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Apresentação 
Profa. Dra. Simone Antoniaci Tuzzo  

Linha de pesquisa Mídia e Cidadania  

 

 

Caros Leitores, 2016 marca a décima edição do Seminário de Mídia e Cidadania, um 

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

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

Para nós um grande orgulho! 

Um Congresso que se coloca como uma chance de espaço de discussão na área de 

Comunicação, Mídia e Cidadania e que no momento social atual do País e do mundo se firma 

como uma oportunidade de pensar criticamente, de refletir e de transformar. Essas são as marcas 

que vem sendo apresentadas em cada congresso e que neste se repete com muita propriedade. 

A Universidade não pode mais se colocar como espaço de repetição, mas sim e cada vez 

mais como espaço de transformação e é na ciência, nas pesquisas e nas discussões que isso se 

torna real. 

Os professores, alunos, pesquisadores de várias Instituições de Ensino Superior do 

Brasil se reúnem em Goiânia para expor seus trabalhos e suas ideias, mas vão além, se reúnem 

para debater o papel da comunicação no cenário que se apresenta. 

Os 39 trabalhos aceitos em cinco GTs, quais sejam: Jornalismo e Cidadania, que tem 

por objetivo discutir a imprensa e seus compromissos com a promoção da cidadania, a 

responsabilidade social do Jornalismo, a questão do interesse público e do interesse do público, 

além do jornalismo e a prestação de serviço de relevância social. Cidadania e Leitura Crítica da 

Mídia busca a discussão dos produtos midiáticos impressos ou eletrônicos a partir de uma 

análise contemporânea com o desenvolvimento de novas metodologias de análises qualitativas 

e quantitativas para procurar 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. 

Representações Sociais e Comunicação discute as imbricações teóricas e práticas da 

comunicação como suporte fundamental na divulgação, ampliação e consolidação das 
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representações sociais a partir da perspectiva de que toda representação é um sistema de crenças 

e valores. Mídia, Cidadania e Direitos Humanos traz a espetacularização e banalização da 

violência e do medo na mídia; o preconceito, a discriminação e a violência simbólica na mídia; 

a criança e o jovem, as representações simbólicas das minoridades sociais, a comunicação 

alternativa e exclusão social nos meios de comunicação de massa. E pro fim, partindo do 

pressuposto de que a ação no presente é uma forma de construir o futuro desejado, o processo 

comunicacional torna-se o elo capaz de consolidar o bem viver, este modo como entendemos e 

nos relacionamos com o mundo, o GT Comunicação, Transgressão e o Bem Viver coloca-se 

como espaço de discussão do tema.  

Este evento é a soma 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. 

Porém, ele agora precisa ter continuidade em cada leitor, em cada um que busca nos 

textos aqui publicados a sua fonte de pesquisa, informação e inquietação. É na esperança de 

que os trabalhos sejam continuados, que sejam fonte de inspiração para novas pesquisas que a 

alegria desta publicação se constitui. Assim, aqui fica registrado o nosso agradecimento e a 

nossa certeza de que juntos sempre buscaremos mais progresso e mais resultados para os 

pesquisadores, para as pesquisas, para as universidades, mas, sobretudo, para a sociedade. 
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 A Comunicação como ciência e suas possibilidades: a Esfera Pública de 

Habermas na análise de um jornal histórico1 
  

Alessandra Rodrigues Oliveira CURADO2 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás 

 

 

Resumo 

Este trabalho traz uma análise do cenário da comunicação diante de sua fragilidade epistêmica 

quanto às teorias ditas comunicacionais e propõe uma reflexão da esfera pública de Habermas 

aplicada ao primeiro jornal do Centro-Oeste brasileiro, A Matutina Meiapontense. Num 

primeiro momento é realizado um panorama da comunicação e a dificuldade dos pesquisadores 

na definição do seu objeto e suas configurações teóricas. Em seguida, uma compreensão da 

esfera pública traçada pelo filósofo Jürgen Habermas para a aplicação do conceito a um jornal 

histórico do interior do Brasil no século XIX. 

 

Palavras-chave: Comunicação; Teoria; Esfera Pública; Jornalismo; Goiás.  

 

 

Introdução 

Este texto é resultado de uma reflexão em sala de aula no curso de Mestrado acadêmico 

em Comunicação da Universidade Federal de Goiás durante a participação na disciplina de 

“Teorias da Comunicação”, ministrada pela professora Doutora Ana Carolina Rocha Pessoa 

Temer. A disciplina possibilitou uma abordagem dos diferentes paradigmas teóricos clássicos 

e contemporâneos do campo, percorrendo as correntes diversas desde a funcionalista, 

matemática-informacional, crítica, culturológica, linguística até os estudos do paradigma 

conflitual dialético da Escola Latino-Americana. 

Durante o curso, foi possível perceber as contribuições interdisciplinares, sobretudo 

das ciências sociais, na construção das demarcações teóricas que circundam o campo da 

comunicação, bem como as transformações históricas que tornaram o objeto comunicacional 

uma preocupação da comunidade acadêmica e científica.   

Este trabalho traz no primeiro capítulo uma reflexão sobre a dificuldade dos 

pesquisadores em definir a comunicação, pensar a comunicação em razão da natureza complexa 

do seu objeto. O que é negociável no campo da comunicação? Se o campo comunicacional é 

interdisciplinar, podemos abordar qualquer objeto com o pretexto de ser comunicação? A 

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

Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 06 a 08 de dezembro de 2016. 
2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFG. Possui formação em Comunicação 

Social/Jornalismo e especialização lato sensu em Metodologia do Ensino Superior. 
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proposta não é inferir respostas aos questionamentos ou esgotar o assunto, mas, sim, propor 

uma reflexão sobre a comunicação, suas teorias e complexidades. 

Em um segundo momento é analisado em particular o conceito de esfera pública, 

formado com base na construção reflexiva do teórico crítico, pertencente à Escola de Frankfurt, 

Jürgen Habermas, partindo da sua clássica obra “Mudança Estrutural da Esfera Pública” com o 

objetivo de conduzir o conceito ao analisar do primeiro jornal do Centro-Oeste brasileiro, A 

Matutina Meiapontense3, publicado em 1830 na cidade de Pirenópolis, Goiás. Neste trabalho a 

proposta será apenas refletir4 o conceito do filósofo e como possibilitar a adaptação da análise 

habermasiana a um jornal histórico do interior do Brasil - considerando que o contexto de 

Habermas se dá com base na observação dos jornais da Europa do mesmo século (XIX).  

 

O objeto comunicacional enquanto ciência. É possível definir a comunicação? 

Quando um pesquisador se insere no campo da comunicação, seja através dos cursos 

de graduação, especialização ou mestrado, ele não imagina que a configuração teórica da 

disciplina, a formação de um núcleo firme e das bases que compõem o cinturão protetor, 

preceituado pelo filósofo Imre Lakatos 5, ainda estão nos albores da construção científica. Ao 

penetrar no campo da comunicação no Brasil e na América Latina, principalmente, os 

pressupostos das chamadas “teorias da comunicação” ou, ainda, “paradigmas da comunicação” 

e, sobretudo, a grandeza do seu campo, levam o principiante pesquisador a pensar que a 

comunicação já é uma ciência definida, enraizada em conceitos já engendrados.  

 

Não é sem razão que aqueles que estão dando os primeiros passos na área 

encontrem dificuldades para entender a multiplicidade das escolas, correntes, 

tendências e novas teorias que deram, e continuam dando, os grandes rumos 

na discussão sobre os fenômenos da comunicação (TEMER e  NERY, 2013, 

p.7) 

                                                 
3 O jornal A Matutina Meiapontense é o objeto de estudo que norteará a construção da dissertação de mestrado da 

autora durante o curso de Mestrado em Comunicação da UFG. 
4 Esta proposta será analisada em profundidade durante a construção da dissertação de mestrado. 
5 Influenciado pela teoria do conhecimento de Karl Popper, e a dialética de Karl Marx e Hegel, Imre Lakatos, com 

formação em matemática, física e filosofia, foi um importante filósofo da ciência do século XX. Em sua obra 

“Falsificação e Metodologia dos Programas de Investigação Científica”, Lakatos constrói seu trabalho trazendo 

dois conceitos para o desenvolvimento dos programas de pesquisa: o núcleo duro e o cinturão protetor. A proposta 

de Lakatos era não pensar em teorias isoladas, mas em unidades teóricas mais abrangentes. Ao submeter aos testes, 

o núcleo firme da teoria ou pressuposto básico é protegido pelo cinturão que passa por processo de averiguação 

constante. A teoria central (presente no núcleo duro) permanece irrefutável, caso apareça uma anomalia qualquer 

será o cinturão protetor que sofrerá as reformulações. 
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  Ao notar que a comunicação, como uma ciência incipiente, ainda caminha para a 

definição do seu objeto e que tais conceituações ditas paradigmáticas têm raízes em outras 

ciências, como na sociologia, antropologia, matemática, filosofia e na psicologia, por exemplo, 

não contando com anseios tipicamente comunicacionais, o pesquisador se insere numa 

circunscrição de “crise de identidade”, pois a imaginada “ciência da comunicação” não compõe 

o rol das ciências já estabelecidas, ainda não falamos de uma “comunicologia”, como pretende 

o teórico tcheco-brasileiro Vilém Flusser (HANKE, 2007, p.85) acreditando que a comunicação 

merece sim o desenho de uma ciência própria.  

Os principais teóricos das chamadas teorias comunicacionais - como John Thompson 

ao estudar tempo e espaço em sua obra Mídia e Modernidade, Marshall McLuhan contribuindo 

com o conceito de Aldeia Global e Harold Lasswell demarcando o campo da comunicação de 

massa ao analisar o conteúdo e os efeitos dos meios – percebe-se que a mídia, um dispositivo6 

de produção de sentidos, torna-se central nos conceitos das teorias ditas comunicacionais. Esses 

e demais teóricos plantados no terreno volúvel da comunicação são pertencentes a outros 

campos, cuja ciência já dispõe do núcleo firme e do cinturão protetor  como a filosofia, a 

sociologia e demais demarcações científicas que não são a comunicação propriamente.  

Neste sentido, pode-se deduzir que a comunicação tem uma abordagem 

interdisciplinar, ela permeia por diversos campos da ciência. “Diversas teorias da comunicação 

nada mais fazem do que transpor tal configuração para o campo das ciências humanas (e 

sociais), como o exemplo de Lasswell deixou bem claro” (CHRISTINO, 2012, p.9). No âmbito 

da maioria das teorias consideradas comunicacionais as lacunas não foram de natureza 

especificamente comunicacional. O interesse dos cientistas era responder a perguntas de outras 

ciências e não preencher a cavidade no campo da comunicação.  

 

O processo inverso da comunicação 

Acontece que as reflexões sobre o campo especificamente comunicacional teve uma 

trajetória inversa das demais ciências. Enquanto nas ciências duras são criadas teorias para uma 

posterior experimentação, resultando numa aplicação prática, como ocorre, por exemplo, nos 

testes científicos da biologia e da química, as configurações teóricas da comunicação partem, a 

                                                 
6 “O conceito de dispositivos é produzido nas ciências sociais (Foucault), e, simultaneamente, nasce a partir de 

reflexões específicas do campo da comunicação (análise da imagem, cinema e televisão)” (FERREIRA, 2006, 

p.6). 
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princípio, da análise da prática profissional, como aflui nas habilitações do jornalismo, das 

relações públicas e da publicidade. É analisada nas teorias comunicacionais a complexidade da 

produção de sentidos da práxis na rotina profissional e não de uma teoria a ser aplicada na rotina 

produtiva dos “comunicólogos”. 

Os manuais das teorias da comunicação trazem um compilado de reflexões, muitas 

vezes nascidas da sociologia ou da ciência da linguagem, acerca da complexidade do objeto 

comunicacional. São obras tradicionais no meio acadêmico da comunicação e que ainda 

exercem autoridade entre a comunidade científica (docentes e discentes) que propõe 

compreender o objeto em questão por meio de uma análise da prática, rotina profissional. A 

clássica obra do sociólogo Mauro Wolf, “Teorias da Comunicação”7, retratando as funções dos 

meios de comunicação numa abordagem funcionalista, crítica e culturológica, confirma, para 

aqueles preocupados em definir o objeto comunicacional ou “cientistas” da comunicação, que 

essas conjunções teóricas são atávicas de outras reflexões de diferentes campos científicos, ou 

seja, são heranças teóricas de outras ciências e não da comunicação. O manual organizado pelo 

professor Luiz Martino8 também é outro exemplo. Ele traz uma análise historicista do 

pensamento comunicacional e suas correntes teóricas que ele denomina de “paradigmas”. 

Qualquer que seja a definição de comunicação, como se pode observar no raciocínio 

das diversas ciências já consagradas metodologicamente, ela precisa estar coerente ao método, 

ao modo de operar esta construção científica. É preciso falar de comunicação utilizando um 

método comunicacional. Para isso, além de a comunicação ser pensada como o objeto, ela 

também deve ser analisada como método. A fragilidade da episteme está, pois, na falta de uma 

teorização metodológica consistente e propriamente comunicacional. 

Sem pretender definir a ciência da comunicação, mas pensar como tal desenho 

metodológico pode ser construído, talvez o caminho para demarcar a comunicação e inseri-la 

no rol das ciências já formadas seja seguir para uma conceituação universal da comunicação a 

partir do seu aspecto ontológico (quais são as características que definem a comunicação, o que 

não pode faltar nesta conceituação?), pois “sua composição multidisciplinar envolve 

fundamentos e contribuições de outras ciências já solidificadas” (TEMER e  NERY, 2013, p.7). 

O fato é que a comunicação está em toda parte, presente nos anseios de outras ciências, no 

mundo acadêmico e no mundo social. Destarte, a partir da contemporaneidade, como McLuhan 

                                                 
7 Teorias da Comunicação. Presença, 1999. 
8 Teorias da comunicação: conceitos, escolas e tendências. Vozes, 2001. 
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acreditava que a sociedade caminhava no sentido da formação de uma Aldeia Global9, a 

comunicação direciona para a uma “comunicação” total, ou seja, se tornou o modo de vida em 

sociedade.  

A crise de identidade da comunicação, porém, é constante dentro do campo, mesmo 

na interpretação de pesquisadores já consagrados como Muniz Sodré, José Luiz Braga, 

Francisco Rüdiger e tantos outros estudiosos latino-americanos que abarcam os estudos na 

tentativa de aproximar de uma definição do objeto comunicacional.  

 

No Brasil, a expansão dos estudos sobre comunicação foi seguida, nos últimos 

tempos, da preocupação em definir seus métodos e objetos de investigação. 

Atualmente, passaram, inclusive, a ser mais numerosas as vozes da 

comunidade intelectual a reclamar um estatuto epistemológico de ciência para 

esses estudos. Solicita-se que a área se dê uma chance e, pelos menos, reflita 

sobre sua condição de saber, antes de pura e simplesmente descartar a ideia de 

que não haja uma ciência da comunicação (RÜDIGER, 2007, p.1). 

 

Os estudos da Comunicação no Brasil e na América Latina estão avançando e o 

processo comunicacional pode estar próximo de se configurar, podendo, num futuro não muito 

distante, formar seu núcleo duro protegido pelo seu cinturão de remodelação constante.  

 

A teoria da comunicação aplicada a um objeto histórico 

 

A interdisciplinaridade da comunicação 

No percurso para compreender as teorias da comunicação, na primeira parte deste 

texto, foi possível perceber que a comunicação é multidisciplinar (TEMER e NERY, 2013), ela 

é objeto nos mais diversos campos científicos. O conceito de interdisciplinaridade, porém, pode 

significar, de acordo com o pesquisador brasileiro José Luiz Braga, duas coisas: 

 

A primeira corresponde à percepção de que um campo de estudos hoje se vê 

inevitavelmente atravessado por dados, conhecimentos, problemas e 

abordagens concebidos e desenvolvidos em outras disciplinas e/ou 

tecnologias. Nesse caso, todos os campos de conhecimento são 

“interdisciplinares”, ou seja, não têm existência isolada, estanque. Assim a 

Física com relação à Matemática ou à Química, por exemplo; a Biologia com 

relação à Química e a Física; ambas com relação à Engenharia; etc. Um 

segundo sentido é o da referência a um espaço nítido de interface, em que um 

determinado âmbito de conhecimentos se faz na confluência de duas ou mais 

                                                 
9 Apesar de não ter se tornado uma Aldeia no sentido proposto por McLuhan, a sociedade se globalizou. 



 
X Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) 
Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

 
16 

 

disciplinas estabelecidas – por exemplo, a Psicossociologia, a Sociologia 

Jurídica, a Bioquímica (BRAGA, 2011, p.2). 

 

  Contudo, é preciso ter cuidado no que tange à amplitude da comunicação. A sua 

complexidade, não quer dizer que permita a investigação de qualquer objeto, como qualquer 

temática em relação à música, por exemplo. É possível estudar a música dentro da disciplina 

comunicação, porém, para que isso seja praticável enquanto ciência, é essencial que o 

pesquisador demarque o seu objeto no espaço, no campo da comunicação propriamente 

utilizando de metodologias que possibilitem investigar a partir de uma problemática 

comunicacional. Neste ponto, existe uma corrente forte de pesquisadores em comunicação no 

Brasil que debatem o assunto.  

 

Muitas pesquisas da área ocorrem nessas interfaces – Comunicação e Política, 

Comunicação e Educação, Comunicação e Cultura; Comunicação e diversas 

questões sociológicas, linguísticas, antropológicas, etc. Em todas estas áreas 

de pesquisa, uma questão se põe como fundamental para assegurar 

possibilidades de avanço de conhecimento em Comunicação e de contribuição 

comunicacional para as ciências humanas e sociais: o que há de 

comunicacional nessa interface? (BRAGA, 2011, p. 3 e 4).  

 

A pretensão da pesquisa de um objeto histórico dentro do campo da comunicação, como 

é a nossa proposta no programa de Mestrado em Comunicação da UFG, é um exemplo desta 

interdisciplinaridade. À primeira vista, por se optar em trabalhar com um objeto que demarca 

um determinado momento histórico - o primeiro jornal de Goiás, A Matutina Meiapontense, 

publicado em Pirenópolis entre os anos de 1830 e 1834 – a investigação afigura-se ao campo 

da ciência “história”. Contudo, a problemática que se pretende investigar – se o jornal como 

um dispositivo de mídia configurou-se como a primeira esfera pública do Centro-Oeste – se 

insere numa órbita que reúne conceitos debatidos (como a esfera pública, por exemplo) por 

teóricos no campo da comunicação. Outro ponto que delimita a temática do trabalho no terreno 

da comunicação é o próprio objeto, o jornal, como um dispositivo midiático. As próprias teorias 

da comunicação e do jornalismo são resultados de estudos a partir de objetos pertencentes à 

esfera da comunicação de massa, por exemplo, os jornais impressos, a televisão, a internet, o 

rádio e sua rotina de produção. Deste modo, trabalhar com um jornal impresso, apesar de ser 

uma materialidade histórica em razão da sua época, é trabalhar numa investigação inteiramente 

praticável no campo comunicacional.  
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Contexto histórico do objeto e a adequação à configuração teórica 

Como já observado, ao se demarcar um determinado objeto de pesquisa no campo da 

comunicação de massa e analisando seu conteúdo e interações, faz-se necessário dispor de uma 

abordagem interdisciplinar, especialmente com um objeto tão fortemente marcado pela 

perspectiva histórica e regional. Essas influências interdisciplinares serão vistas em suas 

possíveis contribuições, ao lado de formulações mais próximas ao viés comunicacional do 

objeto escolhido, tal como o de “esfera pública”, trabalhado por Habermas, ao estudar os 

estágios da imprensa a partir do século XVIII, sobre uma racionalidade comunicativa nos meios 

de comunicação, tais como os periódicos e jornais, seu papel de configuração de espaços sociais 

de discussão e debate, bem como as disputas, tensões e interesses de grupos diversos dentro 

desse universo.  

 

A esfera pública burguesa pode ser entendida inicialmente como esfera das 

pessoas privadas reunidas em um público; elas reivindicam esta esfera pública 

regulamentada pela autoridade, mas diretamente contra a própria autoridade, 

a fim de discutir com ela as leis gerais da troca na esfera fundamentalmente 

privada, mas publicamente relevante, as leis do intercâmbio de mercadorias e 

do trabalho social. (Habermas, 1984, p.42) 

 

Habermas desenvolve seu trabalho de compreensão da esfera pública a partir da análise 

do desenvolvimento do capitalismo na França, Alemanha e Inglaterra no século XVIII. Os 

primeiros jornais, conforme a análise da imprensa por Habermas, eram denominados de “jornais 

políticos” e, apenas uma parte das informações passava pelos “filtros” e era publicada - 

tornando-se público na esfera burguesa e, efetivamente participativa no espaço político na 

formação da opinião pública10.  

 

A opinião pública se forma na luta dos argumentos em torno de algo, não sem 

crítica, na aprovação ou rejeição, seja ela ingênua ou plebiscitariamente 

manipulada, em relação a pessoas, através do common sense [senso comum]. 

Por isso é que ela precisa ter por objeto antes a apresentação precisa dos fatos 

do que a pessoa dos governantes (HABERMAS, 1984, p.85).  

 

                                                 
10 Para conceituar a opinião pública, torna-se necessário buscar igualmente o trabalho do teórico Walter Lippmann 

que faz uma análise do debate da opinião pública a partir da observação da sociedade norte-americana. Para 

Lippmann, os “aspectos do mundo que têm a ver com o comportamento de outros seres humanos, na medida em 

que o comportamento cruza com o nosso, que é dependente do nosso, ou que nos é interessante, podemos chamar 

rudemente de opinião. As imagens na cabeça destes seres humanos, a imagem de si próprios, dos outros, de suas 

necessidades, propósitos e relacionamentos, são suas opiniões públicas” (LIPPMANN, 2008, p.40). 
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No âmbito de estudos dessa temática para os casos brasileiros, pelo fato de a imprensa 

ser instalada no país tardiamente e dentro de circunstâncias específicas, como analisado por 

José Marques de Melo em seu trabalho “História Social da Imprensa” (2003)  - apenas três 

séculos após a “descoberta” e exploração da colônia - há que se fazer problematizações de 

acordo com essas circunstâncias, levando em conta a complexidade da realidade brasileira e a 

especificidade do contexto regional. 

Portanto, ao se analisar um jornal no interior de Goiás do século XIX, quais as 

problemáticas específicas que poderão ser encontradas? Em que medida a configuração social 

daquela época e localidade – muito diversa dos casos clássicos europeus, analisados por 

Habermas – e seus elementos de constituição econômica, política e social poderão ser 

compreendidos enquanto uma esfera pública e esfera de circulação comunicacional?  

 Além da discussão crítica de Habermas, faz-se necessário também acessar outros 

estudos relevantes, que podem servir de cotejamento, tais como o trabalho de Michael 

Schudson, “Descobrindo a notícia” (publicado em 1978, traduzido no Brasil em 2010) que traz 

uma análise da história do jornalismo e da imprensa norte-americanos. Para Schudson, os 

“jornais são diretamente dependentes das forças de mercado. Eles apelam diretamente para a 

opinião popular” (SCHUDSON, 2010, p. 19), e esta consiste numa representação da esfera 

burguesa, a mesma delimitada pelo filósofo da Escola de Frankfurt. De acordo com o 

pesquisador, a imprensa do século XIX tinha um “injustificável” poder na formação da opinião 

pública (SCHUDSON, 2010, p.24).  

Entretanto, considerando a análise de Schudson, têm-se os desdobramentos históricos 

da imprensa num país de capitalismo avançado e historicamente dinâmico, os Estados Unidos. 

Como essas problemáticas se deram em um lugar diametralmente oposto, como o interior 

brasileiro do século XIX, ainda marcado fortemente pelas ligações escravocratas e formas quase 

feudais de relações sociais, políticas e econômicas? 

Para a discussão mais próxima, de casos nacionais, além das contribuições dos 

pesquisadores que fizeram um recorte histórico,  como Nelson Werneck Sodré e Juarez Bahia, 

o jornalista José Marques de Melo dedicou-se em sua obra “História Social da Imprensa”, 

relançada em 2006, especialmente ao desenvolvimento da imprensa no Brasil analisando, numa 

perspectiva sócio-cultural, os fatores de seu retardamento e sua  função como um meio de 

comunicação emergente. Essas compreensões já existentes, formuladas por pesquisadores 

brasileiros, vão nutrir a busca da identidade da esfera pública brasileira a partir de sua formação. 
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Analisar um objeto midiático e histórico, como é a proposta da dissertação de 

mestrado, com o intento de compreender o processo de interação comunicacional entre o Estado 

(representado em Goiás pelos atores do meio político), o mediador (o jornal A Matutina 

Meiapontense) e seu público leitor (assinantes e demais leitores diretos e indiretos), pode ser 

um caminho para compreender a formação da esfera pública a partir do acesso ao dispositivo 

comunicacional. 

 

A esfera pública em Goiás a partir da Esfera Pública de Habermas 

A Matutina Meiapontense foi o primeiro jornal impresso do Brasil Central. Inaugurada 

em cinco de março de 1830, o periódico circulou até o ano de 1834 com sede na cidade de Meia 

Ponte, atual Pirenópolis/GO. Seu acervo soma 526 edições ao longo dos quatro anos. A 

tipografia (equipamento que imprimia o jornal) foi adquirida no Rio de Janeiro pelo maior 

escravocrata de Goiás à época, Joaquim Alves de Oliveira, proprietário da fazenda Engenho de 

São Joaquim, conhecida hoje como “Fazenda Babilônia”, localizada nas imediações de 

Pirenópolis. As primeiras edições do A Matutina eram veiculadas duas vezes por semana, 

passando a ser editada, mais tarde, três vezes por semana. Além do interesse - exposto pelo 

editor em seu “prólogo”11 - de propagar a “cultura” na província dos sertões, A Matutina 

noticiava os acontecimentos regionais, nacionais e estrangeiros e registrava os atos do governo, 

funcionando também como o primeiro Diário Oficial de Goiás. A assinatura d’A Matutina era 

propiciada igualmente nas cidades de Cuiabá (MT) e São João Del Rei (MG)12, foi um jornal 

que circulou não só no Centro-Oeste, mas também em parte do Estado de Minas Gerais. Sua 

trajetória marcou o início da imprensa na região, uma ousadia que, sem dúvida, projetou 

Pirenópolis no cenário goiano como precursora da informação em todo o Estado.  

A Matutina delineou um espaço opinativo, definido pelo discurso do editor e do dono 

do jornal como representantes de uma classe burguesa letrada, capazes de influenciar a 

formação de uma opinião pública na representação de uma esfera pública, ainda incipiente, 

então desconhecida pelo centro político brasileiro. Em essência, imperava no país uma 

complexa sociedade em formação ordenada por líderes políticos autoritários e concentradores 

de poder13.  

                                                 
11 A Matutina Meiapontense, edição número 1, p.1, 5 de março de 1830. 
12 Levantamento realizado durante pesquisa no jornal A Matutina. 
13 MARTINS e LUCA (2012) em “História da Imprensa no Brasil”. 
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Assim posto, trabalharemos com o conceito de “esfera pública”, como já exposto, 

dentro da tradição de Jürgen Habermas. Particularmente, na perspectiva de análise das 

diferentes fases da criação histórica da imprensa em sua obra “Mudança Estrutural da Esfera 

Pública”, publicada em 1962.  Ou seja, irá se acessar esse conjunto de conceitos para investigar 

em que medida um jornal publicado poderá criar uma estrutura intermediária de relações 

discursivas, racionais e comunicacionais que mediam as relações entre o Estado, instituições, o 

espaço privado e as dinâmicas da vida política.  

 

As divisões em fases do modo de agir da imprensa de acordo com Habermas 

Para Habermas (2003), a imprensa já foi introduzida com o objetivo de manutenção 

de uma ordem social burguesa e funcionou como um mecanismo de formação da opinião 

pública por excelência. Neste sentido, para uma compreensão cronológica e analítica dos fatos 

faz-se importante atentar ao estudo do filósofo crítico sobre o desenvolvimento da imprensa e 

sua relação com a formação da esfera pública. Em seu trabalho, o autor faz uma divisão da 

imprensa em três fases: 1ª fase: imprensa informacional; 2ª imprensa literária ou de opinião e a 

3ª fase imprensa mercadológica. 

Na primeira fase da imprensa, Habermas (2003) define a folha informativa (o jornal) 

como um “produto vendável”, dando-lhe um caráter exclusivamente comercial. As oficinas 

produtoras de notícias eram construídas no modelo de pequenas empresas artesanais e, é nesta 

primeira etapa (século XVIII), que a imprensa emerge como uma “instituição” participativa do 

sistema capitalista. 

 

Os cálculos se orientam por princípios de uma maximização dos lucros, 

modesta, mantida nos tradicionais limites da primeira fase do capitalismo: o 

interesse do editor por sua empresa era puramente comercial. A sua atividade 

se limitava essencialmente à organização da circulação das notícias e a 

verificar essas próprias notícias (HABERMAS, 2003, p.213).  

 

O impulso, desta feita, era manobrado pela economia, através das relações dos editores 

com o governo e com os grandes empresários e industrialistas, que ofertavam anúncios 

publicitários. Apesar de o interesse em lucros, a recompensa era modesta, segundo o autor. A 

informação, a construção da notícia fornecida por esses periódicos eram sem nenhuma 

formulação reflexiva ou ideológica, era um jornalismo manipulativo e propagandístico. O 

leitor, na perspectiva do editor, é colocado em segundo plano, isso perdurou até o início do 

século XIX. 
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O jornalismo do primeiro estágio passou por uma transformação na sua política 

editorial, e nasce um novo período na estrutura da imprensa: a passagem para uma informação 

mais reflexiva, o jornalismo de opinião. O homem (burguês) foi adquirindo consciência da 

importância do conhecimento e de sua mediação para uma transformação na estrutura da esfera 

social. “A imprensa de informação evoluiu para uma imprensa de opinião e que um jornalismo 

literário passou a concorrer com a mera redação de avisos” (HABERMAS, 1984, p.214). Essa 

mudança para um jornalismo literário, de opinião, ocorrida já em meados do século XIX, 

apontava a imprensa como a instituição de um público debatedor preocupado em afirmar a sua 

função crítica “por isso, só secundariamente é que aí é investido capital, caso isso ocorra, para 

obter um retorno lucrativo” (ibidem, p.216). Naquele instante, a intenção de implantar a 

imprensa como uma instituição lucrativa é posta em segundo plano, a mola propulsora, o 

impulso, ao contrário da primeira fase, tornou-se ideológico e político e não mais comercial.  

Na Inglaterra, por exemplo, esse impulso ideológico era composto por homens com o 

desejo de combater a aristocracia do capital, ou seja, a desigualdade econômica, o poderio 

econômico concentrado apenas nesta classe privilegiada (a burguesia).  E, em todo o continente 

europeu, esse movimento literário do jornalismo derivava da iniciativa de homens cultos, 

escritores e burgueses. Todavia, muitas empresas que seguiram essa linha foram à falência; era 

um risco econômico produzir esse tipo de informação que, geralmente, vogava contra os 

princípios dos grandes empresários - que por sua vez não patrocinavam os jornais - e, 

principalmente, contra os do governo, que objetivava manter a sociedade “em ordem” como em 

questão.  

A segunda fase fora determinada também pela posição marcante do editor e redator-

chefe dos grandes periódicos. Na primeira fase “a relação entre o editor e o redator não se 

reduzia a uma mera relação empregatícia: muitas vezes este último participava do lucro.” E, em 

muitos jornais, “o redator era editor, dono da editora e gráfico” (HABERMAS, 1984, p.215). 

O redator e o editor passaram, na segunda fase, de uma figura única para profissionais 

independentes e foram separados do “departamento de finanças da empresa” sendo inseridos 

nas redações. É importante ressaltar que é nesta etapa que deu-se o início da profissionalização 

do jornalismo (na Europa) com a criação das “redações”. Era uma nova fase para a esfera 

pública, literária, que valorizava a participação do seu público e se desenvolveu através de sua 

politização, deixando de ser apenas um simples órgão de transporte de avisos, tornando-se uma 

espécie de mediadora potencialmente ativa, apoiada numa manifestação não-mercantil, mas 

com objetivações políticas e, claro, de buscar o poder. O jornalismo era, pois, opinativo e estava 
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em função do seu público debatedor, preocupado em afirmar a sua função política. Durante esta 

segunda etapa da imprensa disposta por Habermas para a interpretação da esfera pública, nasce 

em Goiás A Matutina Meiapontense, o que vale investigar é se as ideologias apregoadas pela 

imprensa literária da Europa refletem neste momento na Província do interior do Brasil e se o 

jornal propiciou o nascimento análogo de uma esfera pública.  

É com o estabelecimento do Estado burguês de Direito e com a legalização desta esfera 

ativa que os empresários da imprensa se aliviaram das “tensões” sobre a liberdade de expressão 

do pensamento e puderam reassumir as possibilidades de lucrar com a venda do produto: a 

informação. Há uma “reversão” da imprensa a partir de uma terceira fase (já na virada para o 

século XX): o jornal como empreendimento capitalista. Porém, este “retrocesso”, como 

denomina Habermas, é incrementado pelas novidades tecnológicas das tipografias mais 

modernas e pela intensificação de um mercado cada vez mais produtor. O jornal assume o 

caráter do empreendimento e produz espaço para os anúncios, oferecendo o leitor ao anunciante 

(SCHUDSON, 2010, p. 37), o objetivo da empresa volta a ser comercial e ela trabalha, neste 

período, majoritariamente para gerar lucros. A diferença desta terceira fase para a primeira é a 

sua intensidade proporcionada pela ascensão capitalista; de empresas artesanais a um potente 

empreendimento em massa com grandes retornos lucrativos. Habermas justifica essa 

transformação, partindo da análise que o interesse do privado modifica, estruturalmente, esta 

esfera pública.  

 

No percurso do jornalismo, de pessoas privadas que escreviam até os serviços 

públicos dos meios de comunicação de massa, a esfera pública se modifica 

mediante o de interesses privados, que nela conseguem presentificar-se de 

modo privilegiado (HABERMAS, 1984, p. 221).  

 

O jornalismo, enquanto uma atividade remunerada, se expande nesta terceira fase; 

apesar de a imprensa literária proporcionar o reconhecimento ao trabalho do editor, a 

profissionalização do jornalismo se efetiva neste estágio da imprensa empreendedora. Pode-se 

afirmar que tal expansão do jornalismo através do estudo quantitativo dos números de jornais 

existentes e suas tiragens durante boa parte do século XIX, encontrado em Nelson Traquina 

(2005). Segundo o autor, tal expansão da imprensa neste século formulou uma “época ouro” 

para o desenvolvimento do jornalismo.  

 

O número de jornais franceses aumentou de 49 em 1830, para 73 em 1867, 

para 220 em 1881 e 322 no início do século XX. As tiragens dos jornais 
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também sofreram um aumento notável durante o século: 34.000 em 1815, 

1.000.000 em 1867, 2.500.000 em 1880, e 9.500.000 em 1914 (TRAQUINA, 

2005, p. 35).   

 

A luta entre a informação e a opinião não foi a única que marcou a terceira fase do 

desenvolvimento da imprensa segundo a abordagem habermasiana. Neste estágio de larga 

expansão, surgiu a luta entre a imprensa e a publicidade, anunciando uma forma organizada da 

propaganda como instituições que fizeram da imprensa um instrumento de suas finalidades: o 

desenvolvimento desta imprensa em função do desenvolvimento capitalista.  

 

Conclusão 

Como já apresentado na primeira etapa deste artigo, a proposta não se conduziu a fim 

de exaurir a temática, complexa à primeira vista por envolver um objeto que permite a 

investigação em pelo menos dois campos da ciência (comunicação e história).  

A comunicação por ser um campo ainda em construção do seu objeto e definição dos 

seus métodos, é teorizada a partir de uma inversão. Enquanto as ciências já configuradas - como 

as ciências duras, por exemplo - partem de uma análise experimental e testes com remodelação 

constante para posteriormente aplicar à prática, as teorias da comunicação são resultados de 

uma análise da rotina profissional, na observação de como processo comunicativo e seus atores 

reagem em sua rotina de produção e reprodução, ou seja, as teorias são demarcadas de acordo 

com a ação e reação dos meios de comunicação. 

A proposta deste trabalho foi apresentar as configurações teóricas na análise de um 

documento histórico possibilitando suas inquietações para o campo da comunicação. Ao 

proceder à análise do objeto - o jornal A Matutina Meiapontense que será realizado durante 

construção da dissertação de mestrado para o Programa de Pós-Graduação em Comunicação da 

UFG -  e da formação teórica da esfera pública estudada pelo filósofo Jürgen Habermas 

objetivou mostrar a possibilidade de investigar uma problemática comunicacional com base em 

reflexões teóricas já estruturadas, apesar de o objeto pertencer a uma classificação dentro da 

história.  
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Resumo 

Um dos objetivos das autoras com este artigo é fazer o recorte de gênero e ajustar a análise à 

prática de Jornalismo Investigativo realizada pelas mulheres jornalistas. Decidiu-se, então, 

como exercício em sala de aula, da disciplina Jornalismo Especializado em J.I, ministrada na 

UFG em 2016, segundo semestre, fazer um panorama sobre o tema e sobre as mulheres que 

fazer jornalismo investigativo no Brasil. A apresentação do resultado deste levantamento 

constitui-se no objetivo das autoras. Do dia 8 de setembro a 17 de outubro, foi realizado um 

levantamento sobre as mulheres que fizeram jornalismo investigativo no Brasil desde o ano 

2000. A amostra de cem jornalistas foi retirada, principalmente, de premiações de reportagens 

investigativas nacionais, cujas bancas prestaram o serviço de avaliar os trabalhos nos 

parâmetros do jornalismo investigativo, entre elas o Prêmio ExxonMobil de Jornalismo, o 

Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos e o Prêmio Tim Lopes de 

Jornalismo Investigativo. As repórteres listadas que não foram contempladas nas premiações 

consultadas vieram diretamente dos portais de jornalismo investigativo na internet, como a 

Agência Pública, a Repórter Brasil e o Ponte Jornalismo. Um dos principais resultados é que 

essas profissionais existem, porém em concentradas na região sudeste, e são invisíveis. 

 

Palavras-chave: Jornalismo Investigativo, jornalismo de imersão, mulheres jornalistas. 

 

 

Introdução 

No atual momento da prática do jornalismo brasileiro, e também no mundo, há uma 

espécie de clamor pela formação e pelo aprimoramento nos processos investigativo, como 

forma de contrapor ao jornalismo declaratório e pouco comprometido com a apuração das 

informações. Esse jornalismo permanece no campo das constatações e das versões. No entanto, 

desde o final dos anos 1990, na primeira década deste século, o jornalismo investigativo vem 

ganhando status de objeto de análise, na academia, como a tese de Cleofe Monteiro (2005) e de 

organização social numa perspectiva de atuação no mercado, como a criação, em 2002, da 

Abraji – Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Esta última tem atuado de forma 

articulada a organizações internacionais de jornalismo investigativo, promovido uma intensa 

relação com estudantes de jornalismo por meio de cursos e capacitações; realiza anualmente o 

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

Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 06 a 08 de dezembro de 2016. 
15 - Graduanda de Jornalismo pela UFG. 
16 - Professora de Jornalismo da UFG, titular da disciplina Jornalismo Especializado em Jornalismo Investigativo. 
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Encontro de Jornalismo Investigativo e promove eventos, prêmios, tudo voltado para o estímulo 

e aprimoramento do J.I. 

Segundo Fortes (2005), somente após o período da ditatura militar no Brasil que tornou-

se possível a prática da investigação jornalística. Foi marcadamente na era Collor que aconteceu 

o chamado boom das reportagens oriundas de uma prática investigativa. Para o jornalista 

 

A criação da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), em 

2002, foi um salto evolutivo nesse processo. É uma instituição de jornalistas, 

desvinculada dos diversos interesses das empresas de comunicação. 

Associações desse tipo estão espalhadas pelo mundo todo, das Filipinas à 

Dinamarca, com o objetivo comum de sistematizar práticas e conhecimentos 

ainda dispersos do jornalismo investigativo (FORTES, 2005, P. 10). 

 

Percebe-se, então, o avanço em quantidade e qualidade das reportagens e de livros 

reportagem oriundos da investigação jornalística hoje associada ao campo do Jornalismo de 

Dados como elemento técnico para fortalecer as investigações por meio de quebra e tratamento 

de dados disponíveis nas redes virtuais de informação.  

Pois bem, neste contexto de franca ampliação no Brasil, coube-nos, neste artigo, fazer 

o recorte de gênero e ajustar a análise à prática de J.I. realizada pelas mulheres jornalistas. 

Decidiu-se, então, como exercício em sala de aula, da disciplina Jornalismo Especializado em 

J.I, ministrada na UFG em 2016, segundo semestre, fazer um panorama sobre o tema e sobre 

as mulheres que fazer jornalismo investigativo no Brasil. A apresentação do resultado deste 

levantamento constitui-se no objetivo das autoras com este artigo. 

Pouco foi discutido sobre a problemática relação entre a mulher jornalista e a prática do 

jornalismo investigativo, que desafia sua esperada passividade ao confrontar autoridades 

durante a apuração e após a publicação, sobrecarrega a sua já exaustiva tripla jornada com o 

tempo e dedicação que a investigação exige. Espera-se, no imaginário social e na prática, o 

questionamento pelo editor sobre a capacidade das mulheres jornalistas na definição da pauta 

da investigação e desconfia-se de sua credibilidade e obtenção das informações enquanto um 

corpo sexualizado. Ou seja, para a mulher fazer jornalismo investigativo, há que superar as 

desigualdades de gênero que permeiam as redações, as corporações e o meio jornalísticos. 

 

Imersão feminina 

 Uma problematização sobre as jornalistas investigativas no Brasil reside na análise das 

condições em que “tem se dado a prática do jornalismo de imersão por profissionais 
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pertencentes ao grupo que mais tem ascendido na imprensa brasileira” (TEMER; ASSIS; 

SANTOS, 2013, p. 76). Considerando-se a atual maioria feminina nas redações e o fato de o 

jornalismo investigativo impor uma prática imersiva, que, segundo Suzuki Jr. apud Temer, 

Assis e Santos (2013, p. 80), também exige “muitas entrevistas, muito bate-pé de repórter, 

pesquisa em arquivos, exaustiva investigação dos fatos, levantamento de dados”, deduz-se que 

há uma diferença de condições para que as mulheres possam praticar o Jornalismo Imersivo. 

 As autoras, para compor suas análises, entrevistaram com seis mulheres jornalistas que 

produziram reportagens especiais e/ou utilizaram técnicas do jornalismo imersivo – que nós 

consideramos e nominamos investigativo –, priorizando a questão de gênero nos desafios da 

prática desse modelo de jornalismo.  

 

Nesse contexto pouco favorável, uma das entrevistadas verbalizou elementos 

implícitos em outras respostas: as mulheres jornalistas usam menos a imersão 

na reportagem por causa de sua condição feminina. Trata-se de uma visão 

ideologizada da mulher, na qual os papéis de mãe e esposa são motivos para 

evitar a prática, que exige afastamento do convívio familiar ou, então, implica 

em riscos aos quais não devem se expor pela condição de gênero. (TEMER; 

ASSIS; SANTOS, 2013, p. 87) 

 

O cenário dos desafios da mulher jornalista foi denunciado. Entretanto, uma solução 

apontada pelo estudo esteve presente desde a estruturação das pautas da análise: “O número 

crescente de mulheres nas chefias incentiva a atuação feminina na reportagem especial e no uso 

do método de imersão” (2013, p. 89). Esse estímulo tem resultado no aumento de reportagens 

investigativas feita por mulheres, porém ainda invisíveis no conjunto da produção jornalística 

brasileira. 

 

Premiação de mulheres 

 Outra forma de verificar a presença feminina no jornalismo investigativo, adotada pelas 

autoras foi a consulta aos resultados do Prêmio ExxonMobil de Jornalismo (antigo Prêmio 

Esso), que só consolidou a premiação de mulheres jornalistas a partir do ano 2000. De 1960 a 

1980, por exemplo, a premiação só contemplou uma mulher, “apesar da revolução sexual 

feminina, do movimento feminista, da descoberta da pílula anticoncepcional, do ingresso 

maciço das mulheres no mercado de trabalho” (SANTOS, 2014, p. 8). 

 Como constatou Santos (2014), na década de 80 também houve apenas uma premiação 

feminina na categoria principal. Já nos anos 1990, uma mulher jornalista pela primeira vez foi 
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premiada individualmente, enquanto uma assinou como autora principal e mais três 

participaram da equipe vencedora do prêmio.  

 Mas foi a partir do século XXI que a presença feminina passou a predominar no mais 

importante prêmio de jornalismo brasileiro. De 2000 a 2013, dos 14 prêmios entregues, oito 

contemplaram mulheres: três reportagens com autoria única, quatro com autoria principal e uma 

com mulheres entre a equipe. “Embora a feminização das redações venha ocorrendo desde os 

anos 50”, “essa participação acontece tardiamente” (SANTOS, 2014, p. 10). Certamente a 

condição de existência da mulher no mundo do trabalho com remuneração menor que a dos 

homens, com a responsabilidade naturalizada pelo cuidado doméstico, do filhos e dos idosos, 

são elementos que interferem na realidade das jornalistas. 

 

Subjetividade feminina 

 A subjetividade feminina também foi alvo de investigação na cobertura jornalística. 

Para tanto, Temer e Santos (2016) retornam às stunt girls, mulheres jornalistas que utilizavam 

disfarces ou performances na produção de suas reportagens da segunda metade do século XIX 

ao início do século XX, nos Estados Unidos. Sob o disfarce, o plano era observar e vivenciar 

situações e obter fontes e documentos que a identidade de repórter não as ofereceria. Estratégias 

“hoje consideradas o embrião do jornalismo investigativo” (TEMER; SANTOS, 2016, p. 3). O 

estudo também se baseou em entrevistas com mulheres que produziram reportagens 

aprofundadas. 

 

Há repórteres que, como as stunts, se disfarçam em busca de uma boa 

reportagem. “Já fui gari, para falar da terceirização do serviço, já fiz curso de 

bolos para empregadas domésticas para saber da vida delas, já fui assistente 

de professora, já fiquei uma tarde inteira fingindo que era acompanhante de 

um doente em um posto de saúde.” As situações colocadas pela entrevistada 

mostram que as mulheres ousam na profissão, porém, são situações em que a 

presença feminina é mais culturalmente naturalizada (professora, empregada 

doméstica). (TEMER; SANTOS, 2016, p. 11) 

 

 As autoras contextualizam as três ondas da luta feminista: a primeira representada pela 

participação das mulheres nos movimentos abolicionista, trabalhista e sufragista; a segunda nas 

décadas de 1960 e 70, promovida pela produção intelectual da geração pós-segunda guerra 

mundial, que assumiram o comando de casa e entraram no mercado de trabalho; e a terceira 

caracterizada pela revisão do movimento, “não mais pautado pela igualdade entre os sexos e 

sim no feminismo de diferença” (2016, p. 8). 
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 A subjetividade feminina da jornalista foi constituída através da multiplicidade das 

forças de dominação e sujeição ligadas a instituições, além da força da globalização, que 

perpassa as instâncias de constituição dos sujeitos e suas subjetividades (TEMER; SANTOS, 

2016). Entretanto, as relações de gênero nas redações não refletem a evolução feminista: 

 

A máxima entre os profissionais do jornalismo é que quem é jornalista o é 24 

horas por dia, está sempre em busca da notícia. Aquele que não se dedica à 

profissão integralmente, não faz parte do rol dos eleitos. Por isso, para um 

bom trabalho, é preciso uma entrega total, o que para a mulher pode 

representar um desafio maior diante da dupla jornada. (TEMER; SANTOS, 

2016, p. 11) 
 

  

Dessa forma, a ausência da discussão de gênero na formação de jornalista é um sinal de 

alerta para a urgente necessidade de a academia assumir seu papel como problematizadora dessa 

realidade. Pois há outros elementos que envolvem essa questão e que permanecer interditados 

como o assédio sexual e moral nas redações, a violência de gênero e a linguagem jornalístico 

influenciada pelo machismo e pelo patrimonialismo. Há, também, as questões étnico raciais, 

também pouco problematizadas na prática jornalística. 

 

Levantamento de dados e resultados 

 Do dia 8 de setembro a 17 de outubro, foi realizado um levantamento sobre as mulheres 

que fizeram jornalismo investigativo no Brasil desde o ano 2000. Uma amostra de cem 

jornalistas foi retirada, principalmente, de premiações de reportagens investigativas nacionais, 

cujas bancas prestaram o serviço de avaliar os trabalhos nos parâmetros do jornalismo 

investigativo, entre elas o Prêmio ExxonMobil de Jornalismo, o Prêmio Jornalístico Vladimir 

Herzog de Anistia e Direitos Humanos e o Prêmio Tim Lopes de Jornalismo Investigativo. As 

repórteres listadas que não foram contempladas nas premiações consultadas vieram diretamente 

dos portais de jornalismo investigativo na internet, como a Agência Pública, a Repórter Brasil 

e o Ponte Jornalismo.  

 Os dados coletados foram dispostos em uma planilha pública (apêndice 1), que leva em 

conta onde vive atualmente cada mulher apontada e em que organização atua hoje, com ou sem 

prática de jornalismo investigativo. O levantamento também inclui a reportagem, disponível na 

internet ou não, que classificou a jornalista como investigativa, além de curiosidades sobre 

prêmios, veículos em que praticou jornalismo investigativo e/ou livros-reportagem. A intenção 
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é que se construa coletivamente um banco de dados para suprir a falta de representatividade 

apontada pelas jornalistas entrevistadas por Temer, Assis e Santos (2013, p. 88): “Elas 

reconhecem que, embora não haja muitas referências a mulheres que tenham se destacado com 

o uso do método de imersão, sua prática oferece vantagens para o trabalho de investigação 

jornalística.” 

São Paulo lidera o ranking dos estados onde mais vivem as jornalistas investigativas, 

com 36%, seguido por 21% delas no Rio de Janeiro. A liderança do eixo intelectual, cultural e 

econômico do Brasil não surpreende, nem o terceiro lugar do Distrito Federal (19%), centro das 

principais pautas de investigação no jornalismo. A novidade é Pernambuco, com 11% ou onze 

mulheres da amostra de cem jornalistas selecionadas no levantamento. Do Diário de 

Pernambuco ou do Jornal do Commercio, as pernambucanas destacaram-se em todas as 

premiações pesquisadas.  

 As capitais são as cidades que mais abrigam essas mulheres. Depois de São Paulo, Rio 

de Janeiro, Brasília e Recife, Belo Horizonte entra para o top five. Ficam fora Belém e Fortaleza, 

com 2% cada, além de Curitiba, Porto Alegre e Goiânia, com apenas uma jornalista 

investigativa. Cidades do interior somam 5%, sobrando uma jornalista da BBC Brasil que 

atualmente vive em Londres. 

A geopolítica das reportagens investigativa feita por mulheres segue a tendência da 

concentração nos centros urbanos e de maior desenvolvimento no país. Isso permite-nos 

deduzirmos uma relação entre as maiores possibilidades de superação das desigualdades de 

gênero nos grandes centros, onde supõe-se a existência de mecanismos e equipamentos que 

combatam o preconceito e a desigualdade; onde a pluralidade e polissemia podem atuar em 

favor da autonomia das mulheres profissionais e, também, oferecer oportunidades mais 

concretas a elas.  

 Dessas jornalistas, 53% trabalham em jornais impressos, seguidas de 18% em portais 

de notícias ou reportagens na internet. Em revista, TV e rádio, 6%, 5% e 2%, respectivamente. 

Dez mulheres migraram para assessorias de comunicação, enquanto três se aposentaram, mas 

não necessariamente deixaram a área. Duas atuam hoje em universidades. Saber onde elas estão 

e que existem é o começo de uma catalogação que deve se aprofundar em outros trabalhos. 

Uma das formas de explorar os dados da planilha é analisar os temas das reportagens e os 

métodos de investigação utilizados. Certamente, essa análise mais aprofundada poderá fornecer 

novos elementos para compreender a subjetividade das mulheres e as condições em que 

realizam as investigações. 
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Conclusão 

 Em um primeiro momento, a meta de listar cem mulheres jornalistas parecia insuficiente 

para oferecer um panorama da prática do jornalismo investigativo no Brasil. Conforme os 

números se aproximavam da proposta, foi observada uma repetição desses nomes entre as 

premiações e portais da internet analisados e a dificuldade em localizar novas jornalistas.  

