania se apoia na crença 

daigualdade de todos os homens perante a lei e o reconhecimento de que a pessoa humana e a 

sociedade são detentoras inalienáveis de direitos e deveres. 

Pensar a cidadania é pensar a igualdade social e a liberdade política, é pensar 

ademocracia. E os movimentos sociais populares são umespaço concreto e legítimo para a 

conquista e ampliação dos direitos da cidadania. Nodesenvolvimento de suas lutas, utilizando 

vários tipos de protestos e pressões, os indivíduos criam uma identidade social coletiva e 

passam da noção de carência crônica para a afirmação e busca dos direitos do cidadão. Assim 
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é que se passa a reivindicar habitação, saneamento básico, assistência médica, educação, 

salários e segurança pública com um mínimo de respeito pela pessoa humana. Para isso, 

discutirei no próximo tópico os primeiros passos da conquista da cidadania no Brasil, passos 

esses que foram marcantes na história de conquistas para o país. 

 

Movimentos sociais no Brasil e a cidadania conquistada 

 Carvalho (2010) parte do pressuposto, em análise ao histórico brasileiro das conquistas 

da cidadania e dos direitos do homem, especialmente os direitos sociais, não foram 

conquistados, mas conseguidos na forma de benefícios do Governo do Estado Novo, um 

modo de diminuir o movimento popular e sindical por um Estado totalitário como foi o do 

presidente Getúlio Vargas. Ele retratou diversas lutas de brasileiros, anteriores ao período 

acima, para a conquista de direitos tais como: as revoltas dos Palmares no século XVIII e a 

Revolta dos Alfaiates em 1798 e 1887 na Bahia, que envolveu cidadãos de várias camadas 

sociais que contribuíram para mobilizar a opinião pública a favor da abolição da escravatura. 

Outro movimento ficou conhecido historicamente como “Inconfidência Mineira”, em 1789, 

setores dominantes da política brasileira lutavam contra o domínio português sobre o Brasil 

colônia e já traziam em seu bojo o ideal da Revolução Francesa com ideias políticas. 

 A Revolução Constitucionalista destacada por Carvalho (2010, p. 95) foi um dos 

grandes movimentos de rua mais importantes no país. “Entre 1930 e 1937, o Brasil viveu uma 

fase de grande agitação política”. Depois de alcançar vários setores sociais como operários, 

militares reunidos pelo tenentismo, classe média, oligarquias com problemas econômicos 

devido a queda do preço do café, contribuiu para a organização de sindicatos e associações de 

classe, além da criação de vários partidos políticos. Após a morte de quatro estudantes em 

confronto com a polícia, o dia 23 de maio levou centenas de paulistas para as ruas de São 

Paulo contra o governo Vargas, que fechou o congresso e anulou a Constituição, ficando 

marcado como um dos dias mais emblemáticos para o movimento.  

 Com isso, a revolta paulista chamada Revolução Constitucionalista, durou três meses e 

foi a mais importante guerra civil brasileira do século XX. A população pedia o fim do 

governo ditatorial e a convocação de eleições para escolher uma assembleia constituinte. Sua 

causa era aparentemente inatacável – a restruturação da legalidade, do governo constitucional. 

Mas seu espírito era conservador – buscava-se parar o carro das reformas, deter o tenentismo, 

restabelecer o controle do governo federal pelos estados (CARVALHO, 2010, p. 94). Diante 

dos fatos, as pressões populares fizeram o Governo convocar eleições para a Assembleia 
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Constituinte, que logo depois, elegeria o presidente da República. Decorrente disso, foram 

instituídos o voto secreto, o voto das mulheres e criada a Justiça Eleitoral, conquistas 

consideradas como avanços na cidadania política brasileira. 

 Já em 1943, várias leis foram promulgadas e posteriormente organizadas na 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), considerando significativos avanços dos direitos 

sociais no Brasil no período do Estado Novo. Porém, após lutas e reivindicações, estes 

direitos não foram conquistados, mas outorgados pelo Estado paternalista. Ora, as leis 

previdenciárias e trabalhistas instituídas – como foram distribuídos os benefícios sociais, 

tornaram duvidosa sua definição como conquista democrática e comprometeram em parte sua 

contribuição para o desenvolvimento de uma cidadania ativa (CARVALHO, 2010, p. 104). 

 Isto devido ao sentimento de gratidão que a população dedicava ao líder da nação, 

porque Vargas, com medidas populistas que beneficiavam os trabalhadores, tais como leis 

trabalhistas e previdenciárias mantinham o povo num eterno sentimento de obediência e 

subserviência. Além de pregar um nacionalismo exacerbado, ainda tinha sob controle os 

sindicatos e movimentos populares organizados mediante mecanismos legais que iam desde a 

criação dos sindicatos e associações sob tutela do Ministério do Trabalho até a indicação dos 

representantes dessas entidades.  

 Certamente, a antecipação dos direitos sociais fazia com que dos direitos não fossem 

vistos como tais, como independentes da ação do governo, mas como um favor em troca do 

qual se deviam gratidão e lealdade. O movimento em prol da cidadania que daí resultava era 

passiva e receptora antes que ativa e reivindicadora (CARVALHO, 2010, p. 120). Já em 1960, 

outro movimento importante na política do Brasil foi a mobilização de vários grupos 

organizados da sociedade, que pediam reformas na estrutura agrária, bancária, fiscal, 

educacional e política – voto para analfabetos, plebiscito a favor da volta do presidencialismo 

e legalização do Partido Comunista. 

 Entre os principais sustentáculos das greves e movimentos políticos daquela época, 

sempre estavam presentes, ferroviários, portuários, metalúrgicos, petroleiros e todos os 

operários das empresas estatais. Na mesma dimensão, a União Nacional dos Estudantes 

(UNE) adquiriu também, grande influência e dinamismo. Com algum apoio entre os 

estudantes universitários, na época pouco mais de 100 mil, pela primeira vez na história do 

país, executando-se as revoltas camponesas do século XIX, os trabalhadores rurais, pequenos 

proprietários e posseiros entraram na política nacional com voz própria (CARVALHO, 2010, 

p. 131).  
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 Segundo ainda o autor, a Igreja Católica teve de mudar sua “tradicional posição 

política reacionária e investir no movimento estudantil, no movimento operário e camponês e 

na educação de base”.  Visto que podiam votar, mas não se candidatarem à cargos políticos, 

ainda tinham o apoio dos novos oficiais, inconformados com restrições aos seus direitos 

políticos. Mas, apesar de tantas entidades estarem unidas em prol de um ideal, as 

manifestações não tiveram apoio popular e as greves e mobilização de trabalhadores e 

estudantes alimentavam instabilidade política e institucional, discurso utilizado pelos militares 

para o golpe militar de 1964 – considerado um dos períodos de retrocesso dos direitos civis e 

políticos brasileiro, além de ter sido um dos períodos de maior violação aos direitos humanos, 

com tortura de políticos, intelectuais, artistas, estudantes e jornalistas. 

 As “Diretas já” em 1984, outro período de manifestações no país, que pediam a volta 

da eleição direta para a Presidência da República abolidas desde 1964, mobilizou centenas de 

pessoas na Praça Cívica, em Goiânia160, 1 milhão de pessoas no Vale do Anhangabaú na 

capital paulista e 1 milhão e meio no Rio de Janeiro. Conta Carvalho que: 

 

Os comícios transformaram-se em grandes festas cívicas. Compareciam os 

lideres dos partidos de oposição, os presidentes de associações influentes 

como a ABI e a OAB, e, sobretudo, os mais populares jogadores de futebol, 

cantores e artistas de televisão. As cores nacionais, o verde e o amarelo 

tingiam roupas, faixas, bandeiras. A bandeira nacional foi recuperada como 

símbolo cívico. Ao final de cada comício, era cantado pela multidão num 

espetáculo que aos poucos deixava de impressionar e comover 

(CARVALHO, 2010, p. 181). 

 

O movimento “Fora Collor”, mais conhecido como “Caras Pintadas”, também foram 

atribuídos aos estudantes que saíram às ruas em setembro de 1992, com rostos pintados de 

verde e amarelo161. Eles pediam o impeachment de Collor, primeiro presidente eleito em 

1989, após o fim da Ditadura Militar em 1884. Acusado de atos de corrupção e tráfico de 

influência, as manifestações impactaram o país naqueles que foram os primeiros atos 

populares após a volta da democracia no Brasil. 

 Oito anos antes, a população, humilhada e ofendida que fora às ruas para pedir as 

eleições diretas, repetiu a jornada para pedir o impedimento do primeiro presidente eleito pelo 

voto direto. A campanha espalhou-se pelo país e mobilizou principalmente a juventude das 

grandes cidades. Pressionado pelo grito das ruas, o Congresso abriu o processo de anulação 

que ressaltou no afastamento do presidente. Na história do Brasil e da América Latina, a regra 

                                                 
160 Considerada a primeira capital a realizar a manifestação. 
161  Cores da bandeira do Brasil utilizada pelo ex-presidente Fernando Collor durante sua campanha eleitoral.  
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para afastar presidentes indesejados tem sido através de revoluções e golpes de Estado 

(CARVALHO, 2010, p.195). 

 Decorrente disso, estes dois movimentos foram importantes no estabelecimento e volta 

da democratização do país, que vivera 20 anos governados por militares, e representaram o 

estabelecimento de organizações de entidades representativas, além do exercício dos direitos 

civis e políticos no Brasil. Ruy (2012, p. 1) parte do pressuposto que “a eleição presidencial 

de 1989 selou a retomada da vida democrática no Brasil... Partidos, entidades, movimentos, 

imprensa e demais forças vivas da sociedade passaram a se manifestar livremente”. 