 A primeira hipótese foi a de que se conseguiu encerrar o número de repórteres 

investigativas do Brasil no levantamento. Entretanto, depois de apresentado pela primeira vez, 

mais nomes surgiram por indicação do público. Assim, admite-se que a pesquisa privilegiou 

fontes consagradas, com natural vício de nomes, quase não considerando fontes alternativas, 

como produtos de Trabalhos de Conclusão de Curso, reportagens financiadas por concursos ou 

produções investigativas que por inúmeros motivos não tiveram visibilidade. 

 Contudo, se o número de cem jornalistas investigativas é pouco diante da prática que 

existe no Brasil, paradoxalmente é grande comparado ao que conhecemos de brasileiras que 

fizeram jornalismo investigativo. O levantamento não pretende encerrar o panorama, mas 

oferecer referências para uma melhor representatividade feminina no jornalismo de qualidade. 
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APÊNDICE I 

100 jornalistas premiadas em J. I. – 2000 a 2016 

NOME 

VEÍCUL

O  MEIO CIDADE UF REPORTAGEM OBSERVAÇÃO 

Adriana Araújo 

Jornal da 

Record TV São Paulo SP 

https://www.youtube.com/w

atch?v=gzTsyRqjwNY  

Vladimir Herzog (2008); 

Âncora do Jornal da 

Record 

Adriana Guarda 

Jornal do 

Commerci

o Jornal Recife PE 

http://especiais.jconline.ne1

0.uol.com.br/documento-

suape-2015/ 

Prêmio Esso Regional 

Norte/Nordeste (2015) 

Adriana Negreiros Piauí Revista São Paulo SP 

https://medium.com/brio-

stories/a-travessia-

2a73627a9947#.mn1868ybj  

Brio Stories; Claudia; 

Playboy; Freelancer 

Adriana Vasconcelos PSDB 

Assessor

ia Brasília DF 

"Mordomias nos três 

poderes" O Globo; Bipys 

Alana Rizzo Época Revista São Paulo SP 

http://epoca.globo.com/temp

o/noticia/2016/04/document

os-do-sni-mostram-

corrupcao-da-odebrecht-na-

decada-de-1980.html  

Prêmio Esso Regional 2 

(2008); Estado de Minas; 

Correio Brasiliense; 

Estadão; Veja; Abraji; Iris 

Rezende 

Alice Maciel 

Agência 

Pública Portal 

Belo 

Horizonte MG 

http://apublica.org/2015/07/

a-arte-de-ignorar-a-natureza/  Estado de Minas 

Aline Beckstein TV Brasil TV São Paulo SP 

http://tvbrasil.ebc.com.br/ca

minhosdareportagem/episod

io/a-pele-negra  

Menção Honrosa do 

Vladimir Herzog (2013, 

2014) 

Aline Rodrigues 

Aqui 

Notícias Jornal São Paulo SP 

https://www.youtube.com/w

atch?v=Gma9yQoVBWU  

TCC; Valério Luiz; 

Mackenzie 

Ana Aranha 

Repórter 

Brasil Portal São Paulo SP 

http://apublica.org/2015/02/

ninguem-os-ouviu/  

Agência Pública; Época; 

Repórter Brasil; 

Reportagem 3x4; 

Freelancer 

Ana Beatriz Magno O Dia Jornal 

Rio de 

Janeiro RJ "Os brinquedos dos anjos" 

Prêmio Esso de 

Reportagem (2008); 

Correio Brasiliense; 

Revista Darcy; Menção 

Honrosa do Vladimir 

Herzog (2007) 

Ana Maria Campos 

Correio 

Brasiliense Jornal Brasília DF "O poder da terra" 

Prêmio Esso Regional 

Centro-Oeste (2013) 

Ana Pompeu 

Correio 

Brasiliense Jornal Brasília DF 

http://www.premiovladimirh

erzog.org.br/arquivo/mapa_

da_ditadura_em_braslia___a

na_pompeu_2014_10_20_1

4_14_13.pdf 

Menção Honrosa do 

Vladimir Herzog (2014) 

Andrea Dip 

Agência 

Pública Portal São Paulo SP 

http://apublica.org/2014/05/

hq-meninas-em-jogo/ 

HQ-reportagem; Prêmio 

Tim Lopes de Jornalismo 

Investigativo (2014) 

https://www.youtube.com/watch?v=gzTsyRqjwNY
https://www.youtube.com/watch?v=gzTsyRqjwNY
http://especiais.jconline.ne10.uol.com.br/documento-suape-2015/
http://especiais.jconline.ne10.uol.com.br/documento-suape-2015/
http://especiais.jconline.ne10.uol.com.br/documento-suape-2015/
https://medium.com/brio-stories/a-travessia-2a73627a9947#.mn1868ybj
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https://medium.com/brio-stories/a-travessia-2a73627a9947#.mn1868ybj
http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/04/documentos-do-sni-mostram-corrupcao-da-odebrecht-na-decada-de-1980.html
http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/04/documentos-do-sni-mostram-corrupcao-da-odebrecht-na-decada-de-1980.html
http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/04/documentos-do-sni-mostram-corrupcao-da-odebrecht-na-decada-de-1980.html
http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/04/documentos-do-sni-mostram-corrupcao-da-odebrecht-na-decada-de-1980.html
http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/04/documentos-do-sni-mostram-corrupcao-da-odebrecht-na-decada-de-1980.html
http://apublica.org/2015/07/a-arte-de-ignorar-a-natureza/
http://apublica.org/2015/07/a-arte-de-ignorar-a-natureza/
http://tvbrasil.ebc.com.br/caminhosdareportagem/episodio/a-pele-negra
http://tvbrasil.ebc.com.br/caminhosdareportagem/episodio/a-pele-negra
http://tvbrasil.ebc.com.br/caminhosdareportagem/episodio/a-pele-negra
https://www.youtube.com/watch?v=Gma9yQoVBWU
https://www.youtube.com/watch?v=Gma9yQoVBWU
http://apublica.org/2015/02/ninguem-os-ouviu/
http://apublica.org/2015/02/ninguem-os-ouviu/
http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/mapa_da_ditadura_em_braslia___ana_pompeu_2014_10_20_14_14_13.pdf
http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/mapa_da_ditadura_em_braslia___ana_pompeu_2014_10_20_14_14_13.pdf
http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/mapa_da_ditadura_em_braslia___ana_pompeu_2014_10_20_14_14_13.pdf
http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/mapa_da_ditadura_em_braslia___ana_pompeu_2014_10_20_14_14_13.pdf
http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/mapa_da_ditadura_em_braslia___ana_pompeu_2014_10_20_14_14_13.pdf
http://apublica.org/2014/05/hq-meninas-em-jogo/
http://apublica.org/2014/05/hq-meninas-em-jogo/
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Andreza Matais 

Estado de 

S. Paulo Jornal Brasília DF 

http://www1.folha.uol.com.

br/poder/2011/05/915899-

palocci-multiplica-por-20-

seu-patrimonio.shtml  

Prêmio Esso (2011); Bipys; 

Folha de S. Paulo 

Anelize Moreia 

Rádio 

Brasil 

Atual Rádio São Paulo SP 

https://soundcloud.com/rede

brasilatual/sets/dores-do-

parto 

Menção Honrosa do 

Vladimir Herzog (2013) 

Ângela Belfort 

Jornal do 

Commerci

o Jornal Recife PE 

http://jconline.ne10.uol.com.

br/canal/economia/pernamb

uco/noticia/2016/07/05/malh

a-ferroviaria-sofreu-

desmonte-240509.php 

Prêmio Esso Regional 

Nordeste (2001) 

Angelina Nunes ESPM 

Universi

dade 

Rio de 

Janeiro RJ 

http://memoria.oglobo.globo

.com/jornalismo/premios-

jornalisticos/os-homens-de-

bens-da-alerj-8876006 

Bipys; Prêmio Esso 

Regional 3 (2009); Prêmio 

Esso (2004); Prêmio Esso 

Regional Sudeste (2000); O 

Globo; Mulheres 50 mais; 

Abraji 

Anne Vigna 

Agência 

Pública Portal 

Rio de 

Janeiro RJ 

http://apublica.org/2015/02/

o-sol-nasce-para-todos-mas-

nao-com-essa-vista/  

Correspondente francesa; 

Le Monde Diplomatique 

Carla Rocha O Globo Jornal 

Rio de 

Janeiro RJ 

http://memoria.oglobo.globo

.com/jornalismo/premios-

jornalisticos/os-brasileiros-

que-ainda-vivem-na-

ditadura-8875236 

Bipys; Prêmio Esso 

Regional 3 (2009); Prêmio 

Esso (2004) 

Cássia Almeida O Globo Jornal 

Rio de 

Janeiro RJ 

http://memoria.oglobo.globo

.com/jornalismo/premios-

jornalisticos/terceirizaccedil

atildeo-que-mata-9919009 

Prêmio Esso de 

Reportagem (2015); 

Prêmio Esso de Informação 

Econômica (2003); 

Vladimir Herzog (2003) 

Cátia Seabra 

Folha de 

S. Paulo Jornal Brasília DF 

"O patrimônio e as 

consultorias que derrubaram 

Palocci" Prêmio Esso (2011); Bipys 

Christiane Samarco 

Senado 

Federal 

Assessor

ia Brasília DF "Golpe nas vítimas da Gol" 

Prêmio Esso Regional 3 

(2007); O Estado de S. 

Paulo 

Ciara Carvalho 

Jornal do 

Commerci

o Jornal Recife PE 

http://www2.uol.com.br/JC/

especial/noronha/  

Prêmio Esso Regional 

Norte/Nordeste (2011) 

Claudia Lamego 

Editora 

Record 

Assessor

ia 

Rio de 

Janeiro RJ 

"Mordomias nos três 

poderes" Bipys; O Globo 

Cláudia Satafle 

Valor 

Econômic

o Jornal Brasília DF 

http://www.valor.com.br/cul

tura/2783388/mae-de-todas-

crises-do-brasil  

Prêmio Esso de Informação 

Econômica (2012) 

Conceição Freitas 

Aposentad

a 

Aposenta

da Brasília DF 

http://blogdaconceicaofreita

s.blogspot.com.br/2007/08/a

mores-possveis-3_26.html  

Prêmio Esso (2006); 

Correio Brasiliense; Banca 

da Conceição 

Cristiane de Cássia 

Print 

Comunica

ção 

Assessor

ia Itaipuaçu RJ 

http://memoria.oglobo.globo

.com/jornalismo/premios- Bipys; O Globo 

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2011/05/915899-palocci-multiplica-por-20-seu-patrimonio.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2011/05/915899-palocci-multiplica-por-20-seu-patrimonio.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2011/05/915899-palocci-multiplica-por-20-seu-patrimonio.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2011/05/915899-palocci-multiplica-por-20-seu-patrimonio.shtml
https://soundcloud.com/redebrasilatual/sets/dores-do-parto
https://soundcloud.com/redebrasilatual/sets/dores-do-parto
https://soundcloud.com/redebrasilatual/sets/dores-do-parto
http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/economia/pernambuco/noticia/2016/07/05/malha-ferroviaria-sofreu-desmonte-240509.php
http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/economia/pernambuco/noticia/2016/07/05/malha-ferroviaria-sofreu-desmonte-240509.php
http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/economia/pernambuco/noticia/2016/07/05/malha-ferroviaria-sofreu-desmonte-240509.php
http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/economia/pernambuco/noticia/2016/07/05/malha-ferroviaria-sofreu-desmonte-240509.php
http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/economia/pernambuco/noticia/2016/07/05/malha-ferroviaria-sofreu-desmonte-240509.php
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/os-homens-de-bens-da-alerj-8876006
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/os-homens-de-bens-da-alerj-8876006
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/os-homens-de-bens-da-alerj-8876006
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/os-homens-de-bens-da-alerj-8876006
http://apublica.org/2015/02/o-sol-nasce-para-todos-mas-nao-com-essa-vista/
http://apublica.org/2015/02/o-sol-nasce-para-todos-mas-nao-com-essa-vista/
http://apublica.org/2015/02/o-sol-nasce-para-todos-mas-nao-com-essa-vista/
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/os-brasileiros-que-ainda-vivem-na-ditadura-8875236
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/os-brasileiros-que-ainda-vivem-na-ditadura-8875236
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/os-brasileiros-que-ainda-vivem-na-ditadura-8875236
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/os-brasileiros-que-ainda-vivem-na-ditadura-8875236
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/os-brasileiros-que-ainda-vivem-na-ditadura-8875236
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/terceirizaccedilatildeo-que-mata-9919009
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/terceirizaccedilatildeo-que-mata-9919009
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/terceirizaccedilatildeo-que-mata-9919009
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/terceirizaccedilatildeo-que-mata-9919009
http://www2.uol.com.br/JC/especial/noronha/
http://www2.uol.com.br/JC/especial/noronha/
http://www.valor.com.br/cultura/2783388/mae-de-todas-crises-do-brasil
http://www.valor.com.br/cultura/2783388/mae-de-todas-crises-do-brasil
http://www.valor.com.br/cultura/2783388/mae-de-todas-crises-do-brasil
http://blogdaconceicaofreitas.blogspot.com.br/2007/08/amores-possveis-3_26.html
http://blogdaconceicaofreitas.blogspot.com.br/2007/08/amores-possveis-3_26.html
http://blogdaconceicaofreitas.blogspot.com.br/2007/08/amores-possveis-3_26.html
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/favela-sa-8874916
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/favela-sa-8874916


 
X Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) 
Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

 
34 

 

NOME 

VEÍCUL

O  MEIO CIDADE UF REPORTAGEM OBSERVAÇÃO 

jornalisticos/favela-sa-

8874916 

Cristiane Segatto Época Revista São Paulo SP 

http://epoca.globo.com/ideia

s/noticia/2014/05/o-lado-

oculto-das-bcontas-de-

hospitalb.html  

Prêmio Esso de Informação 

Científica, Tecnológica ou 

Ambiental (2014, 2012) 

Daniela Arbex 

Tribuna de 

Minas Jornal 

Belo 

Horizonte MG 

http://www.danielaarbex.co

m.br/exterminio-de-

milhares-em-hospital-

psiquiatrico/  

Prêmio Esso Regional 

Centro-Oeste (2012); 

Bipys; Prêmio Esso 

Especial Interior (2002); 

Prêmio Esso Especial 

Interior (2000) 

Daniela Chiaretti 

Valor 

Econômic

o Jornal São Paulo SP 

http://www.valor.com.br/arq

uivo/846155/expedicao-ao-

polo-norte 

Prêmio Esso de Informação 

Científica, Tecnológica ou 

Ambiental (2011) 

Danielle Nogueira O Globo Jornal 

Rio de 

Janeiro RJ 

http://memoria.oglobo.globo

.com/jornalismo/premios-

jornalisticos/farra-de-

aditivos-na-refinaria-abreu-

lima-15095922 

Prêmio Esso de 

Reportagem (2014) 

Elenilce Bottari O Globo Jornal 

Rio de 

Janeiro RJ "24 horas" 

Prêmio Tim Lopes de 

Jornalismo Investigativo 

(2007) 

Eliane Brum El País Jornal São Paulo SP 

http://revistaepoca.globo.co

m/Revista/Epoca/0,,EDG81

603-6014-508,00.html  

Prêmio Esso de Informação 

Científica, Tecnológica e 

Ecológica (2008) 

Elvira Lobato 

Aposentad

a 

Aposenta

da 

Belo 

Horizonte MG 

http://www1.folha.uol.com.

br/fsp/brasil/fc1512200730.

htm  

Folha de S. Paulo; Bipys; 

Prêmio Esso (2008) 

Emídia Felipe 

Jornal do 

Commerci

o Jornal Recife PE 

http://especiais.jconline.ne1

0.uol.com.br/documento-

suape-2015/ 

Prêmio Esso Regional 

Norte/Nordeste (2015) 

Érica Andrade 

Ministério 

do 

Planejame

nto 

Assessor

ia Brasília DF 

http://www.premiovladimirh

erzog.org.br/arquivo/arquivo

s%20da%20repress%C3%A

3o_2009_5_28_23_36_53.zi

p  

Correio Brasiliense; 

Menção Honrosa do 

Vladimir Herzog (2005) 

Érica Fraga 

Folha de 

S. Paulo Jornal São Paulo SP 

http://www1.folha.uol.com.

br/educacao/2013/03/12518

49-cota-nao-garante-aluno-

de-escola-publica-em-

vestibular.shtml  

Prêmio Esso de Educação 

(2013) 

Fabiana Moraes 

Jornal do 

Commerci

o Jornal Recife PE 

http://www2.uol.com.br/JC/

especial/joicy/index.html  

Prêmio Esso de 

Reportagem (2011); 

Prêmio Esso (2009); 

Prêmio Esso Regional 1 

(2007) 

Fabiana Ribeiro Paratodos Portal 

Rio de 

Janeiro RJ 

http://memoria.oglobo.globo

.com/jornalismo/premios-

jornalisticos/desemprego-

zero-8875124 

Prêmio Esso de Informação 

Econômica (2008); Globo 

http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/favela-sa-8874916
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/favela-sa-8874916
http://epoca.globo.com/ideias/noticia/2014/05/o-lado-oculto-das-bcontas-de-hospitalb.html
http://epoca.globo.com/ideias/noticia/2014/05/o-lado-oculto-das-bcontas-de-hospitalb.html
http://epoca.globo.com/ideias/noticia/2014/05/o-lado-oculto-das-bcontas-de-hospitalb.html
http://epoca.globo.com/ideias/noticia/2014/05/o-lado-oculto-das-bcontas-de-hospitalb.html
http://www.danielaarbex.com.br/exterminio-de-milhares-em-hospital-psiquiatrico/
http://www.danielaarbex.com.br/exterminio-de-milhares-em-hospital-psiquiatrico/
http://www.danielaarbex.com.br/exterminio-de-milhares-em-hospital-psiquiatrico/
http://www.danielaarbex.com.br/exterminio-de-milhares-em-hospital-psiquiatrico/
http://www.valor.com.br/arquivo/846155/expedicao-ao-polo-norte
http://www.valor.com.br/arquivo/846155/expedicao-ao-polo-norte
http://www.valor.com.br/arquivo/846155/expedicao-ao-polo-norte
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/farra-de-aditivos-na-refinaria-abreu-lima-15095922
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/farra-de-aditivos-na-refinaria-abreu-lima-15095922
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/farra-de-aditivos-na-refinaria-abreu-lima-15095922
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/farra-de-aditivos-na-refinaria-abreu-lima-15095922
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/farra-de-aditivos-na-refinaria-abreu-lima-15095922
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDG81603-6014-508,00.html
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDG81603-6014-508,00.html
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDG81603-6014-508,00.html
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1512200730.htm
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1512200730.htm
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1512200730.htm
http://especiais.jconline.ne10.uol.com.br/documento-suape-2015/
http://especiais.jconline.ne10.uol.com.br/documento-suape-2015/
http://especiais.jconline.ne10.uol.com.br/documento-suape-2015/
http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/arquivos%20da%20repress%C3%A3o_2009_5_28_23_36_53.zip
http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/arquivos%20da%20repress%C3%A3o_2009_5_28_23_36_53.zip
http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/arquivos%20da%20repress%C3%A3o_2009_5_28_23_36_53.zip
http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/arquivos%20da%20repress%C3%A3o_2009_5_28_23_36_53.zip
http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/arquivos%20da%20repress%C3%A3o_2009_5_28_23_36_53.zip
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2013/03/1251849-cota-nao-garante-aluno-de-escola-publica-em-vestibular.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2013/03/1251849-cota-nao-garante-aluno-de-escola-publica-em-vestibular.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2013/03/1251849-cota-nao-garante-aluno-de-escola-publica-em-vestibular.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2013/03/1251849-cota-nao-garante-aluno-de-escola-publica-em-vestibular.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2013/03/1251849-cota-nao-garante-aluno-de-escola-publica-em-vestibular.shtml
http://www2.uol.com.br/JC/especial/joicy/index.html
http://www2.uol.com.br/JC/especial/joicy/index.html
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/desemprego-zero-8875124
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/desemprego-zero-8875124
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/desemprego-zero-8875124
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/desemprego-zero-8875124
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Fátima Sudário O Povo Jornal Fortaleza CE 

http://www.opovo.com.br/ap

p/fortaleza/2015/07/04/notic

iafortaleza,3464458/leia-o-

caderno-mares-do-sertao-

publicado-em-2007.shtml  

Prêmio Esso de Informação 

Científica, Tecnológica e 

Ecológica (2007) 

Iara Lemos Destak Portal Brasília DF 

http://www.clicrbs.com.br/bl

og/jsp/default.jsp?source=D

YNAMIC,blog.BlogDataSer

ver,getBlog&pg=1&templat

e=3948.dwt&tipo=1&sectio

n=Blogs&p=1&coldir=2&bl

og=342&topo=3951.dwt&uf

=1&local=1  

Prêmio Esso Especial 

Interior (2008); Diário de 

Santa Maria 

Isabel Braga O Globo Jornal Brasília DF 

"Mordomias nos três 

poderes" Bipys 

Isabela Martin 

TV 

Jangadeiro TV Fortaleza CE 

http://oglobo.globo.com/cult

ura/megazine/adolescentes-

vitimas-de-exploracao-

sexual-buscam-novas-

opcoes-de-vida-trabalho-

em-projeto-recem-chegado-

ao-rio-2772703 Bipys; O Globo 

Janaina Garcia UOL Portal São Paulo SP 

http://noticias.uol.com.br/cot

idiano/ultimas-

noticias/2013/06/14/existe-

terror-em-sp-o-dia-em-que-

pms-atiraram-a-aplausos-e-

a-pedidos-de-nao-

violencia.htm   

Jaqueline Almeida 

Cedeca 

Emáus 

Assessor

ia Belém PA "Escravas no Suriname" 

Prêmio Esso Regional 

Norte (2005); O Liberal 

Jessica Mota 

Agência 

Pública Portal São Paulo SP 

http://apublica.org/2014/07/

de-maos-atadas/   

Júlia Chaib 

Correio 

Brasiliense Jornal Brasília DF 

http://www.premiovladimirh

erzog.org.br/arquivo/racism

o-um-crime-

silenciado_2015_10_15_19_

7_47.pdf 

Prêmio Esso Regional 

Centro-Oeste (2015) 

Júlia Schiaffarino 

Diário de 

Pernambuc

o Jornal Recife PE 

https://www.youtube.com/w

atch?v=j9jVDAzynwY  

Prêmio Esso Regional 

Norte/Nordeste (2014) 

Juliana Colares 

Diário de 

Pernambuc

o Jornal 

Rio de 

Janeiro RJ 

http://hotsites.diariodeperna

mbuco.com.br/1964/ 

Prêmio Esso Regional 

Norte/Nordeste (2010); 

Freelancer 

Juliana Dal Piva Lupa Portal 

Rio de 

Janeiro RJ 

http://especiais.odia.ig.com.

br/noticias/50-anos-do-

golpe/ 

O Dia; "Em luta pela terra 

sem mal: a saga Guarani 

contra a escravidão na 

Bolívia" 

http://www.opovo.com.br/app/fortaleza/2015/07/04/noticiafortaleza,3464458/leia-o-caderno-mares-do-sertao-publicado-em-2007.shtml
http://www.opovo.com.br/app/fortaleza/2015/07/04/noticiafortaleza,3464458/leia-o-caderno-mares-do-sertao-publicado-em-2007.shtml
http://www.opovo.com.br/app/fortaleza/2015/07/04/noticiafortaleza,3464458/leia-o-caderno-mares-do-sertao-publicado-em-2007.shtml
http://www.opovo.com.br/app/fortaleza/2015/07/04/noticiafortaleza,3464458/leia-o-caderno-mares-do-sertao-publicado-em-2007.shtml
http://www.opovo.com.br/app/fortaleza/2015/07/04/noticiafortaleza,3464458/leia-o-caderno-mares-do-sertao-publicado-em-2007.shtml
http://www.clicrbs.com.br/blog/jsp/default.jsp?source=DYNAMIC,blog.BlogDataServer,getBlog&pg=1&template=3948.dwt&tipo=1&section=Blogs&p=1&coldir=2&blog=342&topo=3951.dwt&uf=1&local=1
http://www.clicrbs.com.br/blog/jsp/default.jsp?source=DYNAMIC,blog.BlogDataServer,getBlog&pg=1&template=3948.dwt&tipo=1&section=Blogs&p=1&coldir=2&blog=342&topo=3951.dwt&uf=1&local=1
http://www.clicrbs.com.br/blog/jsp/default.jsp?source=DYNAMIC,blog.BlogDataServer,getBlog&pg=1&template=3948.dwt&tipo=1&section=Blogs&p=1&coldir=2&blog=342&topo=3951.dwt&uf=1&local=1
http://www.clicrbs.com.br/blog/jsp/default.jsp?source=DYNAMIC,blog.BlogDataServer,getBlog&pg=1&template=3948.dwt&tipo=1&section=Blogs&p=1&coldir=2&blog=342&topo=3951.dwt&uf=1&local=1
http://www.clicrbs.com.br/blog/jsp/default.jsp?source=DYNAMIC,blog.BlogDataServer,getBlog&pg=1&template=3948.dwt&tipo=1&section=Blogs&p=1&coldir=2&blog=342&topo=3951.dwt&uf=1&local=1
http://www.clicrbs.com.br/blog/jsp/default.jsp?source=DYNAMIC,blog.BlogDataServer,getBlog&pg=1&template=3948.dwt&tipo=1&section=Blogs&p=1&coldir=2&blog=342&topo=3951.dwt&uf=1&local=1
http://www.clicrbs.com.br/blog/jsp/default.jsp?source=DYNAMIC,blog.BlogDataServer,getBlog&pg=1&template=3948.dwt&tipo=1&section=Blogs&p=1&coldir=2&blog=342&topo=3951.dwt&uf=1&local=1
http://www.clicrbs.com.br/blog/jsp/default.jsp?source=DYNAMIC,blog.BlogDataServer,getBlog&pg=1&template=3948.dwt&tipo=1&section=Blogs&p=1&coldir=2&blog=342&topo=3951.dwt&uf=1&local=1
http://oglobo.globo.com/cultura/megazine/adolescentes-vitimas-de-exploracao-sexual-buscam-novas-opcoes-de-vida-trabalho-em-projeto-recem-chegado-ao-rio-2772703
http://oglobo.globo.com/cultura/megazine/adolescentes-vitimas-de-exploracao-sexual-buscam-novas-opcoes-de-vida-trabalho-em-projeto-recem-chegado-ao-rio-2772703
http://oglobo.globo.com/cultura/megazine/adolescentes-vitimas-de-exploracao-sexual-buscam-novas-opcoes-de-vida-trabalho-em-projeto-recem-chegado-ao-rio-2772703
http://oglobo.globo.com/cultura/megazine/adolescentes-vitimas-de-exploracao-sexual-buscam-novas-opcoes-de-vida-trabalho-em-projeto-recem-chegado-ao-rio-2772703
http://oglobo.globo.com/cultura/megazine/adolescentes-vitimas-de-exploracao-sexual-buscam-novas-opcoes-de-vida-trabalho-em-projeto-recem-chegado-ao-rio-2772703
http://oglobo.globo.com/cultura/megazine/adolescentes-vitimas-de-exploracao-sexual-buscam-novas-opcoes-de-vida-trabalho-em-projeto-recem-chegado-ao-rio-2772703
http://oglobo.globo.com/cultura/megazine/adolescentes-vitimas-de-exploracao-sexual-buscam-novas-opcoes-de-vida-trabalho-em-projeto-recem-chegado-ao-rio-2772703
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/14/existe-terror-em-sp-o-dia-em-que-pms-atiraram-a-aplausos-e-a-pedidos-de-nao-violencia.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/14/existe-terror-em-sp-o-dia-em-que-pms-atiraram-a-aplausos-e-a-pedidos-de-nao-violencia.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/14/existe-terror-em-sp-o-dia-em-que-pms-atiraram-a-aplausos-e-a-pedidos-de-nao-violencia.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/14/existe-terror-em-sp-o-dia-em-que-pms-atiraram-a-aplausos-e-a-pedidos-de-nao-violencia.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/14/existe-terror-em-sp-o-dia-em-que-pms-atiraram-a-aplausos-e-a-pedidos-de-nao-violencia.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/14/existe-terror-em-sp-o-dia-em-que-pms-atiraram-a-aplausos-e-a-pedidos-de-nao-violencia.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/14/existe-terror-em-sp-o-dia-em-que-pms-atiraram-a-aplausos-e-a-pedidos-de-nao-violencia.htm
http://apublica.org/2014/07/de-maos-atadas/
http://apublica.org/2014/07/de-maos-atadas/
http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/racismo-um-crime-silenciado_2015_10_15_19_7_47.pdf
http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/racismo-um-crime-silenciado_2015_10_15_19_7_47.pdf
http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/racismo-um-crime-silenciado_2015_10_15_19_7_47.pdf
http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/racismo-um-crime-silenciado_2015_10_15_19_7_47.pdf
http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/racismo-um-crime-silenciado_2015_10_15_19_7_47.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=j9jVDAzynwY
https://www.youtube.com/watch?v=j9jVDAzynwY
http://hotsites.diariodepernambuco.com.br/1964/
http://hotsites.diariodepernambuco.com.br/1964/
http://especiais.odia.ig.com.br/noticias/50-anos-do-golpe/
http://especiais.odia.ig.com.br/noticias/50-anos-do-golpe/
http://especiais.odia.ig.com.br/noticias/50-anos-do-golpe/
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Julliana de Melo 

Jornal do 

Commerci

o Jornal Recife PE 

http://especiais.ne10.uol.co

m.br/pelomenosum/  

Prêmio Vladimir Herzog 

(2013) 

Kátia Brembatti 

Gazeta do 

Povo Jornal Curitiba PR 

http://www.gazetadopovo.co

m.br/vida-

publica/especiais/diarios-

secretos/  Prêmio Esso (2010) 

Letícia Duarte Zero Hora Jornal Porto Alegre RS 

http://zh.clicrbs.com.br/espe

ciais-zh/eu-sou-filho-da-rua/  

Prêmio Esso Regional Sul 

(2014); Prêmio Esso de 

Reportagem (2012); 

Prêmio Esso Regional Sul 

(2002) 

Letícia Vieira Extra Jornal 

Rio de 

Janeiro RJ "A escola como ela é" 

Prêmio Esso Regional 

Sudeste (2010) 

Liane Thedim Coca-Cola 

Assessor

ia 

Rio de 

Janeiro RJ 

http://memoria.oglobo.globo

.com/jornalismo/premios-

jornalisticos/o-brasil-que-

natildeo-viaja-de-aviatildeo-

9091915 O Globo 

Lilian Tahan 

Correio 

Brasiliense Jornal Brasília DF "O poder da terra" 

Prêmio Esso Regional 

Centro-Oeste (2013) 

Lúcia Rodrigues 

Caros 

Amigos Revista São Paulo SP 

http://novo.fpabramo.org.br/

content/materia-uma-missa-

para-o-torturador-recebe-

premio-herzog  

Prêmio Vladimir Herzog 

(2009) 

Luísa Martins Estadão Jornal Brasília DF 

http://zh.clicrbs.com.br/espe

ciais-zh/zh-cicatrizes/  

Prêmio Esso Regional Sul 

(2015); Zero Hora 

Luiza Villaméa 

Revista 

Brasileiros Revista São Paulo SP 

http://brasileiros.com.br/201

3/06/filhos-do-brasil/  

Prêmio Esso Regional 

Sudeste (2013) 

Maiá Menezes O Globo Jornal 

Rio de 

Janeiro RJ 

http://memoria.oglobo.globo

.com/jornalismo/premios-

jornalisticos/os-homens-de-

bens-da-alerj-8876006 Prêmio Esso (2004); Abraji 

Maíra Heinen 

Rádio 

Nacional 

da 

Amazônia Rádio Brasília DF 

http://memoria.ebc.com.br/r

adioagencianacional/materia

/2012-07-

26/comiss%C3%A3o-da-

verdade-

investigar%C3%A1-crimes-

contra-%C3%ADndios-na-

ditadura  

Prêmio Vladimir Herzog 

(2012); EBC 

Marcela Guimarães CBN Rádio São Paulo SP 

"Amianto no Brasil: Risco 

invisível" 

Prêmio Vladimir Herzog 

(2008) 

Marcella Fernandes 

The 

Huffington 

Post Brasil Portal Brasília DF 

http://www.premiovladimirh

erzog.org.br/arquivo/racism

o-um-crime-

Prêmio Esso Regional 

Centro-Oeste (2015); 

Menção honrosa do 

Vladimir Herzog (2015) 

http://especiais.ne10.uol.com.br/pelomenosum/
http://especiais.ne10.uol.com.br/pelomenosum/
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/especiais/diarios-secretos/
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/especiais/diarios-secretos/
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/especiais/diarios-secretos/
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/especiais/diarios-secretos/
http://zh.clicrbs.com.br/especiais-zh/eu-sou-filho-da-rua/
http://zh.clicrbs.com.br/especiais-zh/eu-sou-filho-da-rua/
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/o-brasil-que-natildeo-viaja-de-aviatildeo-9091915
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/o-brasil-que-natildeo-viaja-de-aviatildeo-9091915
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/o-brasil-que-natildeo-viaja-de-aviatildeo-9091915
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/o-brasil-que-natildeo-viaja-de-aviatildeo-9091915
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/o-brasil-que-natildeo-viaja-de-aviatildeo-9091915
http://novo.fpabramo.org.br/content/materia-uma-missa-para-o-torturador-recebe-premio-herzog
http://novo.fpabramo.org.br/content/materia-uma-missa-para-o-torturador-recebe-premio-herzog
http://novo.fpabramo.org.br/content/materia-uma-missa-para-o-torturador-recebe-premio-herzog
http://novo.fpabramo.org.br/content/materia-uma-missa-para-o-torturador-recebe-premio-herzog
http://zh.clicrbs.com.br/especiais-zh/zh-cicatrizes/
http://zh.clicrbs.com.br/especiais-zh/zh-cicatrizes/
http://brasileiros.com.br/2013/06/filhos-do-brasil/
http://brasileiros.com.br/2013/06/filhos-do-brasil/
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/os-homens-de-bens-da-alerj-8876006
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/os-homens-de-bens-da-alerj-8876006
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/os-homens-de-bens-da-alerj-8876006
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/os-homens-de-bens-da-alerj-8876006
http://memoria.ebc.com.br/radioagencianacional/materia/2012-07-26/comiss%C3%A3o-da-verdade-investigar%C3%A1-crimes-contra-%C3%ADndios-na-ditadura
http://memoria.ebc.com.br/radioagencianacional/materia/2012-07-26/comiss%C3%A3o-da-verdade-investigar%C3%A1-crimes-contra-%C3%ADndios-na-ditadura
http://memoria.ebc.com.br/radioagencianacional/materia/2012-07-26/comiss%C3%A3o-da-verdade-investigar%C3%A1-crimes-contra-%C3%ADndios-na-ditadura
http://memoria.ebc.com.br/radioagencianacional/materia/2012-07-26/comiss%C3%A3o-da-verdade-investigar%C3%A1-crimes-contra-%C3%ADndios-na-ditadura
http://memoria.ebc.com.br/radioagencianacional/materia/2012-07-26/comiss%C3%A3o-da-verdade-investigar%C3%A1-crimes-contra-%C3%ADndios-na-ditadura
http://memoria.ebc.com.br/radioagencianacional/materia/2012-07-26/comiss%C3%A3o-da-verdade-investigar%C3%A1-crimes-contra-%C3%ADndios-na-ditadura
http://memoria.ebc.com.br/radioagencianacional/materia/2012-07-26/comiss%C3%A3o-da-verdade-investigar%C3%A1-crimes-contra-%C3%ADndios-na-ditadura
http://memoria.ebc.com.br/radioagencianacional/materia/2012-07-26/comiss%C3%A3o-da-verdade-investigar%C3%A1-crimes-contra-%C3%ADndios-na-ditadura
http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/racismo-um-crime-silenciado_2015_10_15_19_7_47.pdf
http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/racismo-um-crime-silenciado_2015_10_15_19_7_47.pdf
http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/racismo-um-crime-silenciado_2015_10_15_19_7_47.pdf
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silenciado_2015_10_15_19_

7_47.pdf 

Marcionila Teixeira 

Diário de 

Pernambuc

o Jornal Recife  PE "Hanseníase" 

Prêmio Esso Regional 1 

(2008) 

Maria Clara Prates 

Estado de 

Minas Jornal 

Belo 

Horizonte MG "A Máfia dos combustíveis" 

Prêmio ONIP de 

Jornalismo (2002) 

Maria Laura Neves 

Marie 

Claire Revista São Paulo SP 

http://revistamarieclaire.glob

o.com/Revista/Common/0,,

EMI163814-17737,00-

ESCRAVAS+DA+MODA.

html  

Prêmio Vladimir Herzog 

(2010) 

Maria Lima O Globo Jornal Brasília DF 

https://assinatura.oglobo.glo

bo.com/Experimente.aspx?st

atusCliente=DESLOGADO

&campanhaDegustacao=nao  Bipys 

Maria Mazzei O Dia Jornal 

Rio de 

Janeiro RJ "Máfia dos corpos"  

Mariana Brambilla Eduk 

Assessor

ia São Paulo SP 

"Saúde pública - Salve-se 

quem puder" 

Prêmio Vladimir Herzog 

(2008) ;Prêmio CNT de 

Jornalismo (2010) 

Mariana Dantas NE10 Jornal Recife PE 

http://especiais.ne10.uol.co

m.br/cisternas-da-

discordia/index.html  

Prêmio Tim Lopes de 

Jornalismo Investigativo- 

Internet (2013) 

Marília Assunção O Popular Jornal Goiânia GO 

"Câncer afeta 18 vizinhos do 

Césio" 

Prêmio Esso de Informação 

Científica, Tecnológica e 

Ecológica (2004) 

Marina Amaral 

Agência 

Pública Portal São Paulo SP 

http://apublica.org/2012/11/

quem-lucra-vale/  

Prêmio Vladimir Herzog 

(1998) 

Marinês Campos 

Aposentad

a 

Aposenta

da Mairaporã SP 

"Polícia comunitária faz 

sessão de tortura" 

Prêmio Vladimir Herzog 

(2000); Jornal da Tarde; 

Repórter policial 

Míriam Leitão O Globo Jornal 

Rio de 

Janeiro RJ 

http://memoria.oglobo.globo

.com/jornalismo/premios-

jornalisticos/paraiacuteso-

sitiado-10911961 

Prêmio Esso de informação 

Científica, Tecnológica ou 

Ambiental (2013) 

Mônica Marques TV Globo TV 

Rio de 

Janeiro RJ "Pedofilia em Coari (AM)"  

Natália Mazzote 

Gênero e 

Número Portal 

Rio de 

Janeiro RJ 

http://apublica.org/2016/08/

mulheres-recebem-menos-

na-maioria-dos-esportes/ 

Coordenadora da Escola de 

Dados no Brasil; Knight 

Center 

Natalia Viana 

Agência 

Pública Portal São Paulo SP 

http://apublica.org/2015/07/

hackeando-o-brasil/  

Prêmio Gabriel Garcia 

Márquez - Texto (2016); 

WikiLeaks 

http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/racismo-um-crime-silenciado_2015_10_15_19_7_47.pdf
http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/racismo-um-crime-silenciado_2015_10_15_19_7_47.pdf
http://revistamarieclaire.globo.com/Revista/Common/0,,EMI163814-17737,00-ESCRAVAS+DA+MODA.html
http://revistamarieclaire.globo.com/Revista/Common/0,,EMI163814-17737,00-ESCRAVAS+DA+MODA.html
http://revistamarieclaire.globo.com/Revista/Common/0,,EMI163814-17737,00-ESCRAVAS+DA+MODA.html
http://revistamarieclaire.globo.com/Revista/Common/0,,EMI163814-17737,00-ESCRAVAS+DA+MODA.html
http://revistamarieclaire.globo.com/Revista/Common/0,,EMI163814-17737,00-ESCRAVAS+DA+MODA.html
https://assinatura.oglobo.globo.com/Experimente.aspx?statusCliente=DESLOGADO&campanhaDegustacao=nao
https://assinatura.oglobo.globo.com/Experimente.aspx?statusCliente=DESLOGADO&campanhaDegustacao=nao
https://assinatura.oglobo.globo.com/Experimente.aspx?statusCliente=DESLOGADO&campanhaDegustacao=nao
https://assinatura.oglobo.globo.com/Experimente.aspx?statusCliente=DESLOGADO&campanhaDegustacao=nao
http://especiais.ne10.uol.com.br/cisternas-da-discordia/index.html
http://especiais.ne10.uol.com.br/cisternas-da-discordia/index.html
http://especiais.ne10.uol.com.br/cisternas-da-discordia/index.html
http://apublica.org/2012/11/quem-lucra-vale/
http://apublica.org/2012/11/quem-lucra-vale/
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/paraiacuteso-sitiado-10911961
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/paraiacuteso-sitiado-10911961
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/paraiacuteso-sitiado-10911961
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/paraiacuteso-sitiado-10911961
http://apublica.org/2016/08/mulheres-recebem-menos-na-maioria-dos-esportes/
http://apublica.org/2016/08/mulheres-recebem-menos-na-maioria-dos-esportes/
http://apublica.org/2016/08/mulheres-recebem-menos-na-maioria-dos-esportes/
http://apublica.org/2015/07/hackeando-o-brasil/
http://apublica.org/2015/07/hackeando-o-brasil/
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Patrícia Campos Mello 

Folha de 

S. Paulo Jornal São Paulo SP 

http://avezdaafrica.blogfolha

.uol.com.br/  Diretora da Abraji 

Paula Sarapu 

FSB 

Comunica

ção 

Assessor

ia 

Rio de 

Janeiro RJ 

"João Hélio: Um anjo pela 

paz" 

Prêmio Tim Lopes de 

Jornalismo Investigativo - 

Impresso (2008) 

Raquel Balarin 

Valor 

Econômic

o Jornal São Paulo SP 

"Operações que quebraram 

o Boavista" 

Prêmio Esso de Informação 

Econômica (2000) 

Rebeca Kritsch 

O Estado 

de S. 

Paulo Jornal São Paulo SP 

"Viver nas ruas de São 

Paulo" 

"Redescobrindo o Brasil"; 

Prêmio Esso (1995) 

Renata Bessi 

Agência 

Pública Portal São Paulo SP 

https://medium.com/@repor

terb/transposicao-do-sao-

francisco-ameaca-terras-

indigenas-

a77716719496#.968i5lq15   

Renata Lo Prete 

GloboNew

s TV São Paulo SP "Denúncia do mensalão" 

Prêmio Esso (2005); Folha 

de S. Paulo 

Roberta Soares 

Jornal do 

Commerci

o Jornal Recife  PE 

http://especiais.jconline.ne1

0.uol.com.br/filhos-da-dor/   

Rosa Costa 

O Estado 

de S. 

Paulo Jornal São Paulo SP 

"Dos atos secretos aos 

secretos atos de José 

Sarney" 

Prêmio Esso de 

Reportagem (2009) 

Selma Schimidt O Globo Jornal 

Rio de 

Janeiro RJ 

http://memoria.oglobo.globo

.com/jornalismo/premios-

jornalisticos/vida-severina-

8875932 

Bipys; Prêmio Esso 

Regional 3 (2009); Prêmio 

Esso Especial 50 Anos 

(2005); Prêmio GDA de 

Jornalismo (2015) 

Shirley Penaforte 

Amazônia 

Jornal Jornal Belém PA "Contradição" 

Prêmio Esso Regional 
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Feminização e Gênero: uma análise das relações de poder entre os sexos em 

redações de jornalismo goianas17 
 

Ana Maria de Morais;18 

Ana Carolina Rocha Pessôa Temer19 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás 

 

Resumo 

Este artigo traz um recorte de uma pesquisa que irá analisar as transformações trazidas pela 

feminização do jornalismo e de que forma elas refletiram nas relações de gênero em redações, 

sob a ótica de jornalistas mulheres que atuam ou atuaram no jornalismo diário em Goiás. A 

revisão bibliográfica feita até o momento está pautada nos estudos de gênero da sociologia e da 

antropologia e também em estudos de mídia e jornalismo, que comprovam o poder de influência 

da mídia e do jornalismo nos valores circulantes no meio social e na centralidade da (o) 

jornalista na seleção e produção de notícias.    

 

Palavras-chave: Jornalismo diário; feminização; relações de gênero. 

 

 

Feminização do jornalismo  

Entre os muitos caminhos possíveis para pensar as relações de gênero no contexto do 

jornalismo, a feminização da profissão e a percepção das jornalistas sobre a sua própria 

condição profissional são os pontos que mais nos interessam. Yannoulas (2013) apresenta as 

diferenças entre feminilização, que diria respeito à entrada acentuada de mulheres em um 

determinado segmento; e feminização, que tem a conotação de mudanças provocadas por essa 

inserção feminina. Segundo ela, não há uma avaliação homogênea sobre os significados e 

sentidos dos processos de feminização do mercado de trabalho. 

  

Algumas especialistas lhe outorgam um caráter subversivo, no sentido do 

desregramento do sistema social. Outras a consideram uma vitória das 

mulheres na luta pela igualdade (em direitos e em número) quando se verifica 

entrada massiva delas num grupo profissional. Finalmente, há quem interprete 

o processo de feminização nos seus aspectos negativos, referidos à 

desvalorização e perda de prestígio associadas à feminização de uma profissão 

ou ocupação (YANNOULAS, 2013, p. 38 e 39).  

 

Na bibliografia consultada sobre a feminização do jornalismo predomina a terceira 

posição, aquela com destaque para causas e consequências negativas. Uma hipótese levantada 

                                                 
17  Trabalho apresentado no GT 1 - Jornalismo e Cidadania do X Seminário de Mídia e Cidadania (SEMIC) – 

Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 06 a 08 de dezembro de 2016. 
18 Mestranda da linha Mídia e Cidadania do PPGCOM FIC/UFG. E-mail de contato: 

anacardosomorais@gmail.com. 
19 Professora doutora da linha Mídia e Cidadania do PPGCOM FIC/UFG anacarolina.temer@gmail.com. 
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por Rocha (2007) é de que essa intensa feminização se deve ao fato do jornalismo não ter o 

mesmo prestígio social e poder consolidado de outras profissões, como o direito, a medicina e 

a engenharia que, embora também passem por um processo de feminização, continuam com 

uma maioria masculina. Um dos entrevistados20 de Travancas (1993), já avaliava a crescente 

inserção de mulheres como um fator de comprovação da também crescente desvalorização do 

jornalismo. De acordo com uma pesquisa realizada em 2012 (Bergamo, Mick e Lima), as 

mulheres são 63,7% dos profissionais atuantes no país, mas são maioria apenas nas funções de 

menor remuneração e recebem menos no desempenho de funções semelhantes às de seus 

colegas do sexo masculino. Segundo dados fornecidos pelo Dieese21 sobre o emprego formal 

em jornalismo em todo o Brasil, em Goiás, no ano de 2003, cerca de 40% da mão-de-obra em 

jornalismo era feminina, tendo aumentado para 51% em 2015. Além disso, o aumento do 

número de mulheres atuando no trabalho formal de jornalismo no estado foi de 80,29%, 

enquanto o de homens teve um aumento de 13,91%. Quando o olhar se volta para a questão 

salarial, percebe-se que a renda média da jornalista é cerca de 15% menor que a do jornalista, 

chegando a uma disparidade de cerca de 70% quando se trata de cargos de chefia. Abramo 

(2010) elabora uma possível explicação para tamanhas desigualdades: 

 

(...) a mulher, ao não atender a esse modelo do trabalhador ideal, com 

dedicação exclusiva à empresa, passa a ser vista como uma trabalhadora 

inadequada ou menos produtiva, o que, por sua vez, terá um impacto negativo 

nas suas possibilidades de promoção e ascensão na empresa e de obtenção de 

uma remuneração igual à dos homens por um trabalho de igual valor, tal como 

preconizado na Convenção n. 100 da OIT, 1951 (Remuneração igual para 

trabalho de igual valor) e na legislação da maioria dos países (ABRAMO, 

2010, p. 20). 

  

Silva (2010), ao realizar um estudo etnográfico na redação de um telejornal, diz que de 

imediato se surpreendeu com o fato de que não seria nada difícil perceber as concepções de 

gênero dos jornalistas, já que tudo remetia a isso: “Piadas, referências a pessoas e situações, 

trocas entre os colegas, enfim, todo o cotidiano e relacionamento entre eles, escolha de pautas” 

(SILVA, 2010, p. 88). Ela constatou as relações de gênero e poder não apenas entre os 

interlocutores da pesquisa, mas também destes em relação a ela, situação que ela sentiu como 

de “quase uma desconfiança sombria”. Entre os comportamentos encontrados, Silva relata o 

                                                 
20 Definido como elite do jornalismo impresso na capital paulista na data em que ela realizou a pesquisa, 1992, o 

grupo é formado por sete homens.  
21 Levantamento segue em arquivo anexo. 
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episódio de um homem que, ocupando um cargo de chefia, assumiu uma postura vertical diante 

dela, lhe dando ordens sobre quem deveria entrevistar para a pesquisa, sempre tendo como 

critério os cargos do topo da hierarquia da empresa, todos ocupados também por homens; 

presenciou também um homem e uma mulher se revezando interinamente no comando de um 

programa, situação na qual eles e a equipe replicaram diversos estereótipos de gênero.  

Fundamentada em pesquisas sociológicas sobre trabalho e gênero, Silva (2010) 

comprovou na pesquisa empírica que o jornalismo é masculino e que todos os procedimentos 

adotados na produção das notícias estão perpassados por concepções de gênero e por relações 

de gênero e poder. Ela mostra que o fato de os profissionais serem constituídos por gênero (e 

também por geração, religião e classe) tem ingerência direta nos modos de produção de notícias 

e também nas relações hierárquicas, de poder e de prestígio entre eles, bem como nas próprias 

notícias, que são discursos produzidos com base em concepções de gênero e também por esses 

atributos são valoradas e hierarquicamente dispostas na programação. De acordo com a 

pesquisa, as imbricações, tanto das concepções, como das relações de gênero e poder que se 

estabelecem no âmbito das produções noticiosas – como conhecimentos sociais –, acabam 

refletindo as convenções sociais hegemônicas por sua relação direta com as instâncias de poder 

e de saber, bem como das influências diretas da cultura nos produtores de notícias.        

Rocha e Sousa (2011), em um estudo comparado entre Brasil e Portugal, concluíram 

que a feminização do jornalismo ainda ocorre em maior número em áreas menos prestigiadas 

ou mais recentes, sendo menor nos setores tradicionais, como no rádio e jornal impresso. Além 

disso, observaram que o número de mulheres que ingressam nas faculdades é bem superior ao 

de homens, mas que o número de mulheres atuando no mercado, nos dois países, não 

acompanha essa proporção. Avaliaram ainda que a diferença salarial entre gêneros privilegia 

os homens, mas que não é grande entre os jornalistas que desempenham as mesmas funções. 

No entanto, em ambos os países, os cargos de chefia são, em sua maioria, desempenhados por 

homens.  

 

Estudos de gênero 

Louro (1997) reflete que, quando se pensa em desigualdades construídas a partir das 

diferenças, percebe-se logo que é sobre os gêneros que se opera a primeira diferenciação dos 

sujeitos, já que a denominação do sexo biológico traz implícita a expectativa sobre o gênero 

dos indivíduos, sobre os modos através dos quais deverá ser e estar na cultura, modos 

relacionados ao que foi convencionado como padrão normativo em uma sociedade. Scott (1995) 
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cita Godelier (1978), que diagnosticou que as diferenças sexuais entre os corpos são 

constantemente solicitadas a legitimar relações e fenômenos sociais que não têm nada a ver 

com a sexualidade. Mathieu (2009) lança mão da epistemologia para demonstrar que as 

diferenças biológicas entre os sexos são organizadas para manter a opressão e a exclusão das 

mulheres das esferas sociais dominadas pelos homens. A partir desta constatação fundamental, 

ela estabelece, apoiada por conceitos etnológicos, que a vontade de negar às mulheres o status 

de indivíduo social não faz mais que impedir uma visão científica das estruturas e do 

funcionamento de todas as sociedades existentes: a invisibilidade das mulheres na análise que 

mantém o pensamento androcêntrico dominante é fonte de uma incompreensão fundamental do 

conteúdo real dos conceitos, tais como o poder, a dominação, a exclusão, a exploração etc. 

Seguindo este raciocínio, chega-se assim a uma dicotomia quase absoluta. Mathieu reflete que 

o homem, colocado no centro de toda a edificação social é a representação da parte universal, 

do geral e do cultural da humanidade. A mulher é definida em relação a ele e a diferença que 

se reconhece nela não é nem social nem cultural, a diferença vem do domínio biológico, ela é 

a representação da parte natural da humanidade. Esta relação constitutiva dos elos sociais é 

modificada, continua autora, mas não fundamentalmente alterada pelo resultado das lutas 

feministas. A opressão, a exclusão são partes integrantes das estruturas do poder, porque ele 

coloca o homem em posição de domínio, determinando a ideologia e a visão do mundo 

androcêntrico. 

No sentido contrário dessa naturalização, os estudos de gênero afirmam que não existe 

uma “essência feminina”, nem uma “essência masculina”, mas um aprendizado ao longo da 

vida de comportamentos socialmente esperados de uma mulher ou de um homem. E que essas 

características não são construídas nem aprendidas de maneira independente, mas numa relação 

de oposição entre masculino e feminino. Os estudos de gênero partem então do princípio que 

não se pode estudar o que é considerado feminino sem o masculino e vice-versa, o que não quer 

dizer que não se pode focalizar em um dos dois grupos sexuais. O gênero é uma relação de 

poder e por isso a visão dominante acentua a diferença entre os sexos. Já foi dito que é preciso 

abordar o gênero como um processo relacional: o masculino e o feminino estão numa relação, 

mas não se trata de uma relação simétrica, equilibrada. É preciso então apreender as relações 

sociais entre os sexos como uma relação de poder. O gênero distingue os masculino e o feminino 

e, no mesmo movimento, os hierarquiza com a predominância do masculino. Além disso, 

colocando uma fronteira entre as duas categorias sexuais, o gênero é, em si mesmo, opressivo, 

já que ele não admite desvio em relação às normas estabelecidas. Por fim, o gênero está 
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imbricado com outras relações de poder, isto é, ele faz intersecção com várias outras relações 

de poder, regidas pelas categorias de classe, raça, orientação sexual, origem e idade 

(CRENSHAW, 2002, p.173).  

Scott (1995) diz ainda que as historiadoras22 que propuseram gênero como categoria de 

análise inicialmente, acreditavam que a pesquisa sobre as mulheres “transformaria 

fundamentalmente os paradigmas disciplinares” (p. 73) e que iria não somente acrescentar 

novos temas, mas igualmente impor um reexame crítico das premissas e dos critérios dos 

trabalhos científicos. “Não é demais dizer que ainda que as tentativas iniciais tenham sido 

hesitantes, uma tal metodologia implica não somente uma nova história de mulheres, mas 

também uma nova história” (GORDON, BUHLE e DYÉ, in CARROL, apud SCOTT, 1995, p. 

73). Conforme a pesquisadora, as historiadoras invocavam as categorias classe, gênero e raça 

como cruciais para a escrita de uma nova história. No entanto, contrapõe Scott, não há paridade 

entre os três termos, já que “classe” está fundamentada na elaborada teoria de Marx e em seus 

desdobramentos posteriores, enquanto raça e gênero não carregam associações semelhantes. 

Talvez por esta razão, diz Scott, para muitos (as) historiadores (as) não tem sido suficiente 

provar que as mulheres tiveram uma história ou que elas participaram das principais revoltas 

políticas da civilização ocidental.  

 

A reação da maioria dos (as) historiadores (as) não feministas foi o 

reconhecimento da história das mulheres e, em seguida, o confinamento ou 

relegação a um domínio separado (“as mulheres tiveram uma história separada 

da dos homens, em consequência, deixemos as feministas fazer a história das 

mulheres, que não nos diz respeito” ou “a história das mulheres diz respeito 

ao sexo e à família e deve ser feita separadamente da história política e 

econômica”) (SCOTT, 1991, p. 74) 

 

 Dessa forma, embora gênero como categoria analítica continue tendo um status 

marginal nos estudos em ciências sociais, pesquisadoras (es) têm feito uso dela para explicar 

diversos fenômenos e este estudo ora iniciado segue tal linha de raciocínio. 

 

A mídia e o jornalismo como instâncias pedagógicas  

No âmbito dos estudos de gênero, a mídia é tida como um lugar fundamental para pensar 

as relações sociais. A contribuição da mídia nos fatores que se somam no processo de 

                                                 
22 Ann D. Gordon, Mari Jo Buhle e Nancy Schrom Dyé em The problems of Women’s History in Berenice Carol, 

ed. Liberaty Women History (Urbana: University Illinois Press), p. 89. 1986 
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construções individuais e coletivas e na manutenção e reprodução da ordem social estabelecida 

é também citada por Thompson (1998) como determinante nas relações em todos os níveis, já 

que as questões econômicas, ideológicas, de consumo e de poder dependem da produção de 

significados para serem legitimadas e aceitas socialmente. Como outras instituições que atuam 

na formação do sujeito, “ela fornece bases para a acumulação dos meios de informação e 

comunicação, (...) e forja os meios com os quais a informação e o conteúdo simbólico são 

produzidos e distribuídos no mundo social” (THOMPSON, 1998, p. 24-25). 

Em relação a outras instâncias pedagógicas que, tradicionalmente, exercem influência 

na formação de sujeitos e na posição-de-sujeitos (LOURO, 2002), a mídia destaca-se por seu 

alcance e características de produção, circulação e transmissão de saberes e modos variados de 

conhecimento. Dessa forma, diariamente, a mídia, por meio dos mais variados produtos, 

convida os indivíduos a conhecerem as “verdades” sobre como se deve ser e como se deve 

portar para serem aceitos no meio social. Nessa perspectiva, os meios de comunicação são 

vistos como “fazedores de identidades culturais” (ALSINA, 2009, p. 132).    

No âmbito da mídia, o jornalismo, por sua vez, é um dos principais articuladores de 

saberes cotidianos que orientam a cultura e que se orienta pela cultura na qual está inserido 

(Bourdieu, 1997). Sua função educativa se traduz na necessidade de explicar o mundo baseado 

na “verdade” dos fatos. Seus profissionais, por sua vez, são definidos por Traquina (2004) como 

uma “tribo”, unida por uma “constelação de crenças, mitos, valores, símbolos e representações 

(...) A vasta cultura profissional dos jornalistas fornece um modo de ser/estar, um modo de agir, 

um modo de falar e um modo de ver o mundo” (TRAQUINA, 2004, p. 36). 

 

A cultura jornalística é também uma cultura rica em mitos, símbolos e 

representações sociais que fornecem a esta comunidade interpretativa toda 

uma liturgia de figuras bem claras dos vilões e dos heróis a quem os membros 

da tribo prestam homenagem ou devotam ódio. O próprio “ethos jornalístico” 

é determinante na elaboração de mitos (TRAQUINA, 2008, p. 50-51)  

 

Ethos, segundo Sodré (2006), designa as condições, as normas, os atos práticos que as 

pessoas executam e por isso com elas se acostumam, ao se abrigar num determinado espaço: 

“É a consciência atuante e objetivada de um grupo social – onde se manifesta a compreensão 

histórica do sentido da existência – e, portanto, instância de regulação das identidades 

individuais e coletivas” (p. 24).  Para Bourdieu (1997), estes elementos reunidos levam à 

divulgação de concepções hegemônicas, que por sua vez legitimam as ideologias e práticas que 

circulam no meio social.  De acordo com ele, a ausência de questionamentos é justificada pelo 
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fato de que os critérios de seleção e divulgação de notícias também são considerados “naturais” 

e indiscutíveis por grande parte do público consumidor, o que faz com que o jornalismo exerça 

uma violência simbólica originária, que está justamente na concepção de valores e 

comportamentos, definindo o que é “importante” na vida e sedimentando as relações sociais 

segundo esses mesmos princípios.  

As discussões sobre o jornalismo como uma forma especializada de conhecimento 

apontam a relevância deste campo na produção simbólica e indicam que, além das notícias não 

serem neutras (Traquina, 2008), envolvem determinadas visões de mundo, contribuindo social 

e culturalmente para a definição dos parâmetros que regem a sociedade (Bourdieu, 1997). Entre 

estes parâmetros, encontram-se também as representações de gênero, que definem o que é ser 

masculino e o que é ser feminino, de acordo com os papéis estabelecidos com base nas 

diferenças sexuais.  

 

Memória sobre as relações vividas 

No intuito de trazer informações sobre a feminização do jornalismo e de que forma ela 

refletiu e tem refletido nas relações de gênero no contexto de produção do jornalismo, optamos 

por realizar entrevistas com jornalistas que têm de cinco a 35 anos de profissão, tendo passado 

pela experiência de atuação em jornalismo diário. Uma questão que se coloca quando uma 

pesquisa lida com as lembranças das pessoas é o fato de que elas passam pelo filtro do presente 

e, na maioria das vezes, são idealizadas, no sentido de que a percepção do vivido é melhor do 

que realmente foi. No entanto, como mostra Bosi (1999), esta é a forma pela qual o passado 

conserva-se e, além de conservar-se, atua no presente, mesmo que não seja de forma 

homogênea.   

 

De um lado, o corpo guarda esquema de comportamento de que se vale muitas 

vezes automaticamente na sua ação sobre as coisas: trata-se da memória-

hábito, memória dos mecanismos motores. De outro lado, ocorrem 

lembranças independentes de quaisquer hábitos: lembranças isoladas, 

singulares, que constituiriam autênticas ressureições do passado (BOSI, 1999, 

p. 48, grifo da autora). 

 

Dessa forma, continua Bosi, a lembrança é uma imagem construída pelos materiais que 

estão à disposição no momento, de acordo com o conjunto de representações que povoam a 

consciência atual. Assim, por mais nítida que pareça a lembrança de um fato antigo, ela não é 

a mesma imagem experimentada, já que, assim como quem recorda, a percepção também 
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alterou-se, agindo sobre as ideias, os juízos de realidade e de valor. “O simples fato de lembrar 

o passado, no presente, exclui a identidade entre as imagens de um e de outro, e propõe a sua 

diferença em termos de ponto de vista” (BOSI, 1999, p. 55) 

Tanto Nora quanto Bosi recorrem a Halbwachs (1949), que diz que a memória 

individual está atrelada à memória do grupo; e esta última à esfera maior da tradição, que é a 

memória coletiva de cada sociedade e que, mesmo as imagens do sonho, que parecem ao 

consenso geral as mais desgarradas da memória coletiva, não fogem a estas determinações.  

 

Nessa linha de pesquisa, as relações a serem determinadas já não ficarão 

adstritas ao mundo da pessoa (relações entre o corpo e o espírito, por 

exemplo), mas perseguirão a realidade interpessoal das instituições sociais. A 

memória do indivíduo depende do seu relacionamento com a família, com a 

classe social, com a escola, com a Igreja, com a profissão; enfim, com os 

grupos de convívio e os grupos de referência peculiares a esse indivíduo 

(BOSI, 1999, p. 54). 

 

Bosi diz que o instrumento decisivamente socializador da memória é a linguagem. Ela 

reduz, unifica e aproxima no mesmo espaço histórico e cultural a imagem do sonho, a imagem 

lembrada e as imagens da vigília atual. Os dados coletivos que a língua sempre traz em si entram 

até mesmos no sonhos, reflete a pesquisadora. Ela retoma os conceitos de Bergson (1896) para 

mostrar que as imagens do sonho não são, embora pareçam, criações puramente individuais: 

são representações, ou símbolos, sugeridos pelas situações vividas em grupo pelo sonhador, e 

que as noções gerais permanecem no espírito durante o sono. No quadro dessas “noções gerais” 

que não abandonam o espírito humano, sequer no sonho, Bergson elaborou categorias, nas quais 

destacam-se as relações de espaço, as relações de tempo e as relações de causa e de 

consequência.  

 

As categorias, que a linguagem atualiza, acompanham nossa vida psíquica 

tanto na vigília quanto no sonho. Na vigília, de modo coeso; no sonho, de 

modo frouxo e amortecido, mas identificável. As convenções verbais 

produzidas em sociedade constituem o quadro ao mesmo tempo mais 

elementar e mais estável da memória coletiva (BOSI, 1999, p. 56). 

 

Dessa forma, a autora recorre aos conceitos de Halbwachs para dizer que lembrar não 

se trata apenas de um condicionamento externo de um fenômeno interno, isto é, não se trata de 

uma justaposição de “quadros sociais” e “imagens evocadas”, mais do que isso, entende que, já 
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no interior da lembrança, no cerne da imagem evocada, trabalham noções gerais, veiculadas 

pela linguagem, logo de filiação institucional, logo de interpretação social.  

E embora pareça que é da memória que se faz a história, já que ambas evocam o passado, 

Nora (2003) considera que memória e história não se confundem e que têm, na verdade, um 

caráter oposto. Para Nora (1993), a memória é um processo vivido, conduzido por grupos vivos, 

portanto, em evolução permanente e suscetível a todas as manipulações. Em linhas gerais:  

 

A memória é vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, ela 

está em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do 

esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a 

todos os usos e manipulações, susceptível de longas latências e de repentinas 

revitalizações” (NORA, 1993: 09). 

 

Em contrapartida, a história é registro, distanciamento, problematização, crítica, 

reflexão. Os grupos de memória povoam suas lembranças, repetindo religiosamente aquilo que 

é e sempre foi (tradição). A história, como operação intelectual, dessacraliza a memória. 

Observemos o que diz o autor a este respeito: 

 

Porque é afetiva e mágica, a memória não se acomoda a detalhes que a 

confortam; ela se alimenta de lembranças vagas, telescópicas, globais ou 

flutuantes, particulares ou simbólicas, sensível a todas as transferências, 

cenas, censuras ou projeções. A história, porque operação intelectual e 

laicizante, demanda análise e discurso crítico. A memória instala a lembrança 

no sagrado, a história a liberta e a torna sempre prosaica. A memória emerge 

de um grupo que ela une, o que quer dizer, como Halbwachs o fez, que há 

tantas memórias quantos grupos existem, que ela é, por natureza, múltipla e 

desacelerada, coletiva, plural e individualizada. A história, ao contrário, 

pertence a todos e a ninguém, o que lhe dá uma vocação para o universal. A 

memória se enraíza no concreto, no espaço, no gesto, na imagem, no objeto. 

A história só se liga às continuidades temporais, às evoluções e às relações 

das coisas. A memória é um absoluto e a história só conhece o relativo 

(NORA, 1993, p. 09) 

 

Nessa perspectiva, acreditamos que a evocação da memória é a possibilidade de 

recolocação das situações escondidas que habitam a sociedade, por meio da sensibilidade das 

pessoas, já que a história se coloca fora dos grupos e acima deles.  

  

Conclusões 

Esta pesquisa pretende investigar as percepções que as jornalistas que atuaram ou atuam 

em jornalismo diário têm das relações de gênero, questionando sobre indicação para cargos de 
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chefia, remuneração, seleção de pautas; se foram alvos de discriminações e assédios no 

exercício da profissão pelo fato de serem mulheres e, se sim, a quais discriminações e assédios; 

e ainda tentar entrever os mecanismos culturais e sociais existem entre os jornalistas que 

naturalizam as desigualdades. Afinal, como disse Bourdieu: 

 

...é ainda mais surpreendente que a ordem estabelecida, com suas relações de 

dominação, seus direitos e sua imunidades, seus privilégios e suas injustiças, 

salvo uns poucos acidentes históricos, perpetue-se apesar de tudo tão 

facilmente, e que condições de vida das mais intoleráveis possam ser vistas 

como aceitáveis ou até mesmo naturais (BOURDIEU, 2002, p. 03) 

 

As perspectivas de gênero dentro de uma redação de jornalismo podem ser 

determinantes das relações sociais como um todo, tendo em vista que o jornalismo é uma das 

instâncias legitimadoras dos valores sociais circulantes e, ao mesmo tempo, possui, enquanto 

agente formador do sujeito, um potencial transformador dos valores que regem a sociedade. 

Assim, essa pesquisa pretende verificar possíveis mudanças provocadas pela feminização do 

jornalismo; identificar os valores culturais e profissionais prevalentes entre as jornalistas 

goianas, bem como uma possível hierarquização destes valores; e compreender, de acordo com 

a visão delas, as concepções de gênero dominantes e de que forma elas incidem sobre as 

relações profissionais. Por acreditar que o exercício pleno da cidadania da mulher jornalista 

(bem como de todas as mulheres) passa por questões como igualdade de direitos entre os sexos, 

não discriminação e ausência de assédio moral e sexual no trabalho, pensamos que as práticas 

que legitimam as desigualdades devem ser questionadas. 
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Dispositivos de poder no jornalismo: a proposta da microfísica 

foucaultiana23 
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Resumo 

Este trabalho analisa filosoficamente o conceito de poder em Michel Foucault, e como ele pode 

ser apropriado para entender a rede de forças que tencionam o discurso jornalístico. Há um 

deslocamento do debate que estuda o jornalismo em sua relação com o poder tradicional nas 

teorias sobre o Estado, para um contexto microfísico que o relaciona com um tipo de saber e de 

verdade que constrange o seu discurso legitimador. Ele aborda as condições sutis de controle, 

vigilância, proibições e coerções inerentes à prática jornalística, mesmo que em momentos de 

“pseudo-paz”, pois a microfísica do poder é constituinte dos sistemas e instituições que 

expressam uma vontade de verdade, segundo Foucault. 

 

Palavras-chave: discurso jornalístico; microfísica do poder; Michel Foucault. 

 

 

As análises mais comuns sobre o poder e seu exercício têm sido vinculadas ao estudo das 

relações entre sujeitos, instituições e o Estado, visando, no campo da comunicação e do 

jornalismo, detectar as instâncias superiores da censura e denunciar a dependência publicitária 

governamental por parte da mídia. Trata-se de uma teoria tradicional de poder, pressupondo-se 

que este pode ser controlado por atos jurídicos ou um ato fundador de direito. Um poder 

concreto que se detém ou que se cede. 

A abordagem deste artigo é de outra natureza. Não que o poder deva ser dissociado da 

dimensão macroestrutural da política e da economia, mas é possível percebê-lo no interior dos 

conjuntos funcionais e sistemáticos, travestidos de um saber legitimado e comprometido com a 

verdade. Esse saber normalmente é responsável pela construção de um discurso legitimador, 

que permite que um campo exista e seja reconhecido como competente para suprir alguma 

necessidade social. 

Na visão foucaultiana, saber e poder se reforçam mutuamente. A discussão se coloca 

dentro do processo de racionalização da Modernidade e suas formas sutis de exercício do poder 

por meio da disciplina. Nesse sentido, Foucault (2012) distingue três tipos de luta que o sujeito 

moderno tem que lidar: 1) lutas que se opõem a formas de dominação étnicas, sociais e 

                                                 
23Trabalho apresentado no GT Jornalismo e Cidadania, no X Seminário de Mídia e Cidadania (SEMIC) – 

Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás.06 a 08de dezembro de 2016. 
24Doutora em Letras e Linguística, com ênfase em estudos do discurso e filosofia da linguagem. E-mail:. 

atmoraes@uol.com.br. 
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religiosas; 2) lutas contra as forma de exploração que separam o indivíduo do produto de seus 

trabalhos; 3) lutas que se opõe a tudo o que liga o indivíduo a si mesmo e asseguram assim a 

submissão aos outros. A análise do autor se inscreve nesse terceiro gênero. 

Assim, o que o filósofo propõe é um olhar sobre um modo de subjetivação diferente em 

nossa cultura. Esse modo é construído pelos saberes que pretendem acender ao estado de ciência 

e das práticas que dividem e classificam discursos e sujeitos. Ou seja, mesmo os discursos 

libertadores trazem no seu bojo novas formas de sujeição e controle, pois seleciona o que pode 

e o que não pode ser dito em nome da liberdade e da subversão. 

A noção de micropoder deve ser entendida como uma rede de forças que se interagem 

visando a um objetivo, criando tensões entre indivíduos e grupos (FOUCAULT, 2008). Ao 

contrário do que se possa imaginar, já que todo discurso e prática envolve algum tipo de saber, 

o poder não é necessariamente negativo. Segundo Powers (2007), esse poder não é visto como 

uma estratégia consciente e violenta de uns sobre outros, como normalmente se vê nas análises 

sociológicas. Trata-se de é um processo que opera lutas contínuas e confrontos que podem 

mudar, fortalecer ou reverter a hegemonia dos discursos. 

Foucault (2010) afirma que comunicar “é sempre uma certa forma de agir sobre os outros” 

(p. 284), e que a produção e a circulação de elementos significantes “podem perfeitamente ter 

por objetivos ou por conseqüências efeitos de poder” (p.284). Logo, as manifestações 

discursivas produzem efeitos de poder. Dessa forma, discursos concorrentes comumente 

presentes no jornalismo e nas redes sociais, com contornos de verdades parciais e relativas, 

mesmo sem a intencionalidade consciente da manipulação, têm a pretensão de influir. 

 

Poder e verdade 

O poder produz realidade e verdade antes de reprimir ou ideologizar, mascarar ou 

abstrair. Para Deleuze (2006), a concepção foucaultiana não ignora de modo algum a repressão 

e a ideologia, mas como Nietzsche já havia visto, elas não constituem o combate de forças, são 

apenas a poeira levantada pelo combate. 

A noção de regimes de verdade de Foucault evoca as formas que controlam e regulam 

os discursos. A verdade está circularmente ligada a sistemas de poder, que a produzem e a 

apoiam, e a efeitos de poder que ela induz e que a reproduzem. Saberes tendem a ser 

normatizantes, e podem expressar-se na forma de tutela, proteção e aconselhamento. 

Todo discurso pressupõe uma ordem. Essa ordem expressa uma vontade de verdade, 

que se apoia, não apenas em bases institucionais e um conjunto de práticas, mas em “como o 
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saber é disposto numa sociedade, como é valorizado, distribuído, repartido e, de certa forma, 

atribuído” (FOUCAULT, 1971, p. 5). A vontade de verdade é responsável pelos 

constrangimentos dos discursos, ou seja, seu sistema de inclusões e exclusões de enunciados. 

O jornalismo, como o conhecemos hoje, é fruto de um movimento disciplinar tributado 

ao liberalismo. Embora essa prática de construção e circulação de notícias date de meados de 

1600, após a difusão da prensa de Gutemberg, sua importância no espaço público é reconhecida 

em função de sua aliança com os ideais burgueses localizados na modernidade. A ele são 

associados os princípios liberdade, democracia e defesa do interesse público. É o que se espera 

ética e ideologicamente na expressão de seu discurso. 

Sabemos que a “verdade” é um princípio relativo, pois seus modos de apreensão variam. 

No entanto, é sob essa expressão que o jornalismo mais se resguarda. A promessa de veracidade 

e precisão se tornou, segundo Kovach e Rosenstiel (2004), uma das primeiras tentativas de 

marketing do jornalismo. Lembram que Pulitzer25 criou em seu jornal New York World, em 

1913, um organismo chamado Bureau de Precisão e Equidade, com a finalidade de garantir aos 

seus leitores que podiam acreditar no que liam. 

De maneira simplificada, verdade seria o oposto da mentira. Ou seja, quando se quer 

saber qual o time de futebol que ganhou o campeonato brasileiro de 2009, espera-se que o 

jornalista diga Flamengo, e não Botafogo. Ou ainda, quando se deseja conhecer o que disse o 

presidente da República em seu último discurso, não se espera que os jornalistas inventem 

palavras e a coloquem na boca do presidente. 

Para isso, os jornalistas usam estratégias advindas de um saber de conhecimento, como 

destaca Charaudeau (2006), e que procede de uma representação racionalizada da existência 

dos seres e das coisas. Essas estratégias são basicamente três: a autencidade (sempre que 

possível, pessoas, eventos e declarações são filmadas, gravadas e fotografadas), a 

verossimilhança (quando não é possível atestar com equipamentos, reconstroem-se as histórias 

analogicamente, por meio de sondagens e testemunhos) e a explicação (visando dar sentido e 

explicação aos fatos, recorre-se a especialistas, peritos e intelectuais).  

Porém, continua o autor, no jornalismo não há somente saber de conhecimento, há 

saberes de crença que tem efeitos de verdade26. Para Charaudeau (2006), não existe grau zero 

                                                 
25 Joseph Pulitzer inspirou o prêmio Pulitzer de Jornalismo administrado pela Universidade de Columbia, em Nova 

Iorque. O jornalista doou parte de sua herança à universidade, com a qual foi criado o curso de jornalismo em 

1912. 
26 Charaudeau (2006) distingue valor de verdade de efeito de verdade. O primeiro se realiza através de uma 

construção explicativa elaborada com a ajuda de uma instrumentação científica e pertencente a um saber erudito. 
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de informação, ou seja, aquela destituída de formas subjetivas de interpretação. A simples 

decisão sobre qual evento cobrir, qual espaço será dado para determinada notícia e qual delas 

merecerá uma manchete na primeira página, revela que há um direcionamento do olhar do 

jornalista sobre a realidade. 

Kovach e Rosenstiel (2004) entendem que o jornalismo procura uma forma prática e 

funcional da verdade. “Todas as verdades, incluindo as leis da ciência, estão sujeitas a revisão, 

mas, enquanto isso, nos orientamos por elas porque são necessárias e funcionam” (p.68).  

Afirmam ainda que o produto jornalístico não revela a verdade de uma equação química, mas 

também não significa dizer que os jornalistas estejam desobrigados de realizar uma pesquisa 

exaustiva e de fornecerem a transparência de seus métodos de investigação. 

Os autores parecem acreditar na sobrevivência do jornalismo partindo dessas 

necessidades funcionais da sociedade, apesar dos problemas em torno do conceito de verdade: 

 

À medida em que os cidadãos encontram um grande fluxo de dados, eles 

precisam de mais – e não menos – fontes identificáveis para verificar aquela 

informação, apontando o que é mais importante para saber e descartando o 

que não é. Em lugar de elas mesmas expandirem o tempo usado para 

selecionar informações, uma tarefa que leva cada vez mais tempo por conta 

do número de fontes, as pessoas precisam de fontes as quais possam consultar 

e que lhes dirão o que é verdadeiro e significativo. Elas precisam de uma 

resposta para a pergunta: “No que posso acreditar?”. O papel da imprensa é 

trabalhar para responder à outra pergunta: “Onde está o bom material?”. 

Verificação e síntese se tornam a espinha dorsal do jornalista. [...] O próximo 

passo é que os jornalistas deixem bem claro a quem dedicam sua lealdade 

prioritária (KOVACH e ROSENSTIEL, 2004, p 77).  

 

Observa-se, então, que o jornalista divide a responsabilidade pela “verdade” com as 

próprias fontes, mas cabe ao profissional verificar que dizeres são mais verdadeiros do que 

outros. Os critérios, certamente, são os próprios valores da profissão e da empresa jornalística.  

Entender a microfífica do poder jornalístico também passa pela sua forma própria de 

verificação para a produção da verdade. A disciplina da verificação, segundo Kovach e 

Rosenstiel (2004), é o que separa o jornalismo do entretenimento (que se concentra no que é 

divertido), da propaganda (que seleciona fatos ou inventa-os para servir a um propósito), da 

literatura e da arte (que trabalham com o imaginário e a ficção, cm ênfases estéticas). 

                                                 
O segundo surge da subjetividade do sujeito em sua relação com o mundo, criando uma adesão ao que pode ser 

julgado verdadeiro “pelo fato de que é compartilhado com outras pessoas, e se inscreve nas normas de 

reconhecimento do mundo” (p. 49). 
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Procura-se no jornalismo o registro do fato de forma bastante aproximada de como ele 

aconteceu. A isto se dá o nome de objetividade, imparcialidade e neutralidade27 – método 

desenvolvido nos anos 1920 visando ao relato transparente por meio de evidências, 

minimizando os efeitos dos preconceitos pessoais ou culturais que pudessem prejudicar a 

exatidão do trabalho jornalístico. 

Charaudeau (2006) denomina as técnicas de verificação jornalística como saberes de 

conhecimento. Ou seja, o jornalismo procede de uma representação racionalizada da existência 

dos seres e das coisas, que se desenvolve por meio de uma aprendizagem prática. Tenta explicar 

o mundo com dados técnicos e científicos, utilizando registros de imagens, gravações, 

depoimentos e explicações de especialistas. 

 

A bandeira do “interesse público 

Os profissionais da imprensa tendem a dizer que o jornalismo deve ser um fórum para 

o debate público. Neste sentido, espera-se que os assuntos tratados nos noticiários tenham 

relevância pública e atendam aos interesses comuns que afetam os membros de uma sociedade. 

Na defesa deste interesse público, o jornalismo cumpre a tarefa de convencer a todos de que a 

atividade é importante, preciosa e necessária para os cidadãos. 

Segundo Gomes (2009), faz parte das tradições mais arraigadas do discurso liberal a 

afirmação de que a função democrática mais fundamental do jornalismo é a de agir como 

watchdog. Noutras palavras, “vigiar o Estado, para revelar os seus abusos contra o interesse 

público cometidos nas esferas governamental e política e para fomentar o debate público sobre 

o funcionamento do governo” (p. 70-71).  

Faria (2007) chama a atenção da ambiguidade do discurso inserido no termo interesse 

público. Para o autor o conceito encontra uma superfície porosa e fragmentada “onde se 

movimentam lobbies, organizações privadas, interesses pulverizados, além da representação 

política de grupos e de categorias sociais diversas, muitas vezes, antagônicas” (p. 174). Nessa 

complexidade, o que há no jornalismo é uma tentativa de conciliar os interesses do leitor, do 

anunciante e do proprietário da empresa de comunicação. 

Falar do jornalismo enquanto espaço público pressupõe enfrentamentos de pontos de 

vista, negociações e relações de força. Não significa, necessariamente, processos consensuais e 

                                                 
27 Estes valores foram incorporados à prática jornalística no séc. XX, mas surgiu com base em uma mudança 

fundamental ocorrida no séc. XIX, em que a primazia passou a ser dada aos fatos e não às opiniões (TRAQUINA, 

2005a). 
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ausência de mecanismos de controle por parte da instituição midiática. Para Wolton (2006), o 

que de fato existe é uma autonomia relativa dos atores em confrontos discursivos, ancorados 

nos processos sociais em curso, fazendo com que o jornalismo os expresse por procedimentos 

técnicos específicos (WOLTON, 2006). 

Tem-se, portanto, que não há um princípio único e absoluto a orientar todo jornalismo. 

Como afirma Gomes (2009), na elaboração do conceito interesse público deve-se admitir a 

impossibilidade de um macroprincípio. Logo, o que o jornalismo oferece são: 

 

Instantâneos de eventos, fatos, fenômenos socialmente relevantes e 

circunstâncias. Uma parte apenas desses instantâneos consiste em 

informações imediatamente importantes para a tomada de posição política e 

para a orientação do cidadão. O resto satisfaz todo tipo de demandas de 

informação, que vão desde os últimos lançamentos em home theater até a 

última conquista do ator do momento, do novo filme do nosso diretor 

preferido até as novas tendências na criação de caprinos. (GOMES, 2009, p. 

86). 

 

A existência humana comporta um número extremamente amplo de necessidades e 

interesses, com urgências e alcances variados. A auto-ilusão do macroprincípio do interesse 

público precisa se dissipar, pensa Gomes (2009). Contudo, “honestidade, respeito equilíbrio e 

justeza são valores e princípios que devem orientar uma ética no jornalismo, mesmo lá onde o 

serviço ao interesse público não fizer sentido nem tiver cabimento” (p. 87). 

 

A linguagem jornalística 

Outra forma de manifestação do micropoder jornalístico é a sua própria linguagem, pois 

a enunciação jornalística está submetida a determinadas regras. A linguagem deve ser simples, 

direta, clara e concisa para ser facilmente apreendida e processada por um maior número de 

pessoas. Para tanto, os jornalistas utilizam-se constantemente da técnica do lead e da pirâmide 

invertida, técnicas que pressupõem certo recorte da realidade e hierarquização dos 

acontecimentos. 

Karam (2007) lembra que as escolas norte-americana e inglesa de jornalismo adotaram 

essas técnicas para imprimir o ritmo da lógica informativa específica do jornalismo a partir do 

final do século XIX. As inferências sobre a pressa para ler da sociedade moderna e a 

possibilidade de falha técnica na transmissão de uma mensagem longa por meio do telégrafo 

fizeram ressurgir o lead. Diferentemente dos gregos e romanos que também adotavam uma 

técnica parecida sugerida pela Retórica, a motivação não foi a adoção da melhor técnica para o 
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convencimento, mas aquela que atendesse a uma funcionalidade produtiva do mercado de 

notícias. 

O que o jornalista considera relevante também se manifesta amplificadamente em 

títulos, olho (resumo do assunto em uma ou duas frases após o título e antes do texto principal), 

janelas (extratos textuais destacados do texto principal), fotos e manchetes de primeira página. 

Esses elementos complementam o conteúdo semântico-discursivo da matéria jornalística e 

salientam os valores-notícia predominantes. 

No jornalismo informativo, os verbos de modalidade mais comuns são diz, declara, 

afirma, e as locuções recorrentes são segundo, de acordo, na opinião de. Essas opções dos 

jornalistas mostram a necessidade estabelecer um distanciamento (isenção) entre o profissional 

e as fontes. Para Charaudeau (2006), tal procedimento influi na credibilidade, produzindo 

efeitos de verdade e de seriedade, especialmente quando a fonte é identificada com precisão. 

A organização textual varia de acordo com o propósito do texto: relatar um 

acontecimento, comentá-lo ou provocá-lo. Se algo aconteceu no espaço público, o jornalista 

reconstroi o fato e as ações dos atores que se acham neles implicados, utilizando-se geralmente 

de declarações desses atores. Se vai comentar o acontecimento, utiliza-se de pontos de vista 

mais ou menos especializados para a justificação de posicionamentos. A provocação do 

acontecimento se dá quando o profissional confronta ideias, arma debates, e o jornalismo se 

torna uma tribuna (CHARAUDEAU, 2006). 

A partir de Foucault (2008), podemos dizer que o poder que constrói os saberes 

jornalísticos em diferentes níveis, está na relação que esta instância discursiva estabelece com 

os acontecimentos (valores-notícia), com as fontes (poli ou monofonia), com as rotinas 

produtivas (constrangimentos organizacionais), com o mercado (constrangimento financeiro) e 

com o ethos profissional (valores éticos e discurso legitimador). Esses saberes se manifestam 

em um tipo de modalidade enunciativa que se desdobra em diferentes gêneros textuais, com 

formas narrativas que variam entre as categorias informativas e opinativas. 

 

A crítica de Habermas 

A analítica do poder efetuada por Foucault não está isenta de críticas. Habermas (2002) 

considera a teoria do poder em Foucault generalizante, reducionista e criptonormativa. Para 

evitar questões de ordem hermenêutica do interpretante em relação ao seu objeto de domínio, a 

explicação de Foucault sobre o discurso recorre a economias estruturais internas e práticas 

geradoras externas, construindo um método que coloca em suspenso a verdade e o significado 
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intencional. Inevitavelmente, segundo Habermas, ele se contradiz propondo uma nova 

objetividade, de ilusões positivas. Ou seja, sua “anticiência” acaba dando lugar a um tipo de 

interpretação científica com o nome de “condições de possibilidade”. 

Se a análise de discurso de Foucault reduz as afirmações de verdade a formações 

discursivas específicas nas quais as condições de verdade já foram definidas, e se trata estes 

vários discursos como efeito de poder, então o próprio discurso de Foucault é passível de 

questionamento. Além disso, continua Habermas (2002), a historiografia genealógica culmina 

em crítica, mas sem apelar para o “lado certo”. As descrições retoricamente críticas de Foucault 

implicitamente acusam a objetivação e a subjugação das tecnologias de poder, mas são 

incapazes de sustentar qualquer possibilidade de contestação das normas, o que leva Habermas 

a perguntar “por que lutar?”. 

Foucault situa a relação poder/saber de forma ambígua e problemática, diz Habermas 

(2002), principalmente porque o filósofo não reconhece as importantes ocasiões em que o 

conhecimento se distanciou de regimes e tecnologias de poder. Enquanto a análise de Foucault 

se situa no centro de uma curiosa relação entre discursos particulares de verdade/ciência e 

práticas sociais guiadas para vigilância, disciplina e controle, a especificação deste domínio de 

análise não é pretendida por Foucault como uma grande metanarrativa da história de acordo 

com uma teoria monológica de poder. Daí a contradição. 

Nessa crítica a Foucault, parece-nos que Habermas não reconhece a reformulação do 

sentido de poder em Foucault. Não entendendo o deslocamento do sentido de poder em 

Foucault (que não é o convencimento por meio da violência), podemos perder de vista a 

contribuição de Foucault em abrir uma nova possibilidade de análise que é a vontade da verdade 

de determinados discursos. Foucault nunca se afirmou um analista de verdades ou mentiras, 

mas um historiador sobre as condições de produção dos discursos sobre a verdade.  

Infere-se que Habermas tem em mente a concepção de poder como força soberana, 

própria das análises sociológicas sobre repressão em regimes totalitários, ou sobre a dominação 

de uma classe sobre a outra, ou ainda nas relações entre escravos e senhores. A noção de poder 

foucaultiana é mais sutil e nebulosa e não necessariamente negativa. Ou seja, o poder, ao 

produzir coisas, pode produzir coisas boas. Algumas vontades de verdade da ciência, por 

exemplo, poderiam ser analisadas sob este ponto de vista.  

Araújo (2008) afirma que as críticas de Habermas só se sustentam “se não levarmos em 

conta que o problema central não é o poder e sim o sujeito” (p. 221). Para Foucault não há poder 

em geral, mas relações de poder que se formam sempre que se quer produzir verdade e saber 
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acerca do indivíduo, do sujeito, de seu comportamento. O poder disciplinar não é considerado 

uma estrutura. O que se busca evidenciar é que certas relações de poder sujeitam, transformam 

os indivíduos em sujeitos de dois modos: a) sujeitos submetidos ao outro pelo controle e pela 

dependência, e b) sujeitos ligados à sua própria identidade pela consciência ou conhecimento 

de si. Diz ainda: 

 

Quando certo tipo de saber testa, examina, normaliza usando testes, enquetes, 

estatísticas, inquéritos, bancos de dados, o efeito bem conhecido, visado e 

estimulado é o conhecimento do indivíduo, permitindo sua adaptação, cura, 

inserção no meio, alívio terapêutico, entre outros. O efeito não visado, e para 

ele Foucault aponta seu olhar crítico, é que esta produção de saberes que 

individualizam e normalizam faz com que a conexão do indivíduo consigo 

mesmo seja obtida quase exclusivamente por esse tipo de produção de 

verdade. E ela carrega poder, que não é o da repressão, mas o poder do saber 

cientificista (ARAÚJO, 2008, p.221). 

 

Habermas tem um ponto de vista transcendentalista, segundo Araújo. Ele não pode 

concordar com a completa ausência de um rumo ou sentido histórico, nem com a ausência de 

um critério de verdade a fornecer um ponto de apoio para os juízos. Evitar o transcendental para 

ficar com o imanente é o projeto de Foucault. Ele não quis significar recusa de critérios de 

verdade, como insinua Habermas, mas que as verdades são produzidas, surgem pela aplicação 

de mecanismos, de técnicas, de recursos que provocam efeitos. “Foucault não é cético quanto 

à ciência – o que ele denuncia é o discurso da cientificidade” (ARAÚJO, 2008, p. 224). 

Lembra Callewaert (2003) que Foucault não é um sociólogo nem um historiador das 

instituições; também não é um especialista em educação ou trabalho social. Seus escritos sobre 

formas de exercício de poder ou sobre o poder enquanto elemento do discurso são meramente 

residuais. Escreveu sempre e apenas sobre a forma como o exercício do poder é pensado, 

conceptualizado e expresso, representado e mil vezes nomeado por diferentes tipos de discurso, 

da análise científica a panfletos com diretrizes para a sua implementação prática. E acrescenta: 

 

Foucault nunca teve a pretensão de que a partir desses discursos se pudesse 

concluir o que as pessoas, as classes profissionais, as classes sociais ou os 

governos fazem, o que é posto em acção ou o que se materializa no mundo 

real. Foucault não descreve nem explica a história social nem mesmo quando 

se refere ao bio-poder, às técnicas de disciplinamento do corpo, à 

governamentalidade; está a referir-se, isso sim, à história do saber. O seu 

contributo consiste em afirmar que o modo pelo qual as coisas são postas em 

palco constitui, em si mesmo, uma realidade que faz a diferença em termos da 

concepção de poder, se bem que não em termos do poder em si mesmo. 

(CALLEWAERT, 2003, p.142-143). 
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Para Callewaert (2003), Foucault não afirma que esses discursos, procedimentos e 

tecnologias dominantes conduzem cursos reais de ação ou que se materializarão no mundo 

social. Para ele, Foucault afirma que os discursos são influenciados, na sua forma, conteúdo e 

eficiência, pelas constelações de poder que deles emanam. Embora acompanhem as ações reais 

observáveis, não necessariamente as causam. 

Neste trabalho, considerando as argumentações apresentadas, defendemos que Foucault 

dá um novo sentido à palavra poder, desloca o campo onde o conceito é analisado e, nesse 

sentido, é que nos propomos a analisá-lo. Quanto às relações entre práticas discursivas e não 

discursivas, assumiremos uma posição dialética, sem a preocupação de estabelecermos 

determinismos de causalidade entre uma e outra. Ao invés da pergunta de Habermas (2002), 

por quê lutar?, propomos outra: como se resiste? 

 

Resistência 

Resistência, segundo Foucault (2008), é a maneira pela qual os sujeitos escapam dos 

dispositivos de identificação, classificação e normalização. Assim, como corrobora Powers 

(2007), a resistência não é só possível, como faz parte de qualquer relação de poder. Trata-se, 

portanto, da possibilidade de criação de espaços de lutas, de pontos de inversão e de viabilização 

de transformações, graças à constituição de saberes diferentes que mobilizam os sujeitos. 

Foucault (2006) articula a resistência, concebendo um novo tipo de subjetividade - o 

cuidado de si, que é uma forma de controle do exercício do poder. Nesse sentido, os sujeitos se 

constituem por meio de uma prática autorreflexiva, que os leva a uma autogestão capaz de 

articular outros saberes como contraponto. Sobre isso, diz Almeida: 

 

Não se deve admitir jamais uma forma incontornável de dominação ou o 

privilégio absoluto da lei, da norma, da disciplina, do governo, mas, ao 

contrário, entender que enquanto as relações de poder estiverem presentes em 

todas as relações humanas (aí incluídas as pedagógicas) teremos certeza de 

que nelas há pessoas potencialmente capazes de dizer não a qualquer abuso 

no uso do poder” (2006, p. 157). 

 

Cutucando os intelectuais e, por que não dizer, também os jornalistas, diz Foucault: 

 

Ora, o que os intelectuais descobriram recentemente é que as massas não 

necessitam deles para saber; elas sabem perfeitamente, claramente, muito 

melhor do que eles; e elas o dizem muito bem. Mas existe um sistema de poder 
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que barra, proíbe, invalida esse discurso e esse saber. Poder que não se 

encontra somente nas instâncias da censura, mas que penetra muito 

profundamente, muito sutilmente em toda a sociedade. Os próprios 

intelectuais fazem parte deste sistema de poder, a ideia de que eles são agentes 

da “consciência” e do discurso também faz parte do sistema (2008, p.71). 

 

A resistência dos sujeitos leitores, telespectadores e ouvintes do jornalismo é possível 

porque, no paradigma discursivo, o sentido é resultante de uma construção social atribuída à 

história, mas o sujeito é, ao mesmo tempo, agente e reagente desses tecidos onde o sentido é 

tramado. Ou seja, nenhum sentido é solitariamente construído na mente das pessoas, mas 

também não é totalmente garantido pelo sistema linguístico e discursivo empregado pelo 

jornalismo.  

 De outra forma, pode-se dizer que a interpretação dos discursos midiáticos é dependente 

da subjetividade responsável pela singularidade dos sentidos. No entanto, a subjetividade se 

constrói do/no exterior, por sua historicidade. As relações sociais nas quais nos inserimos e a 

cultura da qual fazemos parte orientam nossos sentidos. Afirma Coracini (2005): 

 

Ainda que o texto siga convenções, se organize de forma 

predeterminada, pretenda ser uma bula com indicações precisas para 

seu uso; ainda que pretenda indicar o caminho a trilhar para, 

ilusoriamente, nos conduzir ao porto tranquilo e seguro das ideias do 

autor, passeamos por esse verdadeiro “sistema de endereçamento” 

(indicações do autor, tipo de texto, diagramação, estilo) e tomamos 

caminhos transversais, perscrutando atalhos, por vezes interditados; 

estabelecemos redes secretas, por vezes clandestinas; rompemos a 

linearidade do texto, transgredindo-o, desfazendo-o, refazendo-o e nele 

nos inserimos, nele mergulhamos e nos envolvemos para produzir 

sempre, a cada olhar, a cada escuta, uma nova leitura e, portanto, um 

novo texto. (CORACINI, 2005, p. 24). 

 

O texto, na visão discursiva, é sempre o resultado de uma rede construída de fragmentos 

vinculados à história, e toda história é produto de interpretação, do trabalho da subjetividade do 

autor e do leitor. “Ler, compreender, interpretar ou produzir sentido é uma questão de ângulo, 

de percepção, ou de posição enunciativa” (CORACINI, 2005, p.25), mas não surge 

simplesmente da capacidade criadora de cada indivíduo, e sim de uma percepção atravessada 

pelas múltiplas formações discursivas em que se inscreve o sujeito. 

Os sentidos não caminham em linha reta. Eles saem da linha e caminham por diversas 

direções. Paralelamente à não homogeneidade do texto, há a dispersão do sujeito-leitor. A 
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relação entre sujeito e texto “passa por mediações, por determinações de muitas e variadas 

espécies que são a sua experiência da linguagem” (ORLANDI, 2006, p.115). 

Para essa autora, o sujeito que produz uma leitura a partir de sua posição, interpreta. O 

sujeito-leitor que se relaciona criticamente com sua posição e com a posição do sujeito-escritor 

problematiza, explica as condições de produção de sua leitura, compreende. “A compreensão 

supõe uma relação com a cultura, com a história, com o social e com a linguagem, que é 

atravessada pela reflexão e pela crítica” (p.117). 

Maffesoli (2003) explica que, apesar do grande consumo dos produtos midiáticos na 

atualidade e a aparente adesão aos seus discursos, na vida social, com frequência, as pessoas 

fazem de conta que são alienadas, embora, no íntimo, permaneçam atentas, reservadas e 

desconfiadas. “Há no povo uma vitalidade que escapa às teorias elitistas e abstratas” (p. 20). É 

isso, segundo o autor, que permite compreender como um candidato ganha uma eleição, mesmo 

que a estrutura midiática se oponha a ele. As pessoas mais simples não são passivas. Agenciam 

formas de resistência contra as tentativas de manipulação, e não consideram apenas suas 

posições de classe.  

Para Sousa (1994), nos estudos mais recentes de comunicação, as forças econômica, 

política, ideológica e cultural coexistem, e uma necessariamente não domina a outra enquanto 

categoria de análise a priori. Ele chama a atenção para a busca dos condicionantes do sujeito, 

das mediações que ultrapassam a noção de um determinismo entre emissor e receptor, ou sujeito 

e objeto. O “quem” da comunicação ocupa um espaço contraditório, o da negociação, o da 

busca de significações e de produções incessantes de sentido na vida cotidiana. 

Segundo Thompson (2005), dado o caráter hermenêutico da apropriação, a importância 

que as mensagens midiáticas têm para os sujeitos e as maneiras de usar os materiais simbólicos 

dependem “crucialmente dos contextos de recepção e dos recursos que os receptores têm à 

disposição para os auxiliar nesse processo” (p. 155). Por meio do processo de apropriação 

localizada, os sentidos jornalísticos são muitas vezes alterados e remodelados. 

Um aspecto chave desse processo é a acentuação do distanciamento dos contextos 

espaço-temporais da vida cotidiana por parte dos jornalistas. Os discursos, ao se distanciarem 

das condições de vida de uma coletividade, produzem julgamentos críticos. Assim, diz 

Thompson (2005), “os produtos da mídia podem veicular imagens e mensagens que chocam 

com, ou não comportam inteiramente, os valores associados a uma maneira de vida tradicional” 

(p. 157). 
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O autor afirma que as tensões e discordâncias se acentuam na contemporaneidade 

porque os sujeitos têm acesso a novos materiais simbólicos extraídos de fontes as mais diversas. 

A própria globalização da comunicação e da informação favoreceu essa possibilidade, pois as 

visões alternativas aos padrões políticos, econômicos e culturais circulam com mais facilidade. 

As pessoas questionam mais as interpretações oficiais, diz Thompson (2005). 

 

Considerações finais 

 A analítica do poder em Foucault dispõe-se a olhar a disciplina como um conjunto de 

técnicas em virtude das quais os sistemas de poder têm por objetivo a normalização. As 

instituições disciplinares, dentre elas o jornalismo, repartem, classificam, diferenciam e 

hierarquizam discursos, a partir de um saber construído sócio-historicamente. 

A norma afeta as condutas segundo as oposições proibido/permitido, 

adequado/inadequado, conveniente/inconveniente. Como afirma Gomes, M. R. (2003), assim 

como a realidade não antecede o discurso, os fatos jornalísticos não antecedem o discurso 

jornalístico, o que implica discutir o conjunto de saberes legitimados que constrangem esse 

discurso. 

Os controles estão nas técnicas narrativas e na autodefesa do campo a partir dos valores 

modernos positivistas (separação da opinião do fato) e da construção de um ethos 

comprometido com a verdade e com a defesa dos cidadãos e do interesse público. Trata-se de 

um poder na direção de um “fazer crer”, no sentido de oferecer uma representação racional e 

asséptica da realidade.  

Esse novo conceito foucaultiano não esvazia a compreensão tradicional de poder, mas 

vai captá-lo na capilaridade das relações sociais e institucionais, mesmo em circunstâncias de 

não-guerra e aparente calmaria. Também não se afirma na anulação do sujeito, impotente diante 

dos discursos. Todo poder implica resistência, mas para Foucault, as possibilidades reais de 

resistência começam quando deixamos de nos perguntar se o poder é bom ou mau e o 

interrogamos ao nível de suas condições de existência. Isso implica despojar o poder de suas 

sobrecargas morais e jurídicas e encará-lo filosoficamente como uma atividade de diagnóstico. 

Tornar visível as forças que constituem o nosso presente. 
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Resumo 

O presente estudo analisa dois vídeos institucionais que fazem parte da campanha “Lado a Lado 

com você”, da TV Anhanguera, afiliada da Rede Globo em Goiás, veiculados no segundo 

semestre de 2016. O objetivo é saber como a empresa jornalística em questão enxerga o 

jornalismo que produz e como ela traduz esse conceito para sua audiência por meio dessas duas 

peças de comunicação. Nesse sentido, o artigo traz algumas contribuições de pesquisadores que 

investigam o jornalismo e o telejornalismo e realiza uma análise televisual dos dois materiais a 

partir das contribuições de Becker (2012). Ao término da análise, constata-se que a emissora 

entende o jornalismo como uma atividade profissional, mas também como um ator social.  

 

Palavras-chave: Jornalismo; Telejornalismo; TV Anhanguera;  

 

 

Introdução 

 A discussão sobre jornalismo é extensa, pertinente e nunca se esgota. Esse artigo se 

propõe a dar continuidade a esse esforço de se pensar o jornalismo em suas múltiplas 

possibilidades, mas a partir de um ponto específico: o entendimento de jornalismo para uma 

emissora de TV que produz conteúdo jornalístico na atualidade. Procura-se aqui a entender 

como a TV Anhanguera enxerga o jornalismo que produz hoje e como ela traduz esse 

entendimento para sua audiência.  