 Para Ruy (2010, p. 2) apesar de erros da política econômica adotada nos primeiros 

governos democráticos, “após 29 anos de ausência do voto popular, a eleição presidencial de 

1989 contagiou o Brasil, emocionou e envolveu a sociedade numa demonstração de aceitação 

e legitimação e quais lideranças e forças políticas ocupariam o poder central do país”. A 

cidadania também começava a tomar forma e a ser exercida por meio de manifestações 

populares que, acima de qualquer pauta, tinha o direito de se expressar, de se reunir 

publicamente, de reivindicar direitos, enfim de “ser vista e ouvida” conforme afirma Arendt 

(2007, p. 61) um dos critérios para o exercício da “vida ativa”, ou a prática do exercício 

político no estabelecimento da democracia. 

 

O papel das redes sociais no recrutamento de ativistas 

 O ano de 2013, especificamente nos liames dos meses de maio e junho, proporcionou 

uma onda de manifestações em todo o país. Lutas específicas e amplas apontaram para a 

necessidade de transformações sociais. No Brasil, país de dimensões continentais, a Internet e 

suas plataformas de redes sociais possibilitaram durante o mês de junho de 2013, uma onda de 

protestos que durou vários dias e mobilizou milhares de brasileiros nos 26 Estados, 

coordenadas por vários grupos no Facebook como o “Frente de Luta Contra o aumento do 

ônibus”. No dia 20/06/2012 a manifestação teve mobilização nacional e contou com o maior 

número de manifestantes, cerca de 1.400.000 (segundo dados do Estadão) de pessoas que 

foram às ruas movidas pelas redes sociais. Como resultado houve a promoção de uma agenda 

pública em que muitos parlamentares, governadores, prefeitos e até o Governo Federal se 

mobilizaram para atender às reivindicações.  

 Em meio a todos esses acontecimentos, intelectuais, jornalistas e políticos não 

conseguiam explicar o que estava ocorrendo, visto que o movimento no Brasil não se 

encaixava em nenhuma das explicações já demonstradas e relatadas dos movimentos 
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sindicais, operários, ou mesmo políticos tais como no Golpe de 68, no “Fora Collor” (1992), 

nas “Diretas Já” (1985) ou na “Marcha dos 100 mil” (1999). Dessa vez, o estopim da 

população se deu pelo reajuste das passagens do transporte coletivo em várias capitais, como 

São Paulo, Florianópolis, Belo Horizonte e Goiânia no inicio do mês de junho de 2013. Aos 

poucos os protestos foram se espalhando pelo país e um dos princípios motivadores foi à 

repressão violenta da polícia de São Paulo, deixando muitos jornalistas, quetrabalhavamcom a 

cobertura dos protestos, e manifestantes feridos. Fazendo com que a repercussão dobrasse nas 

redes sociais. 

Diferentemente dos movimentos sociais que aconteceram anteriormente no Brasil, às 

manifestações de 2013 foram iniciadas pelo compartilhamento de informações em um espaço 

que de acordo com Gibson (2003) chama-se Ciberespaço, cenário virtual, sem dimensões e 

voltado para a comunicação, onde não depende da presença física de indivíduo para construir 

fonte de relacionamento. Para o autor, este é um espaço presente no mundo graças a um 

conjunto de tecnologias produzidas e que vão se arraigando na sociedadetornando os 

indivíduos sujeitos a modificação dos seus princípios, uma vez que se faz presente no 

Ciberespaço. Pierry Levy (1999, p. 94), por sua vez, define este “ambiente” como o “espaço 

de comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e das memórias dos 

computadores”. Neste meio, encontram-se elementosda comunicação oral e escrita, 

queacabam por complementar o contatofísico das relações humanas com o contato digital. 

 Intrinsecamente ligada ao ciberespaço tem-se a cibercultura, compreendida por Lemos 

(2003) como “relação entre as tecnologias informacionais de comunicação e informação e a 

cultura, emergentes a partir da convergência informática e telecomunicações”. A cibercultura 

pode ser tomada, em significância de termo, como cultura digital, que se trata de uma cultura 

digital, que Cury,Capobianco e Cypriano (2009)definem como: 

 

(...) a evolução natural da cultura produzida pelas sociedades diferenciada 

pelo fato dos da dos estarem armazenados em um mesmo lugar 

desterritorializado, acessível à maioria das pessoas e que oferece 

possibilidade de socialização e comunicação por meio de recursos técnicos 

diferenciados como: e-mails, chat, fórum, wiki, e outros (CURY; 

CAPOBIANCO; CYPRIANO, 2009, p.04). 

 

Na atualidade, essa cultura digital sevê reforçada a partir de três plataformas: as redes 

sociais, as mídias sociais e as mídias digitais. Portanto, as redes sociais dizem respeito à 

comunicação entre um grupo depessoas que compartilham dos mesmos interesses ou gostos; 

as mídias sociais, por sua vez, são os meios pelosquais essas redes são sustentadasas 
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ferramentas. Já as mídias digitais, são os veículos e aparelhos de comunicação não-

analógicos, ou seja, sãoos meios que permitem uma comunicação oral e escrita de forma 

digital.Para exemplificar, pode-se afirmarque o Facebook e o Twitter são redese mídias 

sociais utilizadas através demídias digitais como computador, celular e outros meios. 

Dentro destas plataformas, o compartilhamento de informações de todotipo ocorre 

“sem fronteiras”, uma vezque, dispostas nas redes, estão acessíveis aos usuários inseridas 

nelas. Ecom a disponibilização de informações e, principalmente opiniões acerca das 

necessidades e insatisfações (políticas e sociais, como no caso estudado), que nascem as 

mobilizações nas mídias sociais. Tomados pelodesejo de atingir algum objetivo emprol do 

bem comum, da cidadania e pela noção daquantidade de pessoas com acessoà internet 

atualmente, os indivíduos iniciam mobilizações sociais quebem organizadas e pautadas 

dentrode um cronograma de execução sempre bem atualizado, acarretam emmanifestações 

públicas de grandesproporções, como no caso das manifestações de 2013.  

As mobilizações no meio digital sãopromovidas quando os indivíduos seidentificam 

com a causa posta a debate e/ou quando concordam com aargumentação (vale ressaltar que 

aidentificação pode ser tomada a partir dos ideais seguidos pelo grupo aque se pretende 

pertencer). Aliadosa esse quesitoestá a democracia. De acordo com aembaixada americana no 

Brasil, a “democracia é um conjunto de princípiose práticas que protegem a liberdadehumana; 

é a institucionalização daliberdade”. Na esfera da internet, segundo Gomes (2005, p. 218) 

pode-se nomearessa proteção à liberdade como democracia eletrônica, ciberdemocracia, 

democracia digital ou e-democracy; para ele, essas expressões “referem-se em geral às 

possibilidades de extensão das oportunidades democráticas instauradas pela 

infraestruturatecnológica das redes de computadores”.  

Aqueles que encabeçam as mobilizações sociais digitais usam de argumentos 

democráticos. A mobilizaçãosocial digital, trata-se da angariaçãode pessoas nas plataformas 

da internet para promoção, de forma presencial ou não, de movimentos populares. De forma 

geral, movimentospopulares são caracterizados por Peruzzo (2008) como: 

 

Movimentos populares são manifestações e organizações constituídas com 

objetivos explícitos de promover a conscientização, a organização e a ação 

de segmentos das classes subalternas visando satisfazer seus interesses e 

necessidades, como os de melhorar o nível de vida, através do acesso às 

condições de produção e de consumo de bens de uso coletivo e individual; 

promover o desenvolvimento educativo-cultural da pessoa; contribuir para a 

preservação ou recuperação do meio ambiente; assegurar a garantia de poder 

exercitar os direitos de participação política na sociedade e assim por diante. 
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Em última instância pretendem ampliar a conquista de direitos de cidadania, 

não somente para pessoas individualmente, mas para o conjunto de 

segmentos excluídos da população (PERUZZO, 2008, p. 50). 

 

Partilhando da mesma concepção, Morgado (2010, p. 5) acredita que “a Internet é uma 

rede de comunicação civil e aberta que pode exercer pressão sobre o poder político”. Segundo 

a autora que presenciou, na Europa, os primeiros movimentos sociais e manifestações 

organizadas por meio de redes sociais e por isso, defende que enquanto instrumento de 

comunicação, o novo meio demonstrou já ter o potencial de estar a serviço de novas formas 

de convocar e organizar os cidadãos em manifestações de protesto, à margem das 

organizações tradicionais, como os sindicatos; ao mesmo tempo, tem créditos firmados como 

potenciadora de encontro entre pessoas que passam a constituir movimentos de cidadãos que, 

mesmo sem cobertura mediática, respondendo a apelos oriundos de cibernautas que com eles 

partilham as mesmas posições, reagem de forma concertada, em massa e de forma pública 

(MORGADO, 2010, p. 5). 

Percebeu-se, que a utilização de argumentos baseados nos direitos dos cidadãos é o 

que fomenta a maioria dasmobilizações sociais e, consequentemente, os movimentos 

populares. Sãocitadas leis, reportagens e imagens. Além disso, usa-se de um discursoque 

mescla um acontecimento qualquer à realidade do leitor, o que acaba por inseri-lo no contexto 

social aque se refere, de maneira (diversasvezes) psicológica: o indivíduo adereà causa não 

porque se encaixa nelapropriamente, mas pelo fato de aquele acontecimento engloba outros 

indivíduos do seu círculo social. 

 

Considerações finais 

Todos esses movimentos, no entanto, contribuíram para despertar a consciência dos 

problemas vividos e possibilitaram a participação da população com capacidade de continuar 

a organizar-se em movimentos sociais, de forma a consolidar e a ampliar os direitos sociais e 

políticos conquistados, por meio de um processo constante e contínuo. Muito se deu como 

visto, por meio da informação, que também é um direito do cidadão. O acesso às redes sociais 

faz com que o individuo fique ao menos ciente dos seus direitos e deveres como forma de 

conhecimento.   