 Cabe, antes de qualquer outro passo, evidenciar que esse estudo se configura como uma 

das etapas de pesquisa para o desenvolvimento da dissertação de mestrado da autora desse 

artigo. Tem-se o objetivo, com essa ação, de dar mais um passo no processo de aproximação 

junto ao universo da TV Anhanguera e de entender como a emissora em questão pensa seu 

modo de fazer jornalismo. Esse entendimento certamente contribuirá para processos de análise 

posteriores, onde serão investigados conteúdos dos telejornais dessa emissora.  

 Assim, esse estudo tem início com uma reflexão a respeito do conceito de jornalismo, 

tendo como apoio Bourdieu (1997), Pereira, Moura e Adghirni (2012), Temer (2014), Temer 

                                                 
28 Trabalho apresentado no GT1 - Jornalismo e Cidadania do X Seminário de Mídia e Cidadania (SEMIC) – 

Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 06 a 08 de dezembro de 2016. 
29  Mestranda em Comunicação na Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás –

UFG, e-mail: jordania.jobis@gmail.com. 
30 Orientadora do trabalho. Professora Dra. na Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal 

de Goiás – UFG, e-mail: anacarolina.temer@gmail.com. 
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(2015), Neveu (2006) e Kovach e Rosenstiel (2004). Busca-se delinear algumas facetas do 

jornalismo para que mais adiante seja possível dialogar com o conceito apresentado pela TV 

Anhanguera nos dois vídeos institucionais analisados.  

 Considerando que a empresa jornalística em questão é um veículo televisivo que produz 

jornalismo, elenca-se também alguns autores para pensar o telejornalismo. Entende-se que na 

etapa de análise podem se manifestar apenas elementos ligados ao jornalismo propriamente, 

mas também é possível que sejam destacados aspectos desse jornalismo intrinsicamente 

relacionados ao telejornalismo. Para tanto, são destacados autores como Becker (2016), Stam 

(1985) e Marcondes Filho (2002). 

 A análise aqui proposta se dá a partir das contribuições de Becker (2012), que oferece 

um modelo de análise televisual capaz de extrair de forma sistemática leituras que não se 

deixam ver em um primeiro momento. Enfim, o intuito é avançar nas discussões sobre 

jornalismo de modo geral e pensar o jornalismo da TV Anhanguera dentro desse cenário.  

 

Pensar o jornalismo  

Refletir a respeito do que é e de como se configura o jornalismo não é tarefa simples. 

Isso porque esse é um conceito amplamente explorado e com vasta literatura a respeito. 

Considerando esse cenário, o presente estudo busca se apoiar em algumas contribuições 

pertinentes e relativamente recentes acerca do jornalismo com o intuito de estabelecer 

minimamente consensos para que seja possível responder mais adiante a questão-problema que 

norteia esse artigo. 

A primeira contribuição nesse sentido vem de Bourdieu (1997), que auxilia no 

entendimento do jornalismo enquanto campo. Na perspectiva do autor, o jornalismo é um 

espaço de disputa de poder entre diferentes atores sociais envolvidos, mas também de 

construção de valores comuns, de legitimação (ou não) de práticas sociais específicas, de 

reconhecimento entre seus atores e de constantes tensões.  

O jornalismo também se caracteriza, dentro dessa perspectiva, como espaço onde há 

prêmios envolvidos, critérios que o organizam, hierarquias que vão se estabelecendo de acordo 

com o curso das ações desse próprio campo e interesses internos que, no geral, são comuns. 

Dessa forma, o jornalismo é entendido então como um campo social e como tal se encontra em 

constante relacionamento com outros campos como o político, econômico, social e cultural. 

Se entendermos que o campo jornalístico é constantemente tensionado pelos campos 

político e pelo econômico, por exemplo, já será possível entender muitas das posturas do 



 
X Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) 
Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

 
68 

 

jornalismo em determinados contextos. Pensar sob essa ótica explica, dentre outros aspectos, o 

porquê do jornalismo ser tão dependente de audiência, porque ele acompanha tendências 

sociais, porque alguns assuntos recebem destaques e outros nem sequer são mencionados em 

determinados momentos, mas também porque ele está tão envolto em relações de poder. De 

fato, o jornalismo é impactado por diversos campos a todo tempo, mas também interfere neles 

constantemente e esse aspecto não pode ser ignorado.  

A segunda contribuição da qual esse estudo se vale para pensar o jornalismo vem de 

Pereira, Moura e Adghirni (2012). Para esses autores, o jornalismo é uma prática social, o 

resultado de interações da sociedade e um mecanismo de construção social da realidade. Essas 

interfaces que o jornalismo estabelece com o mundo e que os pesquisadores em questão 

destacam evidenciam o quanto jornalismo e sociedade estão intrinsicamente ligados e o quanto 

é importante investigar essa relação.  

Como bem frisam os autores, o jornalismo existe em condições sociais, históricas e 

tecnológicas específicas; é uma atividade coletiva e colaborativa onde contribuem atores como 

os jornalistas, as fontes, o público, o Estado, a Universidade bem como as empresas de 

comunicação; e é ainda um construtor de horizontes de referência. De fato, o jornalismo atua 

diretamente na atribuição de sentido à realidade, a partir desse ponto de vista.  

Outra contribuição teórica que agrega a esse estudo é a perspectiva de Temer (2015). A 

autora também entende o jornalismo a partir de uma tríplice. Para ela, o jornalismo é, ao mesmo 

tempo, uma possibilidade de narrativa sígnica, uma atividade profissional e empresarial e um 

ator social. A pesquisadora, que também percebe o jornalismo em sua complexidade, enfatiza 

o quanto esse campo múltiplo pode interferir no funcionamento da sociedade, principalmente, 

ao enxergar dentro de suas características a possibilidade de ser um ator social.  

Nesse processo de relacionamento jornalismo-sociedade estão sempre imbricadas 

tensões e interferências de diversos atores, como já colocado pelos autores mencionados acima. 

O jornalismo, sob o ponto de vista de Temer (2015), é reafirmado como um agente de 

construção da realidade, mas também um local privilegiado para construção e difusão de 

sentidos no espaço social.  

 As contribuições de Neveu (2006) também somam a esse processo de reflexão. O 

pesquisador concebe o jornalismo como um mediador, que coloca a vida social em visibilidade, 

mas também como um “pedagogo” e organizador, sendo aquele que dá clareza ao caos dos 

acontecimentos. A partir desse ponto de vista também é possível pensar o jornalismo como um 

ator social, assim como propõe Temer (2015).  Nesse sentido, ele seria um agente que auxiliaria 
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o público a compreender melhor a realidade a partir das mensagens por ele difundidas.  

Essa perspectiva de Neveu (2006) dialoga com Temer (2014), inclusive, quando a autora 

diz que o jornalismo está constantemente “flertando” com o caos. Temer (2014) coloca que a 

notícia, produto principal do jornalismo, diz respeito àquilo que transtorna, altera e desorganiza 

a rotina ou a normalidade da vida diária. Assim, o jornalismo sendo enxergado como mediador, 

“pedagogo”, organizador, como acredita Neveu (2006), ou mesmo como ator social, como 

defende Temer (2015), vai ter sempre uma função estratégica na sociedade. Isso porque em 

ambas as perspectivas o jornalismo é muito mais do que um difusor de acontecimentos do dia 

a dia. 

Por fim, vale a pena acrescentar ainda as contribuições de Kovach e Rosenstiel (2004), 

para quem o jornalismo é um guardião da sociedade. Segundo os pesquisadores, o jornalismo 

deve se encarregar de mostrar o funcionamento das instituições sociais e se portar como um 

“monitor independente do poder”. Para os autores, “o princípio guardião significa muito mais 

do que simplesmente uma forma de monitorar as ações do governo, pois na verdade se estende 

a todas as instituições poderosas da sociedade” (p. 173).  

Nesse sentido, o jornalismo é um agente responsável por difundir os fatos que 

acontecem no dia a dia da sociedade, mas também, e principalmente, deve estar atento e reportar 

atos de corrupção, de negligência por parte do poder público com relação aos direitos do 

cidadão, de contrassensos relacionados às igrejas, às entidades filantrópicas, bem como mostrar 

irregularidades de empresas privadas e pautas afins.  

Para Kovach e Rosenstiel (2004), a principal finalidade do jornalismo deve ser fornecer 

aos cidadãos as informações que eles precisam para que possam ser livres e se autogovernar. 

Além disso, “o jornalismo também ajuda a identificar os objetivos da comunidade”, o que 

contribui para que os indivíduos se organizem melhor e façam escolhas mais assertivas.  

As perspectivas aqui colocadas auxiliam no entendimento de que o jornalismo é 

complexo e possui múltiplas facetas. Ele é um campo e está em constante tensão com outros 

campos sociais, mas também é uma prática social, um mecanismo de construção da realidade, 

um ator social, um mediador e um guardião da sociedade. A partir dessa percepção, que é 

múltipla, é possível analisar a campanha institucional da TV Anhanguera, “Lado a Lado com 

você”, em que ela se posiciona com relação ao tipo de jornalismo que ela mesma produz.  
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O jornalismo na televisão  

Antes de seguir para a análise proposta neste artigo, vale a pena refletir, mesmo que 

brevemente, sobre o jornalismo na televisão. Essa necessidade se dá pelo fato de que o 

jornalismo possui uma essência comum, independentemente da plataforma, porém, ele ganha 

novas características à medida em que se âncora nesses meios específicos (rádio, TV, impresso 

e internet). O fato de neste estudo o foco ser avaliar o conceito de jornalismo apresentado por 

uma emissora de TV solicita que se fale a respeito de telejornalismo.  

Nesse artigo entende-se o jornalismo feito em televisão a partir do posicionamento de 

Becker (2016), para quem o telejornalismo é, ao mesmo tempo, um gênero televisivo, mas 

também uma prática jornalística. Nesse sentido, considera-se que o mesmo possui uma estrutura 

rígida que se insere dentro da lógica simbólica e de produção da TV, mas também é um 

interventor social que ajuda a construir a realidade para seus telespectadores.  

Segundo Temer (2014), que também se debruça sobre esse tema em suas pesquisas, o 

telejornalismo é aquele jornalismo que, uma vez sendo feito para TV, incorpora os elementos 

específicos da narrativa televisiva. Assim, é possível constatar nos telejornais, por exemplo, a 

ênfase na importância da imagem, do tempo de produção, bem como da linguagem mais 

objetiva e, se possível, mais curta.  

O telejornal é assim um produto da televisão, mas vai além. Ele na verdade é um espaço 

de produção de sentidos voltado para a sociedade e pode, inclusive, ser entendido como uma 

nova “praça pública”, conforme Vizeu, Porcello e Mota (2006). O telejornalismo é um dos 

caminhos para que o cidadão possa participar do mundo, se iterar sobre o que nele ocorre e, a 

partir daí, tomar as suas decisões sobre sua relação com o espaço social em que está inserido.  

A análise feita por Stam (1985) e por Marcondes Filho (2002) colabora com esse esforço 

de refletir sobre o telejornalismo ao evidenciarem algumas de suas características básicas. Eles 

destacam elementos que distinguem esse jornalismo que é feito em TV e chamam a atenção 

para aspectos estratégicos desse tipo de produção jornalística.  

O primeiro ponto a ser destacado, nesse sentido, é o fato do telejornalismo excitar a 

curiosidade do telespectador e o manter sintonizado e vidrado no conteúdo (STAM, 1985). É 

possível ver esse esforço nas produções jornalísticas voltadas para TV. O telejornal está sempre 

buscando ser atraente, sedutor e convidando a sua audiência a permanecer até o final do 

programa jornalístico. Essa tentativa se dá também no anúncio constante das matérias que serão 

veiculadas, no agradecimento pela “preferência” do telespectador com relação à concorrência, 
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mas também na escolha de imagens e estilos de pauta e de linguagem, que são pensados para 

agradar e fidelizar essa mesma audiência.  

Também é válido apontar que o telejornalismo busca provocar emoção e gerar 

sensibilidade no público (MARCONDES FILHO, 2002). Essa postura pode ser percebida em 

momentos como a seleção de pautas para o telejornal, que pode priorizar assuntos de interesse 

humano em detrimento de outros; a escolha dos enquadramentos de algumas imagens, que 

destacam sentimentos da fonte que está sendo entrevistada; mas também na forma do repórter 

contar algumas histórias; e quando o telejornal busca gerar empatia e aproximação entre o 

apresentador e o telespectador.  

Além disso, o telejornalismo também tem outro elemento importante e diferenciador: 

ele concede prova de existência às pessoas, coisas e acontecimentos (MARCONDES FILHO, 

2002). Essa prova é possível, principalmente por meio da imagem. No momento em que o 

telespectador acompanha as cenas do ocorrido “com seus próprios olhos”, ele tem o 

entendimento de que viu, de fato, o que aconteceu. Estudiosos do jornalismo já mostraram que 

o que é veiculado nunca é o fato puro e nem tampouco é o espelho da realidade, mas essa é a 

percepção que o telespectador ainda alimenta.  

Por fim, ainda é pertinente destacar um último elemento que é caro para esse estudo em 

específico. A televisão comercial depende de audiência e, por isso, precisa se “vender” (STAM, 

1985). Por esse motivo, frequentemente as emissoras de TV promovem comerciais sobre si 

mesmas, usam da credibilidade do jornalismo para reforçar sua ligação com o público, 

produzem campanhas institucionais que reforçam os laços com sua audiência, realizam 

mudanças em sua programação e até na linha editorial, se for necessário, para manter fiel esse 

telespectador, que é seu principal aliado na busca por patrocinadores, que é, enfim, um dos 

principais sustentos da produção do telejornal. 

Dessa forma, sabe-se então que podem aparecer nos vídeos da campanha “Lado a Lado 

com você”, aqui em análise, aspectos diretamente relacionados ao jornalismo, mas também 

elementos específicos do telejornalismo. Todas essas informações certamente colaborarão para 

a elucidação do problema aqui proposto.  

 

A TV Anhanguera e a campanha “Lado a Lado com você” 

A TV Anhanguera, afiliada à Rede Globo de Televisão, é uma emissora pioneira em 

Goiás, sendo a segunda a entrar no ar no estado, no canal 2. A emissora criada pelos irmãos 

Joaquim Câmara Filho e Vicente Rebouças sempre esteve ligada ao poder local, justamente por 
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fazer parte de um grande grupo de comunicação, Grupo Jaime Câmara (GJC), bem como por 

estar sempre disputando a liderança de audiência com as concorrentes locais.  

O histórico da emissora é marcado pelo destaque na qualidade de suas produções, tendo 

como base para essa afirmação o cenário local em que está inserida, e pela posição de liderança 

frente à concorrência local, posto que ocupou por muito tempo. Esse é um dos motivos pelos 

quais a TV Anhanguera se torna um objeto importante para essa análise. Ela se configura como 

uma emissora de expressão e é um exemplo de empresa jornalística local que tem buscado 

diferentes estratégias para fidelizar a sua audiência, principalmente, após a reformulação que 

sofreu no final da primeira década dos anos 2000 (MORAES, 2012). 

A emissora local, diante de estímulos da Rede Globo e de seus baixos números de 

audiência, mudou sua linha editorial passando a ter um viés mais popular e que se comunicasse 

melhor com as classes C e D; fez alterações em sua equipe de jornalistas; bem como mudou o 

tom de seus telejornais, criando novos quadros, muitos deles relacionados aos direitos de 

cidadania, e buscando ainda maior proximidade com seu novo público-alvo.  

Vale lembrar que essas transformações refletiram na emissora de modo geral, não 

somente nos telejornais. Inclusive, as campanhas institucionais e slogans da empresa em 

questão passaram a reforçar ainda mais a perspectiva do telespectador ser o centro nesse novo 

momento. Com os slogans “TV Anhanguera, com você em primeiro lugar”, “TV Anhanguera, 

evoluindo com você” e mais recentemente “TV Anhanguera, o bom da vida é te ver”, essa 

preocupação fica evidente.  

É nesse contexto que a campanha institucional “Lado a Lado com você” se insere. A 

ação, que teve início na primeira quinzena do mês de agosto de 2016, tinha o objetivo de gerar 

maior aproximação entre o jornalismo da TV Anhanguera e o telespectador. Para tanto, foram 

produzidos dois vídeos institucionais enfatizando, na fala dos apresentadores e repórteres, qual 

é o jornalismo feito pela TV Anhanguera e que a emissora não mede esforços para levar ao 

telespectador a notícia que vai fazer diferença na vida dele.  

Como parte da mesma campanha também foram veiculados vídeos com os jornalistas 

Lilian Lynch, Anderson Pancieri, Rosane Mendes, Suelen Reis, Fábio Castro, Thaís Freitas e 

Saulo Lopes narrando suas experiências enquanto jornalistas da emissora e mostrando o quanto 

cada um deles estava satisfeito em poder levar a notícia para o telespectador. Oudoors e 

busdoors foram veiculados com a mesma mensagem e intuito. Nesse estudo, a análise foca nos 

dois vídeos institucionais mencionados acima, onde a emissora em questão dá ênfase ao seu 

conceito de jornalismo.  
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Um método para análise televisual  

 Para entender qual a percepção de jornalismo da TV Anhanguera, ao referenciar seu 

trabalho jornalístico em suas peças institucionais direcionadas à audiência, o presente estudo se 

vale da técnica de análise televisual proposta por Becker (2012). Esse procedimento permite 

avaliar o modo como a televisão produz sentidos a partir das combinações de palavras, áudios, 

imagens e outros elementos da narrativa audiovisual.  

 A técnica de Becker (2012) se divide em três etapas: 1) descrição do corpus 2) análise 

televisual 3) Interpretação dos dados encontrados. A primeira etapa prevista pela autora é o 

detalhamento do material a ser avaliado, no caso deste estudo, os dois vídeos institucionais 

mencionados anteriormente. Já a segunda etapa possui um duplo movimento: é feita uma 

análise a partir de categorias quantitativas e, em seguida, qualitativas. 

 Como categorias para a análise quantitativa, a autora propõe que sejam avaliadas a 

estrutura do texto, a temática, enunciadores, visualidade, som e edição. Já como categorias 

qualitativas são previstas a fragmentação do material, que tiram a possibilidade do telespectador 

ver o todo; a dramatização, que é o uso do ficcional para gerar comoção, empatia, sedução; e, 

por fim, definição de imagens e valores, que buscam as marcas enunciativas da narrativa 

audiovisual em questão.  

 Ao final da análise televisual, os dados são cruzados com a teoria e são produzidas então 

as inferências.  

 

A análise  

 Os dois vídeos institucionais da TV Anhanguera, que fazem parte da campanha “Lado 

a Lado com você” e que estão em análise nesse artigo, apresentam tempo de duração de 1 

minuto, cada material, e trazem os principais repórteres e apresentadores da emissora falando 

sobre o jornalismo realizado pela empresa jornalística em questão. Abaixo, segue o texto de 

ambos os VTs.  

 

Lado a lado com você - VT I 

Victor Andrade: Nosso jornalismo é assim: leva a profissão bem à sério, até quando leva na 

esportiva! 
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Handerson Pancieri: Está sempre atrás da notícia, da reportagem que faz diferença não para o 

jornalista, mas na vida das pessoas.  

Mariana Martins: É o jornalismo sem maquiagem. Ou melhor, só um pouquinho para ficar 

bonito na tela.  

Renata Costa: Que não se cansa de ir atrás da melhor matéria. Sempre! Com muita agilidade.  

Matheus Ribeiro: E sabe ouvir o que o telespectador quer dizer, seja ao vivo ou pelo celular.  

Fábio Castro: É o jornalismo que luta por quem mais precisa.  

Thaís Luquesi: E tem certeza de que atrás de toda notícia, tem sempre alguém do nosso lado.  

 

Voz off: Todo dia. Toda hora. O jornalismo da TV Anhanguera está sempre Lado a Lado com 

você, porque o bom da vida é te ver! 

 

Lado a lado com você - VT II 

Suelen Reis: O nosso jornalismo é assim: não tem hora para dormir e nem para acordar.  

Handerson Pancieri: Olha, sério! Mas que sabe contar uma piada boa. Muito boa!  

Matheus Ribeiro: É um jornalismo que tem fome...de notícia!  

Honório Jacometto: Que sabe ouvir os dois lados da história.  

Lilian Lynch: E tem coragem de aparecer diante das câmeras para encarar a notícia de frente! E 

às vezes encarar um abraço também, né?!  

Giovana Dourado: Um jornalismo que sabe o que dizer para sempre informar.  

Fábio Castro: E que você pode confiar. 

 

Voz off: Todo dia. Toda hora. O jornalismo da TV Anhanguera está sempre Lado a Lado com 

você, porque o bom da vida é te ver! 

  

Ao realizar a análise televisual, segunda etapa da proposta metodológica de Becker 

(2012), foi possível extrair elementos caros para esse estudo. As primeiras evidencias vieram 

por meio das categorias de viés quantitativo. Na categoria “estrutura de texto” foi possível 

constatar que ambos os materiais audiovisuais são configurados em formato de jogral, ou seja, 

uma única mensagem é dita por meio de diferentes enunciadores, sendo que um segue 

complementando a fala do outro. A narrativa é curta, leve e bem humorada e tem estrutura fixa: 

os dois vídeos começam com “O nosso jornalismo é assim...” e terminam com uma fala em voz 

off com a mensagem “Todo dia. Toda hora. O jornalismo da TV Anhanguera está sempre Lado 
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a Lado com você, porque o bom da vida é te ver!”.  

Já na categoria “temática” foi possível acessar as informações que mais diretamente 

contribuem para responder à questão-problema deste estudo. Nesse momento da investigação 

foi possível constatar que em ambos os vídeos a emissora traduz o seu conceito de jornalismo, 

temática central dos materiais, e discorrem a respeito dele. A partir dessa categoria é possível 

entender que a emissora percebe o jornalismo feito por ela como uma atividade profissional, 

mas também enxerga esse mesmo jornalismo como um ator social.  

A partir dos materiais audiovisuais analisados é possível constatar que a TV Anhanguera 

entende o “seu” jornalismo como aquele que busca fazer a diferença na vida do telespectador, 

que é ágil e está sempre na busca pela melhor matéria, sendo então um jornalismo de qualidade. 

Esse mesmo jornalismo sabe ouvir os dois lados, informa, é digno de confiança, está alinhado 

às novas tecnologias, luta por quem precisa, está à serviço do telespectador, é corajoso ao lutar 

pelos cidadãos que o acompanham, sem deixar de ser sério e ao mesmo tempo “humanizado”.   

Na categoria “enunciadores” chama a atenção o fato de que participam dos vídeos 

apenas os jornalistas que tem relação direta com a audiência e que possuem mais destaque na 

programação: os principais repórteres e os apresentadores dos três telejornais. Chama a atenção, 

de forma mais evidente, a ausência dos editores e produtores dos programas jornalísticos da 

casa. Eles pensam e estruturam o jornalismo da emissora, porém, não aparecem para falar sobre 

ele. Os profissionais técnicos que auxiliam no estúdio e maquiagem, por exemplo, até estão 

presentes, no entanto, sem espaço de fala.  

Outro aspecto que se destaca, nesse mesmo sentido, é a presença e ao mesmo tempo 

ausência do telespectador. A mensagem é direcionada ao público e há a presença de 

“representantes” da audiência em ambos os vídeos, mas eles participam de maneira simbólica 

apenas. Eles estão nos materiais apenas para reforçar a mensagem que a emissora propõe com 

a campanha, estar “Lado a Lado” com o público, não possuindo fala dentro da estrutura do 

jogral.  

Na categoria “visualidade” foi possível constatar que em ambos os vídeos há uma ênfase 

na produção do jornalismo. As imagens de 90% do material são da redação, dos estúdios e da 

ilha de edição e, apenas no final dos dois materiais, há uma cena que sai desse ambiente e vai 

para a casa do telespectador. Isso reforça o objetivo do vídeo de dizer que esse jornalismo é 

feito para o público e em função dele. A produção da notícia começa na mão da equipe dos 

telejornais, mas tem como destino certo a casa da audiência. Com o destaque para os 

equipamentos da emissora, que mostra qualidade técnica, fica evidente também a tentativa de 
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relacionar qualidade técnica com o compromisso em servir o telespectador. 

Quanto ao “som”, outra categoria de análise proposta por Becker (2012), é possível 

perceber que ele é usado para dar um tom de grandeza a esse jornalismo feito pela emissora em 

questão. A trilha sonora é a mesma e ambos os materiais audiovisuais são encerrados com uma 

voz off com a seguinte mensagem: “Todo dia. Toda hora. O jornalismo da TV Anhanguera está 

sempre Lado a Lado com você, porque o bom da vida é te ver!”, o que reforça e “amarra” a 

ideia do vídeo mostrando que a TV Anhanguera está sempre junto ao cidadão. 

Por fim, na categoria “edição” averiguou-se que foi construída uma narrativa dinâmica 

e curta, que apresenta um jornalismo leve, ágil, feito por profissionais compromissados e com 

equipamentos e espaços de qualidade, ao som de uma trilha que exprime grandiosidade. Essa 

seria a imagem que a emissora buscou fixar junto à sua audiência.  

Com relação ao viés qualitativo, foram feitas três observações. Com a categoria 

“fragmentação” constatou-se que ambos os vídeos mostram o jornalismo de forma 

fragmentada. A partir do conceito trabalhado pela TV Anhanguera pensa-se o jornalismo 

apenas como uma área profissional e um ator social. A partir do referencial teórico deste estudo 

seria possível pensar em outras facetas do jornalismo: atividade empresarial, campo complexo 

e cheio de tensões, ou mesmo como resultado de interações da sociedade e um mecanismo de 

construção social da realidade. Dessa forma, a emissora se propõe a falar de seu jornalismo, 

mas não expõe toda a sua complexidade.  

Já com a categoria “dramatização”, percebeu-se que esse recurso foi utilizado de forma 

estratégica em ambos os vídeos. Quase todas as falas ditas em formato de jogral são feitas a 

partir de alguma ação ligada à atividades práticas do jornalístico: entrevista com uma fonte, 

aperto de mão em um contexto de confiança e parceria, o ato de ouvir “os dois lados”, bem 

como o relacionamento com os técnicos do estúdio, que é mostrado como uma ação 

profissional, mas também de parceria, harmonia e coleguismo. 

Enfim, com a categoria “definição de imagens e valores” foi possível enxergar a 

presença forte de imagens e valores estratégicos. Como já mencionado, há muitas imagens de 

técnicos exercendo atividades do dia a dia da profissão reforçando a seriedade e o 

profissionalismo da emissora, cenas dos jornalistas interagindo com o telespectador e atos 

simbólicos como estar ao lado fisicamente do cidadão e o aperto de mão, que cela uma parceria 

entre o jornalismo e sua audiência. 

Analisar os dois vídeos institucionais em questão, da campanha Lado a Lado com você”, 

a partir das contribuições de Becker (2012), de fato, permitiram uma leitura mais aprofundada 
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deste material audiovisual e a entender melhor o conceito de jornalismo que a TV Anhanguera 

buscava transmitir aos telespectadores com essa proposta. Ficou claro que a empresa 

jornalística priorizou duas das possibilidades de entendimento do jornalismo: atividade 

profissional e ator social.  

 

Considerações finais  

 Pensar o jornalismo, como já mencionado no início desse estudo, realmente não é tarefa 

simples. A TV Anhanguera, ao realizar a campanha “Lado a Lado com você” e destinar dois de 

seus vídeos para marcar qual o tipo de jornalismo ela produz, dá um passo interessante nesse 

sentido. Com apenas um minuto de vídeo (dois, se forem somados os materiais analisados), ela 

consegue trazer valores que ela considera interessante para nortear sua forma de fazer 

jornalismo nesse momento. Evidentemente, é uma estratégia eficiente se aproximar da 

audiência se colocando a serviço dela, movimento reforçado pela campanha supracitada, mas 

também pelas diversas ações empreendidas após o período de reformulação dessa empresa 

jornalística.  

 Conhecendo minimamente a trajetória recente da emissora, que passou por uma 

mudança de linha editorial no final da primeira década dos anos 2000, fica nítido que esse é um 

esforço dentro de um projeto maior para fidelização de seu novo público-alvo. Dessa forma, se 

apoiar na credibilidade do jornalismo e pensa-lo bem como apresenta-lo como um ator social, 

como propõe Temer (2015), pode ser realmente uma boa assertiva.  

Considerando que a emissora tem investido em conteúdos voltados para a garantia dos 

direitos de seu telespectador /cidadão desde sua reformulação (ROCHA, 2016), talvez ela 

também pudesse ter investido mais na noção do jornalismo como “guardião” da sociedade, 

como apontam Kovach e Rosenstiel. Fica claro que, independentemente disso, a emissora 

enxerga o poder no qual está envolto o jornalismo dentro do tecido social.  

Ainda é válido destacar que, contrariando as expectativas iniciais, a emissora não traz 

nos dois vídeos analisados elementos diretamente vinculados ao telejornalismo. Pelo que se 

pôde constatar, o esforço maior foi em falar de jornalismo de modo geral, mesmo sendo a 

emissora uma empresa de televisão.  

Nesse sentido, sendo uma empresa jornalística do meio televisivo, fica claro também o 

que Stam (1985) coloca com relação à necessidade do veículo de se vender. A campanha “Lado 

a Lado com você” é um esforço da TV Anhanguera de mostrar seus atributos para a audiência 

com o intuito final de fidelizá-lo. De fato, essa é uma necessidade de todo e qualquer veículo 
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de comunicação, uma vez que antes de qualquer coisa eles são empresas. Mas, vale lembrar que 

esse objetivo não vem de maneira explícita para o público.  

 Enfim, essa investigação foi apenas mais um passo dentro de um projeto maior de 

estudo, a pesquisa de dissertação da autora deste artigo, no qual o jornalismo feito pela TV 

Anhanguera é objeto de análise. Saber como essa emissora se posiciona sobre o jornalismo que 

produz certamente contribuirá para etapas futuras em que serão averiguados os conteúdos dos 

telejornais, sua relação com a audiência e outros pontos afins. Os dados aqui encontrados já 

permitem algumas inferências e cruzamentos que certamente possibilitarão novas pesquisas.  
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Resumo 

Pensar a história da televisão é pensar a televisão em diferentes nações. Este veículo, que está 

fortemente presente na sociedade, se transformou no principal meio de comunicação e hoje faz parte 

do cotidiano das pessoas, levando, através de sua tela, informação e entretenimento. Como parte de 

uma pesquisa mais ampla, que vem sendo desenvolvida no curso de mestrado, este artigo se propõe 

a fazer uma Análise Televisual a partir da sistematização de categorias desenvolvidas por Becker, 

do produto televisivo G1 em 1 Minuto, veiculado dentro do programa Encontro com Fátima 

Bernardes. O corpus que integra esta pesquisa é composto por 10 edições veiculadas entre os dias 

19 de outubro a 02 de novembro de 2015.  
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Introdução 

A mídia assume posição de destaque cada vez maior na sociedade contemporânea, e entre 

os meios de comunicação, a televisão desempenha um papel fundamental na vida do cidadão. 

Segundo Becker (2012) o alcance da TV no Brasil abrange praticamente todo o seu território. 

Destaca-se ainda, como a fonte mais importante no tocante à informação e entretenimento para uma 

parcela significativa de seus habitantes. “A televisão é o veículo que provoca maior fascínio. No 

conjunto dos meios de comunicação de massa, sua importância é incontestável” (BECKER, 2005, 

p. 54). E dentro dessa lógica, o telejornalismo é considerado substancial para a “comunicação 

coletiva”. É por meio dos telejornais que a maioria dos brasileiros se informam e ficam a par do que 
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está acontecendo no Brasil e no mundo. O telejornal é considerado como sendo uma experiência 

social.  

Para Orozco, o que vimos na tela de uma TV não pode ser compreendido como uma 

reprodução da realidade. Deve ser encarada como uma “produção” que está intrinsecamente ligada 

ao original. “Uma construção do objeto representado” (2014, p. 103). Ele chama a atenção ainda 

para as novas formas de se consumir TV. Com aprimoramento e o avanço das tecnologias é possível 

‘consumir’ a televisão por meio de outros dispositivos.  

Em junho de 2012, estreou na tela da Rede Globo o programa Encontro com Fátima 

Bernardes. Depois de 14 anos a frente da bancada do Jornal Nacional (JN), a jornalista, que 

acumulava as funções de apresentadora e editora executiva, deixa o telejornal para ‘empreender’ 

em um novo projeto que marcaria uma nova fase em sua vida profissional. O programa vai ao ar de 

segunda à sexta-feira das 10h40 às 12h00 e está inserido na categoria de variedades, com foco em 

jornalismo e entretenimento.  

Optamos por fazer um recorte, onde procuramos verificar no quadro G1 em 1 Minuto a 

presença de três hipóteses predefinidas: 1) O quadro tem a função de direcionar o telespectador do 

programa Encontro com Fátima Bernardes para o site G1?; 2) Tem a função de atualizar o 

telespectador com as últimas notícias? e 3) A inserção do quadro no programa Encontro tem a 

finalidade de destinar mais espaço ao jornalismo dentro do programa? 

A metodologia utilizada está respaldada na Análise Televisual, método que vem sendo 

trabalhado por Becker (2012). Esse método é dividido em Descrição do Objeto, Análise Televisual 

(estruturado em categorias quantitativas: estrutura do texto, temática, enunciadores, 

multimiadialidade (visualidade e som) e edição; e qualitativas: fragmentação, dramatização e 

definição de identidades e valores) e, por último, Interpretação dos Resultados. O corpus que 

compõe esta pesquisa é composto por 10 edições do quadro do G1 em 1 Minuto veiculadas no 

programa Encontro com Fátima Bernardes, entre os dias 19 de outubro a 02 de novembro de 2015. 

A escolha deste corpus se justifica em função da proximidade entre a execução do trabalho e a 

veiculação das edições. Num primeiro momento buscou-se o embasamento teórico para nos nortear 

numa reflexão acerca de temas que nos dessem respaldos  e, posteriormente enveredamos pelos 

caminhos da Análise Televisual. 

 

O Papel da Televisão 

Aponta Becker (2012) que é fundamental o papel que a mídia desempenha na vida do 

cidadão. E no mundo em que vivemos mediado por palavras e imagens é que o indivíduo busca 
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respaldo para compreender e resignificar os acontecimentos. Vivemos num mundo onde cresce 

cada vez mais a abundância de imagens.  

 A televisão, desde a sua gênese, passou a fazer parte da vida das pessoas e com o seu 

desenvolvimento vem ganhando cada vez mais espaço em seus cotidianos, exercendo papel 

fundamental na vida de cada indivíduo. A TV leva informação e entretenimento a milhões de lares 

em todo país e pelo mundo a fora. Registra Becker que a TV “ainda se consolida no Brasil como a 

principal fonte de diversão e de conhecimento dos acontecimentos sociais para a maioria da 

população” (2005, p. 48).  

Orozco a define como uma “instituição social, pública ou privada, e uma indústria cultural, 

bem como um dispositivo de geração e distribuição de imagens, informação e publicidade, o que a 

faz um instrumento de mercado altamente cobiçado” (2014, p. 97). Em seus primórdios no Brasil a 

TV se configurava como empresa privada e seus recursos vieram na sua maior parte da venda de 

espaço publicitário. Esse cenário ainda continua. Explica Orozco que a maior fatia do ‘bolo’ 

publicitário continua a ser investido nas emissoras de TVs. Segundo Becker (2005), esse 

investimento chega a mais de 60% no país. Mesmo ocupando um papel de destaque entre os meios 

de comunicação, reconhece Orozco, que a TV passará por transformações em vários aspectos para 

se garantir na conjectura atual que engloba a comunicação mundial. E neste movimento, onde a 

tecnologia se faz cada vez mais presente, percebe-se que a TV vem se adaptando. Orozco (2014) 

trabalha com a hipótese de que a TV vem deixando de ser uma tela predominante para passa a ser 

mais uma tela entre muitas outras.  

É relevante ainda citar o autor, quando ele pontua o papel da TV na vida do indivíduo, ao 

afirmar que “a TV nos deu, enquanto audiência, uma maneira própria de sentir, de emocionar-se e 

de entender o mundo representado na tela” (2014, p.98). Corrobora Sodré “apesar de nos trazer uma 

imagem concreta, não fornece uma reprodução fiel da realidade” (1978, p. 61).  

Para Martín- Barbero e Germán Rey a televisão interfere diretamente na vida do cidadão e 

são categóricos ao afirmarem que “a televisão constitui hoje, simultaneamente, o mais sofisticado 

dispositivo de moldagem e deformação do cotidiano e dos gostos populares e uma das mediações 

históricas mais expressivas” (2001, p. 26).  

O que mostra a relevância do papel que desempenha a televisão na sociedade. A televisão 

é usada pelo poder dominante e pelas audiências. Segundo Fiske “Bakhtin tem o cuidado de definir 
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esse plurilingüismo dentro de um contexto de relações de poder. Cada grupo social refere-se de 

forma diferente para a comunidade linguística” (2011, p. 88)34. 

 

 Gêneros a partir da concepção de Bakhtin  

No que tange aos estudos sobre gêneros, percebe-se uma abordagem multidisciplinar onde 

para compreender o processo em que está inserida a TV, busca-se respaldo também nas questões 

de gêneros que é de suma importância para compreender os processos televisuais.  

Mas o que se entende por gênero? Segundo Bakhtin “os gêneros correspondem a 

circunstâncias e aos temas típicos da comunicação verbal e, por conseguinte, a certos pontos de 

contato típicos entre as significações da palavra e a realidade concreta” (2003, p. 312). Para 

Machado o conceito da palavra gênero tem suas raízes no latim e significa “genus/generis (família, 

espécie)” (1999, p. 143). Conforme argumentação do autor, os gêneros na concepção trabalhada 

por Bakhtin é a mais apropriada para nossa época. Ele faz uma ressalva quanto ao entendimento 

dos gêneros no que se refere a comunicação, “mesmo que também Bakhtin nunca tenha dirigido a 

sua análise para o audiovisual contemporâneo, ficando restrito, como os demais, ao exame dos 

fenômenos linguísticos e literários” (MACHADO, 1999, p. 143). 

Para Temer, Tondato e Tuzzo “os gêneros são, portanto, elementos de mediação que 

facilitam, organizam e antecipam as experiências na recepção dos conteúdos da comunicação” 

(2012, p. 18). Sustenta Machado (1999) que os gêneros são versáteis e distintos. A sociedade passa 

por transformações continuamente e cabe ao jornalismo se adaptar a essas mudanças.   

Coube ao editor inglês do periódico Daily Courant, Buckeley, em 1706, a primeira tentativa 

de classificar os gêneros jornalísticos, na ocasião tentou separar as notícias dos comentários. Essa 

iniciativa encorajou os teóricos do campo jornalismo a engendrarem em estudos ligados a 

classificação dos textos jornalísticos.  

Enquanto no Brasil, de acordo com Temer (2011) coube a Luiz Beltrão, ainda na década de 

1960, desenvolver a primeira classificação de gêneros jornalísticos, cujo caráter é totalmente 

funcionalista. Explica Marques de Melo “Beltrão sugere uma separação dos gêneros segundo as 

funções que desempenham junto ao público leitor: informar, explicar e orientar” (2003, p. 60). Sua 

categorização foi apresentada a partir da trilogia, Jornalismo Informativo (1969); Jornalismo 

Interpretativo (1976) e Jornalismo Opinativo (1980).  Em 1985, Marques de Melo, discípulo de 

Beltrão, reformulou essa classificação e apresentou em seus estudos apenas os gêneros informativos 

                                                 
34 Tradução livre feita pela autora do artigo. 
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e opinativos. A justificativa seria pelo fato desses dois gêneros estarem mais próximos da prática 

profissional exercida no país.  

Em 2003, ao fazer uma releitura dos critérios e classificações de seu próprio trabalho o 

pesquisador acrescenta outros dois gêneros (jornalismo utilitário e diversional) e seus formatos. 

Hoje, segundo Assis e Marques de Melo (2013), essa tabela desenvolvida por Marques de Melo é 

a mais aceita e utilizada no meio acadêmico.  

Ao transpor os gêneros jornalísticos para a TV enquanto meio de comunicação, Temer, 

Tondato e Tuzzo (2012), afirmam que o telejornal é provavelmente o gênero mais consolidado da 

TV. Para Aronchi “associado ao gênero de um programa, está diretamente ligado a um formato” 

(2006, p. 7). Na concepção de Seixas “Aprender a fazer jornalismo é aprender a produzir gêneros 

jornalísticos” (2009, p. 1). É indispensável compreender a dinâmica em que se dão os gêneros 

jornalísticos dentro dos processos comunicacionais, a partir deles é possível chegar a compreensão 

dos diferentes discursos que estão sendo produzidos pelos meios de comunicação. Identificando 

qual é a verdadeira intenção de um dado veículo de comunicação, entre elas: informar, interpretar, 

divertir ou ainda opinar.   

 

Os Programas Híbridos: telejornalismo e entretenimento 

As emissoras de TV têm apresentado um número crescente de programas híbridos em suas 

grades de programação. Esses tipos de programas transitam entre o entretenimento e o jornalismo. 

Para Ribeiro e Temer “A hibridização é a marca da televisão moderna. Em meio há um ritmo 

frenético de produção e consumo, as fronteiras entre categorias se apagam, gêneros se misturam, 

formatos se fundem” (2015, p. 3). 

Para Temer e Tondato (2009) os elementos históricos e culturais conduziram a TV brasileira 

a se posicionar como essencial para viabilizar o acesso às noticias, além do entretenimento para 

uma parcela significativa dos brasileiros. Destacam que os gêneros entretenimento, informacional 

e educação são os que mais sobressaem na programação das emissoras no país. Já o entretenimento 

lidera o ranking. Nota-se ainda que a grade de programação baseia-se em dois aspectos: sequência 

e repetição.  

Segundo Becker o telejornal enquanto produto exerce poder real e simbólico, 

comercializam credibilidade e consequentemente captam investimentos. “Os noticiários utilizam 

jogos de sentido que resultam numa pretensa objetividade e no mito da parcialidade” (2005, p. 50). 

Complementa Machado (2000), que também partilha dessa ideia, pois acredita que os telejornais 

promovem a enunciação em vários sentidos, inclusive no que tange a eventos.  
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E dentro daquilo que está sendo proposto buscou-se o significado de notícia, visto que esta 

e a unidade informativa de destaque dentro do quadro G1 em 1 Minuto. Para Sodré a notícia é “o 

relato jornalístico de acontecimento tido como relevante para a compreensão do cotidiano é 

propriamente uma forma narrativa, ou seja, um modo específico de se contar uma história”.  (1996, 

p. 132). Segundo Becker “toda notícia é uma reordenação da realidade, e de uma realidade já 

influenciada pelo próprio ato de coleta de material audiovisual” (2005, p. 61). 

Dentro da categoria entretenimento se insere o subgênero programa de auditório. Esses tipos 

de programas migraram do rádio para TV e sempre se fizeram presente na grade de programação 

das emissoras brasileiras, os quais contam com a presença de um apresentador e de uma plateia que 

participa diretamente na maioria das vezes. Segundo Duarte “a figura central dos programas de 

auditório é, sem dúvida, o apresentador, com funções de condutor, animador, anfitrião, mediador e, 

por vezes, juiz” (2014, p. 10). Constata Aronchi (2006) que nos primórdios os programas de 

auditório levavam o nome de seus respectivos apresentadores. Nota-se que isso ainda se aplicada, 

no que tange nosso objeto empírico, visto que o nome do programa em questão, Encontro com 

Fátima Bernardes, leva o nome da apresentadora.   

Segundo Duarte (2014), no decorrer de 2013, dez programas de auditório fizeram parte da 

grade de programação da TV Globo em horários variados e para um público diversificado. E nesse 

contexto contabiliza-se o Encontro com Fátima Bernardes.  

 

 Descrição do Programa Encontro com Fátima Bernardes   

O programa Encontro com Fátima Bernardes estreou na grade de programação da Rede 

Globo de Televisão no dia 25 de junho de 2012. Depois de 14 anos no Jornal Nacional (JN), Fátima 

Bernardes, que acumulou as funções de apresentadora e editora executiva, deixa o telejornal para 

‘empreender’ em um novo projeto que marcaria uma nova fase na vida da jornalista. Segundo 

informações do site Memória Globo35, veículo que também pertence às Organizações Globo, o 

programa Encontro foi organizado por uma equipe integrada por profissionais tanto da área do 

jornalismo quanto do entretenimento.  

Inserido na categoria de programa de auditório, ainda segundo dados do Memória Globo, o 

estúdio tem capacidade para 60 pessoas/convidados. É veiculado ao vivo, nas manhãs de segunda 

a sexta-feira, das 10h40min às 12h00, apresentado em três blocos. O Foco do programa perpassa o 

                                                 
35Mais detalhes ver no http://memoriaglobo.globo.com/main.jsp?lumPageId= 

FF8080813B2DDA1D013B2E2530B920C0&query=ENCONTRO+COM+F%C3%81TIMA+BERNARDES. 

http://memoriaglobo.globo.com/main.jsp?lumPageId
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entretenimento e o jornalismo. No palco, Fátima recebe cantores, artistas, atores globais, 

especialistas, como o neurologista Fernando Pinto, entre outros, que ela costuma chamá-los de 

parceiros. Além de pessoas anônimas que são levadas para contar suas histórias, de acordo com a 

temática do programa ou quando se tornam “celebridades” momentâneas.  

Durante o programa são veiculadas matérias jornalísticas, realizados debates entre a 

apresentadora e os seus convidados e, entre uma discussão e outra, a plateia e telespectadores ouvem 

música ao vivo. Segundo o site Memória Globo, o programa “mistura informação, matérias de 

comportamento, prestação de serviço, humor, música e interatividade com o público, em um tom 

informal que privilegia a conversa”36. Para Temer, Tondato e Tuzzo “os programas femininos se 

constroem com base na relação entre informar e entreter” (2012, p. 89). 

O programa também utiliza como ferramenta para acessar as redes sociais, com o intuito de 

estimular a interatividade com telespectadores, que são ‘chamados’ para participar de enquetes e 

tecerem comentários assim como outros canais utilizados para a divulgação de vídeos que acabam 

viralizando na rede. Quando os assuntos apresentam uma repercussão maior, os envolvidos são 

chamados a participar do programa como convidado.   

Em 20 de abril de 2015, passou a ser inserido no programa Encontro com Fátima Bernardes, 

o quadro G1 em 1 minuto.37 Segundo Jesus, este produto noticioso, o G1 em 1 Minuto, seria uma 

reformulação, “uma espécie de ‘substituto moderno’ para o boletim ‘Globo Notícias’ (exibido de 

2005 a 2014)” (2015, p. 1).  A apresentação fica a cargo da jornalista Mariana Palma, chamada 

carinhosamente de Mari pela apresentadora.  

 

 G1 em 1 Minuto – Análise Televisual  

  Becker lembra que “a análise e leitura críticas de um produto midiático requerem a escolha 

de determinados percursos e metodologias, ferramentas capazes de auxiliá-lo a lidar com a 

complexidade do objeto” (2012, p. 51). A metodologia aqui empregada é a Análise Televisual, 

método que se baseia em categorias e princípios de enunciação, sistematizadas por Becker (2012) 

em suas pesquisas. A análise é estruturada em dados quantitativos e qualitativos. Descreve Becker 

que “são aplicadas seis categorias básicas e três princípios de enunciação” (2012, p. 42). 

                                                 
36 Ver detalhes em: http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/auditorio-e-variedades/encontro-

com-fatima-bernardes/formato.htm. 
37 Ver detalhes em: http://redeglobo.globo.com/novidades/noticia/2015/04/nesta-segunda-dia-20-g1-em-1-

minuto-estreia-na-programacao.html. 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/auditorio-e-variedades/encontro-com-fatima-bernardes/formato.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/auditorio-e-variedades/encontro-com-fatima-bernardes/formato.htm
http://redeglobo.globo.com/novidades/noticia/2015/04/nesta-segunda-dia-20-g1-em-1-minuto-estreia-na-programacao.html
http://redeglobo.globo.com/novidades/noticia/2015/04/nesta-segunda-dia-20-g1-em-1-minuto-estreia-na-programacao.html
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Dentro do programa Encontro com Fátima Bernardes, fizemos um recorte a partir do quadro 

G1 em 1 Minuto. O corpus que compõe esta pesquisa conta com 10 edições do programa, 

veiculadas entre os dias 19 de outubro a 02 de novembro de 2015. Definimos que as análises seriam 

de edições consecutivas, mas por problemas técnicos não estava disponível a edição do dia 26 de 

outubro, então, para completar a análise prevista foi necessário estender os trabalhos até a edição 

do dia 02 de novembro. Outra ressalva no corpus eleito é quanto ao dia 02 de novembro, o fato da 

apresentação ter ficado a cargo da atriz e apresentadora Ana Furtado, que cobre Fátima em seus 

dias de folgas, e a intermediação do G1 em 1 Minuto ficou sob a responsabilidade do jornalista 

Tiago Leifert. A escolha dos dias se deu em função da proximidade temporal entre a execução do 

trabalho e a veiculação das edições. E o nosso recorte limita-se ao estudo do quadro G1 em 1 

Minuto, nas já mencionadas edições. Ressaltamos ainda, que para este trabalho foram assistidas na 

íntegra as 10 edições que fazem parte do corpus eleito.  

Como explica Machado: “ler um texto televisivo requer analisar em profundidade as 

relações estabelecidas entre o texto e a imagem além de outros elementos, tais como o som, os 

gestos, as vozes e suas entoações” (2010, p. 14).  

Antes da entrada do quadro G1 em 1 Minuto, uma vinheta o precede, afirmando - o como 

um quadro dentro do programa Encontro com Fátima Bernardes. Quanto à estrutura do texto, a 

narração é feita na terceira pessoa. Para Becker “a objetividade e imparcialidade dos discursos 

jornalísticos são inalcançáveis” (2005, p. 46). O programa é dividido em três blocos, e este quadro, 

nas 10 edições analisadas, entrou logo depois do break do último bloco.  A inserção se dá 

praticamente no mesmo horário, depois dos 40 minutos (entre os minutos 40 e 48), do tempo total 

de veiculação do Programa e a duração da participação da jornalista Mari Palma variou entre 1m 

01s, 1m25, 1m 67s, etc. O enunciado começa com um cumprimento de “bom dia”, de Fátima 

Bernardes, que está nos estúdios no Rio de Janeiro e se posiciona frente ao telão, enquanto nos 

estúdios do G1 em São Paulo, a jornalista Mari Palma aguarda o retorno. O enquadramento é feito 

no plano americano (até a cintura). Vale ressaltar, que no discurso da apresentadora fica evidente 

o caráter de urgência dos enunciados: “Vamos ver o que é notícia na internet nessa manhã”, frase 

utilizada sempre para chamar o quadro. Contribui Becker “como se fossem de extremo interesse do 

receptor e tivessem acabado de acontecer no momento da transmissão” (2005, p. 84). Ainda 

segundo a autora, os âncoras dos telejornais ao serem enquadrados pelas câmeras simulam um 

diálogo frente a frente com o telespectador, observamos que a apresentadora também se utiliza 

desse recurso.  No que tange aos textos, estes são curtos e muito enxutos. No site do programa é 

possível acompanhar as edições que já foram veiculadas na íntegra, não é necessário neste caso, ser 
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assinante da Globo. As matérias que analisamos encontram-se disponíveis no site do G1, pois todas 

tiveram sua disponibilidade verificada.  

A credibilidade está vinculada a imagem da apresentadora Fátima Bernardes, construída ao 

longo de sua carreira, em especial no Jornal Nacional. Enquanto a jornalista Mari Palma constrõe 

sua credibilidade diariamente ao entrar todas as manhãs na casa do telespectador. “Muito da imensa 

credibilidade de que a TV desfruta origina-se desta convicção de que aquilo que ela mostra é mesmo 

verdadeiro e atual” (BECKER, 2005, p. 97). 

Foram apresentadas entre 3 e  4 notícias por programa (das dez edições analisadas, em 6 

edições foram ao ar 3 notícias e em  4 edições  apresentaram 4 notícias) em dias alternados. Entre 

as editorias que se fizeram presentes: a de Política esteve em quase todas as edições, sendo sempre 

a primeira notícia a ser informada; e a Internacional foi a segunda que mais apareceu. Noticiaram 

ainda, assuntos ligados a Economia, Cidades/Geral e Cultura. Segundo Becker “ao representar os 

acontecimentos, os telejornais interferem na vida social” (2005, p. 92). 

Sintetiza Becker (2005) que no discurso do telejornal existe uma forte tendência a dar 

prioridade aos assuntos dramáticos ou pitorescos do dia a dia, assim como os assuntos ligados ao 

consumo.  

A jornalista Mari Palma enfatiza a atualidade da notícia, levando o telespectador a pensar 

que o fato noticiado recém aconteceu. Fica claro na primeira notícia veiculada no dia 19 de outubro, 

onde ela disse: “A presidente Dilma Rousseff disse agora pela manhã, que não acredita num 

processo de ruptura institucional aqui no Brasil”. Nota-se que durante nas narrativas destaca-se as 

personagens, mas não dão vozes a elas. Na última notícia, ela descreve: “A gente conversou com 

uma especialista, ela disse que um redemoinho geralmente não oferecer risco". Que especialista? 

Qual é o nome? Não é creditado, não é possível saber.  A única voz apresentada é praticamente a 

da jornalista. Das 10 edições analisadas, em apenas uma aparece outra voz, a de uma senhora do 

Distrito Federal que fez um ensaio fotográfico com o marido e foi sucesso nas redes sociais. 

Acompanhe: "No Distrito Federal muita gente se emocionou com esses dois, olha quanta fofura 

gente. Seu Manuel e a dona Francisca são casados há 60 anos e fizeram esse ensaio fotográfico 

pra lá de romântico. As fotos bombaram na internet. Olha o que ela disse pra ele: se eu morrer e 

voltar, novamente eu quero ficar com você". Sentimos falta dos enunciadores, as vozes polifônicas 

não estiveram presentes, nota-se ausência da simetria no sentido Bakthtiniano da ideia centrada 

também no outro. Assim descreve o autor, “o papel dos outros, para os quais o enunciado se elabora, 

como já vimos, é muito importante. Os outros, para os quais meu pensamento se torna, pela primeira 

vez, ativos da comunicação verbal”. (MIKHAEL, 2003, p. 320). Descreve Becker (2012) que as 
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fontes mais requisitadas são as que se enquadram como sendo as oficiais ou aqueles que estão 

autorizados a falar.  

Corrobora Machado, ao afirmar que, “partindo da visão bakhtiniana, podemos, portanto 

trabalhar com a noção de que o discurso é multiplamente construído, híbrido, e construído por vozes 

em concorrência, dotadas, muitas vezes, de sentidos opostos” (2010, p. 44).  

Quanto ao quesito Fragmentação, nota-se uma abordagem fragmentada, e a forma como é 

conduzida a apresentação nota-se uma pressão do tempo, as leituras das notícias são feitas 

rapidamente, nota-se em alguns momentos “tropeços” por parte da jornalista. Quanto à unidade 

informativa que encerra o telejornal, lembra Becker:  

 

para o encerramento dos noticiários, despertam constantemente sentimento 

agradáveis como a esperança, a alegria ou o bom humor e a solidariedade e o 

respeito às diferenças, mesmo quando os principais acontecimentos do dia 

refletem graves conflitos sociais”. Detalhe esse que constatamos em nossas 

análises. Reforçando aquela máxima que é preciso “seduzir e conquistar a 

audiência o tempo todo (2005, p. 77). 

 

No quesito, multimidialidade, mais especificamente a visualidade (cenários, figurinos, 

recursos gráficos, multimídia)38, a apresentadora Mari Palma é enquadrada no centro da redação do 

G1, em São Paulo. No tocante a este espaço, descreve Becker, “instalados no meio das redações ou 

nos estúdios de TV são espaços simbólicos do poder do telejornal” (2005, p. 98).  A jornalista é 

bem jovem, adota um ‘estilo próprio’, o figurino dispensa o traje formal, comumente utilizado pelas 

jornalistas do telejornal da emissora. Nos chama atenção para os adornos, alguns chamativos, entre 

eles anéis grandes e um piercing discreto que ela usou no nariz em algumas das edições analisadas.  

Quanto à edição, é explorado bastante as imagens durante apresentação das notícias. Foram 

apresentadas, ao lado esquerdo da jornalista, imagens eletrônicas, fotografias e vídeos como forma 

de complementar o texto e situar o telespectador. Como descreve Becker “as imagens, por sua vez, 

quando usadas, valorizam partes do texto verbal” (2005, p. 76).  “Tudo é montado para o 

telespectador não tenha dúvidas de que o discurso que ele assiste é o real” (2005, p. 62). 

Complementa Milton Pinto que, “o mais comum na cultura midiática contemporânea são os textos 

mistos, que reúnem texto verbal e imagens, ou texto verbal e sistemas sonoros (ruído e sons 

musicais) ou os três” (1999, p. 33). 

                                                 
38 Ver detalhes em Becker, Beatriz. “Pensando e Fazendo Jornalismo Audiovisual – A experiência do projeto TJ 

UFRJ”. E-papers Serviços Editoriais Ltda., Rio de Janeiro, 2012. 
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 Na edição do dia 02 de novembro a apresentação do programa ficou a cargo da atriz e 

apresentadora Ana Furtado. Neste dia o jornalista Tiago Leifert fez a intermediação com a jornalista 

Mari Palma. Ao fazermos a análise no quesito multimidialidade, encontramos um 

ruído/interferência, no momento em que o repórter Thiago Leifert faz comentários, perguntando se 

a cobra morreu, logo após a repórter Mari Palma noticiar que no Rio Grande do Sul uma cobra foi 

morta após ser mordida por uma criança. Ouve-se, o jornalista fazendo comentários, onde pergunta 

se a cobra morreu. É possível ainda, ouvir risadas da cantora Fafá de Belém, que participava do 

programa como convidada. Mari Palma centrada conduz normalmente a notícia.  

Retomando o quesito Fragmentação, os textos são muitos enxutos, o que leva a crer que se 

justifica pelo nome do quadro, G1 em 1 Minuto, exigindo uma brevidade no tempo utilizado. Com 

isso o telespectador tem poucas informações, as notícias são superficiais, formando um verdadeiro 

mosaico, reforçando a ideia de que um dos objetivos do quadro é o de levar o telespectador para o 

site.  

Em diversos momentos podem ser identificados os níveis de dramatização. Na última 

notícia, apresentada no dia 19 de outubro, sobre um redemoinho em Goiás, a dramatização fica 

evidente na fala da jornalista. “Em Goiás muita gente se assustou por causa de um redemoinho”. 

"Olha só o vídeo, realmente as imagens são impressionantes”. Outro exemplo que cabe neste item 

é o apresentado na notícia do dia 02 de novembro, já mencionada, sobre o menino do Rio Grande 

do Sul. "No Rio Grande do Sul um menino, de quase um aninho de idade, quase matou a família 

de susto ontem. Ele estava brincando no pátio de casa e quando a mãe foi ver se estava tudo bem, 

ele estava mordendo uma cobra, uma cobra venenosa gente, estava na boca dele. Bom, a cobra 

morreu. Ele foi para o hospital fazer exames e foi liberado. Agora está tudo bem". E por último, o 

comunicado da morte da atriz, Ioná Magalhães. "E como você disse Fátima, notícia triste hoje, 

morreu no Rio de Janeiro a atriz Ioná Magalhães. No G1 temos vídeos, fotos e outras informações 

para que você possa relembrar a carreira e a história dessa atriz que com certeza deixará muitas 

saudades".  As palavras de Becker encaixam perfeitamente neste contexto quando elas descrevem 

que “as histórias trazem consolo às experiências humanas” (2005, p. 79). 

E por fim, analisamos a definição de identidades e valores, que segundo Becker esse 

princípio de enunciação “permite conhecer as marcas enunciativas da narrativa audiovisual 

referentes aos valores atribuídos a problemas e conflitos locais e globais e os modos como são 

julgados e qualificados” (2012, p. 56). Nas edições analisadas, o texto construído em sua maioria 

não delineia a identidade dos envolvidos, as personagens são estereotipadas, exceto quando se falam 

de políticos.  
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Considerações finais 

Através da Análise Televisual foi possível interpretar os dados a partir da sistematização 

proposta por Becker (2012). E ao mesmo tempo buscou-se aproximar a teoria com o nosso objeto 

empírico, o quadro G1 em 1 Minuto, dentro do Programa Encontro apresentado por Fátima 

Bernardes.  Buscou-se responder, confirmando ou refutando, as três hipóteses que levantamos. 

Observamos que a primeira hipótese, entre as funções do quadro G1 em 1 Minuto, de direcionar o 

telespectador para o site G1, foi confirmada. Pois foram utilizadas frases que nos fazem pensar num 

redirecionamento, instigando o interesse do telespectador com o intuito de direcioná-lo ao site, além 

do uso de frases pela jornalista Mari Palma, como: “Pode acompanhar o que está no site”. “A 

gente continua acompanhando esse caso aqui no G1”. “E está todo mundo na expectativa pelo 

Enem, o país inteiro. São quase oito milhões de inscritos, no G1 tem várias histórias legais, a D. 

Osmarina, aí da foto, tem 76 anos, e é a sétima vez que ela vai à prova. Está super otimista [...]”. 

Lembrando que no G1 tem que um check-list, um teste bem legal pra você fazer”. “No G1 você 

confere as histórias dessas crianças”. “Então, quem estava ansioso pra ver as respostas, é só 

correr no G1”.  Outro recurso utilizado é a exibição de vídeos, sempre sem áudio, mesclando-os 

com palavras chamativas, por exemplo: “impressionantes”, para despertar o interesse do 

telespectador em continuar assistindo aquele material no site do G1. Mostram a página do site com 

imagem durante a leitura das notícias. A própria imagem da redação do G1 parece ser um 

chamamento.  

Quanto à questão de atualizar o telespectador com as últimas notícias, verificou que nas 10 

edições analisadas, o quadro foi ao ar no último bloco do programa, em média, entre os 40m48s, 

depois do início do programa. Outro fator relevante é o seu horário de inserção, no finalzinho da 

manhã. Além do reforço do enunciado por parte da apresentadora Fátima Bernardes ao dizer: 

“Vamos ver o que é notícia na internet nesta manhã”, em todas as edições, frase padrão.  

E quanto à última pergunta: a de inserir o quadro G1 em um 1 minuto dentro do programa 

Encontro com Fátima Bernardes uma forma de destinar mais espaço ao jornalismo. Chegou-se a 

conclusão que devido ao curto espaço de tempo destinado ao quadro, o intuito não parece ser, ou 

pelo menos é a impressão que se tem, o de destinar espaço dentro do programa Encontro com 

Fátima Bernardes ao jornalismo. Neste caso, é necessária uma pesquisa mais aprofundada com o 

intuito de afirmar com propriedade tal indagação. 
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http://gshow.globo.com/programas/encontro-com-fatima-bernardes/videos/t/integras/v/encontro-com-fatima-bernardes-programa-de-quarta-feira-28102015-na-integra/4569506/
http://gshow.globo.com/programas/encontro-com-fatima-bernardes/videos/t/integras/v/encontro-com-fatima-bernardes-programa-de-quarta-feira-28102015-na-integra/4569506/
http://gshow.globo.com/programas/encontro-com-fatima-bernardes/videos/t/integras/v/encontro-com-fatima-bernardes-programa-de-quinta-feira-29102015-na-integra/4572254/
http://gshow.globo.com/programas/encontro-com-fatima-bernardes/videos/t/integras/v/encontro-com-fatima-bernardes-programa-de-quinta-feira-29102015-na-integra/4572254/
http://gshow.globo.com/programas/encontro-com-fatima-bernardes/videos/t/integras/v/encontro-com-fatima-bernardes-programa-de-sexta-feira-dia-301015-na-integra/4574982/
http://gshow.globo.com/programas/encontro-com-fatima-bernardes/videos/t/integras/v/encontro-com-fatima-bernardes-programa-de-sexta-feira-dia-301015-na-integra/4574982/
http://gshow.globo.com/programas/encontro-com-fatima-bernardes/videos/t/integras/v/encontro-com-fatima-bernardes-programa-de-segunda-feira-02112015-na-integra/4580282/
http://gshow.globo.com/programas/encontro-com-fatima-bernardes/videos/t/integras/v/encontro-com-fatima-bernardes-programa-de-segunda-feira-02112015-na-integra/4580282/
http://portalintercom.org.br/anais/nacional2015/resumos/R10-1066-1.pdf
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/article/viewFile/3037/2315
https://www.dropbox.com/sh/lsvo2aj8yvoi28e/AADsLNyzITYNpPiP_MZh1O0la/tese_amachado_2010.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/lsvo2aj8yvoi28e/AADsLNyzITYNpPiP_MZh1O0la/tese_amachado_2010.pdf?dl=0
http://portalintercom.org.br/anais/nacional2015/resumos/R10-1084-1.pdf
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Jornalismo e função social: teorias na era digital39 
 

Raphaela Xavier de Oliveira FERRO40 

Universidade Federal de Goiás (UFG), Goiânia, GOIÁS 

 

 

Resumo 

A Comunicação é um campo científico que ainda necessita de contribuições para o 

fortalecimento de uma teoria própria. Neste campo, o Jornalismo surge também frágil em sua 

fundamentação teórica, apegando-se a teorizações que já não correspondem à sua realidade em 

muitos casos. A intenção aqui é abordar o universo das Teorias do Jornalismo que tratam do 

interesse público como elemento definidor. Assim, analisar como elas podem nortear a prática 

profissional na realidade da era digital promovendo melhor entendimento do que é o Jornalismo 

e definindo qual é o lugar do jornalista perante sua função social de mediar a circulação da 

informação fundamentada no exercício da cidadania. 

 

Palavras-chave: jornalismo; teorias do jornalismo; prática jornalística; função social do 

jornalista; interesse público. 

 

 

A função social do Jornalismo e sua responsabilidade frente à sociedade sempre 

tangenciaram as teorias dessa área de pesquisa. Parte das teorias se mistura às gerais da 

Comunicação e outras tantas estão ainda em desenvolvimento. O que se dá, em muito, 

atualmente, por causa das mudanças estruturais proporcionadas pelas novas ferramentas da 

comunicação digital. Tanto que muitos autores brasileiros, como José Luiz Braga e Muniz 

Sodré, e vale destacar também o português Jorge Pedro Souza, trabalham numa tentativa de 

confecção de uma teoria que se adeque à atualidade para a área comunicacional e, assim, 

consequentemente para os estudos de Jornalismo. 

Algumas, dentre as teorias clássicas, estão defasadas por já não explicarem mais o que 

caracteriza o Jornalismo. A ideia de que as notícias refletem a realidade e narram os fatos 

exatamente como eles ocorreram, por exemplo, não encontra respaldo na prática jornalística. 

Essa era a ideia elaborada na Teoria do Espelho, que teve força entre os séculos XIX e XX, mas 

que não pode mais se considerada por ser uma explicação “pobre” e “insuficiente”, conforme 

Traquina (2005). Há na Comunicação entremeios mais complexos. Muito já se desenvolveu 

teoricamente do Jornalismo definido de maneira simplista como “notificação de coisas diversas 

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

Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 06 a 08 de dezembro de 2016.  
40  Raphaela Xavier de Oliveira Ferro é Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Faculdade 

de Comunicação e Informação (FIC) da Universidade Federal de Goiás (UFG), com apoio da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). E-mail: raphaelaferro@gmail.com. 
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acontecidas recentemente” de POUCER (apud TEMER, 2005, p. 275), em 1690, até a difusão 

de notícias em um Brasil em que quase 100 milhões de pessoas41 estão conectadas à internet. 

Elas se informam por diversas plataformas e por meio de conteúdos em vários formatos. 

Em adaptação diante deste cenário, a Comunicação passa, como campo de pesquisa, por 

momento instável e ainda carente de estudos que consigam abarcar a completude das mudanças 

que estão em andamento para todas as áreas ligadas à temática comunicacional. O Jornalismo, 

especificamente, ainda busca um formato prático e, por isso, tem sido alvo de vários estudos, 

sem conquistar no espaço acadêmico uma teoria que o defina. Talvez nunca se chegue a tal fim 

epistemológico, até porque, como escreve Pena (2008), qualquer teoria é reducionista, contudo 

é possível fragmentar o Jornalismo a partir de diferentes focos e buscar a compreensão do que 

está em andamento. 

Neste estudo, consideramos as teorias que, de alguma forma, tratam do interesse público 

como elemento definidor do Jornalismo. O enfoque está na relevância social do Jornalismo e 

na análise de como o compromisso social, que, apesar de não ser oficializado legalmente, é o 

que legitima a profissão, é visto na era digital. Considera-se a necessidade de que as novas 

tecnologias e as novas ferramentas da comunicação, que têm influenciado na prática jornalística 

e em sua relação com os cidadãos, também tenham espaço nas discussões teóricas deste campo.  

 

Gatekeeper ou gatewatching 

De acordo com Traquina (2005), a Teoria da Ação Pessoal ou Teoria do Gatekeeper foi 

a primeira a surgir na literatura acadêmica sobre o Jornalismo, ainda na década de 1950. Trata-

se de uma teoria que se baseia apenas no conceito de “seleção”, ignorando outras dimensões, e 

que versa sobre a seleção de notícias a serem publicadas em um jornal. O que faz com que um 

fato passe pelo “portão” (ou gate) é a decisão subjetiva e arbitrária do jornalista, que se torna o 

“porteiro” (ou gatekeeper).  

Justificar o porquê de as notícias serem como são apenas pautando-se pela ideia de um 

editor que, à sua vontade, seleciona quais assuntos merecem destaque é simplista. Deste 

conceito, surge, agora, uma ideia diferente: a de gatewatching. Ao invés de o jornalista ser o 

                                                 
41 Dado da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) de 2014, do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), que identificou que 95,4 milhões de pessoas com 10 anos ou mais de idade utilizaram a internet 

pelo menos uma vez nos 90 dias anteriores à entrevista. Disponível em: 

<http://saladeimprensa.ibge.gov.br/noticias.html?view=noticia&id=1&idnoticia=3133&busca=1&t=pnad-tic-

2014-pela-primeira-vez-celulares-superaram-microcomputadores-acesso-domiciliar-internet>. Acesso em: 2 set. 

2016. 
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porteiro de escolha subjetiva, torna-se selecionador em um universo imenso de informações, 

ampliado pelas redes sociais virtuais. Barsotti afirma que o conceito foi criado por Bruns. “Ele 

põe em xeque a função dos jornalistas em ambientes interativos. Nem o gatekeeper, que 

seleciona e edita as notícias, nem simplesmente o bibliotecário, que organiza conteúdos para o 

público: o jornalista da web seria uma espécie de vigia” (BARSOTTI, 2016, p. 107). 

O papel de vigiar os assuntos que estão tendo maior repercussão na World Wide Web 

pode afastar o jornalista de seu faro para a investigação e findar a disposição para buscar 

notícias de interesse público. Ao invés de apurar, o profissional reescreve as notícias que lê e 

que estejam bem cotadas em rankings de acessos e comentários (como as listas de hashtags 

mais postadas no Twitter, por exemplo) e republica. Muitas vezes não são considerados: quem 

apurou e escreveu a matéria inicialmente, os critérios substantivos do acontecimento ou a 

relevância do fato para que a sociedade tenha condições de exercer sua cidadania ou se há 

assuntos factuais mais importantes ocorrendo naquele momento. Valoriza-se mais a quantidade 

de acessos que é possível alcançar com esse tipo de notícia.  

Quando o jornalista assume o papel de vigia, citado por Barsotti (2016), limita-se. Não 

é preciso ser um profissional da área para fazê-lo, assim como youtubers já fazem, fato 

apresentado por Bruns (2011), que cunhou a definição de gatewatcher. “O profissional da 

imprensa precisa ter uma formação sólida e específica para assumir o papel de mediador. Em 

outras palavras, ele precisa ser um especialista”, considera Pena (2008, p. 229). Segundo Bruns 

(2011), os jornalistas têm, agora, que trabalhar mais duro para mostrar o valor agregado que 

fornecem para os usuários das notícias. Poderão fazer isso, conforme o pesquisador, por meio 

de investigação profissional, curadoria e comentários. 

 

...os jornalistas têm a capacidade de fazer uma contribuição significativa para 

os esforços colaborativos de “trabalhar a matéria” que atualmente ocorrem 

regularmente através da mídia social, ou mesmo de fomentar estes esforços 

tanto nos espaços da mídia social quanto através das suas próprias plataformas 

específicas. Entretanto, para levar a cabo estas possibilidades, é preciso 

também aceitar o que está perdido irreparavelmente do domínio do 

jornalismo: o papel dos jornalistas como gatekeepers das informações, e o 

posicionamento da mídia noticiosa (seja impressa, transmitida via rádio ou 

televisão, ou on-line) como os espaços centrais para a cobertura e o 

envolvimento com as notícias. (BRUNS, 2011, p. 136) 
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Agendamento 

Em 1972, quando Maxwell McCombs e Donald Shaw publicaram os primeiros 

trabalhos sobre a Teoria do Agendamento, ou Agenda Setting, a ideia proposta era de que as 

pessoas tendem a incluir ou excluir de seus conhecimentos e conversas aquilo que os veículos 

de mídia incluem ou excluem de seu próprio conteúdo. “A mídia ajuda a estruturar no público 

a imagem da realidade social, a organizar novos elementos dessa mesma imagem, a formar 

opiniões e crenças novas” (CASTRO, 2012, p. 9). 

Contudo, na era digital, a exclusividade no agendamento dos assuntos a serem 

discutidos já não é factível. Segundo TEMER E NERY (2009, p. 72), a hipótese da Agenda 

Setting “defende que os meios de comunicação de massa (...) apresentam ao público uma lista 

do que é necessário ter uma opinião e discutir”. Atualmente, as mídias de massa não são as 

únicas detentoras de voz frente à população, o que tem impacto sobre sua capacidade de agendar 

as sociedades em que estão inseridas. Ainda assim, há pesquisas relacionadas ao tema que 

indicam, segundo Colling (2001), que mais do que estabelecer quais assuntos serão comentados 

pelas pessoas, os meios de comunicação também teriam o poder de dizer como essas pessoas 

devem pensar os temas existentes na mídia.  

 

Os pesquisadores têm explicado isso através do conceito do framing, ou 

enquadramento. Embora afirme com certo vigor o poder da mídia, chegando 

muito próximo da teoria dos efeitos poderosos, como já detectou Katz, 

chamando esta corrente de paradigma crítico, estes trabalhos são os principais 

herdeiros do trabalho de McCombs. Este, inclusive, já admitiu e aceitou tais 

pesquisas e as vem incorporando nos seus estudos. (COLLING, 2001, p. 94) 

 

O framing, de acordo com Colling (2001), seria como as pessoas têm de pensar os temas 

já estabelecidos pela agenda. Esta seria uma imposição que os meios de comunicação de massa 

seriam capazes de promover. Com o advento da internet e a sua popularização, o cenário da 

Comunicação e, especificamente, o do Jornalismo, correspondem a outra realidade, quase 

oposta – só não o é totalmente porque a era digital ainda tem alcance limitado (apenas cerca de 

metade da população brasileira tem acesso à internet) e não sua totalidade; e porque pode-se 

falar, hoje, em agendamento mútuo.  

As redes sociais virtuais e a facilidade em criar perfis on-line, blogs e páginas na internet 

oferecem a boa parte do público, que antes era apenas leitor/espectador, a possibilidade de 

também promover suas temáticas de interesse. Agora são os cidadãos que repercutem assuntos 

na internet e, com a movimentação virtual, conquistam a atenção dos produtores de conteúdo 
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jornalístico para também abordar uma temática. Exposto pelos meios de comunicação de massa, 

aquele determinado tema volta a repercutir junto à população e cria-se, assim, uma espécie de 

Agenda Setting Mútuo.  

É possível perceber esta forma atual de agendamento em muitos dos títulos de matérias 

que são publicadas em sites de jornais rotineiramente e mesmo no conteúdo das notícias. Na 

matéria “Por que Fátima e Bonner anunciaram a separação pelo Twitter?”42, postada no site do 

jornal goianiense “O Popular” em 31 de agosto de 2016 sobre a separação do casal de 

apresentadores da “Rede Globo de Televisão”, por exemplo, consta que eles anunciaram o fim 

do casamento “deixando a internet e toda a população brasileira em choque”. O assunto foi 

bastante comentado nas redes sociais e se mostrou como exemplo claro do agendamento mútuo. 

Fátima Bernardes e William Bonner anunciaram a separação pelo Twitter, a notícia ganhou 

repercussão e gerou muitas postagens na internet, o que despertou o interesse dos veículos 

jornalísticos, que abordaram exaustivamente o tema, promovendo o retro agendamento da 

sociedade. 

O caso já havia sido exemplo do agendamento mútuo antes, na matéria “Separação de 

Fátima e Bonner repercute nas redes sociais; confira alguns memes”43, do mesmo jornal, em 30 

de outubro de 2016. Todavia, não se trata de uma exemplificação isolada. Noticiar a repercussão 

de assuntos que mobilizam muitas pessoas na internet tem sido ação bastante recorrente. Outros 

exemplos: “‘É meme?’, pergunta Ana Maria Braga sobre ‘gatíneos’ e catioros’”44, da “Folha de 

São Paulo”, postado no dia 1º de setembro de 2016; “YouTube muda regra de anúncios nos 

vídeos e gera revolta em usuários e youtubers45”, de “O Estado de São Paulo”, na mesma data; 

“Criança perde boneca e internet tenta consolá-la: brinquedo foi ‘passear’”46, do “Correio 

Braziliense”, em 27 de julho de 2016. 

                                                 
42 POR QUE Fátima e Bonner anunciaram a separação pelo Twitter. Jornal O Popular, Goiânia, 31 ago. 2016. 

Disponível em <http://www.opopular.com.br/editorias/magazine/por-que-f%C3%A1tima-e-bonner-anunciaram-

a-separa%C3%A7%C3%A3o-pelo-twitter-1.1141183>. Acesso em: 1º set. 2016. 
43 SEPARAÇÃO de Fátima e Bonner repercute nas redes sociais; confira alguns memes. Jornal O Popular, 

Goiânia, 30 out. 2016. Disponível em 

<http://www.opopular.com.br/editorias/magazine/separa%C3%A7%C3%A3o-de-f%C3%A1tima-e-bonner-

repercute-nas-redes-sociais-confira-alguns-memes-1.1140327>. Acesso em: 1º set 2016. 
44 ‘É meme?’, pergunta Ana Maria Braga sobre ‘gatíneos’ e ‘catioros’. Folha de São Paulo, São Paulo, 1º set. 

2016. Disponível em <http://f5.folha.uol.com.br/celebridades/2016/09/e-meme-pergunta-ana-maria-braga-sobre-

gatineos-e-catioros.shtml?cpmid=facefolha>. Acesso em: 1º set 2016. 
45 YOUTUBE muda regra de anúncios nos vídeos e gera revolta em usuários e youtubers. O Estado de São Paulo, 

São Paulo, 1º set. 2016. Disponível em <http://emais.estadao.com.br/noticias/gente,youtube-muda-regra-de-

anuncios-nos-videos-e-gera-revolta-em-usuarios-e-youtubers,10000073460>. Acesso em: 1º set. 2016. 
46 CRIANÇA perde boneca e internet tenta consolá-la: brinquedo foi ‘passear’. Correio Braziliense, Brasília, 27 

jul. 2016. Disponível em 

http://www.opopular.com.br/editorias/magazine/por-que-f%C3%A1tima-e-bonner-anunciaram-a-separa%C3%A7%C3%A3o-pelo-twitter-1.1141183
http://www.opopular.com.br/editorias/magazine/por-que-f%C3%A1tima-e-bonner-anunciaram-a-separa%C3%A7%C3%A3o-pelo-twitter-1.1141183
http://www.opopular.com.br/editorias/magazine/separa%C3%A7%C3%A3o-de-f%C3%A1tima-e-bonner-repercute-nas-redes-sociais-confira-alguns-memes-1.1140327
http://www.opopular.com.br/editorias/magazine/separa%C3%A7%C3%A3o-de-f%C3%A1tima-e-bonner-repercute-nas-redes-sociais-confira-alguns-memes-1.1140327
http://f5.folha.uol.com.br/celebridades/2016/09/e-meme-pergunta-ana-maria-braga-sobre-gatineos-e-catioros.shtml?cpmid=facefolha
http://f5.folha.uol.com.br/celebridades/2016/09/e-meme-pergunta-ana-maria-braga-sobre-gatineos-e-catioros.shtml?cpmid=facefolha
http://emais.estadao.com.br/noticias/gente,youtube-muda-regra-de-anuncios-nos-videos-e-gera-revolta-em-usuarios-e-youtubers,10000073460
http://emais.estadao.com.br/noticias/gente,youtube-muda-regra-de-anuncios-nos-videos-e-gera-revolta-em-usuarios-e-youtubers,10000073460
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 Em visitas rápidas aos websites de alguns dos principais jornais do Brasil é possível 

perceber a ocorrência da Agenda Setting Mútua. Mas a percepção teórica do atual momento da 

imprensa nacional, que tem muitas semelhanças com a internacional neste quesito, inclusive, 

pode ir além. A presença desta espécie de notícia nos portais virtuais de jornais tradicionais 

indica a necessidade de atualização também de outras teorias do Jornalismo para que elas 

abarquem a realidade atual do campo e possam servir como ferramentas para melhor 

entendimento do mesmo e para seu desenvolvimento tanto na práxis quanto teórico.  

 

Valores-notícia 

 A mudança no meio afeta também os critérios considerados como valores-notícia. São 

estes os principais componentes de noticiabilidade, esta definida por Wolf (1987) como o 

conjunto de elementos pelos quais um veículo de comunicação gere os acontecimentos. 

Conforme o autor, esses valores respondem à pergunta: quais acontecimentos são considerados 

suficientemente interessantes, significativos e relevantes para serem transformados em 

notícias? 

 Avaliar interesse, significado e relevância dos acontecimentos é atividade que passa por 

modificações no decorrer do tempo. Sousa considera que os critérios de noticiabilidade não são 

rígidos nem universais. “Além disso, os critérios de valor-notícia mudam ao longo do tempo 

(assuntos que há algum tempo não seriam notícia são-no hoje) e têm diversas naturezas, apesar 

de revelarem certa homogeneidade no seio da cultura profissional jornalística transnacional” 

(SOUSA, 2005, p. 102). As categorias de avaliação variam de acordo com a época e a realidade 

social do período em que o jornal é publicado.  

 

Tais critérios variam conforme os autores, mas, entre os mais comumente 

citados, encontram-se: grau e nível hierárquico das pessoas envolvidas no 

fato; impacto sobre a nação e o interesse nacional; proximidade do 

acontecimento; quantidade de pessoas que o acontecimento envolve; 

novidade; inesperado; personalização; infração; feitos excepcionais; interesse 

público, etc. (CASTRO, 2012, p. 8) 

 

Wolf (1987) considera que o valor-notícia está diretamente ligado, entre outras coisas, 

a critérios de relevância relativos ao público, seja a finalidade de entretê-lo, de lhe oferecer um 

produto interessante, ou de não cair no sensacionalismo e não ultrapassar os limites do bom 

                                                 
<http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2016/07/27/interna_cidadesdf,541943/crianca-perde-

boneca-e-internet-tenta-consola-la-brinquedo-foi-passe.shtml>. Acesso em: 1º set 2016. 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2016/07/27/interna_cidadesdf,541943/crianca-perde-boneca-e-internet-tenta-consola-la-brinquedo-foi-passe.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2016/07/27/interna_cidadesdf,541943/crianca-perde-boneca-e-internet-tenta-consola-la-brinquedo-foi-passe.shtml


 
X Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) 
Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

 
101 

 

gosto etc. É possível preencher laudas com a quantidade de valores-notícia existentes e citados 

por vários autores que têm as teorias do Jornalismo como foco. Aqui, vale atentar-se para 

algumas mudanças leves da época em que o último autor citado publicou seu livro para a 

realidade atual, pós-advento da internet. 

 O interesse do público é, muitas vezes, considerado como valor-notícia primordial para 

as notícias que são publicadas em sites de jornais na internet. Esse interesse é medido pela 

quantidade de acessos que as matérias rendem ao portal do veículo de imprensa e pela 

quantidade de likes e compartilhamentos que elas angariam nas redes sociais virtuais. Para 

conquistar essa atenção virtual, as páginas digitais desses jornais abrem mão de outros valores, 

como proximidade ou a fuga do sensacionalismo ou a ideia de bom senso. Um exemplo está na 

matéria “Sem saber, casal passa noite em hotel dormindo com cadáver debaixo da cama”47, 

publicada no site de “O Popular”, que noticia fato ocorrido na Tailândia por meio de texto 

confuso, resultado da falta de apuração. 

 

O que muda com a internet? 

 O Jornalismo muda a cada nova inovação tecnológica que o afeta, se transforma também 

de acordo com a sociedade que o cerca. Não poderia ser diferente com a internet e tudo que ela 

representa para a Comunicação: uma tecnologia tão ou até mais transformadora do que a 

tipografia de Gutemberg. “As ferramentas tecnológicas devem ser percebidas como elementos 

de aprimoramento que tornem o jornalismo ainda mais eficaz, aproximando-o dos seus 

objetivos essenciais que apresentam temas de relevância social e prestam um serviço à 

sociedade” (WINQUES E TORRES, 2015, p. 63). 

 Em crise, frente a sua nova realidade, os jornalistas ainda não entenderam qual função 

têm em um universo comunicacional em que parecem dispensáveis. Como analisa Bruns (2011, 

p. 137), “as organizações noticiosas poderão continuar controlando a agenda das notícias nas 

suas próprias publicações, mas é improvável que fomentem mais alguma vez o debate público 

por todo este ambiente complexo e multifário da mídia”. É preciso se adequar, mas sem perder 

o foco no que é mais precioso para o Jornalismo: a sua função social. Por enquanto, não é este 

caminho que tem sido seguido pela maioria dos veículos e não somente no Brasil. 

 

                                                 
47 SEM saber casal passa noite em hotel dormindo com cadáver debaixo da cama. Jornal O Popular, Goiânia, 26 

ago. 2016. Disponível em <http://www.opopular.com.br/editorias/noticias/mundo/sem-saber-casal-passa-noite-

em-hotel-dormindo-com-cad%C3%A1ver-debaixo-da-cama-1.1138728>. Acesso em: 1º set 2016. 

http://www.opopular.com.br/editorias/noticias/mundo/sem-saber-casal-passa-noite-em-hotel-dormindo-com-cad%C3%A1ver-debaixo-da-cama-1.1138728
http://www.opopular.com.br/editorias/noticias/mundo/sem-saber-casal-passa-noite-em-hotel-dormindo-com-cad%C3%A1ver-debaixo-da-cama-1.1138728
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Edson C. Tandoc Jr., da Nanyang Technological University (Cingapura) e 

Ryan J. Thomas, da Missouri School of Journalism, pesquisaram como 

diversos veículos jornalísticos estão orientando suas diretrizes editoriais pela 

métrica de audiência de suas mídias sociais e apontam o risco de eles se 

deixarem escravizar pela audiência em vez de iluminá-la e desafiá-la. Com 

isso, dizem, os veículos podem ser uma barreira à criação de uma comunidade 

em torno de ideais compartilhados e ao compromisso coletivo com a 

democracia. O modelo “centrado na audiência e governado pela lógica de 

mercado” é eticamente condenável e negligencia o papel crucial do jornalismo 

de entender o que o público quer e balancear com o que o público precisa, 

dizem. (MÉTRICA..., 2014, p. 10) 

 

 A discussão entre interesse público e interesse do público é longa e caberia em um novo 

estudo, específico sobre o tema. O que não é possível considerar é que o Jornalismo sirva, como 

analisa Marcondes Filho (1993, p. 66), “como a grande quermesse que vende tudo ao som da 

melodia do momento, da moda passageira. Jornalismo como desfile de variedades montadas e 

forjadas”. À época, este autor já considerava que não mais se poderia falar de Comunicação 

sem mencionar o novo quadro marcado e influenciado pelas novas tecnologias.  

 Quase vinte anos depois, Bruns (2011) escreveu que os anos de 2000 representaram uma 

década perdida para a inovação jornalística, porque, frente à dialógica era digital, os jornalistas 

se entrincheiraram em defesa da indústria tradicional que lhes dava segurança. O que se vê, 

segundo o mesmo Bruns (2011, p. 20), é “a morte lenta dos modelos de cima para baixo da 

cobertura jornalística das notícias e da divulgação de informações, e até do próprio modelo de 

gatekeeping, e, em vez disso, destacam a mudança para um relacionamento colaborativo mais 

igual”.  

 A configuração tradicional da indústria jornalística se torna cada vez mais insustentável. 

Mas é preciso racionalizar que o novo Jornalismo, on-line, conforme Fidalgo (2004), conhece 

menos limites que as formas tradicionais de Jornalismo, e, ainda, mais, mesmo apenas 

aproximadamente metade da população brasileira tendo acesso à internet, nunca houve tanta 

informação disponível à população. As novas tecnologias comunicacionais e ferramentas de 

Comunicação transformam não só as práticas cotidianas dos jornais, mas a própria natureza do 

Jornalismo, aponta Fidalgo (2004). Aos que esperam que a realidade do campo volte ao que era 

antes, com predomínio dos profissionais que estão na área, a perspectiva não é conveniente. 

 
Não há nenhuma indicação de que a crise pela qual o jornalismo industrial 

estabelecido está passando atualmente em muitos países vai diminuir em 

qualquer momento no prazo curto ou médio. O mais importante é que parece 

improvável que os usuários de notícias que se acostumaram às notícias on-line 

gratuitas de repente descubram um desejo pelos jornais impressos, ou 
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comecem a ter a vontade de fazer assinaturas de fontes eletrônicas de notícias 

(com a exceção de um punhado de fontes especializadas de notícias, como os 

jornais financeiros). Fora das organizações noticiosas financiadas ou pública 

ou independentemente, se os recursos disponíveis para financiar um 

jornalismo de qualidade forem irreversivelmente diminuídos, então isto serve 

apenas para acentuar ainda mais a necessidade da inovação e reforma na 

indústria noticiosa, a fim de fazer mais (ou pelo menos tanto quanto antes) 

com menos. (BRUNS, 2011, p. 129) 

 

Função social 

 O Jornalismo está em processo de transformação, assim como todo o campo da 

Comunicação. Este movimento tem origem, principalmente, no surgimento de novas mídias e 

a mudança que elas causaram na forma com que as pessoas passaram a consumir os meios de 

comunicação de massa. Esta ótica, de Mainieri e Romani (2016), indica que a internet veio 

contribuir de forma significativa para a construção da cidadania. Papel que sempre esteve 

ligado, mesmo que muitas vezes apenas utopicamente, ao exercício de função social esperado 

dos jornais. 

 

O crescimento da internet e a chegada da banda larga, contudo, não 

significam, como dizem alguns observadores, que se tornou obsoleto o 

conceito que obriga, na hora de definir as notícias, a aplicação do bom senso 

na tentativa de decidir o que o cidadão precisa e quer para poder se 

autogovernar. Ao contrário, esse conceito só tem crescido. 

John Seeley Brown, ex-diretor da Xerox PARC, o lendário grupo de estudos 

do Vale do Silício, na Califórnia, diz que em vez de enfraquecer a noção de 

serviço público do jornalismo, a tecnologia na verdade mudou a forma como 

os jornalistas cumprem essa missão. “O que precisamos na nova economia e 

na nova cultura de comunicação é dar sentido às coisas. Temos uma 

necessidade desesperada de encontrar pontos sólidos neste mundo louco.” 

(KOVACH E ROSENSTIEL, 2004, p. 40 e 41) 

 

 Os jornalistas podem até se sentirem incomodados em definir o que fazem, como 

descrevem Kovach e Rosensiel (2004), mas não são alheios à finalidade do que fazem 

profissionalmente. “A meta principal do Jornalismo é contar a verdade de forma que as pessoas 

disponham de informação para sua própria independência”, considera o presidente do Tribune 

Publishing Company, que edita o Chicago Tribune, Jack Fuller (apud KOVACH e 

ROSENSTIEL, 2014, p. 33-34). É da verdade que os indivíduos de uma comunidade precisam 

para buscarem seus direitos, exercerem a cidadania.  

 Guardadas as imprecisões conceituais que circulam entre Jornalismo, Comunicação e 

até mesmo a notícia, o sentido da existência dos jornais é conhecido e muito já se teorizou sobre 



 
X Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) 
Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

 
104 

 

eles. Este é o momento de entender como funciona o universo dos jornais híbridos, que atuam 

concomitantemente no impresso e no digital, e elaborar teorias que se adequem à nova 

realidade. Se a função social do Jornalismo em prol da cidadania está intrínseca neste processo, 

há outro fator que também não pode ser dissociado do Jornalismo: a História.  

Também é responsabilidade dos jornais considerar o compromisso de narrar fatos e 

contar notícias que amanhã serão definidos como História. Afinal, muitas vezes é em edições 

antigas de veículos de comunicação que pesquisadores e até mesmo os próprios jornalistas 

buscam informações para contar o que errou em determinado ano ou em uma ocasião específica. 

“A notícia só é notícia até o momento em que chega às pessoas para as quais tem interesse 

noticioso. Publicada e reconhecida a sua significação, o que era notícia se transforma em 

história” (PARK, 1972, p. 175). Compromisso que nem sempre é considerado pelas redações e 

por quem decide o que será publicado.  

Em janeiro de 2016, por exemplo, em Goiás, o principal jornal do Estado, “O Popular”, 

se absteve da cobertura completa da ocupação de mais de 25 escolas, em Goiânia e outras 

cidades, realizada, primordialmente, por alunos, contra a implantação de Organizações Sociais 

(OS) na gestão do ensino público. Os fatos relacionados ao tema foram acompanhados de forma 

protocolar pelo veículo citado, ignorando a relevância do cenário político-social do momento. 

Assim, o jornal descumpriu, no mínimo, o parágrafo 1º48 do artigo 12 do Código de Ética dos 

Jornalistas Brasileiros (2006) e assinou uma dívida com a História. 

Outro jornal local, o Diário da Manhã, assumiu dívida ainda maior ao publicar uma 

matéria de acusação em que expôs em texto e fotos alguns professores envolvidos nos protestos 

e manifestantes que ocuparam as escolas. Por meio da internet, alguns dos acusados se 

manifestaram e agendaram o assunto nas redes sociais, reclamando do teor da matéria. Uma 

deles, Rafael Saddi, escreveu em seu perfil no Facebook, que o jornal teve a intenção de, 

acusando-o, que é professor, e a alguns alunos, de “tirar a legitimidade de um movimento de 

estudantes secundaristas que está conseguindo, de modo brilhante e autêntico, paralisar os 

interesses econômicos que comandam a terceirização da escola pública”49. Ainda não é possível 

apontar se será o conteúdo do jornal ou o das redes sociais digitais a ficar para a História. 

 

                                                 
48 O parágrafo 1º do artigo 12 do Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros versa que o jornalista deve 

“ressalvadas as especificidades da assessoria de imprensa, ouvir sempre, antes da divulgação dos fatos, o maior 

número de pessoas e instituições envolvidas em uma cobertura jornalística, principalmente aquelas que são objeto 

de acusações não suficientemente demonstradas ou verificadas”. 
49 Disponível em < https://www.facebook.com/rafael.saddi/posts/1139560966055434>. Acesso em: 02 set. 2016.  

https://www.facebook.com/rafael.saddi/posts/1139560966055434
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Futuro? 

 O estudo das Teorias do Jornalismo se faz necessário, assim como a releitura dos 

conceitos que abarcam a profissão, seu conteúdo e, principalmente, sua função social. São elas, 

as teorias, que podem nortear os caminhos que os jornais precisam percorrer para sobreviverem 

à crise e se manterem necessários à população, que merecem a informação que lhes oferece o 

exercício da cidadania.  

Os veículos terão, sim, de atender seus ideais comerciais, financeiros e de adaptação ao 

novo universo para não perder espaço, público etc. Contudo, as Teorias do Jornalismo, as já 

existentes e as que surgirem e se firmarem, podem assumir a responsabilidade de mostrar 

caminhos para que toda essa adequação seja efetivada sem prejuízo para o cidadão, que tem 

direito à informação. O jornal impresso sempre foi a referência de conteúdo aprofundado, 

analítico, de apuração e texto mais refinados para oferecer informação factual, especializada e 

que possibilite reflexão.  

O jornal tem de voltar a ser referência para a História, pois, assim como considera 

CHAPARRO (1993, p. 23), “o jornalismo é o elo que, nos processos sociais, cria e mantém as 

mediações viabilizadoras do direito à informação”. Está aí, segundo ele, o vínculo com o 

princípio ético universal que deve orientar a moral das ações jornalísticas.  

 

Cabe ao jornalismo informar sobre todos os temas e assuntos que sejam de 

interesse social, isto é, questões políticas, econômicas, históricas, relativas ao 

bem-estar social ou qualquer outro elemento que seja de interesse da 

sociedade no tempo presente da produção jornalística. O jornalismo se 

relaciona com a ideia de serviço público, a partir de um discurso que se 

fundamenta na pretensão de transmitir a “verdade”. (TEMER, 2016, p. 22) 

 

Por tudo isso, considera-se negativo que as estratégias dos jornais impressos frente à 

necessidade de adaptação à realidade da era digital estejam levando a práxis deste campo para 

ambientes distantes do que se espera dela enquanto função social. “Como mercadoria, a notícia 

deve ser oferecida de acordo com o gosto do freguês. E, evidentemente, a qualidade do produto 

passa a ser medida exclusivamente por esse padrão mercadológico: um jornal é bom 

simplesmente porque vende ou tem audiência” (MORETZSHOHN, 2002, p. 171). 

O próximo passo nesta pesquisa é identificar o comportamento dos jornais impressos 

neste momento em que perdem poder e têm de se adaptar à era digital. Analisar o que o jornal 

tem feito frente aos desafios que estão tanto na teoria quanto na prática é o primeiro degrau na 
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busca por gerar alternativas, também tanto teóricas quanto práticas, para os campos científico 

e social do Jornalismo.  
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Resumo 

Com o objetivo de compreender se a crônica, mesmo sendo um gênero que mistura literatura e 

jornalismo, consegue contribuir com a discussão dentro do jornal impresso do tema violência, 

trabalhamos com uma análise da produção cronística do jornal O Popular, de Goiânia, no 

decorrer do ano de 2013. Para tanto, a pesquisa utiliza uma combinação metodológica entre a 

Análise de Conteúdo (AC) e a Análise de Discurso (AD). Ao término do processo de análise 

fica claro que a produção cronística feita pelo veículo consegue sim contribuir com a discussão 

do tema violência dentro do jornal impresso. 

 

Palavras-chave: Jornalismo; Crônica; Violência; Discurso; O Popular. 

 

 

Introdução 

O presente trabalho teve como objetivo analisar a produção cronística do jornal O Popular, 

de Goiânia, no sentido de averiguar os aspectos jornalísticos destas publicações no decorrer do 

ano de 2013, de grandes acontecimentos jornalísticos, sobretudo aqueles que tratam do tema 

violência e seus desdobramentos. Dessa forma, buscamos compreender até que ponto a crônica 

jornalística contribui com a discussão desse tema dentro do jornal impresso, levando em conta 

critérios a que poderíamos associar ao jornalismo opinativo.  

Essa análise objetiva compreender como a atualidade e sua repercussão nos noticiários, 

sobretudo dos acontecimentos que mostraram o exercício da cidadania, direito de livre 

manifestação e a liberdade de se expressar publicamente, contribuíram para a composição das 

crônicas publicadas no período analisado. Apresentando características únicas, a crônica é um 

gênero atraente para análises também de cunho jornalístico, já que suas ligações com a realidade 

permanecem existindo.  

A relação entre crônica e jornalismo apresenta similaridades inegáveis e é por isso que 

propomos a análise desse gênero. Escolhemos o jornal O Popular, pois apresenta espaço 

específico para esta modalidade discursiva, a coluna Crônica & Outras Histórias. Além de ser 

um jornal consolidado no estado de Goiás, sua cobertura jornalística tem prestígio e há mais de 

                                                 
50 Trabalho apresentado no GT1 Jornalismo e Cidadania do X Seminário de Mídia e Cidadania (SEMIC) – 

Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 06 a 08 de dezembro de 2016. 
51 Graduada do Curso de Jornalismo da PUC-GO, e-mail: samihasarhan@hotmail.com. 
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75 anos pauta a imprensa goiana e a sociedade do Estado. O informativo em se tratando da 

publicação de crônicas, traz autores reconhecidos regionalmente em suas edições. 

Desde o nascimento do jornalismo até os dias atuais, a crônica vem se consolidando, tanto 

na literatura, num primeiro momento, quanto no jornalismo. Para Moisés (1999), a crônica tanto 

pode significar um relato de acontecimentos de interesse histórico como um comentário em 

jornal ou revista que trabalhe fatos reais ou imaginários.   

Cronistas foram também os primeiros romancistas e, segundo Coutinho (1986), romance 

urbano ou de costumes era por assim dizer um desenvolvimento natural da crônica. A crônica 

pode ser considerada como um resquício do jornalismo de um tempo em que os jornais eram 

mais abertos à literatura, com poesias e romances publicados em forma de folhetim. Esse 

discurso não pode ser considerado como uma matéria jornalística tradicional, porém não deve 

ser desassociado deste campo, pois sua identidade está diretamente ligada com o jornalismo 

opinativo praticado hoje. 

Esse jornalismo praticado atualmente elege critérios para que as notícias sejam publicadas. Para que 

algo saia no jornal, antes é preciso que tais acontecimentos passem por um crivo de seleção, em que 

valores-notícia (TRAQUINA, 2009) são levados em conta antes que determinada informação chegue 

até o público.  

A violência como tema social tem grande relevância e valor como notícia dentro dos jornais 

de qualquer plataforma. Esse tema pode ser percebido sob vários aspectos: violência de gênero, 

classe social, étnica, religiosa e até a corrupção política. Por isso é importante o estudo e a 

reflexão acerca de como essa temática social é encarada dentro dos jornais, de que forma os 

veículos de informação trabalham o assunto e qual sua posição em relação a ele.  

No jornalismo há uma construção de sentidos, porém é possível afirmar que tais sentidos 

conseguem retratar a realidade, tal como ela é? Por ser uma construção (ALSINA, 2009), 

percebe-se que os enquadramentos podem direcionar e fragmentar o real. Já a crônica traz a 

liberdade de ousar com enquadramentos ficcionais, mas, podemos dizer que ela consegue 

informar tanto ou mais que uma notícia tradicional?  

Mesmo sendo um gênero mesclado entre literatura e realidade, a crônica não é um gênero 

que se fixa em um estatuto narrativo sólido e isolado. Pelo contrário, a definição desse gênero 

não pode ser fechada. Mesmo porque, segundo Melo (2003), a classificação de gêneros 

jornalísticos está em constante mutação.  

Melo (2003) afirma que há classificações de gêneros “anglo-asiáticas, franco-americanas, 

luso-brasileiras, hispano-americas” (p.44). É difícil encontrar uma rotulação de gêneros 



 
X Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) 
Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

 
110 

 

unificada. O próprio autor cita uma ordenação feita por Luiz Beltrão, mas não a aprova em sua 

totalidade: “a) Jornalismo informativo: nota, notícia, reportagem e entrevista; e b) Jornalismo 

opinativo: editorial, comentário, artigo, resenha, coluna, crônica, caricatura e carta” (2003, p. 

58, grifo do autor).  

Borges (2012) trata dessa impossibilidade de estabilizar a crônica em um determinado 

gênero, dizendo que estaríamos em um terreno movediço, propício a mudanças e trocas 

discursivas simbólicas, onde “muitos componentes unem-se na construção discursiva, 

proporcionando uma sistemática de composição ligada à multidiscursividade, à polissemia 

discursiva, ao dialogismo entre diferentes fontes” (p. 796). 

Para ele, tais características autorizam o estudo da crônica como um texto híbrido, o que 

proporcionaria uma análise mais aberta em que “rupturas, avanços, recuos e ‘desrespeitos’ a 

fronteiras de gênero devem ser considerados em um contexto em que tais variantes posicionam-

se em local privilegiado dentro do debate” (p. 796). 

Portanto, a crônica não se insere em uma classificação discursiva única, ela está transitando 

entre jornalismo e literatura, pois é um interdiscurso52, “um movimento de caminhar e formar 

outra dimensão discursiva, original e diferente das que lhe deram origem” (BORGES, 2012, p. 