 

(...) Dizemos que a participação é conquistada para significar que é um 

processo, no sentido legítimo do termo: infindável, em constante vir-a-ser, 

sempre se fazendo. Assim, participação é em essência autopromoção e existe 

enquanto conquista processual. Não existe participação suficiente, nem 
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acabada. Participação que se imagina completa, nisto mesmo começa a 

regredir (DEMO, 1992, p. 18). 

 

O resgate da história nos faz compreender e reconhecer que os movimentossociais e a 

participação popular sempre estiveram presentes nas sociedades em todos os tempos e 

lugares, sempre houve homens dominando homens, homens lutando – uns pela conquista de 

direitos e contra a opressão e outros pela manutenção do mando e do poder. 

Os movimentos sociais e a participação popularcontinuam a ser, os 

elementosfundamentais na ocupação dos espaços de luta por uma sociedade mais justa e 

igualitária, na qual a cidadania sai do discurso e se constrói na prática através da conquista, 

consolidação e ampliação dos direitos. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ARENDT, Hannah. A comunicação humana. Tradução: Roberto Raposo. 10ª edição. RJ: 

Forense Universitária, 2007.  

 

AVRITZER, Leonardo (Org.). Sociedade Civil e democratização. Belo Horizonte: Del 

Rey, 1994. 

 

BOBBIO, Noberto. Presente e futuro dos direitos do homem. In: BOBBIO, Noberto. A era 

dos direitos. RJ: Elsevier, 2004. 3ª reimpressão. 

 

CARVALHO, José Murilo. Cidadania no Brasil: o longo caminho. RJ: Civilização 

Brasileira, 2010. 

 

CARVALHO, Kátia. Informação: direito do cidadão. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 

BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO, 16., 1991. Salvador, Anais...p. 1172-1180. 

 

CURY, Lucilene; CAPOBIANCO, Ligia; CYPRIANO, Pelópidas. A Cibercultura como 

uma questão de cultura. In: Simpósio Nacional AB Ciber. 3. 2009, São Paulo. Educação e 

Aprendizagem.  

 

DALLARI, Dalmo de Abreu. Um breve histórico dos direitos humanos. In: CARVALHO, 

José Sérgio (Org.). Educação, cidadania e direitos humanos. Petrópolis: RJ, 2004. p. 19-42. 

 

DEMO, Pedro. Cidadania menor: algumas indicações quantitativas da nossa pobreza 

política. Petrópolis: Vozes, 1992. 

 

GIBSON, Willian. Neuromancer. São Paulo: Aleph, 2003. 

 

GOMES, Wilson. A democracia digital e o problema da participação civil na decisão 

política. In: Revista Fronteiras – Estudos midiáticos, São Leopoldo: RS, v. 7, p. 218, art. 06, 

set/dez. 2005.  



 
VIII Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

ficufg.blog.br/semic 

474 

 

LEMOS, André. Cibercultura: alguns pontos para compreender nossa época. In: 

LEMOS, André; CUNHA, Paulo (Org.). Olhares sobre a Cibercultura. Porto Alegre: Sulina, 

2003. p.11-23. 

 

LÉVY, Pierre. Cibercultura. Rio de Janeiro: Editora 34, 1999. 

 

MARSHALL, T.H. Cidadania, classe social e status. Rio de Janeiro: Editora Zahar, 1967. 

 

MORGADO, Izabel; ROSAS, Antônio. Cidadania digital. LabCom Books, Covilhã, 

Portugal, 2010. 

 

RUY, José Carlos. O fora Collor e a luta contra o neoliberalismo. Disponível em: 

http://www.vermelho.org.br/se/noticia.php?id_noticia=194595&id_secao=1.Acessado 

em:16/09/14. 

 

PERUZZO, Cicilia Maria Kroling. Direito à comunicação comunitária, participação 

popular e cidadania. In: OLIVEIRA, Maria José da Costa (Org.). Comunicação Pública. 

Campinas: Alínea, 2004. p. 49-79. 

  



 
VIII Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

ficufg.blog.br/semic 

475 

 

O Potencial Comunicativo das Redes Sociais On-Line nas Mobilizações 
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Resumo 

 Este artigo pretende relatar parte de pesquisa empírica sobre a comunicação nas mobilizações 

sociais que ocorreram no Brasil no ano de 2013. Para isso serão trazidas três categorias 

analíticas que emergiram dos dados provenientes da Análise Textual-Teoria Fundamentada da 

revista eletrônica “Enfrentamento” que relata e analisa tais protestos em Goiânia. Elas seriam: 

o papel da mídia tradicional; o papel das redes sociais digitais e a comunicação realizada 

pelos movimentos sociais. 

 

Palavras-chave: movimentos sociais; comunicação; redes sociais digitais 

 

 

Baixos salários, desemprego, carestia, condições precárias de trabalho, falta de 

moradia, lazer, estudo, altos índices de violência criminal e policial, falta de acesso à saúde e 

educação de qualidade, alcoolismo, drogadição, urbanização desigual com altos índices de 

favelização e crescimento de subúrbios degradados, descrédito no Estado, nos governos, nos 

parlamentares e na justiça do país. Enfim, descontentamento generalizado. São alguns dos 

motivos apontados por pesquisa que analisou as manifestações de rua que tomaram conta do 

Brasil no ano de 2013, e que levaram para as ruas mais de 1 milhão e 400 mil brasileiros em 

mais de 500 cidades brasileiras no dia de mobilização nacional (20/06/2013)165. 

 Era o sujeito empoderado que ocupou ruas, praças, locais simbólicos do poder 

instituído querendo “ser visto e ouvido” no sentido arendtiano. Expressava um sentimento de 

“deixar a inércia de lado para criar com suas próprias mãos o destino de sua própria vida sem 

a intervenção do outro”, afirmou Marques (2013, p.21). Também parecia mostrar como uma 

ambiência de comunicação dialógica gera participação social e política, no sentido de Paulo 

Freire quando afirma que: “O diálogo crítico e libertador, por isto mesmo que supõe a ação” 

(1987, p.53). 

                                                 
162 Trabalho apresentado no  GT3 -  Mídia, Cidadania e Direitos Humanos no VIII Seminário de Mídia e 

Cidadania da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG, 20 e 21 de outubro de 2014. 
163 Jornalista pela UFG; especialista em Assessoria de Comunicação e Marketing e mestranda em Comunicação, 

ambas pela FIC/UFG, quezia.alcantara@hotmail.com 
164 Orientador. Prof. efetivo do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da FIC/UFG. Doutor em 

Comunicação pela ECA/USP, tiagomainieri@gmail.com 
165 Fonte: Mapa dos Protestos Portal G1 – Disponível em http://g1.globo.com.brasil/protestos-

2013/infografico/platb/, Acesso em 30/06/2013 
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 Esta ambiência é caracterizada como “parte constituinte de uma rede social, ainda que 

sendo elemento de mediação, não pode ser concebida como mero suporte”(Palácios, 2006, 

p.239) ou como instrumento de comunicação. Ela vem adquirindo cada vez mais a condição 

de esfera pública virtual conforme Lévy (2011), Lemos (2011) e Castells (2003). Por meio da 

internet, especialmente das redes sociais on-line, o cidadão vem adquirindo a possibilidade de 

exercer sua cidadania, à semelhança do que ocorria na Grécia clássica, na primeira ágora da 

democracia. 

A cidadania, como condição essencial para o habitante da pólis, adquiriu ao longo da 

construção histórica da democracia muitas abordagens. Uma destas abordagens une o 

conceito de comunicação com o de cidadania como elementos que oportunizam o direito 

primordial do acesso às informações, uma vez que atualmente, vive-se na chamada sociedade 

informacional (Castells 2003, p.119). 

Nesta sociedade informacional onde a vida perpassa pela ambiência on-line, não 

somente organizações, empresas, governos, mas também os movimentos sociais encontram 

espaço para gerar processos dialógicos com vistas ao interesse público e trocas simbólicas 

junto ao sujeito-cidadão (Castells, 2013; Malini &Antoun, 2013; Peruzzo, 2013; Di Felice, 

2008; Scherer-Warren, 1999). 

 

A Comunicação nos Movimentos Sociais 

Os movimentos sociais, assim como os coletivos de ações populares de um modo 

geral, tiveram desde o seu surgimento na sociedade moderna, a necessidade do emprego da 

comunicação para a fase de mobilização dos atores coletivos em prol de alguma ação ou 

manifestação pública.  Conforme Manuel Castells (2013, p.19) os movimentos sociais 

dependeram da “existência de mecanismos de comunicação específicos: boatos, sermões, 

panfletos e manifestos passados de pessoa a pessoa, a partir do púlpito, da imprensa ou por 

qualquer meio de comunicação disponível”.  Destaca (2013, p19) que atualmente “as redes 

digitais, multimoldais, de comunicação horizontal” da internet seriam o canal mais apropriado 

para ações coletivas dos atores coletivos porque são “veículos mais rápidos, autônomos, 

interativos, reprogramáveis e amplificadores de toda a história”.  

Cicília Peruzzo (2009, p.367) pesquisa a comunicação dos movimentos sociais no 

Brasil e observa que a área de comunicação “[...] faz parte dos processos de mobilização dos 

movimentos sociais em toda a história”.  
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Do planfleto ao jornalzinho e dele ao blog e ao website na internet, do 

megafone ao alto-falante e dele à rádio comunitária, do slide ao vídeo e dele 

à tevê livre e ao canal comunitário da televisão a cabo, são evidências do 

exercício  concreto do direito à comunicação como mecanismo facilitar das 

lutas pela conquista de direitos de cidadania (PERUZZO, 2009, p.367). 

 

A pesquisadora (2009, p.368) ressalta, no entanto, que os instrumentos “artesanais” 

ainda coexistem como forma de mobilização dos atores sociais pelas organizações que os 

representam e defendem seus direitos, mesmo com a expansão do acesso a canais de 

comunicação tecnológicos. Sobre o uso da internet pelos movimentos sociais, Cicília Peruzzo 

(2005, p.11)  acredita no potencial deste novo meio para a quebra do monopólio dos meios 

tradicionais de comunicação: com a internet há “[...] possibilidade das pessoas, organizações 

comunitárias, movimentos sociais, ONG’s etc tornarem-se emissores de conteúdos, de 

maneira ilimitada e sem controle externo (como é na mídia tradicional)” 

 Já Maria Luiza Mendonça (2008), ao analisar as ações de comunicação alternativa no 

Brasil, avaliou que o papel da comunicação nos processos de planejamento das ações de 

mudança social  é decisivo para se atingir públicos de interesse. 

 

As atividades comunicativas são percebidas, cada vez mais, como elementos 

decisivos para a obtenção de mudanças de atitudes, de comportamento e, 

sobretudo, dos padrões culturais mais profundos e expressivos, o que torna 

significativa a busca por modelos e estratégias mais eficazes e que deem 

conta de equacionar problemas relativos à aceitação das mensagens e dos 

conteúdos dirigidos aos diferentes públicos das instituições (MENDONÇA, 

2008, p.9). 

 

 Reconhece (2008, p.12) que “por meio da rede transitam fluxos de informação que 

possibilitam a interação e a cooperação... ampliando a capacidade de comunicação e 

intercâmbio de experiências entre as diferentes organizações”. Porém observa que algumas 

características das redes são pouco exploradas tais como: “flexibilidade, pouca ou nenhuma 

hierarquia, participação voluntária em torno de objetivos ou temáticas comuns”. 

Castells (2013, p.159), defende o uso das redes on-line pelas organizações de ações 

coletivas, mas alerta que eles não substituem os encontros presenciais, a convivência durante 

a ocupação do espaço público que se dá, geralmente, durante as manifestações e protestos. Na 

sociedade da informação, os movimentos sociais tanto ocorrem on-line como off-line e para 

Castells (2013, p.160) esta é uma das categorias dos Movimentos Sociais em Rede (MSR) 

pois “eles tornam um movimento ao ocupar o espaço urbano... interação do espaço dos fluxos 
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na internet e nas redes de comunicação sem fio com o espaço dos lugares ocupados e dos 

prédios simbólicos visados em seus atos de protesto”. 

Antoun e Malini (2013, p.83) concordam com esta afirmação quando dizem que “a 

convergência de diferentes redes... construindo uma comunidade em movimento que partilha 

uma agenda comum de reivindicações e ação”.  

 

Através das comunidades virtuais do ciberespaço, a multidão se armou e as 

redes que sempre construiu para lutar contra o poder político burguês 

metamorfosearam-se nas poderosas redes de guerra em redes [...] a 

comunidade virtual é uma rede de guerra que usa a contrainformação para 

lutar contra os Estados global e local, mas seu combate se desenvolve 

através de sua própria construção, como um modo surpreendente de 

inventar valores e práticas democráticas no seu interior, utilizando-se da 

comunicação distribuída em rede interativa em vigor na internet (ANTOUN 

e MALINI, 2013, p.85). 

 

 A contrainformação constitui de mensagens que demonstram a visão de mundo  de um 

sujeito coletivo, tantas vezes ignorados pela lógica comercial dos meios de comunicação os 

quais detém um tipo de hegemonia na emissão de conteúdos simbólicos. Outra característica 

encontrada na comunicação dos movimentos sociais é que ela gera mobilização dos cidadãos 

com vistas às manifestações, protestos, levantes: 

 

[...] a comunicação deixou de ser um mero condutor de informação que 

alimenta a decisão consciente de um eu individual. Nestas vastas redes 

entrelaçadas de interfaces comunicacionais, distribuídas indiferentemente 

em salas, mesas e mãos, os afetos e interesses circulam modulando as 

intensidades capazes de orientar os movimentos e sustentar a coesão de uma 

multidão em face das normas e ditames imperiais. Através destas lutas, as 

ruas e praças ecoam uma demanda irreprimível característica dos processos 

atuais de subjetivação. (ANTOUN e MALINI, 2013, p.190).  

 

 Di Felice (2008, p.30) também estuda o papel das novas mídias como indutoras da 

participação do ator social. Destaca o papel da mídia tradicional na formação da opinião 

pública, o que deve ser levado em conta pela área de comunicação das entidades dos 

movimentos sociais. A formação da opinião pública ocorre por meio de três competências 

específicas que a mídia exerce na sociedade: 

 

A primeira está ligada à capacidade de atrair a atenção sobre telemáticas e 

eventos que se tornam objeto de discussão, à capacidade de fornecer 

visibilidade. A segunda competência é aquela de intérprete da própria 

opinião pública [...] proclamando-se a voz do povo, difundindo orientações 
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e direções como se fossem coletivas ou gerais. a terceira dever ser 

encontrada no duplo papel que ela exerce de criadora e de veículo de 

difusão, caixa de ressonância e articuladora de conteúdos (DI FELICE, 

20008, p.31).  

 

Enfim, a comunicação dos movimentos sociais busca ter visibilidade de suas bandeiras 

e ideais, o que é construído por meio de ações que reafirmem sua identidade coletiva. Para 

isso atua como fonte confiável para os jornalistas o que se estabelece à medida que suas ações 

pautam a grande mídia. Também procura alternativa nas redes sociais da internet para atingir 

públicos específicos e construir redes colaborativas com outros atores coletivos, unindo forças 

e em parceria estabelecerem processos contra-hegemônicos de comunicação. A comunicação 

dos movimentos sociais atua, assim, com duas frentes: uma sendo fonte de informação para a 

grande imprensa e gerando mídia espontânea e visibilidade e outra, sendo ela própria, a 

produtora de conteúdos, em outras palavras, o emissor - sujeito da comunicação. 

 

 A mídia tradicional, as redes sociais e o movimento de junho de 2013 

Pesquisa realizada tendo como referencial metodológico a Teoria Fundamentada de 

Anselm Strauss e Juliet Corbin (2008) apontou algumas categorias analíticas presentes nos 

movimentos sociais com relação ao processo de comunicação que gera participação e 

mobilização dos atores sociais. A pesquisa teve como objeto de estudo a revista eletrônica 

“Enfrentamento”  publicada em julho de 2013 e que enfocou os protestos realizados naquele 

ano na cidade de Goiânia, à semelhança do que ocorria no país. A revista é editada pelo 

Movimento Autogestionário do Núcleo de Pesquisa e Ação Cultural da Universidade Federal 

de Goiás – Nupac/UFG, suas análises são efetuadas sob o viés marxista (Editorial, 2013, p.5) 

e seus editores são um dos coletivos que integram a Frente de Lutas Goiás Contra o Aumento 

da Passagem de Ônibus. 

Nesta edição, em particular, os articulistas dos cinco textos descreveram e analisaram  

como foram realizadas as manifestações contra o aumento da passagem de ônibus, durante o 

ano de 2013. O Frente de Lutas Goias, por sua vez, é uma rede ampla de diversas entidades 

como centros acadêmicos de universidades, diretórios centrais de estudantes, representantes 

de movimentos sociais tais como negro, feminista, GLTB e outros. A Frente foi criada em 

abril de 2013 e sob a coordenação de participantes de outros movimentos como o Coletivo 

Tarifa Zero, o Movimento Passe Livre nacional, que por sua vez se integra na Ação Global 

dos Povos, criada em Genebra em 1998 com o fim de combater a globalização. 
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Seguindo os procedimentos da Teoria Fundamentada foi realizada Análise Textual na 

edição especial de julho de 2013 da revista “Enfrentamento”. A Análise Textual permite a 

decodificação do texto em unidades que podem ser extraídas por palavra, por período ou por 

parágrafo, conforme escolha do pesquisador durante a fase denominada de Codificação 

Inicial. A partir dessas unidades faz-se a Codificação Axial, ressalta Charmaz (2009, p.72),  

que é uma fase onde as unidades são agrupadas por semelhança sob uma categoria de análise 

criada durante o processo. A terceira etapa consiste em agrupar categorias de análise sob uma 

categoria central. Desta categoria central emergirá uma teoria – objetivo principal da Teoria 

fundamentada: a teoria emerge dos dados, o que para os criadores desta metodologia “tende a 

se parecer mais com a realidade do que a teoria derivada da reunião de uma série de conceitos 

baseados em experiência ou somente por meio da especulação” (Strauss e Corbin, 2008, 

p.25).  

A Análise Textual empreendida na edição especial da revista Enfrentamento apontou, 

entre outras categorias analíticas, algumas relacionadas com os processos comunicativos nos 

movimentos sociais. Tais categorias são: o papel da mídia tradicional; o papel das redes 

sociais digitais e a comunicação nos movimentos sociais.  

O papel da mídia, segundo  Viana (2013, p.26), foi dar visibilidade aos protestos, 

condenando as manifestações e enquadrando os atores sociais como “baderneiros ou 

vândalos”.  Destaca que a mídia objetivou “criar uma opinião pública desfavorável aos 

elementos mais radicais presentes nas manifestações”. Para os integrantes do grupo Frente de 

Lutas a radicalização é uma das armas do movimento, uma vez que o Estado somente ouvirá o 

clamor das ruas no momento em que o capital econômico protegido por ele foir atingido. 

Então a queima de pneus, a depredação de ônibus e a interdição de importantes avenidas da 

cidade são estratégias de ação conforme descrevem Mateus (2013,p.10) e Marques (2013, 

p.22). 

A mídia tradicional ao veicular que os manifestantes eram vândalos e arruaceiros, 

legitimou a violência da ação policial como necessária, o que pautou a opinião pública pela 

ideia de pacificidade. “Os meios de comunicação estão defendendo é o recuo e limitação das 

manifestações espontâneas, o seu controle”, declara Marques (2013, p.21).  

Num segundo momento, quando grande quantidade de brasileiros ocuparam as ruas, 

avenidas e praças das capitais do país, em apoio aos que já vinham manifestando desde o 

início do mês de junho e que foram alvos da violência policial, a mídia tradicional recuou e 
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passou a ter um discurso de apoio, desde que o protesto fosse pacífico, já que refletia um 

momento histórico para o país. 