809).  

A crônica não pode ser comparada a matérias jornalísticas tradicionais, pois não tem um 

compromisso traçado apenas com a informação, porém sua gênese discursiva não está distante 

do jornalismo informativo praticado atualmente. A existência da crônica, para Borges (2012), 

tem razão de ser quando “leva-se em conta que o discurso jornalístico necessita, também, de 

uma narratividade que desperte interesse e prenda a atenção do leitor” (p. 808). Com laços no 

jornalismo e sem perder seu lado literário, a crônica se consolidou como um texto ao mesmo 

tempo informativo e criativo.  

Percebendo a relevância deste gênero, levantam-se algumas indagações a respeito de sua 

contribuição efetiva ao noticiário.  

O presente artigo revela os resultados de uma pesquisa durante a construção do Trabalho de 

Conclusão de Curso na Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás) do curso de 

                                                 
52Na tradição da AD Francesa, baseada nos conceitos de Pêcheux, o interdiscurso tem um papel de primado, em 

que todos os discursos só se formam por meio da confluência de discursos, sendo algo pré-construído. Para 

Courtine, o interdiscurso só se dá quando formações ideológicas antagônicas se encontram. Para o presente 

trabalho, entretanto, tomamos o conceito de interdiscurso criando conjuntos discursivos de um mesmo campo ou 

de campos distintos. Isso possibilita que se fale em "sentidos interdiscursivos". (CHARAUDEAU & 

MAINGUENEAU, 2008). 
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Jornalismo apresentado em dezembro de 2015, intitulado Contribuições da Crônica para o 

Jornalismo: a narrativa da violência. A pesquisa abrangeu uma postura analítica sobre as 365 

crônicas publicadas no jornal O Popular, de Goiânia (GO), durante o ano de 2013, sendo que 

apenas 18 delas falam sobre violência e seus desdobramentos. Buscou-se compreender se a 

crônica, quando inserida no jornalismo, jogando com esse hibridismo de formações discursivas, 

pode mesmo contribuir para reflexões mais aprofundadas sobre debates que estão dentro do 

noticiário, no caso do presente trabalho, sobre a violência.  

 

Crônica: Dupla Natureza 

É importante compreendermos mais sobre o gênero analisado antes de discutirmos os 

resultados contemplados. “Na fronteira entre jornalismo e literatura um exemplo ilustrativo é a 

crônica” (BORGES, 2013, p. 257). Esse gênero narrativo e opinativo pode estar inserido na 

literatura, como crônica literária e, no jornalismo, como um hibridismo da crônica jornalística. 

Para compreender como a crônica chegou ao jornalismo é necessário observar as 

modificações de fases do fazer jornalístico, nos séculos XIX e XX, como abordamos nos tópicos 

anteriores. A crônica chegou ao jornalismo com o sentido de relato histórico. “Trata-se do 

embrião da reportagem. Ou seja, uma narrativa circunstanciada sobre os fatos observados pelo 

jornalista num determinado espaço de tempo” (MELO, 2003, p. 149). Assim como o folhetim, 

a crônica surge no país como um espaço reservado semanalmente nos jornais para que poetas e 

ficcionistas registrassem o que aconteceu naquele período de tempo. Os mesmos autores de 

folhetins também atuavam como cronistas desses jornais, exemplo disso são José de Alencar, 

Machado de Assis e Lima Barreto. 

Com as mudanças do jornalismo no decorrer dos séculos, o gênero passa a ser mais 

moderno, assumindo a agilidade do jornalismo diário. A crônica que se pratica no Brasil a partir 

da década de 30, tem Carlos Drummond de Andrade, Rubem Braga, Fernando Sabino e Paulo 

Mendes Campos como seus principais adeptos, os quais traziam uma continuação do gênero 

que Machado de Assis e José de Alencar sedimentaram no jornalismo brasileiro. (MELO, 

2003).  

Antes, dentro dos jornais havia uma tradição de “crônica política”, crônica policial”, 

“crônica esportiva”, etc., que eram análises de determinados assuntos. Essas categorizações 

mudaram para a notícia, desqualificando a crônica como texto de um jornalismo informativo e 

objetivo, mas não extinguiu sua presença nesse texto hibridizado. De acordo com Coutinho 

(1986, p. 123), “a crônica, ligada à grande imprensa só vem aparecer no Brasil com feição que 
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lhe é reconhecida hoje, nos meados do século XIX, quando os jornais evoluem para um tipo sui 

generis de empresa industrial”.  

Diante dessa nova realidade do jornalismo industrial, a crônica passa a trabalhar com 

informações apuradas e factuais, “mostrando a importância de visões mais cerceadas dos 

acontecimentos, quanto com um texto de feições eminentemente literárias” (BORGES, 2013, 

p. 259). Para o pesquisador, a crônica se coloca em espaço diferente dentro do Jornalismo 

Literário, afinal ela consegue transitar do informativo ao ficcional, sem prestar contas dessa 

migração, pois ela é naturalmente mesclada. Sendo um gênero interdiscursivo, a crônica pode 

tomar para si os contratos de leitura do jornalismo, assim como pode estar na literatura, Borges 

sustenta que 

 

a crônica é um discurso tão fugidio que, não raro, se confunde, chegando até 

mesmo a se misturar efetivamente, com outros tipos de enunciação. Isso pode 

acontecer com a reportagem. Em autores como João do Rio, a comunhão de 

crônica e relato jornalístico é tão intensa que a classificação não é unânime. 

Gênero essencialmente interdiscursivo, a crônica pode tomar para si os 

contratos de leitura do jornalismo, do mesmo modo como pode se abrigar na 

literatura (2013, p. 260). 

 

Para Coutinho (1986) esse é um gênero altamente pessoal e o cronista é uma pessoa 

solitária em busca de comunicação. Para atingir esse objetivo, ele utiliza-se literariamente desse 

meio vivo e insinuante que é a crônica. Ele também classifica o gênero em tipologias, sendo as 

seguintes: crônica narrativa, cujo eixo é a estória ou episódio; crônica metafísica são reflexões 

de cunho mais filosófico; crônica poema-em-prosa, de discurso lírico; crônica-comentário, 

como o próprio nome diz, trata de comentários sobre os fatos cotidianos; e crônica-informação, 

que divulga fatos, tecendo comentários sobre eles. 

A categorização de crônica-informação é a que mais se encaixa em nossa pesquisa, pois 

queremos entender até que ponto esse gênero pode contribuir para o jornalismo diário, 

compreendendo de que forma consegue informar e formar opinião mesmo sendo uma mistura 

de “mentiras” e “verdades”.  

 

Resultados 

Na coluna Crônicas e Outras Histórias do jornal O Popular foram publicadas 365 

crônicas durante o ano de 2013, sendo que, desses textos, apenas 18 foram considerados objetos 

desta análise, pois tratam do tema violência e seus desdobramentos. As crônicas selecionadas 
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trazem assuntos ligados ao noticiário, levantando discussões sobre fatos internacionais, 

nacionais e regionais, sendo que a maioria trabalha com temas de abrangência nacional. A 

cronista que mais publicou sobre esse tema foi Maria Lúcia Félix Bufáiçal, com 9 (nove) 

crônicas que contemplam o assunto em foco. Em seguida vem Brasigóis Felício, que publicou 

2 (duas) crônicas com esse tema. Edival Lourenço, Flávio Paranhos, Gabriel Nascente, Luís 

Araújo, Luiz Spada, Maria José Silveira e Ursulino Leão publicaram cada um, apenas uma 

crônica com o tema violência e seus desdobramentos. 

Os cronistas elaboram suas crônicas com diferentes discursos no cerne de seus textos. 

Isso revela que o interdiscurso está diretamente ligado à construção dos textos, que apresentam 

vieses religiosos, literários, políticos, médicos, jurídicos e históricos. 

A memória discursiva perpassa essas construções, pois se percebe que os cronistas 

trazem experiências e vivências pessoais que ajudam a compor formações discursivas distintas 

nas crônicas em análise. “A constituição determina a formulação, pois só podemos dizer 

(formular) se nos colocamos na perspectiva do dizível (interdiscurso, memória). Todo dizer, na 

realidade, se encontra na confluência dos dois eixos: o da memória (constituição) e o da 

atualidade (formulação). E é desse jogo que tiram seus sentidos.” (ORLANDI, 2007, p. 33).  

No primeiro semestre de 2013, foram 13 (treze) publicações com o tema violência, 

diferentemente do segundo semestre, que apresentou apenas 5 (cinco) textos tratando da 

temática, o que não era esperado, considerando-se o contexto em que as crônicas foram 

publicadas. No ano de 2013 aconteceram várias manifestações populares e muitas delas 

passaram a ter cunho violento, sobretudo as ocorridas a partir do mês de julho daquele ano, com 

a presença de saqueadores e vândalos que não estavam buscando reivindicar direitos, como nas 

primeiras manifestações do ano, mas sim depredar patrimônios públicos e privados.  

A tabela abaixo demostra a quantidade de crônicas publicadas por cada autor, a 

quantidade de crônicas jornalísticas publicadas e suas porcentagens e quantas delas retrataram 

a violência.  

 

Tabela 1 (quantas crônicas cada autor dedicou a um tema que estavam dentro do 

noticiário e quantas dedicaram ao tema violência) 

 

Cronista 

Crônicas 

publicadas em 

2013 

Crônicas com 

viés jornalístico 

Porcentagem 

Crônicas 

Jornalísticas / 

Crônicas sobre 

violência 
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Crônicas Publicadas 

Bariani 

Ortencio 
43 13 30,23% 

0 

Brasigóis 

Felício 
46 38 82,60% 

2 

Edival 

Lourenço 
47 39 82,97% 

1 

Flávio 

Paranhos 
25 5 20,00% 

1 

Gabriel 

Nascente 
45 9 20,00% 

1 

José 

Mendonça 

Teles 

22 2 9,09% 

0 

Luís Araújo 

Pereira 
15 4 26,66% 

1 

Luiz Spada 23 15 65,21% 1 

Maria Lúcia 

Félix Bufáiçal 
50 24 48,00% 

9 

Maria José 

Silveira 
25 18 72,00% 

1 

Ursulino Leão 24 18 75,00% 1 

Total 365 185                        50,68% 18 

 

Diante dos aspectos tratados, é possível perceber que o gênero crônica consegue, sim, 

contribuir com a discussão do tema violência dentro do jornal impresso. Das 365 crônicas 

publicadas no jornal O Popular, podemos considerar como crônicas jornalísticas apenas 185 

textos, aproximadamente. Desses textos, consideramos como objeto de nossa análise 18 

crônicas, que tratam do tema violência e seus desdobramentos, sendo aproximadamente 5% da 

quantidade total de publicações em 2013 e 10% daquelas com viés jornalístico. Percebemos a 

pertinência de se considerar a crônica como um gênero inserido no jornalismo, afinal, foram 

mais de 50% de crônicas jornalísticas publicadas no decorrer de 2013. Ainda que o gênero 
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esteja enquadrado em uma perspectiva literária, consegue, com essa liberdade de trânsito entre 

discursos variados, informar opinando.  

O número de crônicas que tratam do tema pode ser visto como inexpressivo, pensando-se 

no universo total das publicações. Porém, se levarmos em consideração que as crônicas 

trabalhadas estão inseridas dentro dos textos considerados como a imbricação entre o 

jornalismo e a literatura, ou seja, crônicas jornalísticas, o número pode ser visto como de grande 

relevância, pois das 185 crônicas jornalísticas publicadas no jornal no ano de 2013, 9,7% 

falaram do tema da pesquisa. A seguinte tabela traz uma relação de porcentagem de crônicas 

sobre violência, a partir da quantidade de crônicas jornalísticas analisadas. 

 

Tabela 2 (quantas crônicas cada autor dedicou ao tema violência) 

Cronista 

Crônicas com 

viés 

jornalístico 

Porcentagem 

Crônicas 

Jornalísticas / 

Crônicas Publicadas 

Crônicas sobre 

violência 

Porcentagem 

Crônicas 

Jornalísticas 

sobre violência 

em cada autor 

Bariani 

Ortencio 
13 30,23% 

0 0% 

Brasigóis 

Felício 
38 82,60% 

2 5,2% 

Edival 

Lourenço 
39 82,97% 

1 2,5% 

Flávio 

Paranhos 
5 20,00% 

1 20% 

Gabriel 

Nascente 
9 20,00% 

1 11,1% 

José 

Mendonça 

Teles 

2 9,09% 

0 0% 

Luís Araújo 

Pereira 
4 26,66% 

1 25% 

Luiz Spada 15 65,21% 1 6,6% 
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Maria Lúcia 

Félix 

Bufáiçal 

24 48,00% 

9 37,5% 

Maria José 

Silveira 
18 72,00% 

1 5,5% 

Ursulino 

Leão 
18 75,00% 

1 5,5% 

Total 185 50,68%                        18 9,7% 

 

Após essas etapas, passamos a utilizar a metodologia da Análise de Discurso, o que nos 

proporcionou um aprofundamento diante desses dados. É possível perceber a autoria e a 

paratopia dos autores ressoando na quantidade de suas publicações com viés jornalístico e nas 

que tratam da violência. Se pensarmos na porcentagem de crônicas jornalísticas publicadas, 

perceberemos uma discrepância em número de publicações com a temática, havendo autores 

que publicaram muitas crônicas sobre violência e outros que não publicaram nenhuma. Essa 

construção do discurso e o porquê de uns terem publicado mais que os outros está diretamente 

ligada ao estilo e perfil de cada cronista.  

A partir dessa percepção, analisamos os 18 textos selecionados, considerando suas 

arqueologias e perpassando principalmente pelos conceitos de formação discursiva, memórias 

discursivas e interdiscurso. Foi pensando nesses conceitos que buscamos nas principais 

categorias da AD diversas observações para que pudéssemos analisar de forma aprofundada os 

textos, compreendendo os contextos e as cenas enunciativas em que os textos estavam inseridos, 

para assim responder a questão deste trabalho. Encontramos discursos parafrásticos e 

polissêmicos, permeados de ironia e carregados de simbolismos, em que a metáfora foi 

observada como uma figura de linguagem importante nessas composições.   

 

Considerações Finais 

Diante das considerações apontadas, foi possível perceber que mesmo sendo um gênero 

híbrido, em que a literatura está instalada, a informação também fica imbricada e ajuda a 

noticiar e discutir assuntos que estão sendo tratados na sociedade. Por 2013 ter sido um ano de 

grande repercussão dentro de assuntos ligados à cidadania e a mudanças políticas, esperávamos 
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que o tema da violência tivesse sido mais retratado pelos cronistas, principalmente depois das 

manifestações que ocorreram em junho do ano supracitado.  

Acreditávamos que pela violência ter alto valor noticioso dentro do jornalismo, os cronistas 

trabalhariam esse tema com mais veemência. Porém, mesmo o tema tendo sido retratado apenas 

em aproximadamente 10% das crônicas jornalísticas, percebeu-se que com todos os artifícios 

discursivos que a crônica carrega – ironia, metáforas, alegorias, humor crítico, etc. – ela 

consegue discutir o tema e levantar reflexões sobre o mesmo, muitas vezes informando mais 

que apenas uma notícia convencional. Além de ter essa liberdade discursiva, a crônica é um 

gênero opinativo. Com isso, os cronistas trouxeram tons cognitivos e subjetivos aos textos, os 

quais contribuíram de forma significativa para a composição cronística com esse tema naquele 

ano.  

Eles conseguiram discutir em tons literários a violência, que é um tema consideravelmente 

pesado para se tratar de forma lúdica. Porém, através desse caminho imaginário foi possível 

perceber discussões sobre a temática muito mais abrangentes e aprofundadas, provocando no 

leitor indagações e reflexões sobre a violência, às quais, muitas vezes, passam despercebidas 

ou percebidas com naturalidade, já que o assunto é usado constantemente dentro do noticiário.   

Se analisarmos o perfil de todos os autores, entenderemos o porquê de uns terem publicado 

mais crônicas com esse tema, do que outros. Nesse sentido, foi possível compreender o porquê 

da quantidade de publicações com o tema violência durante aquele ano pelos cronistas. Pois, a 

partir dos perfis traçados, elucidamos posicionamentos políticos e ideológicos. Além disso, a 

formação pessoal dos cronistas contou muito para que escolhessem determinados aspectos e 

outros não. Nessa etapa foi possível também observar que as publicações com o tema da 

pesquisa são poucas, se levarmos em consideração a relevância da violência dentro do 

jornalismo. Afinal, vemos que diariamente, a violência e todos os seus desdobramentos 

temáticos estão veiculados tanto em jornais impressos quanto na internet, televisão e rádio. A 

violência tem valor noticioso dentro dos jornais e chama a atenção do público.  

Foi nesse momento que pudemos confirmar a hipótese que levantamos acerca da 

possibilidade efetiva da crônica para a discussão do tema violência dentro do jornal impresso. 

Observando as formações discursivas, memórias e o interdiscurso dos textos, compreendemos 

melhor o gênero supracitado e pudemos entender que por utilizar-se de elementos integradores, 

consegue contribuir sim para a discussão da violência.  
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O gênero, por trabalhar com contradições discursivas, aceita diálogos entre paratopias 

diferentes e formações discursivas distintas, ou seja, é um gênero polifônico53. A metodologia 

que utilizamos revelou-se muito adequada para o tipo de análise que fizemos e conseguiu trazer 

uma melhor compreensão dos textos, auxiliando em uma extração de sentidos e interpretações 

que, muitas vezes, nos passa de forma despercebida.  

O processo de análise das crônicas publicadas no jornal O Popular em 2013 levou-nos a 

um aprofundamento diante deste gênero híbrido. Foi possível depreender aspectos jornalísticos 

na produção cronística, havendo ligações com o noticiário e as atualidades dentro do veículo 

em que está inserido. Portanto, é possível perceber as vivências dos autores e, a partir daí, 

compreender cenas enunciativas e ideologias que ajudaram a discutir, mesmo em tons literários, 

o tema violência e assim contribuir para o noticiário.  

Por fim, também ficou claro que a autoria e paratopia dos textos influenciaram sobremaneira 

nas publicações dos cronistas, que utilizaram de alta carga irônica, alegorias e metáforas para 

complementar a construção de seus textos, mesmo sobre um tema que é de veiculação constante 

nos jornais diários e, às vezes, se torna natural aos olhos do leitor, que é a violência. Esse tema, 

não deveria se tornar uma norma e a sociedade não deveria encarar atos de violência e seus 

desdobramentos como acontecimentos normais. Porém, de tanto a mídia tratar de assuntos 

ligados ao assunto, ele acaba se tornando banal. 

 Dessa forma, a crônica pôde contribuir efetivamente para levantar reflexões diferenciadas 

acerca do tema, fazendo o leitor pensar. O cronista, em busca de comunicação, trava com o 

público uma discussão consciente e inconsciente e nos leva a compreender a violência e seus 

desdobramentos de forma lúdica e aberta. No trabalho, observamos arqueologias distintas que 

trouxeram mais riquezas de detalhes para as publicações, levando a uma discussão aprofundada 

sobre cada caso e assunto tratado no decorrer das publicações. Portanto, torna-se relevante 

repetir que a crônica contribuiu sim com a discussão do tema violência dentro do jornal 

impresso. Após essa averiguação e pesquisa aprofundada, pudemos constatar que não apenas 

contribui como também, muitas vezes, traz mais informações que uma notícia convencional. 

 

                                                 
53 Este conceito, tomado emprestado da música, é utilizado aqui no seu sentido dado pelo teórico da literatura russo 

Mikhail Bakhtin, em que um texto e ou discurso abre-se para diferentes sentidos, em suas relações recíprocas. Essa 

dimensão é um tanto diferente da acepção de linguistas como Ducrot, em que o sujeito da falante tem um nível 

específico no enunciado, tomado como algo em que se deu uma cisão do próprio discurso. A visão pontuada neste 

trabalho é, assim, mais ampla. (CHARAUDEAU & MAINGUENEAU, 2008). 



 
X Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) 
Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

 
119 

 

Referências  

 
ALSINA, Miquel Rodrigo. A construção da notícia. Petrópolis: Vozes, 2009. 

 

ALVES, Flaviana; BORGES, Rogério; SARHAN, Samiha. Autoria e paratopia na compreensão do 

discurso da crônica no jornal O Popular. Anais do XVII Intercom Centro Oeste - CONGRESSO 

BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO NA REGIÃO CENTRO-OESTE [recurso 

eletrônico] – Campo Grande: UFMS, 2015.  

 

BORGES, Rosana Maria Ribeiro, CHAVEIRO, Eguimar Felício. As entrelinhas não publicadas de 

um jornal diário: o roubo da história de Câmara Filho na criação e consolidação do Jornal O Popular 

(GO). Anais do 9º Encontro Nacional de História da Mídia. Outro Preto: UFOP, 2013.  

 

BORGES, Rogério. Crônica como interdiscurso: formações de um gênero híbrido. In: MOUILLAUD, 

Maurice & Porto, Sérgio Dayrell. O jornal: da forma ao sentido. Brasília: UnB, 2012.  

 

______. Jornalismo literário: Análise do discurso. Série Jornalismo a Rigor. Florianópolis: Insular, 

2013. 

 

COUTINHO, Afrânio. A literatura no Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio, 1986. 

 

CHARAUDEAU, Patrick. Discurso das mídias. São Paulo: Contexto, 2007. 

 

_______. & MAINGUENEAU, Dominique. Dicionário de análise do discurso. Contexto: São Paulo, 

2008. 

 

GENRO FILHO, Adelmo. O segredo da pirâmide: para uma teoria marxista do jornalismo. Porto 

Alegre: Tchê, 1987. Disponível em: <http://www.adelmo.com.br/bibt/t196.htm>. Acessado em 15 mar 

de 2015. 

 

LOPES, Paula Cristina. Gêneros literários e gêneros jornalísticos: uma revisão teórica de conceitos, 

Biblioteca on-line das Ciências da Comunicação. 2010. Disponível em: 

http://www.bocc.ubi.pt/pag/bocc-generos-lopes.pdf. .Acessado em: 11 mar. 2015 

 

MAINGUENEAU, Dominique. Termos-chave da Análise do Discurso. Belo Horizonte: Editora 

Universidade Federal de Minas Gerais, 2000.  

 

MELO, José Marques de. Jornalismo opinativo: gêneros opinativos no jornalismo brasileiro. Campos 

do Jordão: Mantiqueira, 2003. 

 

MOISÉS, Massaud. A análise literária. São Paulo: Cultrix, 2007. 

 

ORLANDI, Eni. Análise do discurso: princípios e procedimentos. Campinas, SP: Pontes, 2007.  

 

TRAQUINA, Nelson. Teorias do jornalismo: porque as notícias são como são. Florianópolis: Insular, 

2005, v.1. 

 

_____. Teorias do jornalismo: a tribo jornalística – uma comunidade interpretativa transnacional. 

Florianópolis: Insular, 2008, v.2. 

 

 

  



 
X Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) 
Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

 
120 

 

  



 
X Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) 
Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

 
121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cidadania e Leitura 

Crítica da Mídia 
Coordenação: Prof. Dra. Simone Antoniaci Tuzzo 

  



 
X Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) 
Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

 
122 

 

Entre o interesse público e a consciência do jornalista: os limites éticos no 

programa A Liga1 

 

Caleb Lima2 

Débora Lisboa3 

Jurandir Santiago54 

Lorena Mendonça55 

Paula Almeida56 

Sara Silva57 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Vitória da Conquista, Bahia 

 

 

Resumo 

O presente artigo tem como objetivo analisar a matéria Ritual do Santo Daime, exibida no 

programa A Liga da Rede Bandeirantes de Televisão no dia 20/05/2014. Nosso estudo se 

fundamenta nos princípios deontológicos do jornalismo, na ética e na liberdade que constituem 

o dia a dia da profissão. Neste trabalho conceituamos os principais assuntos que envolvem o 

tema, tais como a liberdade de informação e interesse público, ética jornalística e a cláusula de 

consciência. Nosso intuito é verificar se a cláusula de consciência do jornalista interfere no 

resultado do produto jornalístico e até que ponto, em nome do interesse público, o profissional 

pode se submeter e se envolver na matéria.   

 

Palavras-chave: cláusula de consciência; ética jornalística; produto jornalístico; 

 

 

Introdução 

Informar aquilo que é relevante socialmente é a principal atribuição do jornalismo 

(VIDAL, 2009, p. 64). É por meio deste conceito que a profissão consolida o “interesse 

público”, onde tudo aquilo que interfere na vida e no desenvolvimento social é considerado 

como algo noticiável. 

Dentro das problemáticas da profissão, a construção de uma informação que atenda a 

este interesse passa por diversos obstáculos, como buscar um meio termo entre a liberdade de 

                                                 
2 Discente do curso de Comunicação Social com habilitação em Jornalismo da Universidade Estadual do Sudoeste 

da Bahia (UESB): caleb_fisio09@hotmail.com  
3 Discente do curso de Comunicação Social com habilitação em Jornalismo da Universidade Estadual do Sudoeste 

da Bahia (UESB): deboralisboa@hotmail.com  
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informação e o direito à vida privada (KARAM, 1997, p. 71), por exemplo. É neste processo 

que o jornalista por vezes se encontra em situações de divergência. 

Diante disso, a preocupação com a integridade da notícia e do profissional é colocada 

em discussão, podendo estes dois pontos se antagonizarem em algumas situações. Se por um 

lado o dever de garantir à sociedade o acesso à uma informação que seja de interesse público 

exige do jornalista um comprometimento com a sua função, a produção daquilo que virá a ser 

informado deve ser feito de maneira que atenda aos princípios éticos e que não interfira nos 

valores morais do profissional ali envolvido. De acordo com o Art. 13, cap. IV, do Código de 

Ética dos Jornalistas Brasileiros, “a cláusula de consciência é um direito do jornalista, podendo 

o profissional se recusar a executar quaisquer tarefas em desacordo com os princípios deste 

Código de Ética ou que agridam as suas convicções”. 

Embora o jornalista esteja amparado quanto a liberdade profissional e o respeito à suas 

convicções pessoais, na prática, o uso da cláusula de consciência pode interferir no resultado 

final de um produto jornalístico. Karam (1997, p. 97) sugere que as interpretações subjetivas 

de tais códigos “podem servir tanto para proteger a informação quanto para escondê-la”. 

Este artigo tem como objetivo analisar a produção jornalística do programa A Liga, 

buscando entender até que ponto a cláusula de consciência pode interferir em seu resultado final 

e os limites entre o envolvimento do jornalista com as matérias aqui analisadas. 

 

Ética jornalística e a cláusula de consciência 

A informação, ao construir simbolicamente o mundo, deve expressar a diversidade 

conceitual com que ele se forma cotidianamente ou seja, na própria informação, é necessário 

que as diversas concepções, versões, culturas e comportamentos estejam presentes.  A 

linguagem jornalística, texto escrito e imagem, necessita de algumas conexões com outros 

significados para os mesmos fatos. A diversidade de fontes que expresse a pluralidade social é 

indispensável para a compreensão do presente e para uma interferência mais consciente no 

futuro.  

Embora formalmente garantido, o direito social à informação enfrenta algumas 

dificuldades de natureza política, ideológica e cultural no seu cumprimento. Neste sentido, a 

construção de uma ética humanista e universal - que não desfaça o indivíduo, mas que o 

mantenha ligado com o outro - é fundamental para tentar resolver o impasse entre o direito 

social à informação, a intervenção profissional do jornalista e a realidade em reconstrução 
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cotidiana pelos veículos de comunicação, por meio da informação contínua apropriada em 

conjunto por aqueles que a produzem.  

Situar a importância da informação jornalística a partir da sociedade industrial torna-

se necessário. Inúmeros autores fundamentam a necessidade do direito social à informação e 

do jornalismo:    

 

A integração radical do indivíduo e do gênero, as amplas e complexas 

mediações entre um e outro, enfim, a nova dinâmica que emergiu com o 

capitalismo entre o singular, o particular e o universal- tudo isso significa que 

as condições para a transformação da individualidade e ‘pessoa’ e do gênero 

em ‘humanidade’ estão concretamente colocadas. Para realizá-las, além das 

barreiras políticas e sociais que devem ser removidas, é necessário que cada 

indivíduo tenha acesso à imediaticidade do todo no qual está inserido. E que 

possa participar, de forma imediata, na qualificação desse todo em cada 

momento no qual está se constituindo algo novo. (FILHO, Adelmo Genro; 

1987, p. 220)  
 

A defesa da necessidade de uma ética jornalística exige que se considere a atividade 

importante moralmente e se reconheça nela alguma especificidade que a distinga das outras. 

Assim, a responsabilidade do jornalista com o público é tratada em pormenores em vários 

códigos nacionais.   

Neste cenário, algumas afirmações dão conta de que o jornalismo é moralmente 

indefensável, como afirma Malcolm (1990, p.11): “Qualquer jornalista que não seja demasiado 

obtuso ou cheio de si para perceber o que está acontecendo sabe que o que ele faz é moralmente 

indefensável. Ele é uma espécie de confidente, que se nutre da vaidade, da ignorância ou da 

solidão das pessoas”. A escritora norte-americana considera, de certa forma, que o único futuro 

existente é o presente já devidamente condenado.   

Ao contrário do que acha Malcolm, o jornalismo é indispensável para o presente e o 

futuro da humanidade. Ele é moralmente defensável e imprescindível (KARAM, 2014). Ou 

seja, em sua potencialidade, o jornalismo é a forma pela qual as pessoas vão se apropriando 

cotidianamente de seu movimento no interior da humanidade e, desta, em sua autoprodução 

diária. É daí que elas extraem sensibilidade, movimento, opinião, intervenção diante dos 

enormes e complexos conflitos não resolvidos pelo gênero humano.  

 No campo da ética jornalística, pode-se dizer que só é possível constituí-la, em bases 

reais, levando-se em conta a necessidade de, na particularidade do jornalismo, desdobrar-se a 

própria complexidade crescente da humanidade, que carrega consigo não apenas atos, fatos, 

versões e opiniões, mas também os valores embutidos na carga moral em que se configuram 
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diariamente. Para Abramo (1988, p. 109), “não existe uma ética específica do jornalista: sua 

ética é a mesma do cidadão”. O autor fala no comportamento do jornalista diante dos fatos, da 

empresa e dos colegas. Refere-se ao profissional, também cidadão, diante do governo, do 

Estado, da democracia e da opressão. De alguma maneira, o dever da cidadania deveria se 

refletir no exercício da profissão.  

O jornalismo consolidou valores reconhecidos, tanto no âmbito profissional quanto no 

empresarial ou social, como essenciais para a manutenção da atividade em padrões compatíveis 

com a exigência de liberdades de investigação, de apuração, de escolha de fontes, do uso de 

determinados critérios de noticiabilidade, de seleção e hierarquização informativos. Ancora-se, 

historicamente, em valores como legitimidade e credibilidade, pilares da profissão. Ele executa 

uma espécie de “interrogatório público” em nome de seus leitores, ouvintes e espectadores, com 

a finalidade de assegurar a vitalidade da vida democrática (Bernier, 2004).  

Integrante da normatização ético-legal dos jornalistas, pertinente na moral e na 

dignidade humana, intrínseca no jornalismo, de caráter individual, e tendo em vista o 

cumprimento de um relevante serviço de interesse público, a cláusula de consciência, permite 

a estes profissionais que possam recorrer quando, no órgão de comunicação social em que 

trabalham, sejam desrespeitados de maneira profunda as suas convicções ideológicos-

profissionais.  

 Jonatas Machado caracteriza a cláusula como sendo uma “peça fundamental da defesa 

da dignidade e da autonomia profissional do Jornalista”, elementos que são “valores irredutíveis 

a uma simples relação laboral de subordinação, funcionando ainda como garantia da sua 

independência perante o poder econômico”. No seu sentido laboral, reforça Hugo Aznar, que o 

trabalho próprio dos jornalistas, a sua identidade, “consiste num esforço predominantemente 

imaterial, simbólico, intelectual, que não só mobiliza os hábitos intelectuais dos profissionais 

como também os éticos”. A cláusula de consciência tenta criar uma situação de segurança moral 

e ética para os jornalistas, tanto para os meios privados como para os públicos, proporcionando 

ao público o direito a uma informação de qualidade.  

É, portanto, legítimo defender que os pressupostos morais e éticos em que se desdobra 

a atividade profissional não podem estar submetidos à lógica do Estado, do interesse privado 

ou a critérios pessoais.  A carga enorme de acontecimentos diários relevantes para a 

humanidade, a multiplicidade de meios de comunicação, sua diversidade de proprietários e de 

controle, a segmentação do mercado e dos conteúdos e a variedade de abordagens dos fatos 

(incluindo a linguagem) constituem bases reais para a formulação e defesa de uma ética 
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jornalística que exija uma prática consciente do profissional e um compromisso com os 

desdobramentos gerais do cotidiano.  

 

Programa A Liga 

A Liga é um programa televisivo brasileiro, criado pela produtora argentina Eyeworks 

e exibido pela Rede Bandeirantes de Televisão desde quatro de maio de 2010. O programa tem 

como foco mostrar de perto situações tabus da sociedade. Ele é composto por uma equipe de 

apresentadores, que não são jornalistas. Atualmente os apresentadores são Mariana Weickert 

(modelo), Altaír Gonçalves (Thaíde, músico e ator), Guga Noblat (produtor de conteúdo 

político) e Maria Paula (atriz). A proposta do programa é mostrar com maior realidade possível 

temas específicos, que são tratados a cada episódio. “O público poderá conhecer a vida dos 

bilionários brasileiros, o submundo das favelas em guerra, a vida nos fluxos do funk, o trabalho 

da Polícia Científica, book rosa, entre outros temas complexos e contrastantes” informa o site 

do programa.  

Como característica, o programa proporciona aos apresentadores imersão completa na 

realidade daquilo que está será o objeto da matéria. Eles entram na favela e vivem exatamente 

como a comunidade ou convivem com a rotina de garotas de programa, por exemplo. Em certas 

reportagens os apresentadores dizem não estarem confortáveis com a situação em que são 

colocados, mas a postura que eles assumem é de que precisam passar pela situação para que a 

informação possa ser transmitida de forma mais real possível.  

 

Cláusula de consciência aplicada à analise 

No que concerne à prática jornalística foi criada uma cláusula para garantir os direitos 

individuais/morais dos jornalistas. A cláusula consiste no fato de que o jornalista não é obrigado 

a fazer matérias com aquilo que vá ao contrário das suas convicções pessoais, desde que seja 

por motivos legítimos que não atentem contra o “ser humano” ou que não seja meramente por 

“pré-conceitos”. Esse tema é bastante complexo, pois o jornalista ao mesmo tempo em que 

possui o direito de não ir ao contrário daquilo que acredita, também precisa passar a informação 

necessária que seja relevante para toda a sociedade, em suas múltiplas vertentes. Dessa maneira, 

a não ser que o interesse geral da sociedade e pessoal do jornalista sejam iguais, há um choque 

de conceitos.  

O programa A Liga entra no gênero jornalístico por ser um espaço televisivo que expõe 

e informa à sociedade o que acontece em cada modo de vida. Pode ser considerada 
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reportagem/documentário pela precisão de detalhes e aprofundamento no assunto, além de ter 

um tempo extenso de duração. No entanto os apresentadores não são jornalistas. De forma clara 

eles expõem suas profissões e não se intitulam como jornalistas. A postura adotada é a de 

alguém que vai até uma situação aprender e entender como aquilo é constituído numa sociedade 

essencialmente conservadora e moralista como a brasileira. O fato deles não fazerem parte do 

meio jornalístico não os exclui fora da cláusula, uma vez que a profissão não sendo ainda 

regulamenta no país abre margem não só para que eles possam recorrer a esse direito, mas que 

também se submetam ao código deontológico da profissão vigente. De maneira alguma eles 

poderiam ser obrigados a cumprir tão rigorosamente os diversos rituais a que são submetidos. 

A partir dessa linha de comportamento de seus apresentadores, o programa consegue impactar 

pela precisão da realidade colocada na tela. A riqueza de informações talvez não causasse tanta 

comoção se os apresentadores não entrassem com tanta fidelidade “no papel”.  

No programa do dia 20/05/2014 foi transmitido a inserção de Mariana Weickert em 

um ritual do Santo Daime - uma manifestação religiosa surgida na região Norte do Brasil - na 

qual os adeptos tomam uma espécie de chá, feito com raízes e folhas de plantas nativas, que 

por sua vez, provoca as mais variadas reações em quem o ingere. A apresentadora participa de 

todas as etapas da cerimônia, desde as danças, veste as roupas típicas até culminar com a 

ingestão do chá. Ela conversa com os responsáveis pelo culto e é conduzida por estes a ter certas 

ações para que possa sentir o que os fiéis também compartilham e ao final ela conta sua 

experiência e a câmera registra tudo que acontece no local. 

Na reportagem aqui analisada, a repórter Mariana Weickert demonstra previamente 

que há um desconforto em ter que tomar o chá do Santo Daime. Seu colega de reportagem, ao 

perceber o incômodo, questiona “pra quê essa cara de tensão, de medo?”. Então, o que se pode 

deduzir é que mesmo que a repórter não se sinta totalmente à vontade, terá de continuar os ritos 

do Santo Daime. 

Com o decorrer da reportagem, o nervosismo e a tensão são claramente notados e ela 

cogita não participar da cerimônia. Em alguns momentos, a repórter pontua: “não estou 

confortável”. Contudo, com a prerrogativa de “buscar a verdade”, a repórter segue com o ritual. 

O medo do desconhecido e os efeitos que o chá acarreta a colocam em uma situação de muita 

ansiedade e tensão. No entanto, ela mesmo diz “eu tô aqui, eu vou tomar”. Com as mãos geladas 

e suadas, Mariana toma a primeira dose. Com mais confiança, toma as segunda e terceira doses 

e relata o que sentiu. Apesar de ser uma experiência individual e introspectiva, haveria 
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necessidade de a repórter experimentar o chá? Talvez os relatos das pessoas da comunidade 

sustentariam a narrativa sem a necessidade de ter ingerido a bebida. 

Aqui colocamos como questão principal quais são os reais limites entre o “jornalismo” 

e a individualidade do repórter e a pressão pelo resultado final deste material. Ao analisarmos 

de um outro ângulo podemos perceber que, além individualidade do repórter, há uma 

preocupação e uma pressão pelo resultado da reportagem, ainda mais em se tratando de um 

assunto pouco abordado na mídia como o mencionado ritual. A repórter, durante todo o 

momento do programa e da cerimônia poderia apelar à cláusula, uma vez que era nítido o seu 

desconforto em relação ao que aconteceria em breve no rito – aqui não podemos especificar se 

tal desconforto é de ordem individual por atentar contra sua individualidade ou apenas por se 

tratar de uma situação desconhecida. 

A experiência e narrativa que a participação do culto traria para a reportagem também 

é substancialmente importante na construção daquela que marca sua estada no programa, um 

dos motivos que aqui poderiam ser usados para que a repórter não fizesse tal apelo. Há de se 

entender que a linha do programa é de reportagem de imersão total na realidade nele 

apresentada, para fazer com que o telespectador se sinta envolvido por temas que de fato tenham 

um nível de relevância social, interesse público. Contudo, ao jornalista é dado o direito de não 

se submeter a algo que fira os seus valores morais, mas participar apenas como observador, 

justamente o que a própria cláusula de consciência já diz. 

 

Considerações finais 

O jornalismo tem um lugar tão mistificado dentro da sociedade que muitos de seus 

profissionais acabam por não enxergar a linha tênue que há entre sua prática e sua condição 

enquanto indivíduo, a submissão a atividades que vão de encontro a si mesmo são consideradas 

por muitos como um divisor de águas, e alegam que só se pode ter um lugar de fala privilegiado 

dentro de determinado assunto se por consequência tenha imergido nas diversas possibilidades 

que o fato apresenta, mesmo que para isso precise ir contra si. Este não deve se submeter a tais 

ações que firam seus valores morais, mas participar como observador atento, para que trate da 

forma mais digna o seu objeto de investigação. 

Podemos inferir que realmente a cláusula pode interferir no resultado final do produto 

jornalístico uma vez que ao acioná-la o indivíduo jornalista se desobriga de cobrir tal “evento”; 

ao mesmo tempo em esta garante a manutenção dos valores morais e individuais deste jornalista 

ela pode também trazer malefícios já que ao estar em determinado meio comunicacional é 
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entendido que partilhará assim dos mesmos ideais e desdobramentos que venha ocorrer e ao 

apelar para a cláusula indica que há uma incongruência entre as partes, podendo provocar o 

desligamento do jornalista de tal meio de comunicação, e por questões mercadológicas (falta 

de emprego, dificuldades da profissão e etc.), acaba por fazendo com que a cláusula perca seu 

valor. Em outras palavras, a cláusula de consciência existe, mas muitos se submetem a situações 

de envolvimento com a matéria por medo de perder o emprego. 

No caso avaliado, assim como dito anteriormente, era passível de intervenção através 

da cláusula de consciência, no entanto, em se tratando de um programa que tem por finalidade 

esse gênero jornalístico de imersão na realidade nua e crua da sociedade brasileira, pode-se 

inferir que a utilização desta fica muito mais limitada, salvo em casos extremos, mas que não 

chegariam ao conhecimento dos telespectadores já que é subentendido que se submeter a esse 

tipo de jornalismo demanda plena consciência de quais tipos de trabalhos serão executados. 
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Resumo 

O uso da mídia para fins educativos e informativos tem se ampliado enormemente nos últimos 

tempos, o que nos permite refletir sobre o papel que esse importante meio tem na produção e 

circulação de formas simbólicas e na mediação ideológica nas sociedades modernas. Deste 

modo, buscamos analisar o papel da mídia nas produções simbólicas de uma dada cultura. Os 

discursos produzidos pela indústria midiática, na maioria das vezes, distribuem padrões 

culturais que se repetem na sociedade. Nesse contexto, pode-se pensar como a imprensa e o 

cinema participa da construção social da infância e juventude. Principalmente após a aprovação 

do Estatuto da Criança e do Adolescente, ocorrido em 1990, tem se observado grande 

mobilização social em torno de questões da infância e juventude, com participação ativa da 

mídia. 

 

Palavras-chave: Infância; Juventude; Mídia; Cinema; 

 

 

Introdução 

Considerando a posição subordinada da infância e juventude em nossa sociedade, o 

presente trabalho, fruto do início de uma pesquisa de mestrado, qual a representação que a 

infância e a juventude ganham na mídia – imprensa e cinema. 

Os jovens são vistos como uma categoria única, caracterizada por uma faixa etária que 

determina sua condição social, excluindo qualquer possibilidade de pertencerem a grupos 

diferentes, com características e culturas distintas. 

 

A juventude começa por ser uma categoria socialmente manipulada e 

manipulável. [...] o fato de se falar dos jovens como uma unidade, um grupo 

dotado de interesses comuns, e de se referirem esses interesses a uma faixa de 

idades constitui, já de si, uma evidente manipulação. (PAIS, 1990, p.146). 

 

                                                 
58  Trabalho apresentado no GT 02 - Cidadania e Leitura Crítica da Mídia do X Seminário de Mídia e Cidadania 

(SEMIC) – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 06 a 08 de dezembro de 

2016.  
59 Estudante do curso de Pós-graduação em Educação / PPGEdu - Mestrado. Universidade Federal de Mato Grosso. 

chenriquefraga@gmail.com. 
60 Possui graduação em Comunicação Social / Jornalismo pela Universidade do estado de Mato Grosso e Pós-

graduação – nível especialização – em Assessoria de Comunicação e Marketing pela Universidade Federal de 

Goiás. Atualmente é mestrando em Educação pela UFMT e desenvolve pesquisa sobre infância, juventude e mídia. 
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A representação que a juventude ganha na mídia é, na grande maioria, voltada para os 

problemas que a categoria, supostamente, representa para si e para a sociedade. Temas como 

violência, uso de drogas, gravidez e abandono, são as principais pautas dos veículos de 

comunicação de todo o país, seja impresso, eletrônico, radiofônico ou televisivo. As matérias 

sugerem, na maioria das vezes, uma culpabilização da família, que não soube manter o jovem 

sob as condutas impostas pela sociedade, e também do próprio jovem, que se “desviou” e foi 

para o caminho do crime. Como aponta Abramo: 

 

A grosso modo, no entanto, pode-se dizer que a maior parte desses programas 

está centrado na busca de enfrentamento dos ‘problemas sociais’ que afetam 

a juventude (cuja causa ou culpa se localiza na família, na sociedade ou no 

próprio jovem, dependendo do caso e da interpretação), mas, no fundo, 

tomando os jovens eles próprios como problemas sobre os quais é necessário 

intervir, para salvá-los e reintegrá-los à ordem social (ABRAMO, 1997, p. 

75). 

 

O presente artigo foi construído a partir do debate sobre infância e juventude na mídia 

e da relação entre cinema e educação. 

 

Infância e Juventude na Mídia 

 

A Infância 

A criança sempre fez parte da história, mas não havia, até a modernidade, a ideia de 

infância tal qual a temos hoje. Ela é constituída em tempos diversos, com realidades e diferentes 

representações. Nossa sociedade transformou a infância em um tempo de espera, onde a vida 

acontece em períodos determinados. Philippe Ariès, considerado o precursor dos estudos 

sociais da infância, traz essa ideia de construção social e também de variabilidade de conceitos 

da infância. O autor desconstrói a naturalização da noção de infância. Para ele, “[...] até o fim 

do século XII, não existem crianças caracterizadas por uma expressão particular, e sim homens 

de tamanho reduzido” (Ariès, 2006, p.18). A história nos mostra que ao longo dos séculos 

apareceram distintas visões de infância.  

No primeiro momento, a criança era vista como um adulto em miniatura sob os cuidados 

da família. Também havia instituições que serviam como alternativa para crianças que viviam 

em situações de rejeição. 
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A descoberta da infância começou sem dúvida no século XIII, e sua evolução 

pode ser acompanhada na história da arte e na iconografia dos séculos XV e 

XVI. Mas os sinais de seu desenvolvimento particularmente numerosos e 

significativos a partir do fim do século XVI e durante o século XVII (ARIÉS, 

1981 p. 65). 

 

Conforme Ariés (2006), em meados do século XVI, essa consciência sobre a 

particularidade do universo infantil começava a existir. Tinha-se uma compreensão de infância 

pautada na pobreza e na caridade. Era alto o índice de mortalidade infantil, pelo fato de que o 

risco de morte pós-natal era enorme, além das más condições de saúde e higiene da população 

em geral, e das crianças em particular. O sentimento de cuidado que se tem hoje, em relação às 

crianças, não era o mesmo naquela época. Por exemplo, uma criança morta não causava 

comoção, pois logo era substituída por outra. Para as famílias da época, a morte de um filho era 

sanada por outra criança que ocuparia o seu lugar. 

No século XVII se evidencia um maior protagonismo da infância. As crianças ainda 

eram vistas como adultos, se caracterizam como adultos, participavam do mesmo ambiente que 

eles e até dividiam o trabalho diário. Porém, este século foi importante na evolução dos temas 

da primeira infância. Foi nesse período que retratos de crianças sozinhas se tornaram mais 

numerosos e comuns. Foi também no século XVII que os retratos de família tenderam a se 

organizar em torno da criança que se tornou o principal elemento da composição. Outro fato 

relevante da época diz respeito à caracterização da criança. A criança de família nobre ou 

burguesa passou a ser vestida de forma diferente dos adultos. Essa mudança poderia ser notada 

nas obras de artes em que essas famílias eram retratadas. Mas foi a partir do século XIX e XX 

que a infância começou a tomar seu lugar na sociedade e se tornou importante para a família. 

Surge a necessidade de se pensar na criança como alguém que necessita de cuidados 

diferenciados. Começa então a brotar a forma como hoje conhecemos a infância. 

Como decorrência, aparecem, também, as primeiras instituições destinadas ao 

atendimento exclusivo para crianças. Os internatos, a tutela, a ideia de isolamento, pois até 

então a criança estava inserida no meio social entre os adultos. O surgimento dessas instituições 

ocorreu na primeira metade do século XIX, até 1850, em vários países da Europa, e no Brasil, 

no último quartel do século XIX. 

Uma das teses de Ariès é o enclausuramento que as crianças sofreram na escola e em 

suas casas. O autor debate sobre a retirada das crianças do espaço público. Se antes elas 

pertenciam às comunidades, agora são vistas como responsabilidade exclusiva dos pais e da 

escola. Assim, como pontua Jens Qvortrup: 
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As crianças perderam sua visibilidade legitima no espaço público quando 

foram confinados a uma variedade de formas institucionais de infância: uma 

infância familiar, uma infância escolar, uma infância pré-escolar, uma infância 

de lazer, etc. (QVORTRUP, 2014, p.28). 

 

Uma proteção construída através da ótica do adulto. A criança já está na sociedade, já é 

sociedade, mas o discurso adulto insiste em projetá-la para uma sociedade idealizada. As 

crianças têm um papel social fundamental, elas são necessárias para a sobrevivência da própria 

sociedade. 

 

A Juventude 

No final do século XIX a juventude da periferia passou a ser vista como um problema. 

Fatores como a urbanização, o crescimento populacional e as más condições de trabalho que as 

classes trabalhadoras tinham contribuíram para o surgimento de gangues61 nas metrópoles, 

como os hooligans de Londres e os apaches de Paris. Com sua cultura e estilo próprio, essas 

gangues eram compostas por rapazes e moças, e apesar de viverem uma liberdade sexual, havia 

um machismo em relação as mulheres. O estilo de vida desses jovens era questionado e não 

aceito pela sociedade, pois a principal atividade era o crime, disputas de gangue e assassinatos 

sob encomenda. “Na falta de uma estrutura imposta por adultos, eles se organizavam em 

gangues que mal podiam ser controladas. ” (SAVAGE, 2009). Esses grupos de jovens foram se 

tornando evidencia nas páginas da imprensa, na última década do século XIX, o problema da 

delinquência juvenil foi se tornando mais intenso e a sociedade passou a notar os jovens através 

da imprensa e de suas pautas sensacionalistas: “O jovem era um assunto emocionante, mais 

ainda se associado ao crime e a hábitos estranhos e bárbaros.” (SAVAGE, 2009). 

A categoria foi e continua sendo representada como uma transição para a vida adulta 

caracterizada pela aquisição de responsabilidade, através da formação profissional, da união 

conjugal, da constituição familiar. 

 

Um adulto é responsável, diz-se, porque responde a um conjunto determinado 

de responsabilidades: de tipo ocupacional (trabalho fixo e remunerado); 

conjugal ou familiar (encargos com filhos, por exemplo) ou habitacional 

                                                 
61 Uma gangue é um grupo de pessoas que compartilha de uma mesma identidade e possuem um objetivo em 

comum. O termo está relacionado de forma negativa, já que originalmente é designado a aquele grupo de pessoas 

que se reuniam para fazer atividades ilegais, como consumo de drogas, roubos e assaltos, além de brigar com 

outras gangues. 
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(despesas de habitação e aprovisionamento). A partir do momento em que vão 

contraindo estas responsabilidades, os jovens vão adquirindo o estatuto de 

adultos. (PAIS, 1990, p. 141). 

 

Seguir os padrões estabelecidos pela sociedade para alcançar a emancipação tem se 

tornado uma meta cada vez mais difícil para a juventude. A dificuldade de obter um emprego 

satisfatório e de uma vida afetiva tem colocado os jovens em busca de alternativas. Conforme 

Pais, 

 

As dificuldades de constituição de um lar, em idades socialmente consideradas 

como as mais apropriadas, faz que alguns jovens rejeitem – em alguns casos, 

não sem a contrariedade da família – o modelo tradicional de casamento e 

optem por relações pré-matrimoniais ou uniões livres, ou, ainda, adiram ao 

aborto, às relações precárias, ao divórcio e às chamadas variantes da vida 

sexual. (PAIS, 1990, p.142). 