A análise da citada revista aponta que esse discurso midiático pautou a manifestação 

unificada nacionalmente do dia 20 de junho de 2013, dando um ar cívico, de festividade à 

manifestação. O grupo Frente de Lutas Goiás participou deste ato, porém, deixou claro que 

ele foi desvirtuado de seus objetivos, inclusive ampliando as reivindicações, que a princípio se 

limitavam a impedir o aumento da passagem dos ônibus coletivos (Mateus, 2013, p.12). Outro 

articulista, Maia (2013, p.50) porém, avalia que a ampliação das reivindicações expressa em 

cartazes e faixas pelos manifestantes, demonstra que “[...] contrariamente ao que aparece 

cotidianamente nos meios oligopolistas de comunicação, há problemas latentes na sociedade 

brasileira e estes vieram à luz do dia nas manifestações”.  

Outra categoria de análise que emergiu dos dados codificados na revista 

Enfrentamento refere-se ao papel das redes sociais on-line. Propagada por Castells (2003, 

2013), Antoun e Malini (2013) e Di Felice (2008), entre outros, como categoria central que 

gera a participação do sujeito, a partir no meio on-line para o off-line, no periódico analisado 

ela é vista somente como um meio de comunicação ou seja, é vista de forma instrumental. No 

entanto, Maia (2013, p.43) destaca que “as redes sociais na internet são somente um meio que 

facilita a organização e nunca a base para que os protestos surgissem”. 

  

Os coletivos que convocam as manifestações são a expressão de um 

conjunto de insatisfações populares. É justamente isto que faz com que a 

população junte-se aos protestos. O meio com que os coletivos fazem isto é 

geralmente através das redes sociais, notadamente o facebook. Isto não 

implica em dizer que o facebook é o elemento central, como muitos dizem. 

Pelo contrário, é tão-somente um meio de comunicação que facilita e 

acelera o processo de mobilização. (MAIA, 2013, p.46). 

 

 Isto contraria a posição de Palácios (2006, p. 239), por exemplo, para quem a internet 

constitui-se em ambiência comunicacional que permeia os sentidos do mundo da vida. 

“Sugerimos que a internet [...] é melhor caracterizada não como uma nova mídia, mas sim, 

como um (sub)sistema que funciona como ambiente de informação, comunicação e ação – 

múltiplo e heterogêneo para outros subsistemas”, reafirma Palácios (2006, p. 239). 

O articulista, no entanto, não explica o fato de que no dia 20 de junho de 2013, quando 

houve a mobilização nacional, iniciada por meio das redes sociais on-line, ter sido o dia com a 

maior participação de brasileiros em mais de 500 cidades do país – dados oficiais informaram 

a presença de mais de 1 milhão 400 mil pessoas nas ruas.Talvez concorde com o colega 
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Mateus (2013, p.9), para quem foi um dia de festa cívica, desvirtuando a bandeira de 

radicalidade levantada pelo grupo goianiense Frente de Lutas. 

Castells (2013) estudou diversos movimentos sociais digitais que vem ocorrendo em 

várias partes do mundo tais como: O panelaço na Islândia (2010); As indignadas de Madri na 

Espanha (2011); O Occupy Street Wall nos EUA (2012) e a Primavera Árabe que se iniciou 

na Tunísia (2010, 2011) e foi tomando conta de outros países da região tais como a Líbia, 

Egito, Argélia, Jordânia, Marrocos, Iêmen, Bahreim, Omã e Síria. Ele vê o uso das redes 

sociais da internet como categoria central  para a mobilização e um fator que mudou a forma 

como os atores sociais estão tratando dos temas políticos.  

Corrobora tal visão o brasileiro Thomas Tufte (2013, p.63): “As novas mídias digitais 

exercem um papel central nesses movimentos sociais contemporâneos” e explica que isso 

ocorre quando a nova ambiência possibilita um incremento às ações comunicativas 

“circulando a informação, abrindo espaços para críticas sociais e facilitando novas formas de 

mobilização social”  

Ou ainda, conforme Mainieri (2011, p.9), hoje o fenômeno da “convergência das 

mídias tem sido observado como a coabitação de linguagens originais das mídias 

convencionais”.  Isso não inviabiliza a comunicação dos movimentos sociais, pelo contrário. 

Para o autor (2011, p.7), “[...] as mídias sociais possibilitam participação, numa relação 

dialógica. Mesmo constituindo-se numa comunicação mediada, não se anula a potencialidade 

crítica do sujeito receptor”.  

Cientes disso, devem os movimentos sociais não só utilizar a comunicação de forma 

instrumental como entendem os redatores da revista Enfrentamento – esta é a terceira 

categoria de análise que a pesquisa revelou. Eles concordaram com a necessidade futura de 

um “conjunto de ações, propaganda, lutas, no sentido de incentivar a auto-organização” 

(Viana,2013, p.34) ou como “propaganada revolucionária de fundamental importância” 

(Maia, 2013, p.51) a fim de atingirem seus objetivos que são de instituir uma sociedade 

baseada na autogestão. Devem também considerar a realidade que permeia o espaço público, 

o qual perpassa pela visibilidade midiática e legitimidade das mídias tradicionais como voz 

hegemônica. E ainda se apropriar da nova ágora virtual que se abre como possibilidade de 

empoderamento do sujeito coletivo enquanto emissor de mensagens por meio das novas 

mídias. 
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Considerações finais 

Os movimentos sociais buscam obter visibilidade midiática e assim adquirirem 

legitimidade perante a sociedade civil e o Estado, sendo assim, o porta-voz de muitas outras 

vozes que reivindicam seus direitos ou lutam pela afirmação de sua identidade ou por valores 

simbólicos. 

Para tal, utilizam estratégias de planejamento para se manterem vivos numa sociedade 

que cada vez mais globalizada e complexa devido ao desenvolvimento tecnológico e aumento 

de fluxos e redes de comunicação e informação. Entre as estratégias dos movimentos sociais 

está a parceria com outros coletivos, em redes de solidariedade visam apoiar e dar suporte 

umas às outras, fortalecendo suas lutas. 

Outra estratégia é a inserção dessas organizações no ambiente da rede mundial de 

computadores onde geram ações de mobilização off-line para ocupar ruas, praças e lugares 

simbólicos, geralmente ligados ao poder. Tal ocupação faz-se necessária para os processos de 

instituição da cidadania. Tanto a presença em blogs, sites, plataformas de redes sociais 

digitais, quanto a presença concreta constituem-se em ações coletivas desses grupos, que 

integram, cada vez mais, a sociedade informacional conforme descreve Castells (1999, 2003).  

Nesta sociedade, cujo paradigma de organização é o das relações em rede, on ou off-

line, não há que se surpreender que uma ambiência, cujas características também sejam 

rediáticas, consiga congregar tantos sujeitos individuais ou coletivos que se identificam e 

compartilham das mesmas questões e reivindicações. Sujeitos estes, que em comunicação 

dialógica, mesmo mediada por um meio tecnológico digital, criam vínculos sociais os quais 

geram ação política no sentido freureano por meio de processos de visibilidade tanto nas 

ágoras virtuais, como nas existentes na concretude das ruas.   
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Mídia, Violência e Movimentos Sociais166 
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Resumo 

Partindo da premissa de que a mídia hoje é influência irrefutável na sociedade 

contemporânea, este artigo visa questionar a violência presente nos movimentos sociais 

contemporâneos e como a mídia se apropria desses momentos como uma espetacularização da 

realidade. A proposta é fazer uma reflexão em torno da pergunta: a violência legitima um 

movimento social ou tira sua credibilidade? 

 

Palavras-chaveMovimentos Sociais; Mídia; Influência; Violência. 

 

 

Introdução 

Atentando para a atual realidade em que a mídia e a tecnologia são partes constituintes 

do mundo contemporâneo e de seus indivíduos, fica notável como os movimentos sociais são 

parte de uma relação que vai além de meros protestos urbanos. Prova disso são os intensivos 

questionamentos e discussões a respeito de diversos elementos em torno destes 

acontecimentos que se deram após as constantes manifestações no Brasil e no mundo. 

Como parte de uma união de conteúdos que por si só já são complexos, a pesquisa em 

movimentos sociais pode e deve se diversificar para que chegue o mais perto possível de um 

entendimento mais aprofundado. De maneira que aqui se trata de um assunto relativamente 

novo e parte de uma realidade que vive em constante metamorfose, o propósito deste artigo é 

relacionar alguns dos múltiplos tópicos que podem ser abordados com esse tema. Portanto, 

pretende-se propor um debate a respeito da influência da mídia no indivíduo bem como nos 

movimentos sociais, com foco na reflexão sobre a violência presente em diversas 

manifestações, a fim de deixar o questionamento se a violência valida um movimento ou o 

enfraquece. 

Em meio a novos debates no que diz respeito ao comportamento de manifestantes, aos 

seus múltiplos requerimentos e, por vezes, pedidos desconexos de alguns movimentos, ao real 

intuito do jornalismo, da força policial e a capacidade de indivíduos em alterar a face da 

sociedade, o tópico a ser tratado nesse artigo se volta para a violência instaurada nos 

                                                 
166Trabalho apresentado no GT 3 – Mídia, Cidadania e Direitos Humanos do VIII Seminário de Mídia e 

Cidadania (SEMIC) – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 20 e 21 de 

outubro de 2014. 
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movimentos sociais contemporâneos – vindo tanto da polícia quanto dos manifestantes – e 

como a mídia tratou esses eventos. 

Partindo da definição teórica dos movimentos sociais e em sua evolução para 

movimentos em rede, há em seguida uma exposição sobre a mídia e sua influência para, 

finalmente, chegar a questão da violência. Sem a pretensão de conclusões definitivas, busca-

se uma discussão baseada na observação da formação e crescimento de manifestos que foram 

invadidos por atos violentos desvinculados aos ideais dos manifestantes em si, a fim de 

chegar a uma discussão sobre valores, ideais e lutas que buscam, de alguma forma, uma 

possível mudança social. 