 

Associar a juventude a temas relacionados a ‘problemas sociais’ é uma discussão 

histórica e discutida por vários teóricos. A juventude ganha destaque na sociedade quando 

representa ameaça para si e para o outro. Ameaça, muitas vezes, construída e disseminada pela 

mídia. Quando o assunto é cidadania, a figura do jovem é sempre lembrada, mas de forma 

negativa e, geralmente, associado a privação e assunto de denúncia, e nunca – ou quase nunca 

– como sujeitos capazes de participar dos processos de definição, invenção e negociação de 

direitos. Como expressa Abramo: 

 

No entanto, toda vez que se relaciona a questão da juventude à da cidadania, 

seja pelos atores políticos seja pelas instituições que formulam ações para 

jovens, são os ‘problemas’ (as privações, os desvios) que são enforcados; todo 

debate, seminário ou publicação relacionando esses dois termos (juventude e 

cidadania) traz os temas da prostituição, das drogas, das doenças sexualmente 

transmissíveis, da gravidez precoce, da violência. As questões elencadas são 

sempre aquelas que constituem os jovens como problemas (para si próprios e 

para a sociedade) e nunca, ou quase nunca, questões enunciadas por eles, 

mesmo por que, regra geral, não há espaço comum de enunciação entre grupos 

juvenis e atores políticos. (ABRAMO, 1997, p. 78). 

 
 

Abramo também nos lembra de que os programas de televisão e rádio produzem em 

suas grades de programação conteúdos que contemplem todos os públicos. Nesse caminho, 

também seguem os jornais e revistas acompanhando essa produção segmentada. 

 Os conteúdos midiáticos produzidos para o público jovem vêm crescendo, os cadernos, 

geralmente, abordam temas como cinema, música, lazer, esporte e comportamento.  Mas 
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quando o conteúdo é sobre o jovem e direcionado ao público adulto, a abordagem é diferente. 

Temas como violência, drogas e abuso sexual ganham espaço na imprensa. 

Para José Machado Pais, a mídia contribui para que essa cultura juvenil fragmentada 

seja difundida na sociedade, reforçando ainda mais essa construção da juventude perigosa, 

problemática e irresponsável. Nas palavras de Pais: “[...] as notícias que estes veiculam a 

propósito da cultura juvenil ou de aspectos fragmentados dessa cultura (manifestações, moda, 

delinquência, etc.) encontram-se afetadas pela forma como tal cultura é socialmente definida”. 

(PAIS, 1990). 

Essa cultura construída socialmente e alimentada pela mídia, reforça a ideia de que 

“problema social” é uma característica inata da juventude. Os problemas de criminalidade, 

violência, incapacidade profissional, são algumas das atribuições estereotipadas que são 

reconhecidas como sendo especificas dos jovens. Sobre essa problemática, Pais levanta o 

questionamento: “Mas sentirão os jovens estes problemas como os seus problemas?”. (PAIS, 

1990). 

É possível afirmar que os fatos antes de serem apresentados pela imprensa passam por 

uma espécie de “filtro”, conceito denominado no jornalismo por gatekeeper62. Esse “filtro” tem 

grande influência sobre a informação que vai chegar até o público, pois leva em consideração 

uma série de análises. Essa teoria entende que as notícias são como são porque os jornalistas a 

determinam. Ou seja, há intencionalidade no jornalismo e que o procedimento é arbitrário e 

subjetivo. Se levarmos em consideração que a produção jornalística sofre influência 

mercadológica e ideológica, a produção de matérias sobre crianças e jovens tendem a seguir 

um padrão repetitivo em que a categoria será, ora vitimada, ora protagonista, mas sempre 

representada como uma fase conturbada, carregada de problemas: 

 

A mídia se vê, ora observadora neutra das gangues, ora adversária, quando na 

realidade ela contribui, em parte, para a sua sobrevivência. [...] Convém notar 

logo de início, que não são ‘especialistas’ sobre gangues, mas jornalistas das 

mídias ditas de ‘massa’ que são autoridades na matéria. De modo que é a 

principal fonte de informação não somente do ‘cidadão médio’, como também 

dos pretensos ‘especialistas’ responsáveis pela elaboração e realização das 

medidas de luta contra as gangues. (JANKOWSKI, 2007, p. 126). 
 

 

                                                 
62 Gatekeeper é um conceito jornalístico para edição. Aquele que define o que será noticiado de acordo como 

valor-notícia, linha editorial e outros critérios. Gatekeeper também pode ser entendido como o "porteiro" da 

redação. É aquela pessoa que é responsável pelo filtragem da notícia, ou seja, ela vai definir, de acordo com 

critérios editoriais, o que vai ser veiculado. 
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A mídia tem um poder significativo de influenciar a opinião pública. Seja em âmbito 

local, através de um pequeno veículo de comunicação, ou nacional por meio de uma grande 

empresa de mídia. Os discursos produzidos pelos meios de comunicação não têm como objetivo 

único difundir notícias, mas também viabilizá-las. Torna-las interessantes para o público. Dessa 

forma, durante o processo de construção é levado em consideração o contexto sócio histórico e 

a linha editorial do veículo. Surge então um agendamento de notícias que vai “definir” o que o 

público vai ver, quando e sob qual perspectiva. O autor Douglas Kellner a partir de sua obra A 

Cultura da Mídia, desenvolve análises de conteúdos midiáticos afirmando a tese de que a forma 

dominante da cultura se encontra na mídia: 

 

Há uma cultura veiculada pela mídia cujas imagens, sons e espetáculos ajudam 

a urdir o tecido da vida cotidiana, dominando o tempo de lazer, modelando 

opiniões políticas e comportamentos sociais, e fornecendo o material com que 

as pessoas forjam sua identidade. [...] A cultura da mídia almeja grande 

audiência; por isso, deve ser eco de assuntos e preocupações atuais, sendo 

extremamente tópica e apresentando dados hieroglíficos da vida social 

contemporânea. (KELLNER, 2001, p.09). 

 

Existe uma tendência da televisão, em ditar padrões de comportamento, beleza, moda. 

Julgar o que é “certo” e “errado”, “bom” e “ruim”. Padrões que vão construindo uma cultura de 

normas que vai definindo comportamentos masculinos, femininos, infantis, adultos. Nos 

programas de televisão, assim como nos telejornais, os elementos visuais, sonoros e a escolha 

dos personagens jogam com as emoções, com os sentimentos e com as ideias contribuindo para 

reforçar estereótipos, mitos e (pré) conceitos. 

 

A relação entre Cinema e Educação 

 Jean-Claude Bernardet em sua obra "O que é cinema" nos faz um questionamento acerca 

do que vem a ser o cinema, quem, como e por que o mesmo se definiu dessa forma. A sua 

história, repleta de novidades, ficou conhecida pelo fato de os filmes terem a capacidade de 

“reproduzir a realidade”. No dia da primeira exibição pública de cinema, em 28 de dezembro 

de 1895, em Paris, o “cinematógrapho” foi considerado pelos irmãos Lumiére, "inventores" do 

cinema, como um instrumento sem sucesso, que serviria apenas para fins científicos. 

Enganando-se, hoje o cinema se tornou um atrativo para grades plateias em todo o mundo. 
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 A clássica imagem do trem em movimento, tema do primeiro filme da história, 

despertou nas pessoas a ilusão de tratar uma imagem cinematográfica como real.63 Foi então 

que se criou a impressão de que o cinema é a reprodução da vida na tela. Há séculos existe a 

tentativa de criar imagens em movimento. O desenvolvimento dos estudos acerca das imagens 

em movimento se deu no decorrer do século XIX, e o sonho da imagem em movimento 

aconteceu no cinema, uma junção de técnica, arte e reprodução: “Não era uma arte qualquer. 

Reproduzia a vida tal como é – pelos menos essa era a ilusão” (BERNARDET, 2004, p.15). 

 Mas o que é real e o que é imaginário? Nas palavras de Bernardet (2004, p.16), o cinema 

deposita na tela porções da realidade, coloca a própria realidade. Essa era a interpretação que o 

cinema queria impor e que foi aceita durante muito tempo sendo mudada somente com a 

compreensão prática de como as imagens são planejadas e executadas ao longo de uma 

filmagem. A verdade é que a fotografia, juntamente com a nossa percepção, são os elementos 

responsáveis pela sensação de movimento que as imagens nos dão. Em relação a isso, Bernardet 

nos diz: 

 

A imagem que vemos na tela é sempre imóvel. A impressão de movimento 

nasce do seguinte: “fotografa-se” uma figura em movimento com intervalos 

de tempo muito curtos entre cada “fotografia” (= fotogramas). São vinte e 

quatro fotogramas por segundo que, depois, são projetados neste mesmo 

ritmo. Ocorre que o nosso olho não é muito rápido e a retina guarda a imagem 

por um tempo maior que 1/24 de segundos. (...) o que nos dá a impressão de 

movimento contínuo, parecido com o da realidade (BERNARDET; JEAN-

CLAUDE, 2004, p.18-19). 

 

 Trata-se, portanto, de uma ilusão ótica que pode ser desmanchada a partir do momento 

em que a velocidade da filmagem ou da projeção é modificada. A imaginação do público foi 

alimentada durante anos com a ideia de que o cinema é a realidade nas telas, porém, esse 

conceito fantasioso foi contraposto pelos aspectos artificiais do cinema, ou seja, pela forma 

verídica em que esteticamente ele acontece. O autor atenta para a seguinte questão, considerar 

o cinema como um fenômeno natural, que reflete a visão natural e que aloca a própria realidade 

na tela é quase como dizer que a realidade se proclama por si só na tela. Nesse sentido, a história 

do cinema é baseada em dois aspectos, o primeiro é a batalha para fixar a ideia de que o cinema 

é fruto de nossas impressões sobre a realidade e o segundo anula essa opinião: 

 

                                                 
63 Ver: "A chegada do tem na estação (1895)". Disponível em www.youtube.com. 
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A história do cinema é em grande parte a luta constante para manter ocultos 

os aspectos artificiais do cinema e para sustentar a impressão de realidade. O 

cinema, como toda área cultural, é um campo de luta, e a história do cinema é 

também o esforço constante para denunciar este ocultamento e fazer aparecer 

quem fala (BERNARDET; JEAN-CLAUDE, 2004, p.20). 

 

 É importante ressaltar que não existe um complô em torno do conceito real de cinema, 

todas as evidências e opiniões expressas são frutos de um processo histórico que foi sendo 

construído em cima de interpretações distintas. A crítica atribuída à impressão de realidade e 

ao cinema como demonstração do real ganhou forma a partir dos anos 60. Conforme aponta 

Bernardet (2004, p.22): “É sintoma de uma crise que existe no cinema e, de modo geral, na 

estética e nas linguagens artísticas dominadas pela burguesia”. 

 Diferente de outras artes, o cinema passou a ser definido como mercadoria a partir do 

momento em que se estabeleceu a reprodução de cópias. Os espectadores passaram ter uma 

relação de consumo com o cinema, porém, diferente do consumo de outros produtos, como uma 

cadeira ou um quilo de feijão, o mesmo é abstrato e somente com a aquisição de um ingresso, 

se garante o direito a ter acesso ao produto. “O espectador não compra um filme na bilheteria, 

ele compra uma entrada que lhe dá direito a sentar numa poltrona durante um tempo 

determinado para olhar um filme” (BERNARDET, 2004, p.29). Sendo assim o cinema se torna 

um comércio de direitos, mas um comércio sem um proprietário único, mas um exibidor que 

negocia direitos de exibição que, consequentemente, comercializa o direito de assistir. 

 Jean-Claude Bernardet afirma, ainda, que o cinema proporcionou o nascimento de uma 

linguagem. Até o ano de 1915 os filmes (conhecidos até então como “vistas” ou filmes 

“naturais”, assim chamados aqui no Brasil), não tinham o formato que se tem hoje, a duração 

era curta e não contavam histórias tal qual hoje. Foi a partir de 1896, com a captação de imagens 

feitas por fotógrafos cinematográficos em países da Europa que foi desenvolvida uma 

linguagem fictícia que ajudaria o cinema a contar histórias. Com a criação de estruturas 

narrativas e a relação com o espaço foi possível estabelecer essa inovação. De imediato o 

cinema contava histórias a partir de cenas que ocorrem em certa duração de tempo. Com o 

passar dos anos a narração ganhou uma nova forma e o cinema passou a relatar duas cenas, o 

interior e o exterior, situando o espectador dentro da trama. 

 Para tratar sobre os elementos da linguagem cinematográfica e a realização de um filme, 

o pesquisador Marcos Napolitano ressalta que há etapas que devem ser percorridas para 

alcançar uma boa produção. Segundo Napolitano, “boa parte dos valores e das mensagens 
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transmitidas pelos filmes a que assistimos se efetiva não tanto pela história contada em si, e sim 

pela forma de contá-la” (NAPOLITANO, 2013, p. 57). 

 O autor ressalta que existem elementos explícitos e implícitos nos filmes capazes de 

apresentar ideologias e valores. Para melhor compreensão, ele divide didaticamente as questões 

em três momentos, sendo elas: Do argumento ao roteiro; Do roteiro à produção e Da edição à 

exibição. No primeiro momento nos é apresentado o termo argumento, uma ideia básica que 

vai conduzir a história através de uma sinopse a direção que o roteirista deverá tomar. Com o 

argumento em mãos o roteirista vai construir as sequências do roteiro (parte escrita do filme 

que contém as cenas e os diálogos). O recomendado é que o roteiro seja feito por um especialista 

cuja competência profissional pode influenciar na qualidade da história. Porém, um bom roteiro 

nem sempre é sinônimo de um bom filme. O roteiro é o guia básico para o diretor pensar o filme 

como um todo. 

 Com o roteiro pronto, entra o segundo momento, a produção e filmagem. Esse é o 

momento dedicado às escolhas dos profissionais que irão formar a equipe de filmagem e a de 

atores, também é definido o direcionamento dos recursos financeiros para aluguel de estúdios, 

custos com cenários, figurino, deslocamentos, salários, cachês, entre outros. A margem 

orçamentária é definida e entregue ao diretor juntamente com o roteiro que será filmado. O 

critério para definição do orçamento varia de acordo com cada país. O autor observa que o 

maior gasto com um filme, na atualidade, está na divulgação: 

 

Atualmente, os maiores custos de um filme, por incrível que pareça, não estão 

na produção, e sim no marketing e na distribuição. No multimilionário Titanic, 

cerca de 70% do gasto de quase duzentos milhões de dólares foram destinados 

ao marketing e à distribuição (NAPOLITANO, 2013, p. 58). 

 

Na fase de produção a relação do diretor com os demais profissionais tende a ficar ainda 

mais próxima. É o momento em que o filme vai se desenvolvendo, e é o envolvimento intenso 

dos atores com os seus personagens que vai definir a qualidade do filme. Um filme 

necessariamente não precisa ser filmado da primeira para a última sequência. A ordem de 

filmagem atende a critérios de racionalização de ocupação do estúdio e deslocamento para 

externas. A lógica narrativa que vemos nos filmes é organizada na edição do filme, momento 

de sua finalização. O período de duração de produção um filme vai de dois a quatro meses e o 

material filmado chega a ser cinco vezes superior à duração final do filme. 
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 A terceira etapa posta pelo autor refere-se à edição e exibição do filme. Momento em 

que o diretor e o editor se unem para realizar a montagem com a utilização do computador, 

denominada edição eletrônica. Todo material é revisado e analisado. Assim: 

 

Esse processo, mecânico ou eletrônico, consiste, basicamente, em cortar e 

emendar trechos filmados, selecionar as melhores sequências e organizar as 

unidades narrativas da história até o desfecho do filme. Na sequência (ou, em 

alguns casos, paralelamente) são adicionados os efeitos sonoros, efeitos 

especiais, as trucagens e as correções em geral, culminando na versão final 

que irá para os cinemas (NAPOLITANO; MARCOS, 2013, p. 59-60). 

 

 Finalizado e pronto para ser exibido, o filme caminha para a inserção no mercado 

cinematográfico de exibição. Na maioria das vezes, esse trabalho é realizado por uma 

distribuidora. Já a parte de publicidade e marketing é entregue a uma agência. 

 Marcos Napolitano levanta a discussão acerca dos problemas de distribuição no Brasil. 

De acordo com ele, a concentração de cinemas comerciais nos grandes centros e a ausência de 

salas de cinema na maioria das cidades brasileiras contribui para a restrição de filmes 

importantes, mas que não encontram espaço devido ao cinema comercial hollywoodiano. 

 Rosália Duarte, ao citar o sociólogo francês Pierre Bourdieu, afirma: 

 

A experiência das pessoas com o cinema contribui para desenvolver o que se 

pode chamar de ‘competência para ver’, isto é, uma certa disposição, 

valorizada socialmente, para analisar, compreender e apreciar qualquer 

história contada em linguagens cinematográficas (BOURDIEU, 1979. apud 

DUARTE; 2009, p.13). 

  

A competência mencionada está ligada à carga cultural que o indivíduo adquire dentro 

dos grupos sociais, além das experiências a afinidades com as artes e com a mídia. O gosto pelo 

cinema, segundo a autora, está relacionado a visão de mundo, as suas origens e experiências 

culturais. Assistir a um filme também é um hábito que precisa ser cultivado, porém, de acordo 

com dados apontados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), menos de 9% 

dos municípios brasileiros possuem salas de cinema, e as que possuem, na maioria das vezes, 

são concentradas em grandes centros comerciais. Já as vídeo locadoras estão presentes em 78% 

dos municípios. Esses dados têm grande influência nesse processo educativo. Nesse contexto, 

Duarte comenta: 
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(...) Ir ao cinema, gostar de determinadas cinematografias, desenvolver os 

recursos necessários para apreciar os mais diferentes tipos de filmes etc., longe 

de ser apenas uma escolha de caráter exclusivamente pessoal, constitui uma 

prática social importante que atua na formação das pessoas e contribui para 

distingui-las socialmente. (op. cit. p. 19). 

 

 Essa prática social apontada pela autora está relacionada diretamente com a educação, 

que se pensada como um processo de socialização, torna-se bastante relevante para os 

pesquisadores da área. Segundo Émile Durkheim, nós não nascemos sociais, somente racionais. 

E só o convívio, o aprendizado com outras pessoas que é capaz de promover essa socialização. 

Durkheim acredita que educação é fundamental nesse processo. 

 

Tornar-se ser social significa interiorizar, pela ação educativa, ‘um sistema de 

ideias, sentimentos e hábitos que exprimem em nós o grupo ou os grupos 

diferentes dos quais fazemos parte (DURKHEIM, apud DUARTE, 2009, p.15 

p.45). 

 

 Assistir a filmes estabelece uma prática social importante, do ponto de vista da formação 

cultural e educacional das pessoas, quanto a leitura de obras literárias, filosóficas, sociológicas 

e tantas mais. 

 A autora aponta, ainda, uma importante discussão sobre os filmes como objeto de 

pesquisa em educação. Por meio de sua obra "Cinema e Educação" aborda a importância do 

cinema no campo educacional. Porém, essa importância social do cinema ainda não ganhou 

destaque nas pesquisas desenvolvidas na área educacional. Por um lado, nota-se, através dos 

poucos artigos publicados, que os pesquisadores dessa área ainda dão pouca atenção aos filmes 

como objeto de estudo. Por outro lado, a rica linguagem cinematográfica vem conquistando 

cada vez mais pesquisadores que viram nos filmes a possibilidade de usá-los como fonte ideal 

para a realização de investigação de problemas relacionados aos meios educacionais, 

considerando assim o cinema como um campo de estudos. A autora dedica este capítulo aos 

trabalhos que diferentes autores realizaram nesse sentido. 

 Duarte afirma, através de Christian Metz (1980), considerado um dos “pais fundadores” 

da análise descritiva de imagens fílmicas, que o cinema se constitui como um fato social total 

que não se presta a nenhum estudo cientifico mais rigoroso, ou seja, o texto fílmico é produto 

de configurações significantes construídas, em linguagem cinematográficas, pela junção de 

diversos elementos: imagens em movimento, som musical, ruídos (sonoplastia), sons da fala e 
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escrita. “Isso faz do filme o resultado de um conjunto de significações que podem ser 

interpretadas e compreendidas de diversas maneiras” (DUARTE; ROSÁLIA, 2009, p.86). 

 Conforme observa a pesquisadora, o filme é um objeto bem mais delimitado do que o 

cinema. Ele pode ser lido e analisado como texto, fragmentando suas diferentes composições 

de significação e reorganizando-as previamente, conforme os objetivos que se quer alcançar. 

 

Para se fazer análise descritiva de filmes é preciso, então, cruzar os diferentes 

sistemas de significação dos filmes com os elementos de significação que 

estão presentes nas culturas em que eles são vistos e produzidos, ou seja, 

procura-se identificar e descrever o (s) significado (s) de narrativas fílmicas 

no contexto social de que elas participam (DUARTE; ROSÁLIA, 2009, p.86- 

87). 

 

 Para analisar, por exemplo, a infância ou a juventude retratada no cinema, não basta 

dominar apenas as técnicas cinematográficas, mas entender também quais são as representações 

da infância e da juventude que estão presentes na sociedade e culturas em que os filmes que 

abordam esse tema têm repercussão. Dessa forma, é necessário levar em consideração o filme 

enquanto arte de entretenimento e fascinação, mas, também, como um produto cultural que 

reflete e transporta valores e crenças das sociedades em que está envolvido. Ver e interpretar 

filmes sugere, acima de tudo, compreender o sentido que eles têm no contexto social do qual 

fazem parte. 

 

Considerações finais 

Ariès inaugura o tema social da infância como um campo legítimo de estudos. Até então, 

a infância era um objeto de estudos de áreas restritas, como a psicologia e a pedagogia. Já existia 

uma ideia de infância, porém muito distinta daquela que concebemos hoje. Estudar a infância 

e a juventude através da mídia é uma forma de reconhecer que existem várias representações, a 

partir de diferentes discursos, que são produzidos sob cargas ideológicas. 

Falar da infância é falar das diversas composições que formam essa etapa da vida, é 

pensar um sujeito que tem vontades, capacidade de opinar, escolher, mas que ainda é 

subordinado pela sociedade: escola, família, judiciário, política.   

A juventude, entre a “fase de transição” e de “problema social”, vive em meio a 

estereótipos construídos no decorrer da história e disseminados ainda nos dias de hoje. Cada 

jovem tem sua própria experiência, sua trajetória e seus desafios. Até podem viver situações 

semelhantes, mas atribuem significados diferentes. 



 
X Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) 
Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

 
143 

 

A educação não acontece somente na escola, mas também fora dela, em casa, na rua, 

nas praças, no aprendizado com o outro. Pesquisar a infância e a juventude, por meio da mídia 

é uma contribuição significativa para os estudos educacionais. E o cinema, mais que 

entretenimento e narrativa, tem sua função efetiva de prática social. 

Partindo das reflexões aqui apresentadas, pode-se observar que o a literatura 

internacional e nacional tem mostrado que a infância e juventude ascende à visibilidade 

midiática predominantemente quando associadas à violência, ao “risco”, ao desvio, à 

sexualidade.  Fica a seguinte interrogação, o aumento desta visibilidade contribui para a 

infância e juventude enquanto categoria social? 
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Resumo 

O artigo possui a intuição de tematizar sobre cidadania, consumo e direitos sociais na mídia, de 

forma crítica. Inicialmente se espera entender como estes conceitos estão inseridos na 

comunicação e como eles são percebidos pela sociedade. Para tanto, será construída uma 

estrutura lógica, teorica-histórica, dos estudos da comunicação dentro da teoria da escola crítica, 

e suas posteriores releituras. A metodologia será uma pesquisa bibliográfica dos temas 

estudados e dos autores que convergem seus estudos para esta temática crítica-social. O recorte 

é a sociedade brasileira na atualidade estudada a partir de uma análise de discurso crítica ao 

programa televisivo Fantástico, da Rede Globo e seu discurso “cidadão”. Ao associar cidadania 

e a prateleira do consumo almeja-se perceber nas relações da sociedade novas estruturas em 

que os indivíduos se identificam, exercem e cobram seus direitos, além de verificar se os 

cidadãos ao consumir cidadania estão favorecendo ou não o processo de bem-estar e justiça 

social.  

 

Palavras-chave: Comunicação, Mídia, Cidadania; Consumo. 

 

 

Compreendendo a temática 

Há diferentes formas de analisar a estrutura social e suas relações, utilizar-se da 

comunicação é uma delas. Comunicar é um ato inerente ao ser humano, muitas vezes 

automatizado como o simples ato de se respirar, mas assim como o exemplo, pode ser 

percebido, descrito, investigado, ensinado e criticado, a partir do momento em que se percebe 

outras formas de se compreender e realizar o próprio ato. Ao pensar a comunicação como 

ciência é importante percorrer um caminho teórico-histórico de seus estudos para que se possa 

localizar e assimilar um extrato maior do próprio objeto-comunicação e suas influências nos 

dias de hoje. Comunicar, etimologicamente do latim comunicare, é tornar comum, partilhar, 

repartir, socializar, portanto, a ação de comunicar é maior que a própria fala, é o gesto, o agir, 

                                                 
64  Trabalho apresentado no GT2 – Cidadania e Leitura Crítica da Mídia do X Seminário de Mídia e Cidadania 

(SEMIC) – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 06 a 08 de dezembro de 

2016. 
65 Eurípedes Ferreira de Carvalho Junior é Mestrando do PPGCOM da FIC/UFG-Brasil. Graduado em 

Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda pela UFG. Pesquisador do Laboratório de 

Leitura Crítica da Mídia, do grupo de pesquisa Mídia, Imagem e Cidadania da UFG, e pesquisador do grupo de 

pesquisa Comunicação, Consumo e Identidades socioculturais - CICO, da Escola Superior de Propaganda e 

Marketing (ESPM). E-mail: euripedesj@gmail.com. Orientadora: Dra. Simone Antoniaci Tuzzo, email: 

simonetuzzo@hotmail.com 

 

mailto:euripedesj@gmail.com
mailto:simonetuzzo@hotmail.com


 
X Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) 
Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

 
145 

 

o pensar, o reproduzir, comunicar envolve necessariamente uma manipulação de ideias e uma 

transformação de informações reproduzidas e interpretadas (TEMER; NERY,2004). 

Este artigo tem como propósito fazer uma leitura social. Verificar a influência da ação 

comunicativa da mídia nos indivíduos, sua recepção e sua refração na sociedade, por meio da 

análise histórica do processo comunicativo de massa e para públicos. E também objetiva-se 

perceber a relação dos meios de comunicação com a cidadania, ao observar questões como 

liberdade, igualdade, dignidade, como direitos fundamentais do ser humano, e a forma como a 

mídia e os meios de comunicação entendem e divulgam estes conceitos.  

Neste momento, o intuito é apropriar-se de uma construção teórica da escola crítica, das 

teorias da comunicação importantes na solidificação do objeto em estudo, e a posteriori propor 

uma análise de discurso crítica da mídia a fim de verificar como são vivenciados os valores 

cidadãos, como são compreendidas as relações dos direitos humanos, da cidadania, e como a 

sociedade entende estes direitos, principalmente no Brasil.  

A teoria e o recorte analisado terão sempre como local de estudo o discurso midiático, 

visando perceber como estes valores sociais estão ali inseridos. O campo de pesquisa proposto 

para um estudo maior, que vai além deste artigo, é comunicação socializada destes conceitos 

por meio do programa de televisão Fantástico da Rede Globo.  

Espera-se buscar repostas para a habitual construção da mídia de um discurso cidadão, 

quando ela assume voz frente à ausência de instituições sociais historicamente consolidadas 

neste processo, como o Estado. Ao trazer para si soluções frente à ausência da segurança, da 

saúde, do transporte, da educação, a mídia constrói um discurso próprio de cidadania. Neste 

contexto é importante perceber como as relações de consumo estão presentes na disseminação 

dos valores de cidadania criados e fomentados por estas mídias.  

Assim sendo, para ampliar o campo de visão desta análise torna-se importante um olhar 

crítico no interesse e na extensão dos discursos e das estruturas de poder que foram e estão 

sendo formadas por estas organizações comunicativas, fomentadoras de valores e de novas 

formas de exercício da cidadania atualmente. 

 

Um caminho para a leitura crítica 

Se o objetivo do estudo é majoritariamente uma análise crítica da mídia, é importante 

fazer um caminhar histórico destes estudos na teoria da comunicação. Pode-se dizer que a partir 

de 1923, com a fundação do Instituto para a Pesquisa Social, em Frankfurt, debates que se 

caracterizavam por uma investigação crítica da sociedade capitalista moderna marcaram o 
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início de estudos na comunicação de uma teoria que refutava as respostas simples e as aferições 

matemáticas para a análise da informação e da sociedade. A reflexão dos frankfurtianos situava-

se no centro do debate filosófico, pois analisavam os processos de industrialização como uma 

mudança existencial na sociedade organizada. Como base, utilizavam do debate marxista e seus 

princípios nas contradições e lutas de classe, em contraposição ao funcionalismo americano e 

o existencialismo europeu consolidados na época. 

O conceito de indústria cultural, herança importantíssima desta escola, surgiu em 1947 

a partir das reflexões de Hockheimer e Adorno (2000), em uma análise sobre o totalitarismo 

político, vivenciado na Alemanha nazista, e também pela massificação cultural, percebida pelos 

autores ao se exilarem nos Estados Unidos da América, no período da segunda guerra mundial.  

Este binômio pode ser definido com uma reflexão crítica a uma cultura introduzida pela 

produção em série a partir de um distanciamento entre a produção de necessidades e produção 

de bens; outro conceito principal dos estudos da Escola de Frankfurt é a racionalidade técnica 

pautando a construção de um modo vivente ao fomentar o consumismo além do próprio 

consumo em uma impossibilidade de alcance da satisfação, numa era de vida simbólica e 

externalizada. Estas percepções e críticas sociais que, diminuídas da exacerbação negativa e 

apocalíptica que carregavam, ainda são imprescindíveis para a construção de um estudo crítico 

na comunicação, pois institucionalizaram e possibilitaram uma relação social de lutas de classe 

e de poder ao estudar a comunicação na sociedade.  

 

A importância da indústria cultural na economia psíquica das massas não 

dispensa a reflexão sobre sua legitimação objetiva, sobre seu ser em si, mas 

ao contrário, a isso obriga – sobretudo quando se trata de uma ciência 

supostamente pragmática. Levar a sério a proporção de seu papel incontestado 

significa leva-la criticamente a sério, e não se curvar diante de seu monopólio 

(ADORNO, 1978, p.287). 

 

Ao examinar os valores de cidadania na sociedade brasileira atual tendo como locus de 

pesquisa a mídia e a influência que esta exerce, a herança conceitual e metodológica dos 

frankfurtianos é essencial. Uma vez que, atualmente e de forma negativa, a cidadania vai 

deixando de ser um conceito comunitário, e vai se tornando uma busca individual carregada de 

simbolismos consumistas e pouco sociabilizados. A mídia como regente da indústria do 

consumo simbólico vai reconceituando estes valores coletivos. 

Há dentre os frankfurtianos um exemplo que conseguiu ver algo além da 

reprodutibilidade técnica e da massificação popular, percebendo com mais proximidade alguma 
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cultura ainda existente nas relações sociais. Walter Benjamin (2002) buscou pensar o popular 

na cultura, não como algo a ser negado exclusivamente, mas como experiência e produção de 

sentidos. Ou melhor, ainda enxergou a cultura popular como possibilidade de uma ação crítica 

e transformadora frente à paralização intelectual e reprodutível da indústria cultural 

(BARBERO, 1987, p.54). 

Há um perigo em se ter como base teórica apenas os valores apocalípticos frankfurtianos 

que procuram determinar o fim de qualquer construção de novas culturas, ou no mínimo da 

manutenção de uma cultura existente na base social, como se o envolvimento da indústria 

cultura padronizasse viroticamente toda possibilidade crítica, ou de ressignificação do que é 

posto. Para a teoria crítica é como se “o indivíduo deixasse de decidir de forma autônoma, 

perdendo o seu poder crítico e o conflito entre impulsos e consciência fosse abafado pela adesão 

aos valores impostos” (TEMER; NERY, 2004, p.92). 

Esta visão pessimista que impossibilita qualquer ascensão social ou crítica à ideologia 

dominante não possibilitaria, por exemplo, verificar alguma refração do que é emitido à 

sociedade pela mídia, quando esta transforma ou ressignifica a própria ação midiática. Pensar 

apenas como os teóricos da Escola de Frankfurt inviabilizaria até a problematização sugerida 

no artigo, pois se espera verificar como a mídia utiliza dos valores de cidadania e os incorpora 

como seus, e esta apropriação é retroalimentada, a mídia por si só não cria demandas é preciso 

uma resposta social frente ao seu discurso para consolidar a agenda midiática. 

É pertinente ao estudo perceber como os indivíduos podem e devem entender este 

processo diminuindo assim o grau de influência e reação imediata que possuem frente à mídia 

e seu discurso cidadão. Não há um caminho de direção única tendenciando a uma uníssona 

alienação dos cidadãos como massa, são públicos distintos que são influenciados em distintos 

graus pelos meios de comunicação, e é possível ver reflexões cognitivas da sociedade, mesmo 

que disformes, os cidadãos além dos mass media. 

 

É possível sustentar que a Comunicação ocupa hoje uma posição reflexiva 

sobre a vida social, se não com um objeto claramente discernível, certamente 

com um nó ou um núcleo objetivável, onde se entrelaçam problematizações 

diversas do que significa a vinculação ou a atração social (SODRÉ, 2006, p. 

222). 

 

Caminhando alguns anos na história e explorando outras perspectivas críticas é 

significativo incorporar conceitos da escola latino-americana com seu hibridismo característico 

de uma realidade de dominação ideológica e de imperialismo cultural. Portando uma visão mais 
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ampla da relação dos meios de comunicação com a sociedade em diversas instancias 

socioeconômicas, esta escola utiliza do mesmo modelo teórico marxista das primeiras escolas 

críticas da comunicação, contudo, já conseguem perceber uma possível relação dialética entre 

a domínio da indústria cultura e a resposta popular, num crescimento possível de novas 

informações, inquietações e ideologias. Martín-Barbero (1997), um ícone desta escola, assim 

como Garcia Canclini (2006), faz uma leitura interessante a partir dos estudos de Benjamin 

(2002) tomando a realidade como algo descontínuo e não linear, transformando o modo de 

percepção da sociedade ao incluir a experiência como meio de transformação das massas. Para 

pensar as mudanças que configuram a modernidade, Barbero (1997) se utiliza da percepção, da 

experiência social como ferramenta para entender a comunicação.  

Este fator é muito importante num estudo sobre a cidadania. Não há como dissociar a 

cultura, os valores históricos de um povo, sua regionalidade, quando se pensa nos direitos 

sociais e na forma da garantia destes. Benevides (2004), nos fala da diferença de amplitude 

entre direitos humanos e cidadania, sendo o primeiro referido aos direitos transfronteirísticos, 

universais e comuns à pessoa humana, o segundo, um conceito ligado a civitas, à "cidade", a 

vida social que estabelece uma relação de pertencimento do indivíduo a uma comunidade 

territorial e politicamente articulada, que englobam direitos individuais, políticos e sociais, 

como nos fala Marshal (1967). Mas que também são econômicos e culturais, que deveriam ser 

legitimados, reconhecidos e garantidos pela sociedade e por sua organização política, mesmo 

que institucionalizados ao avesso como corrobora José Murilo de Carvalho (2003) que com um 

olhar direcionado à história da cidadania no Brasil reforça que o cidadão pleno seria sim aquele 

que fosse titular das três categorias de direitos, e cidadãos incompletos seriam os que 

possuíssem apenas alguns destes, e na sociedade brasileira não possuímos a completude dos 

direitos do “ser cidadão”. A construção de nossa cidadania foi invertida, nos foi garantido 

primeiramente os direitos políticos em momentos ditatoriais onde não havia possibilidade de 

direitos civis, estes só nos foram permitidos nos pequenos momentos democráticos de nossa 

história, e por fim, e paulatinamente, estão sendo legalizados direitos sociais, que necessitam 

de vigília e luta, porque para muitos direitos ainda não há a segurança política necessária para 

mantê-los, estando a plenitude do conjunto destes direitos no Brasil ainda no campo da utopia.  

Associar a comunicação e a cidadania, portanto, é falar também de cultura, confirmando 

que neste caminho de uma leitura crítica da mídia e seu discurso sobre a  cidadania, entender a 

importância de valores como o pertencimento e a experiência nas relações sociais são 

substanciais. 
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 Hoje a nova sensibilidade das massas se dá pela aproximação. A ausência do status real 

criado pela reprodutividade técnica da indústria cultural não reflete apenas uma criação acrítica 

de consciências da massa como defende Adorno (1978), é sim em uma longa transformação 

social de sentido identitário, que com a ampliação do processo comunicacional, da aproximação 

de culturas pela evolução tecnológica, foi se instalando no mundo e criando diferentes públicos. 

Pode-se dizer que os indivíduos se sentem mais próximas com a ajuda das inovações técnicas 

e foram capazes de ressignificar valores ao se aproximarem. Nesse ponto é importante valorizar 

o pensamento de McLuhan (2002), que já afirmava que “se existe algum truísmo na história da 

comunicação humana é de que qualquer inovação n os meios externos de comunicação trazem 

no seu rastro choque sobre choque de mudança social” (McLuhan, 2002, p.160). 

Quando se pensa na ausência da cidadania que se tem hoje, e como esta ausência é 

fortalecida pelos meios de comunicação, a multidão desprovida dos direitos humanos e sociais 

legalmente institucionalizados, normalmente não reage de forma comunitária e em conjunto na 

busca destes direitos, se pulveriza e compra cidadania individualmente, ou no mínimo compra 

o desejo de se ter a cidadania pelo consumo, se transvestido de comunidade a multidão vai 

perdendo a força de sua ação libertadora e se subdivide num conjunto de indivíduos 

consumidores de cidadania. 

Neste caminhar da escola crítica é essencial o conhecimento e os conceitos do chamado 

paradigma culturológico, principalmente da Escola Francesa, que também possui identidades 

neo-marxistas e se aproxima da antropologia cultural, tendo uma percepção maior de grupos e 

de indivíduos (TEMER; NERY, 2004, p.99). Um dos principais expoentes é Edgar Morin 

(1990) que procura mesclar o pessimismo dos frankfurtianos com o otimismo dos teóricos 

funcionalistas americanos, mas não crê na onipotência dos meios massivos como os últimos, 

procura sentir ao mesmo tempo um certo prazer na nutrição cultural que os meios produzem, 

contrariando assim a escola crítica basilar, e ao mesmo tempo não vê na funcionalidade 

comunicativa uma rede instrumental de evolução e bem-estar social, como os funcionalistas. 

Para Morin (1990) a indústria cultural deve ser vista mais pelo prisma dos novos 

processos de produção cultural do que por sua racionalidade técnica, a criação cultural se 

transformando com a evolução da produção. Para ele a mediação tecnológica e a divisão do 

trabalho não implicam na total anulação da criação artística e cultural, pois a análise da indústria 

cultural está em um campo de significações que une a informação e o imaginário ficcional, que 

é base do consumo simbólico, conceito essencial nos seus estudos.  
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A cultura de massa é realista... Nas sociedades ocidentais esse 

desenvolvimento do consumo imaginário provoca um aumento da procura 

real, das necessidades reais (elas mesmas cada vez mais embebidas do 

imaginário, como as necessidades do padrão social, luxo, prestígio)... As 

participações imaginárias e as participações na vida real, longe de se 

excluírem, se compatibilizam (MORIN, 1990, p.169). 

 

Sendo assim, é preciso que se faça um mergulho na história cultural para entender como 

deveria ser disseminado e compreendido a informação cidadã, de forma a contribuir para a 

construção de valores simbólicos que favorecessem àquelas comunidades impactadas pela força 

midiática. Mas, normalmente, os valores e as produções populares, folclóricas, também são 

alvejados pelo aparato técnico, mas são dissolvidas na divulgação e no fortalecimento de uma 

voz dominante. O cotidiano é o ambiente em que a ficção é construída nessa interação entre o 

que é real e aquilo que é possível de ser consumido, o que é imaginário, capacitando a geração 

de um desejo de consumo imediatamente inatingível, fortalecendo um processo de divulgação 

comunicacional hegemônico e segregador. 

Morin (2008) reafirma o conceito de alienação social como pregam os adeptos da escola 

de Frankfurt, porque neste conceito está o mecanismo fundamental da indústria cultural, mas 

para ele, e para nosso entendimento, definir todo processo tecnicista como uma operação de 

destruição crítica e desconstrutora de saberes de forma absoluta é um exagero, e há uma 

distância do que é real. 

Barbero (1997) também se utiliza de Morin (1997) para defender a mediação na função 

da indústria cultural, corroborando com ele na definição de um espaço de comunicação entre o 

real e o imaginário na cultura, percebendo que há uma função ativa dos sujeitos na imersão de 

conflitos entre o possível e o inatingível, transformando saberes, fomentando a cultura popular. 

Outro bom exemplo da escola francesa, dentro desta pesquisa bibliográfica dos estudos 

críticos da comunicação, é Michel Foucault (1988). Seus estudos sobre a “sociedade do 

espetáculo” que objetiva entender a relação mercantil no cotidiano, na intimidade cultural, 

sexual, familiar, possibilita encontrar valores politizados nestas relações, ao se perceber que há 

nestes extratos da sociedade espaços de lutas contra o poder. Quem explora? Quem exerce o 

benefício? Por onde passa e quem exerce o poder? Qual a vigilância e qual a coação? Para 

Foucault, o poder flui, ele é, não sendo determinado a uma classe ou a um indivíduo, ele está 

imerso socialmente. É evidente que o exercício do poder está na centralidade do Estado, mas 

não o é uma propriedade, porque as “relações de poder se enraízam no conjunto social, isto não 

significa que haja um princípio de poder, primeiro e fundamental, mas que há múltiplas formas 
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de disparidade individual, de determinada aplicação do poder sobre nós mesmos e sobre os 

outros, institucionalizados ou não que definem formas diferentes de poder” (FOUCAULT, 

1988, p.247). 

Quando analisamos por meio de outra ferramenta importante - os meios de comunicação 

de massa - o debate do poder fica dialogicamente envolvido entre dominantes e dominados, 

cultura de massa e cultura popular, num eixo evidente do conflito de classes. Mas o poder como 

ato existente e não ato relativo a um grupo absolutista dominante pode ser modificado na 

dinâmica da informação, entre o que é pertencido e introjetado e aquilo que pode ser 

questionado, discutido e alterado numa luta de direitos, visto que apenas uma visão ideológica 

não comporta todos os nichos. O poder, mesmo que majoritariamente, não deve possuir apenas 

um sentido. 

Numa visão mais paralela à crítica de Frankfurt, outro estudo importante está em 

Baudrillard (2007) que vê a racionalidade instrumental desencadeando o problema do conflito 

de classes, fortalecendo a alienação dos sujeitos. Para ele as instituições e o controle 

informacional e a própria urbanização são ferramentas da manipulação de massa, fomentando 

o consumo simbólico que vai construindo desejos e destruindo as relações reais.  

Sé há uma aproximação na linguagem crítica, também há uma notável diferença entre 

as perspectivas de Baudrillard e Foucault. O primeiro vê a passividade das massas e um modo 

vivente da própria alienação pelos meios de comunicação, o que é questionado por Foucault ao 

possibilitar em seu discurso voz às minorias numa busca de transformação pela luta do poder. 

Para nossa leitura crítica seguimos mais o segundo caminho, visto que é necessário ver além da 

técnica e da indústria do consumo, pois há uma capacidade infinita no meio social, como nos 

diz Barbero (2007) de uma “absorção de conflitos pela massa” que é capaz de criar meios de 

transformação social.  

 

A mídia e o consumo na construção da prateleira cidadã 

Cidadão é sentir-se pertencido a algum grupo social, cidade ou nação, mas do que a uma 

simples garantia jurídica. Desde a família, a primeira e menor porção social do indivíduo, a 

necessidade de pertencimento, de estar buscando valores semelhantes, sentir-se realizado, 

ouvido e integrado torna-se importante para o fortalecimento das relações. A sensação de estar 

pertencido àquele grupo, àquela sociedade, àquela nação é o início do conceito de comunidade, 

daquilo que é comum. Etimologicamente, communis é o ato de repartir deveres em conjunto. 
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Cidadania, portanto, também é busca do exercício da vida social com benefícios e deveres 

mútuos aos comuns e culturalmente envolvidos.  

 

Ser cidadão não tem a ver apenas com os direitos reconhecidos pelos aparelhos 

estatais para os que nasceram em um território, mas também com as práticas 

sociais e culturais que dão sentido de pertencimento, e fazem que se sintam 

diferentes os que possuem uma mesma língua, formas semelhantes de 

organização e de satisfação das necessidades. (CANCLINI, 2006, p. 35). 

 

Assim sendo, o fato de ter direitos reconhecidos pelos aparelhos estatais para aqueles 

que nasceram em um território não deveria legitimar unicamente o exercício da cidadania, pois 

se excluem as práticas sociais e culturais que completam o sentido de pertencimento, que hoje 

inclusive, se sobrepõem aos sentimentos pátrios e cívicos. A aproximação social criada pela 

evolução técnica, importantíssima para a comunicação como nos fala McLuhan (2000), 

avizinha costumes, cria e solidifica a cultura, cria grupos além das fronteiras territoriais, 

satisfazendo assim necessidades pessoais e, principalmente, sociais.  

 Pela ausência do exercício cidadão em nossa sociedade, da não plenitude de direitos, 

vamos relacionando e pertencendo social e culturalmente ao consumir. É preciso compreender, 

no entanto, que a ação do consumo não é impositiva e individual, reativa a uma indução 

midiática pura e simplesmente, como era defendida no início do século XX com a Teoria 

Hipodérmica, por exemplo. (TEMER; NERY, 2004). Um século depois já é claro que o 

consumidor é também um receptor ativo, avalia quantitativamente e qualitativamente suas 

escolhas, não há como pensar o consumo atual sem a subjetividade das escolhas (TONDATO, 

2011, pg.154) e estas, passam primeiro pelo crivo do pertencimento.  

Na mídia, principalmente no discurso publicitário, o pertencimento é o viés de 

praticamente toda campanha e inserção de marcas no mercado. A mensagem pressupõe uma 

verdade ulterior, algo que irá se tornar real na vida quotidiana através da adesão do consumidor 

àquele consumo (BAUDRILLARD, 2007, pg. 134), e este acontecimento futuro tem como 

função gerar o desejo e aquisição que só é fomentado porque há ali uma sugestão de 

pertencimento cultural e do sentimento de participação do indivíduo nas relações sociais. 

Reconhecimento é a moeda de valorização pessoal. Reconhecer transformou-se em 

atribuição de merecimento, transformou-se em status. Se pensarmos no conceito de habitus de 

Bourdieu (2007), como um sistema de classificação social, de práticas, capacidades e produções 

que diferenciam os seres sociais, e que são repassadas por gerações, entende-se que há um 

processo de continuidade da estrutura capitalista de organização social. A meritocracia, ou o 
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falso mérito, visto que não há igualdade de condições no processo meritocrático e muito menos 

igualdade social ao se utilizar uma medida para uniformizar diferentes públicos, é a justificativa 

dessa reprodução capitalista. Nem todos possuem acesso a condições de cidadania igualmente, 

alguns estão acima, num olimpo de possibilidades, e outros não se incluem dentre aqueles que 

possuem qualquer status de cidadania. 

A sociedade no seu discurso popular, que é refletido na comunicação midiática, comenta 

sobre os princípios da cidadania nos mais diferentes assuntos e momentos. Seja na discussão 

sobre a pena de morte; sobre o aborto; sobre o direito à vida; à liberdade, quando se discute 

maioridade penal, no comentário sobre o imigrante e seus direitos; sobre as ações como “a 

prefeitura no bairro”, “dia do cidadão”, “amigos da escola”; se comenta da falta de bons tratos 

e da diferença de tratamento dos cidadãos que se encaminham aos hospitais públicos em 

comparação com aqueles que possuem plano de saúde; discute-se sobre a precariedade das 

escolas e do ensino; da falta de lazer, do descaso com as praças das cidades; dos problemas no 

transporte público e sobre inúmeros outros momentos. Mas se percebe, imediatamente, uma 

conflitante ausência em todos estes discursos. Encontra-se nestes comentários da população 

uma percepção certa da necessidade de se possuir direitos, e na mesma mediada, torna-se 

evidente que não há uma vivência ou um exercício pleno destes direitos sociais. “Ser cidadão” 

deveria ser ação positiva e ativa nos processos decisórios da esfera pública, ser reconhecimento, 

garantia, e exercício justo e legal, como corrobora Noberto Bobbio, quando nos fala do que é 

desejável, socializado, mas nem sempre realizado. 

 

Nem tudo o que é desejável e merecedor de ser perseguido é realizável. Para 

a realização dos direitos do homem, são frequentemente necessárias condições 

objetivas que não dependem da boa vontade dos que os proclama, nem das 

boas disposições dos que possuem os meios para protegê-los. (BOBBIO, 

2004, p.63) 

 

Por outro lado, é destacável a importância da mídia como formadora das identidades e 

como poder determinante dos comportamentos e atitudes dos cidadãos. Torna-se difícil 

perceber a cidadania, sem analisar a interação entre os indivíduos, suas relações globais e a 

construção dos significados sociais. Ao estudar a mídia pode-se perceber conhecer e avaliar as 

relações de cidadania que temos e que almejamos. 

  

A mídia como reorganizadora de sentidos passa a desempenhar um papel 

importante na construção daquilo que é ser cidadão, ou seja, o que a mídia 
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entende e divulga como sendo cidadania é o que a sociedade compreenderá 

como sendo real. (TUZZO, 2014, p. 166)  

 

O programa de rádio ou de televisão que possui um programa dando “voz ao cidadão” 

e que pela força de seu poder midiático, traz aos holofotes aquele servidor, representando a 

esfera pública que não foi capaz de gerar os benefícios sociais, exige e consegue solucionar um 

problema pontual, como exemplo, pela sua força midiática tapa-se um buraco que atrapalhava 

o trânsito ou se consegue fazer com que o Estado troque as lâmpadas da vida pública. Contudo, 

e em sua maioria, a essência destes problemas “solucionados” não é discutida e nem se incentiva 

a população a compreender e legitimar os direitos que possui como cidadão. Nesse contexto é 

importante lembrar que as emissoras são mantidas pelo merchandising e pela veiculação dos 

reclames publicitários, fortalecendo marcas e deferindo qual deve ser o consumo aos ouvintes-

clientes-cidadãos, quase sempre, se contradizendo ao discurso cidadão defendido ao longo da 

programação. 

O jornalismo pauta tendências valoriza ícones, salienta “benfeitores” e “malfeitores”, 

agenda o dia a dia do cidadão disseminando símbolos de maneira polissêmica e 

espetacularizadas. São verdades proliferadas como incontestáveis, criando uma condição de 

credibilidade e confiabilidade à mídia (TONDATO, 2011), em contrapartida às outras esferas 

sociais hoje em descredito. “É por meio dos significados produzidos pelas representações 

(midiáticas) que damos sentido à nossa experiência e àquilo que somos” (WOODWARD, 2009, 

p.17). O poder gerado pela mídia se utiliza da cultura existente e também gera uma cultura que 

consumimos, num jogo de emissões e refrações, criando uma aceitação social, que fortalece o 

status quo e o e a estrutura social dominante. 

Contudo é preciso ainda visualizar os pontos em que há uma perspectiva positiva e 

eficaz deste poder. O alcance nos mais diversos grupos, a amplitude globalizada, a possibilidade 

de audiência especializada, podem dar a mídia condições de ser instrumento de um novo 

processo cidadão, em que haja uma aproximação do significado e da percepção do que é 

público, e uma disseminação das variedades dos extratos sociais, das personalidades 

individuais, e da importância dessa convivência e crescimento em conjunto, diminuindo 

preconceitos e intolerâncias sociais. Visualizando o outro de forma mais extensa e direta, 

mesmo que a voz dominante do poder financeiro esteja no controle midiático, é necessário 

valorizar a germinação de qualquer fagulha de criticidade social, porque este senso crítico é a 
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chama capaz de despertar os valores comunitários, tão necessários e, atualmente, tão 

adormecidos. 

Para pesquisar esta associação entre a cidadania e seu exercício promovido pelas 

relações de consumo fomentadas e difundidas pela mídia, tomamos, a partir de uma análise 

crítica do discurso, o programa da Rede Globo de Televisão, “Fantástico – o show da vida”. 