 

Movimentos Sociais 

Após a década de 70 muitos estudos sobre os movimentos sociais na América Latina 

foram realizados. Mesmo com todas as lutas sociais e o processo de construção de identidade 

política presentes, Scherer Warren (2005) afirma haver um vazio teórico na América Latina, 

de forma que qualquer conduta coletiva observável é chamada de movimento social.  

De fato há a confusão sobre o termo ‘movimento’ e, naturalmente, toda manifestação é 

assim denominada. É importante entender, no entanto, que uma manifestação de rua não é 

exatamente um movimento social; já que este último engloba muito mais do que meras 

passeatas em cenário público. Warren (2005) defende que em um movimento social o ator, o 

alcance de suas lutas, o condicionamento das ações, a consciência e ideologia, bem como os 

projetos sociais e políticos que envolvem a ação devem ser considerados e analisados. 

Oberschall (apud Gohn, 2000, p. 43) complementa que um movimento social não se 

forma apenas com uma causa justa e mensagens atrativas. O autor acredita que há a 

necessidade de construir marcos significativos e chamativos, mensagens comunicativas que 

trabalhem o interesse público e que tragam ideais, símbolos e afins. Ainda, é importante a 

participação de ativistas que busquem fundos e se dediquem a circulação de boletins e 

informativos. “Em suma, organizar um movimento dá trabalho, assim como dá trabalho 

organizar seus encontros, reuniões e administrar suas agendas” (GOHN, 2000, p. 42) 

Maria da Glória Gohn (1995), diz não haver um conceito sobre movimento social, mas 

vários, de acordo com os padrões observados. Entretanto, para a autora, os 

movimentossociais: 

 

[...] são ações coletivas de caráter sociopolítico, construídas por atores 

sociais pertencentes a diferentes classes e camadas sociais. Eles politizam 
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suas demandas e criam um campo político de força social na sociedade civil. 

Suas ações estruturam- se a partir de repertórios criados sobre temas e 

problemas em situações de: conflitos, litígios e disputas. As ações 

desenvolvem um processo social e político-cultural que cria uma identidade 

coletiva ao movimento, a partir de interesses em comum. Esta identidade 

decorreda força do princípio da solidariedade e é construída a partir da base 

referencial de valores culturais e políticos compartilhados pelo grupo. 

(GOHN, 1995, p. 44). 

 

Gohn (2003), ainda, apresenta alguns pontos que devem ser avaliados para a formação 

de padrões, como a diversidade de movimentos sociais; hegemonias dos movimentos 

populares diante de outros tipos de movimentos sociais; presença maciça de novos 

movimentos sociais (ecológicos, negros, mulheres, etc.), Estado como inimigo diante dos 

movimentos sociais, heterogeneidade e mais.Dentre estes, o que melhor representa a 

diversidade dos movimentos é a heterogeneidade, já que propicia a articulação de vários 

aspectos em uma só realidade. Deste modo, um enfoque multidisciplinar é importante para a 

análise dos movimentos sociais na América Latina. 

A partir da década de 90, com novos temas e enfoques relacionados às pesquisas de 

movimentos sociais, surgiram também novos modelos de organizações e relacionamentos. O 

padrão organizacional da ação coletiva atual, ou rede de movimentos, é, para Alberto 

Melucci(1999), uma união de pequenos grupos formados e concentrados na rotina e no dia-a-

dia; possuem objetivos específicos, associam multiplicidades e tem desenvolvimento pessoal 

e solidariedade afetiva como condição de participação. Desta maneira, os movimentos sociais 

passam de lutas de sujeitos privilegiados para um processo de transformação social.Scherer 

Warren (2005) diz que: 

 

Há pressupostos de uma nova cultura política para esta forma/estratégia de 

organização e relacionamento.  Primeiro, pressupõe a construção de uma 

nova utopia de democracia, onde as relações políticas seriam mais 

horizontalizadas e onde haveria um maior reconhecimento e respeito á 

diversidade cultural e pluralismo ideológico. (WARREN, 2005, p. 49-50) 

 

Neste contexto, e considerando a globalização e um mundo cada vez mais interativo, 

os movimentos sociais enfrentam o desafio do multiculturalismo. A economia não é foco, 

mas sim as dimensões culturais e políticas, transformando as lutas identitáriasem movimentos 

de solidariedade, cooperação e complementaridade. 

Compreendida como uma nova forma de cooperação e informação entre organizações, 

as redes sociais têm a intenção de concretizar meios para um desempenho mais eficiente, a 
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fim de atingir objetivos e fortalecer os ideais, podendo, assim, intervir na realidade social da 

atualidade. Dessa forma, a rede passa a ser um espaço de construção coletiva, definindo-se 

conforme sua própria realização, e ligando os movimentos sociais às discussões políticas e 

culturais. 

Danielle Miguelleto (2002) afirma que os movimentos em rede possuem um modo de 

operação próprio, e que os elementos presentes para a ação são os atores (sujeitos ativos que 

interagem), as percepções (visões de mundo), as relações (tipos de vínculos), os recursos (de 

diversas naturezas) e as regras (expressam padrões de comportamento). Para a autora, a rede 

pode ser definida como: 

 

[...] um arranjo organizacional formado porum grupo deatores que se 

articulam com a finalidade de realizar objetivos complexos, inalcançáveis de 

forma isolada. A rede é caracterizada pela condição de autonomia das 

organizações e pelas relações de interdependência que estabelecem entre si. 

É um espaço no qual se produz uma visão compartilhada da realidade, se 

articulam diferentes tipos de recursos e se conduzem ações de forma 

cooperada. O poder é fragmentado e o conflito, inexorável, por isso se 

necessita de uma coordenação orientada aofortalecimento dos vínculos e ao 

impedimento da dominação. (MIGUELLETO, 2002, p.84). 

 

Ainda, segundo Scherer Warren (2005) a tendência é que as novas sociedades civis 

passem a ser sociedades de redes organizacionais, inter organizacionais, de movimentos e de 

formação de parcerias, criando  novos espaços de governo com a participação  do cidadão. 

Assim, as mobilizações sociais quebram fronteiras territoriais e passam a lutar pelos direitos 

humanos de diversas gerações, respeitando a amplitude e o pluralismo das etnias, diferenças 

sociais e democracias.  E o conjunto de outros fenômenos com essa nova ordem, como o 

avanço da tecnologia, possibilita a formação de uma nova configuração no formato dos 

movimentos sociais. 

É relevante a análise do discurso da mídia para que haja maior conhecimento a 

respeito da criação e propagação de movimentos sociais – já que “é através da mídia que os 

movimentos interferem no discurso público, pois eles também exercem influência na 

discussão da mídia.” (GOHN, 2000, p. 44). Isto é visto de forma concreta assim que 

observa-se como as pessoas envolvidas em movimentos sociais acabam por se envolver, 

também, em lutas emblemáticas e em questionamentos aos fatos e acontecimentos, 

chegando a novas interpretações e significados dos tópicos levantados; o que altera, 

consequentemente, as pautas e discussões em grandes complexos comunicacionais, gerando 

um ciclo de mudanças nos discursos tanto da mídia quanto do público.  
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A contemporaneidade dos movimentos sociais apresenta essa busca pela produção e 

circulação de informações, e encontra na Internet um caminho para o desenvolvimento de 

alternativas que fogem às imposições das mídias tradicionais; mas isso não torna os outros 

meios nulos ou não significativos. Há uma relação entre os meios antigos com os novos, e os 

temas pautados passam a circular por todos eles. 

 

Historicamente, os movimentos sociais dependem da existência de 

mecanismos de comunicação específicos: boatos, sermões, panfletos e 

manifestos passados de pessoa a pessoa, a partir do púlpito, da imprensa ou 

por qualquer meio de comunicação disponível. Em nossa época, as redes 

digitais, multimodais, de comunicação horizontal, são os veículos mais 

rápidos e mais autônomos, interativos, reprogramáveis e amplificadores de 

toda a história. (CASTELLS, 2013, p. 19) 

 

Com a tecnologia fica cada vez mais fácil fazer a troca de informações com diversos 

emissores (que também tornam-se receptores), já que o ambiente da Internet e das redes 

sociais permite que todos possam expor seus respectivos pontos de vista. Dessa forma, a 

circulação da informação entre mídia e indivíduo acaba por ser mais rápida, transformando 

cada vez mais os discursos disponíveis na rede – e possibilitando ao público maior interação 

e envolvimento com as discussões atuais e, claro, nos movimentos sociais. 

 

Mídia e Influência 

Visto que a mídia é uma das maiores forças da atualidade, com ações evidentes na 

formação de opinião pública, é importante observar como a mesma afeta o indivíduo, suas 

perspectivas, visões e ideais, e a maneira em que isto se transfere para os movimentos 

sociais. Além disso, é mais relevante ainda, notar a relação direta entre mídia e movimentos, 

de maneira que “a mídia tem o poder de construir ou de contribuir para a destruição de um 

movimento social.” (GOHN, 2000, p. 21-22) 

Gohn (2000) afirma que a mídia pode ser caracterizada como o conjunto de 

organizações que produzem e transmitem informações – seja através de jornais, rádio, tv, 

internet e outros (pg. 19); e que devido ao tratamento da mídia como entretenimento e até 

mesmo lazer, o significado da mesma tem sido pouco observado. No entanto, não deixa de 

citar que a mídia tomou um papel de destaque na formação da opinião pública e até mesmo 

com grande influência nos caminhos em que alguns acontecimentos tomam. 

Castells (apud Gohn, 1996, p. 25) diz que, na atualidade, a mídia é a representação 

da nossa cultura e, ainda, que esta pode delinear consciências, comportamentos, opiniões e 
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afins. Gohn (1996) complementa que ela traz um “poder que possui certas características que 

estão semi-ocultas, com regras próprias, podendo estabelecer articulações não visíveis, que 

poderá tanto democratizar a informação como escamoteá-la, ou distorcê-la.” (pg. 20) 

Chauí (2000) afirma que a comunicação de massa utiliza de sua credibilidade e 

confiabilidade para com o público para tornar as notícias aceitas como verdades absolutas – 

alémdisso, explora o fato de que as empresas midiáticas utilizam de suas relações políticas 

para impor o caráter otimista ou negativo da matéria, alterando dessa forma, a natureza real 

das notícias veiculadas.  

A autora diz, ainda, que apesar da capacidade dos aparelhos de comunicação (rádio, 

tv, etc) em levar o mundo à casa de cidadãos comuns, o que realmente aparece é um mundo 

falso, “montado” e fora da realidade. Completa que as grandes empresas de comunicação de 

massa organizam suas notícias de acordo com o horário da transmissão, os conteúdos a serem 

trabalhos e público específico do período. Chauí (2000) afirma que através de uma ordem 

sistemática estabelecida, as notícias são selecionadas de forma a omitir o que possa 

desagradar os patrocinadores ou poderes envolvidos. (p. 48)  

 

... somos persuadidos de que efetivamente vemos o mundo quando vemos a 

TV. Entretanto, como o que vemos são as imagens escolhidas, selecionadas, 

editadas, comentadas e interpretadas pelo transmissor das notícias, então é 

preciso reconhecer que a TV é o mundo. (CHAUÍ, 2000, p. 50) 

 

Além disso, conforme a expansão da comunicação de massa houve, também, uma 

certa vulgarização cultural e a transformação da realidade em um mero espetáculo em busca 

de audiência e maiores vendas, além de desviar a atenção do público de temas recorrentes 

como desvio de dinheiro público e poder corruptivo. Gohn (2000) expõe que: 

 

Os interesses políticos e econômicos formatam as considerações e as 

análises que configuram a apresentação das informações, denotando um 

processo onde a notícia é construída como mensagem para formar uma 

opinião pública sobre o acontecimento, junto ao público consumidor, e não 

para informar este mesmo público. (GOHN, 2000, p. 23) 

 

Lefort (apud Chauí, 2000, p. 75-76) defende que a mídia deve cumprir seu papel de 

veicular a informação “não de um pólo particular a outro pólo particular, mas de um foco 

central circunscrito que se dirige ao todo indeterminado da sociedade.” (p.75) Diz, ainda, que 

foi criada uma imagem de relação recíproca entre emissor e receptor – e que esta 

reciprocidade deveria tornar-se verdadeira nas relações sociais. Apesar de ser uma ideia 
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utópica, a evolução da tecnologia trouxe, se não essa reciprocidade, ao menos uma chance de 

correspondência entre as grandes mídias e o indivíduo comum. 

O desenvolvimento das tecnologias de informação trouxe consigo uma evolução nos 

sistemas comunicativos, visto que tornou possível a maior interação entre público e 

informante, indivíduos que vivenciam diferentes contextos sociais e até mesmo a integração 

entre espaço público e privado. Castells (apud Gohn, 1996, p.25) comenta que a nova mídia 

tem pluralidade de mensagens e fontes, possibilitando ao público ser o próprio informante e, 

além disso, o tornando capaz de selecionar o que lhe é de interesse. Isso traz a reflexão de 

que a mídia de massa no sentido tradicional está se esvaindo, de forma que hoje em dia não 

há mais um número restrito de mensagens a serem enviadas a uma massa homogênea.  

A facilidade da internet e de outras tecnologias trouxeram à sociedade a competência 

de se informarem através de mais de um meio comunicacional, de trocarem informações e 

experiências e, assim, possuírem mais aptidão para tratar de assuntos tanto pessoais quanto 

de interesse público.  

 

As pessoas assimilam informações, as interpretam e produzem novos signos, 

emitindo novas informações que, por sua vez, afetam outras subjetividades, 

agenciam novas interpretações e provocam geração de novos signos em um 

processo semiótico contínuo que perpassa todas as relações de poder em que 

os indivíduos estão envolvidos, sejam micropolíticas, sejam macropolíticas. 

Não cabe, pois, falar de um complô neoliberal mundial, mas de um novo 

modo de produção capitalista que é também um modo de produção de 

subjetividades, valendo-se de novos aparelhos - como as mídias 

contemporâneas. Este novo modo de produção é capaz de promover 

simbioses, hegemonizando os processos informativos, comunicativos e 

interpretativos. (MANCE apud GOHN, 2008, p. 21) 

 

Aqui percebe-se que a leitura crítica da mídia é essencial para evitar a tendenciosidade 

ou a falta de opinião em temas recorrentes da sociedade – e que questionar o que a mídia 

expõe sobre os movimentos sociais é indispensável, visto que nem sempre o que é divulgado 

é autêntico – bem como distorcido de acordo com seus interesses – e, muitas vezes, os 

processos sociais são abordados com limitações pela mídia. Entretanto, não deve-se deixar de 

lado o fato de que a mídia também é parte do sistema cultural – a partir do momento em que 

nela há o espaço para o crescimento e aprimoramento de eventos e situações sociais, sua 

presença torna-se importante desde o controle social até como um ambiente para 

informação.  
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Mídia, Violência e Movimentos Sociais 

Violência em Suma 

A violência em movimentos sociais tem sido pauta em noticiários da TV, páginas de 

jornais, na rádio e em fóruns na internet. É fato que há conflitos quando se trata deste 

assunto, visto que as opiniões se dividem entre os defensores e aqueles que censuram 

quaisquer tipos de utilização de força – e fora a discussão sobre certo x errado, é importante 

pontuar como a violência tem sido exposta através da mídia como chacina, massacre e sem 

a distinção entre o crime e a polícia.  

A violência em seu sentido etimológico (do latim vis) indica uma força praticada 

contra alguém. Sendo relacionada à brutalidade e envolvendo abusos físicos, psíquicos ou 

morais (vide dicionário) – a violência tem o poder de causar opressão através da intimidação 

e do medo.168 Visto isso, é certo afirmar que: 

 

... na cultura ocidental, a violência consiste no ato físico, psíquico, moral 

ou político pelo qual o sujeito é tratado como coisa ou objeto. A violência é 

a brutalidade que transgride o humano dos humanos e que, usando a força, 

viola a subjetividade (pessoal, individual, social), reduzindo-a à condição 

de coisa. (CHAUÍ, 2000, p. 123) 

 

Marilena Chauí (2000) diz ainda que tudo aquilo que utiliza da força para desnaturar 

um indivíduo, de maneira que vai contra a espontaneidade ou a liberdade do mesmo, torna-

se um ato de violência. A autora defende que por danificar o corpo e a sociedade, a 

violência pode ser vista como algo sem limites, que provoca sentimentos de desonra e 

deslealdade. (p. 119) 

Devido ao tratamento da violência pela mídia (crimes apresentados como 

‘mercadoria’ e espetacularização da realidade), a contribuição para um entendimento crítico 

da violência se esvai. O discurso jornalístico trouxe, na expressão de Hanna Arendt (apud 

Chauí, 2000, p. 115), a “banalização do mal” – através da veiculação de imagens, ideias e 

expressões que levam a consolidação de um senso comum em que se bastam diagnósticos 

vazios, explicações superficiais e notícias a curto prazo – e que mantém a violência sempre 

presente em suas pautas. 

Chauí (2000) diz que, introduzidas a estas imagens – relacionadas a termos como 

chacina, massacre e matança – estão fatos como crises éticas e políticas, fragilidade da 

sociedade e a falta de separação entre crime e polícia. (p. 115). Porém, defende que estes 

                                                 
168 Em: Simulacro e Poder, Marilena Chauí, 2000, p. 117-118. 
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fatos são associados à violência de outra forma: “indicam impotência no combate à 

violência, já definida e localizada noutro lugar; ou seja, a questão ética, a social e a política 

não são percebidas como formas de violência, mas como instrumentos débeis para combatê-

la” (p. 116-117). 

 

Violência na Mídia 

Com a crescente agregação dos meios de comunicação à sociedade, o jornalismo 

conquistou seu espaço no que diz respeito a influência em debates políticos, intelectuais e 

de indivíduos – e, sem utilizar este ‘poder’ para discutir a violência de uma forma madura e 

autêntica “parecem compelidas a continuar falando sobre o crime como se as infindáveis 

análises de casos pudessem ajuda-las a encontrar um meio de lidar com suas experiências 

desconcertantes ou com a natureza arbitrária e inusitada da violência...” (Caldeira apud 

Costa, 2008, p. 124) 

Explanar a violência como objeto de consumo deixa a realidade em segundo plano e 

as notícias tornam-se mero entretenimento, perdendo sua função social que é de informar, 

esclarecer e conscientizar a sociedade. É notável como os meios de comunicação privaram o 

público da verdade cotidiana e dos acontecimentos em sua essência para dar lugar a 

histórias rebuscadas e atraentes sobre a criminalidade. Enzensberger (apud Costa, 2008, p. 

123) diz que, assim, “o massacre torna-se diversão de massa” – transformando atos 

delinquentes em êxito de audiência. 

Em contrapartida, da mesma forma em que os meios de comunicação de massa 

tentam “apaziguar” as reações ao crime, também fortalecem a insegurança e o terror – 

tornando seu próprio discurso dúbio e controverso. Costa (2004) indica que dessa forma há 

a proliferação da violência (já que esta aparece como algo indomável e ligado a falta de 

autoridade que possa impor ordem). (p. 86) 

Violência em Movimentos Sociais 

Ao longo da história, diversos manifestos contaram com atos violentos em busca de 

uma revolução. Mafessoli (apud Costa, 2008, p. 88) diz que nos movimentos 

contemporâneos existe uma falta de pretensão política e até mesmo de razões pelas quais 

lutar. O que se tem visto, no entanto, é uma agitação geral devido a insatisfações com a 

realidade política que levaram, nestes últimos anos, a incontáveis protestos ao redor do 

mundo. 
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Se um considerável número de jovens teve sufocada suas oportunidades de 

expressão [...], um potencial explosivo, sob condições favoráveis, 

encontrará repercussão, repetidas vezes, em movimentos que se colocam 

em pronunciada oposição às instituições políticas estabelecidas. (ELIAS 

apud COSTA, 2008, p. 93) 

 

Após as manifestações brasileiras em 2013 houve um levantamento sobre a violência 

presente nestes acontecimentos, envolvendo discussões sobre a polícia, os manifestantes e 

todos os confrontos em volta dessa relação. E embora a agressividade por parte dos 

manifestantes não tenha justificativa, é importante ressaltar que a violência policial está 

cada vez mais preocupante. 

Por se tratar de agentes do Estado, que têm a obrigação de garantir a segurança 

pública, a polícia possui poder legal de força para fins de preservar a segurança, a ordem 

pública e a defesa de patrimônios. Paulo Mesquita Neto (1999) explica que “qualquer uso 

legal da força física por policiais contra outras pessoas – ainda que ilegítimo, desnecessário 

ou excessivo -, é caracterizado como ato de força e não como um ato de violência” (p. 133) 

Mesquita (1999) explica que durante a ditadura a violência policial era um 

instrumento de controle político e, que apesar deste uso ter diminuído, a violência policial 

em si não teve fim - o autor afirma que atualmente estas ações são utilizadas para controle 

social e da criminalidade. Ainda assim, a força policial não deixa de receber críticas quando 

há sinais de uso indevido do poder. 

Prova disso estão nas manifestações brasileiras de 2013, onde houve um alvoroço em 

quase todas as capitais devido ao aumento das passagens de ônibus. Com algumas 

manifestações pacíficas, o caso não teve muita repercussão, até que em uma, especificamente 

de São Paulo, capital, chamou a atenção. Os participantes da manifestação começaram a 

compartilhar vídeos pelas redes sociais, chamando a atenção para a falta de sensibilidade e 

excesso de força bruta dos policiais presentes e, após a insatisfação geral dos brasileiros com 

o comportamento da polícia, o movimento realmente tomou força. 

Com maior facilidade para divulgar o abuso de autoridade, o desrespeito e as 

agressões, os problemas na organização e no funcionamento da polícia ficaram mais visíveis, 

o que gerou mais questionamentos e reivindicações nos protestos pelo país. 

 

Estes problemas, se não forem solucionados, particularmente em 

democracias emergentes como o Brasil, podem gerar problemas políticos, 

sociais e econômicos sérios e podem contribuir para a desestabilização de 

governos e de regimes democráticos. (MESQUITA, 1999, p. 131) 
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Por mais que a violência policial já resultasse em muitos problemas, as manifestações 

seguintes contaram com agressões, também, por parte dos manifestantes. O crescimento dos 

Black Blocs trouxe às ruas vandalismo, depredação, ameaças e expressão através da violência 

– sob a afirmação de que só dessa maneira os pedidos da população seriam ouvidos. 

Sinhoretto (2002) apresenta que a força e a agressão ganham legitimidade a partir do 

momento em que a Justiça oficial falha na organização e solução dos conflitos cotidianos. 

Costa (2008), complementa: 

 

A violência não-estatal estaria fundada num longo lapso de tempo 

caracterizado pela incapacidade do Estado brasileiro monopolizar as ações 

coercitivas, ou seja, de tornar a utilização da violência algo oficial. Mais uma 

vez, é o “vazio político” deixado por um Estado impotente o que ensejaria a 

manifestação de formas de justiça não-estatais. (COSTA, 2008, p.79) 

 

Já Durkheim e Weber (apud Costa, 2008, p. 77) acreditam que estas formas de 

mobilização devem ser controladas – e até mesmo eliminadas – para que o Estado possa ser 

consolidado como a base da harmonia social. Helena Singer (2003) complementa ainda que 

se a população apoia atos violentos, a barbárie deixa de caracterizar apenas indivíduos 

agressivos e passa a englobar a sociedade em geral. (p. 232) 

É fato que para um movimento tomar dimensões maiores e conseguir avanços ele 

precisa do apoio de instituições e da mídia (relação que já foi discutida anteriormente). 

Porém, chamar a atenção da mídia e do Estado de forma negativa (com agressões, ameaças 

e destruição de patrimônio público) pode alterar o futuro e a imagem que um movimento 

passa. Através de ameaças e atos violentos, é perdida a credibilidade da luta devido à 

imagem de vandalismo e destruição – que, na maioria das vezes, não fazem parte da luta por 

ideais 

No movimento “Não é só por 20 centavos” – que foi predominantemente pacífico – 

sua veiculação teve tanta força quanto os movimentos seguintes que utilizaram de algum 

tipo de agressão para se firmarem. E, apesar das críticas de que o movimento não levou a 

nada, houve um mérito inegável graças ao questionamento do serviço público brasileiro que 

tomou dimensões mundiais e apareceu nas manchetes de vários jornais estrangeiros.  

Em contrapartida, as manifestações do “Ato Contra a Copa” – que teve presença 

marcante de ativistas dos Black Blocks – de certa forma perdeu seu espaço e seu respeito, já 

que contou com atos irregulares e até mesmo ilegais para protestar. Apesar do foco destes 

protestos e dos questionamentos levantados (desvio de dinheiro público, falta de atenção e 
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investimento na educação, saúde e transporte) serem importantes e urgentes para a 

sociedade brasileira, sua credibilidade foi questionada e acabou por enfraquecer uma luta 

que poderia ter ganhado maiores perspectivas. 

É claro que cada movimento tem sua particularidade, seu contexto, suas concepções 

e expectativas. Dessa forma, não deve-se generalizar e impor julgamentos sobre o que torna 

um movimento válido ou não. A cada realidade, país e debate muda-se, também, a forma de 

protestar. Entretanto, o bom senso é essencial na conduta e no direcionamento de todo 

movimento social, independente do que sua luta diz respeito.  

Já que um movimento social, em sua substância, procura pelo avanço e 

desenvolvimento da sociedade, é natural e indiscutível que o comportamento de 

manifestantes deveria prezar por um bom exemplo – com porte e atitudes condizentes com a 

sua proposta de melhoria da sociedade. Ainda, como pode um movimento ser considerado 

sério e com valor sendo que seus organizadores e participantes não têm respeito pelo 

patrimônio social e cultural, pelos indivíduos e pelo estado?   

É interessante ressaltar que, de forma geral, tanto a força policial quanto a violência 

de manifestantes não são bem vistas e, em sua maioria, tão pouco apoiadas. Tendo isto 

observado, fica a questão de porque a agressividade ainda se encontra tão presente na 

realidade dos movimentos sociais. 

Utopicamente o respeito mútuo entre manifestantes e policiais seria a resposta; mas, 

de maneira que isto seria uma evolução a longo prazo – envolvendo educação, política, 

cultura e consciência social – seria necessário, ao menos, um pontapé inicial para que em 

um futuro mais distante as pessoas possam expressar suas insatisfações sem medo de serem 

feridas e sem perturbar o sossego público ao mesmo tempo em que a polícia possa cumprir 

com seu dever sem que haja excesso de força ou exorbitância no uso de seu poder. 

 

Considerações Finais 

Após a exposição da evolução dos movimentos sociais para movimentos em rede, 

em sua relação/vínculo de longa data com as mídias, e sua definição em termos teóricos, 

ficou claro como há uma dependência mútua entre mídia e movimentos – e como os dois 

podem se influenciar e alterar as realidades um do outro. A evolução da tecnologia de 

comunicação está reformulando a operação das mídias e sua relação com as pessoas – e o 

desenvolvimento de novas redes sociais permitiu a abertura de novas possibilidades de 

organização, divulgação e mobilização. 
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Visto esta ligação, foi apontado como a mídia pode transformar e conduzir o 

raciocínio dos indivíduos e os caminhos de movimentos sociais devido ao seu poder 

discursivo. Apontou-se, ainda, a necessidade de uma observação mais crítica da mídia – já 

que esta utiliza da espetacularização da realidade para tornar-se mais atraente, levando 

temas como a violência e o medo à banalização.  

Com a discussão sobre a violência em si, foi apontado o que é a violência em seu 

sentido original e como ela é tratada nos grandes veículos de comunicação – reafirmando a 

indicação de que a mídia faz uso impróprio de termos, imagens e notícias em prol de maior 

audiência. Com isso melhor definido, foi possível apontar como esta violência torna-se 

presente nos movimentos sociais – e como ela é praticada por manifestantes e policiais. 

Com uma breve discussão sobre a conduta da polícia e de indivíduos que utilizam da 

agressividade para defenderem seus propósitos (segurança pública e luta social, 

respectivamente), foi feita uma pequena comparação entre movimentos pacíficos e de fúria 

– para, finalmente, chegar a uma possível solução a respeito dos confrontos vigentes.  

Apesar de não pontuar notas concludentes, é significativo observar que de forma 

egocêntrica e até mesmo infantil, os mesmos manifestantes que prezam por atos agressivos 

e violência também criticam e expõem a polícia – que retribui da mesma forma. 

Independente de que lado tenha iniciado confrontos, todos aqueles que aceitam e apoiam 

este tipo de atitudes devem estar cientes de que a violência será respondida com mais 

violência. E por mais que pareça ilusório ou fantasioso, as respostas para as lutas sociais 

devem ser encontradas através de elaboração de projetos, consciência social, perseverança e, 

principalmente, respeito ao próximo. 

E, ainda que cada movimento social dependa de um estudo de seu contexto para ser 

analisado ou mesmo julgado, a defesa de que a violência impõe respeito às lutas e 

manifestações torna-se irracional a partir do momento em que se vê conquistas que não 

utilizaram de nenhum tipo de força para chegarem ao sucesso. Mahatma Gandhi e sua 

trajetória para a independência da Índia169, que teve como maior discurso a “não violência”, 

é prova disso. 
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