Em outros artigos e na dissertação com a mesma temática este estudo tem prosseguimento. São 

descritos de forma sistêmica os discursos utilizados pelo programa e é realizado um estudo da 

linguagem, assim como a análise sociocultural nele empregada. A escolha deste programa é 

referenciado por sua proposta em ser uma revista eletrônica do cotidiano, com reportagens sobre 

a sociedade, seus problemas e soluções, sobre política, relações de cidadania e relações da 

sociedade com o Estado, ou seja, o recorte possibilita o estudo de uma fração midiática 

relevante que auxilia na busca do objeto estudado. 

Além disso, o porquê de se escolher um programa televisivo tem respaldo em Temer 

(2014 p.166) que afirma que “ver televisão [...] é embarcar em uma rápida sucessão de imagens 

esteticamente sedutoras que exigem do receptor se abstrair das condições de produção[...], mas 

também é o esforço permanente de ignorar/recompor as dimensões que faltam”. Ou seja, ao ver 

televisão permitimos ser levados pela sedução de imagens, edições e infinitas possibilidades de 

se “narrar” a realidade existente, e muitas vezes não percebemos os recortes opinativos desta 

realidade criada para ser aceita e não criticada. 

O conceito proposto: a cidadania na prateleira refere-se a uma apropriação da mídia na 

ressignificação do conceito de cidadania. Em uma clara percepção da ausência de referências 

cidadãs tradicionais na formação social atual - família, escola, religião e Estado - há uma 

apropriação das relações de direitos e deveres pelo discurso da mídia, em que a sociedade por 

ela influenciada estabelece um novo imaginário social com novas ações, práticas e relações 

sociais. Muito além do exercício da função informativa, que para o observador comum é a 

principal função da mídia na construção e ressignificação da cidadania, há uma construção 

simbólica de poder que confirma ser de sua capacidade exclusiva a possibilidade do exercício 

cidadão. É criado um ambiente em que se incentiva a necessidade do exercício da cidadania, 

mas que se divulga ser concretizado apenas a partir do discurso midiático.  

A cidadania na prateleira é um locus de exposição que evidencia o desejo de uma 

cidadania que não é exercida. É um ambiente criado para se extasiar, se almejar, e, sobretudo, 

consumir formas mercadorizadas de ser cidadão. Com variadas formas de aquisição ou 

simplesmente deslumbramento. A prateleira da cidadania exibida pela mídia, mesmo que 
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simbólica, parece ser feita de “vidro”, ou de um material transparente, permitindo ao que é 

exposto a visão por vários ângulos, por todos aqueles que estejam em contato com as 

possibilidades de consumo midiático oferecidas. Ela destaca-se bela, iluminando tudo que nela 

consta.  Entretanto, uma vez sendo de “vidro”, se quebra com facilidade, dificultando o acesso, 

não suportando o peso de todos aqueles que desejam aquilo que está ali exposto. É uma 

prateleira que está distante, inatingível para a maioria, somente podendo ser alcançada e 

usufruída por poucos, e mesmo aqueles que adquirem seus bens simbólicos e materiais são 

sempre estimulados a novas buscas numa eterna incompletude.  

Estas características da mídia: o deslumbramento, a inacessibilidade e um simbolismo 

de poder onipresente, como corrobora Barbero (1997) já afirmado na construção teórico-

histórica desenvolvida no artigo, possibilitam compreender o porquê da mídia se portar como 

uma porta voz social “constituída”. E mais do que isso, nos faz refletir na necessidade da não 

aceitação dessa premissa como imutável. 

O acesso e o interesse por outras informações e novas percepções em relação aos direitos 

dos cidadãos pelos indivíduos, é necessário e urgente. A mídia é um instrumento que pode 

inclusive ser meio para divulgação de novos entendimentos sobre a cidadania, a pluralidade de 

vozes contribui para a criticidade social. Uma maior participação social e política são atitudes 

e deveres do cidadão como participantes e agentes transformadores. Este processo mostra-se 

destacado quando se dá importância a uma “formação educacional — principal caminho para 

que os indivíduos aprendam e cultivem um olhar crítico em relação não só a mídia, mas às 

interlocuções político-sociais como um todo.” (TONDATO, 2014, p.203). A necessidade de se 

falar do consumo, neste ambiente, é percebê-lo diferente do consumismo, que é a 

mercadorização do consumo, uma vez que as relações sociais hoje são indissociáveis do 

consumo mercadorizado ou simbólico. Visto que não podemos nos excluir deste processo 

precisamos incorpora-lo. A reflexão proposta objetiva vislumbrar a formação de cidadãos-

consumidores-críticos e participativos, o que futuramente poderá ser imensamente 

recompensador. 
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Análise Crítica de Discurso: contribuições teórico-metodológicas6667 
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Resumo 

Como resultado de uma pesquisa de dissertação de mestrado, foram elaboradas algumas 

contribuições teórico-metodológicas para a Análise Crítica de Discurso de Norman Fairclough. 

Dentre essas, apresenta-se a mutação discursiva circular, como conceito e teoria que se acopla 

à visão tridimensional do discurso; e como ferramental metodológico, elaboramos o quadro de 

catalogação dos textos para auxiliar na coleta dos dados e inferências iniciais, a linha de 

tendência discursiva como suporte gráfico para compreender o discurso ao longo de uma linha 

do tempo e a matriz das formas de poder, atendendo à categoria de Matriz Social do Discurso 

ao analisar os elementos sociais que estão envolvidos em determinados corpus e objetos 

analisados.  

 

Palavras-chave: análise crítica de discurso, mutação discursiva circular, linha de tendência 

discursiva, matriz das formas de poder, mídia e cidadania 

 

 

Introdução ao discurso e mudança social 

Esse artigo apresenta uma abordagem social do discurso, especificamente a Análise 

Crítica de Discurso (ACD), desenvolvida por Norman Fairclough (2001), que se baseia em uma 

percepção da linguagem como parte irredutível da vida social dialeticamente interconectada a 

outros elementos e agentes sociais.  

A expressão ‘Análise Crítica de Discurso’ foi identificada inicialmente em um artigo 

publicado no journal of pragmatics em 1985 (MAGALHÃES, 2005). O uso da palavra crítica 

é explicado pelo pai do método: “crítico implica mostrar conexões e causas que estão ocultas; 

implica também intervenção – por exemplo, fornecendo recursos por meio da mudança para 

aqueles que possam encontrar-se em desvantagem” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 28).  

                                                 
66  Trabalho apresentado no GT 2 – Cidadania e Leitura Crítica da Mídia do X Seminário de Mídia e Cidadania 

(SEMIC) – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 06 a 08 de dezembro de 

2016.  
67 Esse artigo é fruto da dissertação de mestrado defendida pelo autor no PPGCOM/FIC/UFG em fevereiro de 

2016, sob o título “Comunicação, cidadania e saúde pública: Análise Crítica do Discurso midiático sobre o 

Hospital de Urgências de Goiânia” (CIRINO, 2016).  
68 Doutorando em Comunicação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Mestre em Comunicação 

pela Universidade Federal de Goiás (UFG) com mobilidade na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

através do projeto Procad Casadinho (UFG/UFRJ). Publicitário e Gestor de Marketing, com MBA em Gestão de 

Projetos. E-mail: cirino.jaf@gmail.com. 



 
X Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) 
Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

 
160 

 

A partir dos construtos de Van Dijk (2010) verificamos que os Estudos Críticos do 

Discurso (ECD)69 se consolidaram amplamente, sendo que eles se diferenciam dos estudos 

clássicos do discurso, basicamente no seu aspecto social e sua visão crítica voltada ao 

entendimento do discurso para a mudança, como forma de exercício de poder. “O discurso não 

é analisado apenas como um objeto ‘verbal’ autônomo, mas também como uma interação 

situada, como uma prática social ou como um tipo de comunicação numa situação social, 

cultural, histórica ou política” (VAN DIJK, 2010, p. 12).  

Tais estudos foram iniciados com a abordagem da linguística crítica, especialmente com 

um grupo da Universidade de East Anglia, em meados da década de 1970. “O objetivo é 

produzir um método analítico que seja utilizável por pessoas que possam ser, por exemplo, 

historiadores e não especialistas em linguística” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 48). Apesar da 

essência da origem do grupo se assemelhar com o que foi produzido por Fairclough não se 

mantiveram com o foco nas práticas discursivas e sociais, enfatizando principalmente as 

textualidades.  

Na proposta de Van Dijk (2010), não se limitaria a tratar os ECD como método, mas 

como um domínio de práticas acadêmicas, não se figurando no uso de uma só prescrição para 

análise, mas sim utilizaria todas as ferramentas necessárias para a compreensão do objeto em 

foco. Apesar disso, Fairclough (2001) apresenta um método bastante significativo, com um 

roteiro que abarca as diversas faces do discurso analisado. Resende e Ramalho (2006, p. 14) 

ressalta que a essência da ACD é “uma abordagem transdisciplinar [...] por meio do rompimento 

de fronteiras epistemológicas, operacionaliza e transforma tais teorias em favor da abordagem 

sociodiscursiva”.  

A análise crítica do discurso tem um posicionamento voltado para visualizar o micro e 

o macro dentro do objeto estudado, o micro seria o próprio texto e discurso ali emergente, já o 

macro seriam todos os aspectos sociais, de dominação e desigualdade. Segundo Magalhães 

(2005, p. 3), “a ACD oferece uma valiosa contribuição para o debate de questões ligadas ao 

racismo, à discriminação baseada no sexo, ao controle e à manipulação institucional, à 

violência, à identidade institucional, à auto-identidade e à identidade de gênero, à exclusão 

social”. 

                                                 
69 Quando tratar de ECD refere-se aos construtos e pensamento mais amplo de uma visão linguística crítica e social 

abordada por Van Dijk (2010) e ao falar de ACD é especificamente sobre o método criado por Fairclough (2001). 

Essa distinção faz-se necessária, pois apesar das similitudes de pensamentos, existem pontos de distinção entre os 

autores, principalmente aos objetos abordados como tema de seus estudos.  



 
X Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) 
Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

 
161 

 

Algumas das bases dos ECD seriam: estudar as relações de dominação; utilizar-se de 

dados empíricos sobre a situação do dominado; as ações discursivas do grupo dominante podem 

ser evidenciadas como ilegítimas; e podem ser formuladas soluções cabíveis para resolver o 

ponto de tensão entre os grupos sociais. Deixando nítido que os estudos críticos não são neutros, 

mas sim engajados (VAN DIJK, 2010).  

 Dessas discussões emergem perguntas cruciais estabelecidas por Van Dijk (2010, p. 

118): “como os grupos (mais) poderosos controlam o discurso público?; como esse discurso 

controla a mente e a ação dos grupos (menos poderosos) e quais as consequências sociais desse 

controle (como, por exemplo, a desigualdade social)?”. Para Resende e Ramalho (2006, p. 9) o 

“objetivo da análise é justamente mapear as conexões entre relações de poder e recursos 

linguísticos usados em textos”. Aí encontraríamos o caminho para a busca incessante de tentar 

responder as perguntas propostas por Van Dijk (2010).  

 À luz de Van Dijk (2010) verifica-se 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, apesar de alguns fundamentos da sua essência serem evidenciados nos construtos da 

Escola de Frankfurt, corrente teórica a qual permeia e dá base aos estudos desta pesquisa que 

se encontra inserida num projeto macro denominado Rupturas metodológicas para uma leitura 

crítica da mídia e prevê discussões no âmbito da Leitura Crítica, com diversos pensamentos 

críticos e análises dos meios de comunicação. 

Dalmonte (2013, p. 8), ao tratar sobre a ACD, afirma que “o trabalho de análise de textos 

linguísticos é uma tarefa que exige conhecimentos transdisciplinares, pois o discurso é apenas 

uma ‘faceta da vida social’ que dialoga, determina e é determinado constantemente por todas 

as outras”. Para Resende e Ramalho (2006, p. 14) “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”. 

Diferente de alguns métodos científicos, a análise crítica de discurso não espera uma 

neutralidade de seus pesquisadores, pois isso seria utopia. A parcialidade, ou em outros 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; RAMALHO, 2006, 141). Assim, não se espera saciar todos os 

anseios e inquietações dentro do texto analisado, são lançados olhares e apontamentos que mais 
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se destacam para a problemática proposta pela pesquisa, mas longe de almejar o esgotamento 

do objeto estudado, que é amplamente rico e complexo nas imbricações políticas, sociais e 

ideológicas. 

 Fairclough (2001) estabelece 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). O propósito é combinar uma análise linguística com uma teoria 

social, no que Fairclough (2001) chamou de análise tridimensional.  

A análise tridimensional (AT) prevê a investigação do texto, dentro da perspectiva das 

práticas discursivas, e essas, por sua vez, nas práticas sociais (FAIRCLOUGH, 2001).  

 

Tabela 01 – Categorias da análise tridimensional de Fairclough 

Texto Prática Discursiva Prática social 

Controle interacional Interdiscursividade Matriz social do discurso 

Coesão Cadeias intertextuais Ordens de discurso 

Polidez Coerência Efeitos ideológicos e políticos 

Ethos Condições da prática discursiva  

Gramática: transitividade, tema e 

modalidade 

Intertextualidade manifesta 

Significação das palavras  

Criação de palavras 

Metáfora 

Fonte: Quadro criado pelo autor desta pesquisa a partir das categorias apresentadas por Fairclough (2001) 

 

Texto 

Na dimensão do texto, este é dissecado a fim de obter informações que colaboram para 

o entendimento do que é refletido nas práticas discursivas e sociais. O controle interacional 

serve para compreender “as propriedades organizacionais gerais das interações”. Na coesão 

mostra-se “como as orações e os períodos estão conectados no texto”, para a partir disso avaliar 

a disposição do modo retórico. Na análise da polidez são verificadas as estratégias para alcançar 

a polidez e quais são mais usadas, bem como quem mais a utiliza na formação de seus discursos 

dentro dos textos, além de tentar entender os propósitos desta polidez utilizada. Em ethos “o 

objetivo é reunir as diversas características que vão em direção à construção do eu, ou de 

identidades sociais, na amostra”, o que envolve não somente o discurso e o texto analisado, mas 

todo o corpo social ao qual este faz parte (FAIRCLOUGH, 2001, p. 286-287)70. 

                                                 
70 Todas as citações entre aspas nesses tópicos explicativos da análise tridimensional (Texto; Práticas Discursiva; 

Prática Social) são de Fairclough (2001), porém para facilitar a leitura, a referência foi citada apenas ao término 

de cada parágrafo com a identificação das páginas usadas no geral, evitando repetitividade que poderia tornar o 

texto carregado de interrupções.   
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Na gramática é avaliada a transitividade, que tem como função “verificar se tipos de 

processo e participantes particulares estão favorecidos no texto, que escolhas de voz são feitas 

e quão significante é a nominalização dos processos”. Com o tema busca-se compreender se 

“há um padrão discernível na estrutura temática do texto para as escolhas dos temas das 

orações”, respondendo ao questionamento: “qual é a estrutura temática do texto e que 

suposições lhe são subjacentes?” e ainda “os temas marcados são frequentes e, em caso positivo, 

quais são suas motivações?”. Na modalidade almeja-se investigar padrões no texto, nos quesitos 

relações sociais no discurso e controle das representações da realidade, respondendo que tipos 

e características de modalidades são mais frequentes? Subjetivas ou objetivas?  

(FAIRCLOUGH, 2001, p. 287-288). 

Na categoria significado das palavras “a ênfase está nas palavras-chave que têm 

significado cultural geral ou mais local; nas palavras cujos significados são variáveis e 

mutáveis; e no significado potencial de uma palavra”, o que colabora para entender a luta de 

classes, no sentido da hegemonia. Na criação de palavras pretende-se analisar as palavras com 

formação lexical de sentidos criados para servir aos propósitos do texto elaborado, respondendo 

se “o texto contém itens lexicais novos, e em caso positivo, que significado teórico, cultural e 

ideológico eles têm?”. E a categoria metáfora: “as metáforas usadas na amostra discursiva, em 

contraste com as metáforas usadas para sentidos similares em outro lugar” (FAIRCLOUGH, 

2001, p. 288-289). 

 

Prática discursiva 

A prática discursiva é compreendida por Fairclough (2001) em três etapas: produção do 

texto (interdiscursividade e intertextualidade manifesta), consumo do texto (coerência) e 

distribuição do texto (cadeias intertextuais). E também as condições da prática discursiva 

servem para avaliar questões sociais e institucionais.  

Na interdiscursividade o objetivo é “especificar os tipos de discursos que estão 

delineados na amostra discursiva sob análise e como isso é feito”. Já na categoria cadeias 

intertextuais a proposta é tentar “especificar a distribuição de uma amostra discursiva pela 

descrição das cadeias intertextuais das quais participa”, basicamente respondendo à questão: 

“que tipos de transformação essa amostra discursiva sofre?”. Na coerência pretende-se 

“considerar as implicações interpretativas das propriedades intertextuais e interdiscursivas da 

amostra”, atendendo à questão central: “quão heterogêneo e quão ambivalente é o texto para 

um intérprete particular, e consequentemente, quanto de trabalho inferencial é requerido?”.  Já 
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na categoria condições da prática discursiva o objetivo é compreender as práticas sociais da 

concepção do texto e para a qual será consumida, bem como qual o tipo de produtor (se 

individual ou coletivo, os estágios de produção, etc.). Com a intertextualidade manifesta busca-

se a compreensão da colaboração de outros textos explícitos dentro do objeto analisado, 

podendo tratar da representação discursiva (direta ou indireta) e a pressuposição 

(FAIRCLOUGH, 2001, p. 283-285). 

 

Práticas sociais 

A análise das práticas sociais prevê uma perspectiva da ideologia e hegemonia, e como 

o próprio Fairclough (2001) trouxe, é complexo criar categorias que deem conta desta missão.  

Por isso, projetou-se como ideal a análise da matriz social do discurso, que tem como objetivo 

“especificar as relações e as estruturas sociais e hegemônicas que constituem a matriz dessa 

instância particular da prática social e discursiva”. Em ordens de discurso pretende-se 

“especificar o relacionamento da instância da prática social e discursiva com as ordens de 

discurso que ela delineia e os efeitos de reprodução e transformação”.  Na categoria efeitos 

ideológicos e políticos do discurso referem-se exatamente a isto: compreender quais são os 

impactos nos campos ideológicos e políticos provocados por esse discurso analisado. 

(FAIRCLOUGH, 2001, p. 289-290).  

 

Contribuições teórico-metodológicas 

 Durante a execução da pesquisa de mestrado do autor desse artigo, foram desenvolvidas 

ferramentas metodológicas e elucubrações teóricas que contribuem para os estudos que utilizam 

a ACD e a análise tridimensional como referencial conceitual e escopo analítico, que 

apresentamos a seguir.  

 

Quadro de catalogação  

Tendo em vista a não menção de um método voltado a auxiliar a coleta dos dados para 

empreender a análise, optamos por criar um quadro que se estabeleceria como ponto de origem 

aos exames da análise tridimensional. Esse serve como perspectiva de inferências gerais sobre 

o material coletado. Como o foco do pesquisador é a investigação de textos midiáticos em 

veículos impressos, esse quadro ilumina essas questões, mas pode ser adaptado para pesquisas 

em outros tipos de meios de comunicação e até mesmo insumos advindos de outras esferas, 

conforme exigido pelos objetos a serem auscultados.  
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O quadro de catalogação dos textos para organizar as informações foi elaborado, 

essencialmente, utilizando cinco categorias: Identificação, Texto, Imagem, Vozes e Cidadania.  

 

Tabela 02 – Quadro de catalogação das matérias 

IDENTIFICAÇÃO (1) 

CÓD: # Título: 

Veículo: Data: Edição: Página: Editoria: 

Capa: (    ) Sim    (    ) Não Chamada: Autor: 

TEXTO (2) 

 

 

IMAGEM (3) 

Diagramação/Aspectos gráfico-visuais: 

Descrição das imagens da matéria: 

O que ou quem apareceu nas imagens: 

VOZES (4) 

Diretas Indiretas 

  

CIDADANIA (5) 

Menções e sentidos de cidadania: 

 

Fonte: Elaborado pelo autor da pesquisa 

 

 O código serve para identificar e catalogar cada texto para facilitar a menção, a partir da 

ordem da citação no trabalho e do quadro principal com o símbolo “#” antes da numeração, por 

exemplo: #01, #02, etc. A parte da identificação (1) tem o intuito de inserir informações gerais 

sobre o texto coletado, como o título, o veículo, data, edição e página na qual foi publicado, 

bem como em qual editoria, se estava ou não na capa e qual foi a chamada, quem foi o autor 

(se ele está identificado, se não foi indicado: sem autor). A parte do texto (2) é dedicada para a 

transcrição da matéria, identificando e enumerando cada uma das linhas para análise, facilitando 

o entendimento quando da leitura do material. 

 Na parte da imagem (3) consta a diagramação, local para descrever aspectos de 

localização da matéria na página e elementos gráficos, a descrição das imagens presentes na 

matéria, compreendendo-as como parte integrante do texto, de forma que também possam ser 

lidas para verificar os sentidos atribuídos, além disso, demonstrar quem ou o que aparece nas 

imagens para entender quais imagens são apresentadas para formar a imagem principal do 

objeto estudado. Na parte das vozes (4) foram identificadas as vozes diretas e indiretas, para 

demonstrar quem tem mais fala nos textos, se a população ou órgãos/instituições oficiais. Já na 

parte da cidadania (5) o intuito foi o de alicerçar a pesquisa com o embasamento do estudo da 

forma como a cidadania é expressa nas notícias, citando a menção (caso existisse) e o sentido 
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atribuído diretamente, na concepção do pesquisador, e que pode ser adaptado para questões 

específicas de cada objeto analisado.  

 

Linha de tendência discursiva 

A palavra tendência aqui utilizada não se refere diretamente ao estudo matemático da 

tendência calculada por meio de fórmulas específicas, mas sim para a necessidade de visualizar 

graficamente qual o enquadramento tendencial em cada um dos marcos temporais definidos. O 

importante, nesse caso, é conseguir criar um parâmetro referencial numérico (relacionado a 

questões qualitativas) que dê conta dos textos coletados. Servem tanto para a análise de 

qualquer tamanho de amostra, desde que todos os elementos sejam identificados com seus 

números e posteriormente agrupados conforme a necessidade da pesquisa, seja por tempo, por 

veículo etc. Aqui, nesse caso, poderíamos também analisar não por barras/linhas de veículos e 

sim pelos anos/momentos, o que proporcionaria uma outra visão, mostrando a tendência desses 

discursos ao longo dos anos. Nasce para ser um método puramente exploratório de caráter 

qualitativo, porém pode ser utilizado para pesquisas que utilizem a análise de conteúdo, em 

amostras maiores, classificando o material coletado ao decorrer da execução dos gabaritos.  

Colocando os textos coletados em uma linha do tempo torna-se possível separar 

momentos associados aos períodos, que proporcionam visualizar uma “linha de tendência 

discursiva” para o discurso. Esse método foi criado com pressupostos de uma Escala de Likert 

(LIKERT, 1932), principalmente no que tange ao definir uma escala com pontos negativos até 

positivos que demonstram, nesse aplicação, a atitude do veículo e do produtor dominante. 

Para entendimento dessa ferramenta, apresentamos, como exemplo, o estudo realizado 

anteriormente (CIRINO, 2016) sobre saúde pública. A base dessa ferramenta é criar um 

parâmetro referencial numérico de acordo com a perspectiva específica do objeto a ser 

pesquisado. Atribuímos um referencial numérico de 1 a 5 para cada texto, sendo nesse exemplo, 

1 - saúde pública caótica, 2 - saúde pública ineficiente, 3 - saúde pública em melhoria, 4 - saúde 

pública em funcionamento, 5 - saúde pública eficiente e com qualidade.  

 

Tabela 03 – Parâmetro de referencial numérico para linha de tendência discursiva 

Ano Textos Veículo A Ano Textos Veículo B 

2010 #1 2 2010 #3 3 

2010 #2 1 2010 #4 3 

2012 #5 2 2012 #7 4 
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2012 #6 3 2012 #8 4 

2014 #9 4 2014 #11 5 

2014 #10 4 2014 #12 5 

Fonte: elaborado pelo autor da pesquisa. 

 

Esse é um método desenvolvido para demonstrar a tendência do teor discursivo de cada 

um dos textos. Como essa coleta que nos serve de exemplo foi realizada contemplando dois 

textos por ano, em três anos distintos, tivemos seis pontos por cada linha, conforme a figura 01, 

dividido por barras de tendência para cada veículo. 

 

 

  

Figura 01 – Linha de tendência discursiva 

Fonte: método elaborado pelo autor da pesquisa. 

 

A linha do verde, primeira de baixo para cima, apresenta a tendência discursiva do 

“Veículo A”, que ao decorrer da amostra apresentou uma significativa mudança de 

enquadramento, saindo de “saúde pública caótica” e “saúde pública ineficiente” até chegar em 

“saúde pública em funcionamento”. Já o “Veículo B”, com a linha azul, demonstra certa 

constância nos primeiros anos e depois uma subida diretamente para a “saúde pública eficiente 

e com qualidade”.  

Reconhece-se as limitações desse método, tendo em vista que o discurso e a linguagem 

não são uma ciência exata em que possa atribuir um valor quantitativo, até porque isso seria 

considerar que ambos possuem a mesma força/poder ideológico, de abrangência, e sabemos 

que a mais completa linha de tendência discursiva seria a partir de todos os discursos midiáticos 
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e representações sociais, pessoas, instituições e demais questões no entorno do objeto, o que 

seria inviável.  

Devido a isso, esse recorte viabiliza a análise e proporciona um olhar, que embora 

redutivo, é sinalizador do complexo discurso macro sobre o tema. Salientando essa limitação, 

pretende-se reafirmar a real intenção desse método: expor, através dos dados coletados, a 

tendência do discurso conforme os parâmetros estabelecidos pelo pesquisador para a 

compreensão dos dois discursos, jamais visando uma compreensão quantitativa, mas sim 

qualitativa através de suportes visuais que possam auxiliar nesse entendimento.  

 

Matriz das formas de poder 

 Fairclough (2001) institui a Matriz Social do Discurso como uma de suas categorias de 

análise, porém não a instrumentaliza. O interesse dessa categoria é estabelecer as relações das 

estruturas sociais inerentes à amostra e como elas estão dispostas na sociedade, bem como seus 

aspectos hegemônicos que compõem o que Fairclough (2001) convencionou chamar de matriz 

social do discurso, discutindo, inclusive, como essas relações estabelecidas podem ser 

caracterizadas e que tipo de resultados são obtidos com tal discurso.  

 Com as delimitações das formas de poder elucidadas por Thompson (2011), podemos 

analisar as diferenças de poder exercidos por cada uma das partes estudadas, conforme figura 

02.   

 

 

Figura 02 – Matriz das formas de poder 

Fonte: elaborado pelo autor da pesquisa com base nas concepções das formas de poder de Thompson (2011) 

 

•Elemento F

•Elemento G

•Elemento E

•Elemento C

•Elemento D

•Elemento A

•Elemento B

Poder 
econômico

Poder 
político

Poder 
coercitivo

Poder 
simbólico
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 Essa matriz das formas de poder foi elaborada pelo autor da pesquisa a partir das 

categorias do exercício de poder trazidos por Thompson (2011): poder econômico, poder 

político, poder simbólico e poder coercitivo. A intenção dessa matriz é destacar os principais 

agentes dentro de cada forma de poder para que se possa compreendê-los dentro de suas 

respectivas dimensões de influência e imposição na sociedade. Essa representação gráfica 

demonstra as quatro perspectivas do poder, auxiliando na discussão dos elementos que se 

relacionam com cada um deles.  

 O trabalho do pesquisador é elencar corretamente, por ordem de relevância, cada um 

dos elementos inerentes aos poderes e como eles se contrabalanceiam nessa matriz. Cada novo 

elemento carrega consigo suas características de exercício de poder e referem-se especialmente 

ao cenário em que são contextualizados, não cabendo extrapolações macro de temas para 

diversas áreas da vida. Nem todas as formas de poder precisam, necessariamente, possuir 

elementos à depender do tipo de corpus pesquisado.  

 

Mutação discursiva circular 

Em uma perspectiva mais teórico-conceitual, avançamos para a discussão da mutação 

discursiva circular. A arquitetura social do mundo em que vivemos é concebida essencialmente 

pela prática recorrente da renovação discursiva. Novos conceitos, olhares e perspectivas são 

apresentadas diariamente, algumas com força suficiente para ocasionar reais alterações em 

curto e longo prazo, e outras somente desaparecem, seja por não encontrarem eco na sociedade 

ou por não terem se fortificado em todos os aspectos da concepção do discurso. Reflexões 

cruciais em uma sociedade em que o poder simbólico tornou-se a principal arma para 

dominação da população. 

Um dos motes inquietadores da dissertação que deu origem a esse estudo foi investigar 

de que forma as notícias, textos por essência, podem promover uma alteração na prática 

discursiva e prática social, ocasionando em um novo discurso sobre determinado objeto. Ao 

encerrar o roteiro científico empreendido, pairava ainda um véu a ser descortinado, ampliando 

a representação visual e teórica da tridimensionalidade do discurso. Por intentar contribuir com 

um novo ângulo que possa iluminar os caminhos para descobertas nessa lacuna, geramos o 

conceito da Mutação Discursiva Circular. 

 Utilizamos o termo mutação, do latim mutatione, pela necessidade de assumir um 

aspecto mais profundo da alteração, demonstrando um discurso que não passou apenas por uma 

mudança superficial, mas sim que sofreu uma mutação em sua essência. Por meio desse aporte, 
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imbricam-se esses conceitos para elaborarmos a premissa circular da mutação discursiva, sem, 

tampouco, perder a visão tridimensional do discurso da Análise Crítica de Discurso, crucial 

para garantir que seja visualizado um cenário de alteração ideológica. 

Tratamos na pesquisa basicamente do discurso como unidade condensadora de 

ideologias, especificamente o discurso midiático, a partir do conteúdo jornalístico, que 

proporcionou um olhar ímpar para elucubrar sobre a mutação discursiva em uma perspectiva 

circular, assumindo que as dimensões textual, discursiva e social tornam-se engrenagens de um 

complexo ideológico, se movimentando infinitas vezes, ora impulsionado por um novo texto, 

ora por uma nova prática discursiva, ou mesmo devido a uma ocorrência no mundo social.  

Diversas forças podem intervir em cada uma das interfaces do conceito ideológico, mas 

todas elas possuem em comum a centralidade de participação do ser humano como executor e 

receptor final do produto discursivo engendrado, tendo em vista que a ressignificação de signos 

só fazem sentido a partir do contexto do interpretante, ou seja, só é perceptível, compreendido 

e passível de análise por aquele que está envolto dos saberes indispensáveis para realizar tal 

ação. 

 Ampliando a compreensão da visão de circularidade, sugere-se o seguinte esquema: 

 

 

Figura 03 –Mutação Discursiva Circular 

Fonte: Elaborado pelo autor da pesquisa 

 

 Essa sugestão de vislumbrar o modelo tridimensional também em um formato circular 

deve-se principalmente à necessidade de facilitar o entendimento das mudanças sociais que 

ocorrem em um dos pontos do círculo - sem que possa ser visto como uma linha - a roda gira 

conforme o impulso vindo de alguma das partes, ao mesmo tempo com todas elas inter-
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Prática 
Discursiva

Prática 
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relacionadas (como se vê ao centro da figura). O fato de ser um círculo que deveria representar 

a tridimensionalidade também seria uma diminuição desta representação, apesar dessa 

representação ser complementar à primeira difundida há algumas décadas.  Por isso ao 

visualizar essa figura circular deve-se ter em mente que são três dimensões sobrepostas e 

imbricadas, não divisíveis e inseparáveis. Para se analisar um objeto na visão da ACD o 

pesquisador deverá investigar cada uma das dimensões, entendendo-as de forma integrada, mas, 

que para o estudo, elas precisam ser visualizadas separadamente em um momento inicial e 

depois vistas no conjunto.  

 Outro aspecto relevante para a questão da circularidade das dimensões é que para 

entender o discurso, por exemplo, em que parte ele foi modificado, é preciso saber que em 

qualquer uma das dimensões pode ter acontecido uma ruptura, seja de conceitos ou padrões, no 

qual a partir dali a mudança é ocasionada. Podemos pensar que em algum momento a concepção 

sobre determinado assunto era X, e que ocorreu uma mudança na prática social sobre este 

assunto transformando-o em Y, logo os textos que serão publicados sobre ele, ou as conversas, 

trarão os aspectos de Y que era X, ressignificando ambos e trazendo para a prática discursiva 

um elemento Z, que irá novamente para a prática social, continuando o círculo infinito da 

mutação, que não ocorre de um dia para o outro, são mudanças que exigem esforço para que 

ocorram, quando realmente ocorrem, pois o que também pode acontecer são sobreposições de 

posicionamentos aos já existentes, impregnados na sociedade.  

Essa elucubração é para demonstrar que não é possível saber exatamente em que parte 

a mutação se iniciou, mas pequenos rastros dessa mudança quando há um esforço de 

reposicionamento podem ser identificados ao perceber que em uma das dimensões o discurso é 

um e em outra dimensão significa outra coisa, por exemplo quando prática social e realidade 

midiática se diferem em alguns aspectos, como em alguns casos se tenta mudar a imagem que 

a sociedade tem sobre determinado produto/serviço/pessoa, o discurso nem sempre corresponde 

ao que se estabelece na prática social, ao menos não no momento imediato.  

Em outros termos, se ocorre uma mudança no âmbito da prática social, porém que 

encontra resistência para sua difusão na mídia devido a interferir nos interesses políticos e 

ideológicos, provavelmente terá dificuldade para impulsionar a engrenagem textual, que por 

sua vez daria o movimento necessário para a nova prática discursiva. Pressupõe-se que a 

verdadeira mutação discursiva só obtém efetividade quando há modificação no cerne do 

discurso, necessitando que as engrenagens das dimensões girem completamente, 
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proporcionando uma construção tridimensional (textual, discursiva e social), por meio desse 

movimento circular de renovação do discurso. 

Os veículos de comunicação conseguem dar visibilidade para os temas, espalhar e 

difundir novos textos, mas, em geral, somente quando os conceitos perpassam para a dimensão 

da prática discursiva, e encontram terreno fértil promissor na prática social, é que há uma efetiva 

mutação do discurso.  

 

Considerações 

Dentre os resultados da dissertação de mestrado, elencam-se essas contribuições teórico-

metodológicas como as mais relevantes, pois demonstram preenchimentos de algumas lacunas 

na perspectiva da ACD e ao mesmo tempo propõem novos olhares para a mesma estrutura já 

concebida brilhantemente por Fairclough (2001). Além disso, refletem a caminhada 

empreendida pelo pesquisador e como encontrou formas de atender às diretrizes da análise, com 

adequações exigidas pelo corpus específico de sua investigação.  

Criamos uma forma de catalogação dos dados servindo como uma primeira análise para 

inferências iniciais, trazendo aportes metodológicos que coadunavam com os conceitos 

buscados pelo pai da análise crítica, mas sem fugir do seu escopo principal – social e discursiva.  

Ao decorrer da análise desenvolvemos a linha de tendência discursiva, responsável por 

estabelecer o “tom” e a tendência para uma visualização mais ampla dos temas discutidos. Outra 

questão foi firmar a “cidadania” como um ponto de análise dentro dos textos e discursos 

jornalísticos, promovendo a característica socialmente engajada do produto científico, na busca 

de soluções para a melhoria da indústria midiática.  

Incluir efetivamente tópicos para a investigação e descrição dos aspectos gráfico-visuais 

dos textos também trouxe um novo aporte para a metodologia, aliando a análise verbal com a 

não verbal, através dos signos figurativos apresentados em cada uma das notícias. A matriz de 

formas de poder foi criada para atingir o objetivo específico de desvelar as formas de poder 

inerentes a essa prática discursiva, servindo como meio prático de explicitar as relações de 

poder, nas quatro formas estabelecidas por Thompson (2011), atendendo a necessidade da 

categoria “Matriz social do discurso” de Fairclough (2001) dentro da análise da prática social. 

Essas contribuições aliaram novos métodos que se aderem e acoplam na ACD, mas que trazem 

pressupostos de uma leitura crítica da mídia e até mesmo de uma análise de conteúdo – por 

meio da ficha de catalogação dos dados, convergindo na criação de novas perspectivas para 

metodologias de análise de textos/discursos midiáticos. 
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Resumo 

Compreender as distorções sistemáticas da comunicação em diferentes textos de veículos 

jornalísticos sobre a Operação “Lava Jato” é o objetivo deste trabalho, cujo problema questiona 

como a falsa ideia de objetividade atua nos meios, condicionando ideologicamente as suas 

políticas editoriais e distorcendo as diferentes formações discursivas articuladora dos discursos 

distintos. Para tanto, lança-se mão dos sites Vi o Mundo e G1, acompanhados diariamente na 

primeira semana da 14ª fase da Lava Jato, do dia 19 a 25 de junho de 2015. Ao todo, 76 matérias 

foram analisadas. A pesquisa confirmou a hipótese de que cada veículo pertence a uma 

formação discursiva, cada qual procurando selecionar certos enunciados e silenciar outros para 

estrategicamente gerar determinados sentidos. A revisão de literatura está ancorada em 

Foucault, Orlandi, Maingueneau, Bourdieu, Motta, Althusser e Eagleton.  

 

Palavras-chave: narrativas jornalísticas; discurso; silenciamento; formação discursiva; 

ideologia. 

 

 

Introdução 

A descrença nos representantes dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário tem se 

intensificado nos últimos anos no Brasil. Fala-se em crise de representação política ou mesmo 

fim da esquerda, em paralelo, observa-se uma avalanche de notícias nos mais variados meios 

de comunicação sobre os esquemas de corrupção em todas as esferas políticas. Qual a 

responsabilidade da imprensa nisto? Como a falsa ideia de objetividade e imparcialidade atua 

nos meios pertencentes às diferentes formações discursivas? A partir de tais questionamentos, 

esse artigo objetiva compreender as limitações discursivas nos diferentes textos jornalísticos 

sobre a investigação denominada pelo Ministério Público Federal, “Lava Jato”.  

Este texto é resultado de uma pesquisa empírica sobre a referida temática nos sites 

jornalísticos G1 e Vi o Mundo, além do site do Ministério Público Federal74. As reportagens 

divulgadas no período de 19 a 25 de junho foram reunidas em uma planilha de forma categórica, 
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procurando distinguir a fonte, a personagem, o narrador e os recursos utilizados para descrever 

o texto, a exemplo de vídeo e foto. A escolha desse período de tempo se deve ao início da 14ª 

fase da operação Lava Jato, denominada “Erga Omnes”, uma expressão latina do direito cujo 

significado é que a lei deve atingir a todos. Neste momento da investigação, houve a prisão de 

representantes das maiores construtoras do país, a Norberto Odebrecht e a Andrade Gutierrez. 

Com base no modelo de análise pragmática da narrativa jornalística de Luiz Gonzaga Motta 

(2005), foi possível desconstruir a reportagem para posteriormente reconstruí-la e, assim, 

identificar seus elos. 

Ao final da pesquisa, confirmamos a seguinte hipótese: os discursos nos sites 

jornalísticos são antagônicos devido às distintas formações discursivas de cada veículo e há 

limites evidentes em suas narrativas por conta da política do silêncio constitutivo (ORLANDI, 

2007). 

Este silenciamento pode ser identificado como uma forma de enquadrar, de incluir 

determinados aspectos e excluir outros. Tal situação pode ser explicada pela formação 

ideológica. A ideologia pode atuar como uma forma de violência simbólica sobre os indivíduos 

(BOURDIEU, 2003), em se tratando do jornalismo, torna-se imprescindível que suas diversas 

faces, presentes na materialidade dos discursos (FOUCAULT, 1971), sejam reveladas em prol 

de uma evolução da consciência cidadã do que é coletivo (HABERMAS, 1986). 

 

O discurso nas narrativas jornalísticas 

A narrativa está atrelada ao jornalismo desde os primórdios da atividade jornalística, 

passando por várias fases, entre elas: publicista, educativa, sensacionalista e testemunhal  

(LAGE, 2006). Mesmo separando as fases por décadas (LAGE, 2006), percebe-se que nenhuma 

delas pode ser vista como estática. Ainda se veem indícios de todas elas no século atual. 

Quando se diz que a atividade do jornalismo é a narração, isso significa que é possível 

contar uma história, relatar um fato ou acontecimento sob diferentes perspectivas. A versão 

exposta é apenas uma possibilidade dentre tantas outras existentes. Luiz Gonzaga Motta (2005) 

argumenta que o exercício da análise da narrativa jornalística deve enfatizar a versão, e não a 

história. No mesmo sentido, Mieke Bal (1998) acrescenta que a narrativa não é a história: “a 

afirmação de que o texto narrativo é aquele em que se relata uma história, implica que o texto 

não é a história” (BAL, 1998, p. 13).  

O fato é que o jornalismo construiu alguns padrões de narração; entre eles os conceitos 

de objetividade e veracidade, para camuflar as intencionalidades e agir no âmbito ideológico. 
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“O jornalista é, por natureza, um narrador discreto. Utiliza recursos de linguagem que procuram 

camuflar seu papel como narrador, apagar a sua mediação. É um narrador que nega até o limite 

a narração. Finge que não narra, apaga a sua presença” (MOTTA, 2005, p. 8-9). Motta (2005) 

acrescenta que nenhuma narrativa é ingênua. Portanto, cabe ao analista identificar as intenções 

do autor, a forma como constrói o enredo, como direciona fontes e como mistifica personagens. 

Esses são alguns exemplos de como a verdade é construída. 

 

As citações frequentes, por exemplo, conferem veracidade. São utilizadas para 

dar a impressão de que são as pessoas reais que falam, que o jornalista não 

está intervindo. (...) As citações encobrem muito bem a subjetividade porque 

o leitor supõe que elas reproduzem literalmente o que a fonte disse e quis 

destacar. (...) Dissimulam a mediação. (MOTTA, 2005, p. 10) 

 

Entender o jogo da dissimulação por meio da análise dos enunciados, de modo a 

identificar posições ideológicas, não deve se dá fora do contexto, segundo Eagleton (1997).  

 

Não se pode decidir se um enunciado é ideológico ou não examinando-o 

isoladamente de seu contexto discursivo, assim como não se pode decidir, da 

mesma maneira, se um fragmento de escrita é uma obra de arte literária. A 

ideologia tem mais a ver com a questão de quem está falando o quê, com quem 

e com que finalidade do que com as propriedades linguísticas inerentes de um 

pronunciamento. (EAGLETON, 1997, p. 22)  

 

Historicamente, a grande imprensa se utilizou do discurso de veracidade para, 

ideologicamente, não colocar de forma autêntica os conteúdos pautados pelo público (MOTTA, 

2005). Havia agendamento de informações de interesses políticos e empresariais, e editores que 

exerciam a função de portão (gatekeeper) dos conteúdos  (WOLF, 2003).  

 

Formação Discursiva 

A temática política é polêmica em qualquer tempo, mas quando se trata de períodos de 

crise ou de eleição, percebemos que a discussão é intensificada. A população discute mais sobre 

o assunto, mesmo não sendo de forma aprofundada; e a mídia dá espaço ao debate, elegendo, 

claro, a linha editorial que deseja seguir. Na efervescência dessas discussões, há muitas 

personagens envolvidas e um grande número de fontes. E é nesse cenário que a luta pela melhor 

e/ou verdadeira retórica se estabelece. 

A dualidade entre direita e esquerda é evidente nos veículos de comunicação. De um 

lado, a mídia chamada de tradicional, “de direita”, acusada de defender os interesses 
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empresariais e das pessoas de linha conservadora. Do outro lado, uma mídia alternativa àquela, 

chamada “de esquerda”, apontada como defensora dos coletivos e dos movimentos sociais. 

Como viver com tais dilemas é o grande desafio para quem acredita que a mídia é comprometida 

com a verdade dos fatos. 

O direito à informação é uma garantia mencionada na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos: “todo o indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o 

direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem 

consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão” (Art. 19). 

Esse trecho se refere ao artigo 19 dessa Declaração. Mas podemos considerar que tais fronteiras 

podem ser análogas ao silenciamento direcionado pela formação discursiva.  

O compromisso com a verdade dos fatos é matéria fundamental do jornalismo: “a 

produção e a divulgação da informação devem se pautar pela veracidade e ter por finalidade o 

interesse público” (Código de ética dos jornalistas brasileiros). No entanto, entende-se que 

através dos possíveis enquadramentos, os interesses particulares podem distorcer os fatos 

trazendo prejuízos para as partes envolvidas e para o público.  

Ainda, como a parcialidade deve ser evitada, é comum vermos diversos grupos de mídia 

se dizerem imparciais e apontarem para outros como parciais, indo ao encontro do que 

Althusser destaca: 

 

É preciso estar fora da ideologia, isto é, no conhecimento científico, para 

poder dizer: estou na ideologia (caso excepcional) ou (caso geral): estava na 

ideologia. É sabido que a acusação de se estar na ideologia só é feita 

relativamente aos outros, e nunca relativamente ao próprio (a menos que se 

seja verdadeiramente spinozista ou marxista, o que neste ponto corresponde 

exactamente à mesma posição) (ALTHUSSER, 1974, p. 101). 

 

A ideologia e sua formação ideológica orientam à formação discursiva. Podemos dizer 

que há uma formação discursiva, segundo Foucault, quando conseguimos perceber uma 

regularidade de enunciados cujas temáticas, funcionamentos, ordenamento e dispersão se 

assemelham (FOUCAULT, 1984). 

 

Uma formação discursiva não desempenha, pois, o papel de uma figura que 

para o tempo e o congela por décadas ou séculos: ela determina uma 

regularidade própria de processos temporais; coloca o princípio de articulação 

entre uma série de acontecimentos discursivos e outras séries de 

acontecimentos, transformações, mutações e processos. Não se trata de uma 
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forma intemporal, mas de um esquema de correspondência entre diversas 

séries temporais. (FOUCAULT, 1984) 

 

Diante de tais características, entendemos os veículos aqui analisados como 

pertencentes a diferentes formações discursivas. Já que a formação discursiva orienta a 

construção de um conjunto de enunciados ou o que chamamos de discurso. 

 

Silenciamento 

Acrescentando ao dito discursivo de Foucault, Eni Orlandi se debruça nas formas do 

silêncio para entender o não-dito. A autora aborda duas possibilidades de silêncio, a primeira 

relacionada ao silêncio fundador, ou seja, ao silêncio em seu sentido filosófico, ao silêncio 

anterior a palavra, ao silêncio como inerente ao ser humano assim como a linguagem, o qual 

não é vazio, possui sentido. A segunda forma é a política do silêncio, dividida entre “silêncio 

local” relacionado ao interdito, ao “proibido dizer”, censurado, comum, por exemplo, em 

épocas de ditadura; e o “silêncio constitutivo” pertinente ao silenciamento, ao poder-dizer, ao 

não dizer para significar (ORLANDI, 2007, p. 73). 

 

Determinado pelo caráter do silêncio, o silêncio constitutivo pertence à 

própria ordem de produção do sentido e preside qualquer produção de 

linguagem. Representa a política do silêncio como um efeito de discurso que 

instala o anti-implícito: se diz “x” para não (deixar) dizer “y”, este sendo o 

sentido a se descartar do dito. É o não-dito necessariamente excluído. Por aí 

se apagam os sentidos que se quer evitar, sentidos que poderiam instalar o 

trabalho significativo de uma “outra” formação discursiva, uma “outra” região 

de sentidos. O silêncio trabalha assim os limites das formações discursivas, 

determinando consequentemente os limites do dizer. (ORLANDI, 2007, p. 73-

74) 

 

Neste sentido, a autora também argumenta que quando falamos algo, direcionamos o 

sentido, “apagamos necessariamente outros sentidos possíveis, mas indesejáveis, em uma 

situação discursiva dada” (p. 73). Ao encontro desta, Dominique Maingueneau ao falar sobre a 

interincompreensão na polêmica, por não abrir espaço para o discurso do outro, coloca que no 

discurso há semas “positivos” e “negativos”, respectivamente, reivindicados e rejeitados 

(MAINGUENEAU, 2008, p. 99-100). O autor acrescenta: “como se vê, a formação discursiva 

não define somente um universo de sentido próprio, ela define igualmente seu modo de 

coexistência com outros discursos” (MAINGUENEAU, 2008, p. 106). 

Portanto, os limites do discurso são orientados pela formação discursiva. 
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No jornalismo, é preciso levar em consideração a formação discursiva de cada 

materialidade discursiva. Dessa forma, é pertinente ressaltar o que Habermas (1984) enfatiza 

sobre a colaboração do jornalismo na apresentação de temas diversos que merecem ser 

debatidos no espaço público, a fim de que se possa provocar alguma mudança social ou 

contribuir com a sociedade civil na construção da opinião pública. A discussão pública e aberta 

pode levar a uma tematização, sensibilidade política para que algumas providências sejam 

tomadas por parte dos governantes. 

 

Análise 

A operação Lava Jato teve início em março de 2014, com a prisão do doleiro Alberto 

Youssef e o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa; ambos condenados 

por lavagem de dinheiro e organização criminosa. O esquema utilizava um posto de gasolina, 

em Brasília, para pagamento e recebimento de dinheiro ilícito oriundo do desvio de recursos da 

estatal brasileira, Petrobras.  

A Polícia Federal começou a investigar Alberto Youssef por conta de remessas ilegais 

ao exterior, o qual foi associado a Paulo Roberto Costa após esse ter ganhado um carro no valor 

de R$ 250 mil do doleiro Youssef. A operação resultou na condenação de políticos, 

empresários, funcionários públicos, doleiros e civis. 

No dia 19, a 14ª fase foi iniciada com a prisão dos presidentes das empreiteiras 

Odebrecht e Andrade Gutierrez, além de mais 10 pessoas ligadas as mesmas. O dia 25, último 

dia de coleta, foi marcado pelos primeiros desdobramentos, em que o presidente da Odebrecht, 

Marcelo Odebrecht, entrou com um pedido de liberdade por meio de seus advogados. Na noite 

do dia 24, três dos presos temporários foram soltos. Apenas um deles se transformou de regime 

temporário para regime preventivo.  

Durante o período indicado, foram coletadas 67 matérias do G1 e sete do Vi o Mundo, 

com diversas personagens e fontes envolvidas. Aqui, faremos referência apenas ao conteúdo 

pertinente à pesquisa, procurando envolver alguns elementos fundamentais na narrativa 

jornalística a exemplo de fontes, personagens, narrador e recurso como foto ou vídeo. Este 

último, analisamos apenas a quantidade. No G1, observamos 53 imagens e 28 vídeos, entre 

reportagem e falas do delegado da Polícia Federal e procurador; já no Vi o Mundo, são 12 

imagens. 
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Vi o Mundo 

Esse site tem o slogan “o que você não vê na mídia” e possui um tipo de linha editorial 

explicitamente opinativa, cujo cunho é de esquerda. No período de análise, vimos no site o 

artigo de opinião desenvolvido pelo senador Requião, falando sobre o “pré-sal”. O autor 

contesta o desejo de senadores como José Serra de democratizar o petróleo encontrado naquela 

área para petrolíferas estrangeiras.  

O site é alimentado por matérias de outros sites, sejam da grande mídia ou da mídia 

alternativa. A primeira matéria do G1, do dia 19, sobre a deflagração da operação Lava Jato é 

veiculada pelo Vi o Mundo, sem alterações, apenas não incluindo fotos ou vídeo. Em seguida, 

deu espaço à reportagem da Agência Estado, dando ênfase à defesa dos investigados. Há no 

texto a imagem da nota à imprensa da Odebrecht.  

 

Em comunicado publicado nesta segunda-feira (22) nos principais jornais do 

país, a Odebrecht, investigada pela operação Lava Jato, nega ter participado 

de qualquer cartel. “Não há cartel num processo de contratação inteiramente 

controlado pelos contratantes, como ocorre com a Petrobras, onde a mesma 

sempre definiu seus próprios orçamentos e critérios de avaliação técnico-

financeiro e de performance.”(VI O MUNDO, 2015) 

 

O trecho da reportagem que envolve a fala de representantes da personagem Odebrecht 

deixa claro que não há possibilidade de haver crime, já que a Petrobras controla os contratos. 

Além de reportagens da grande mídia, há artigos de opinião oriundos de outros sites de 

linha editorial de esquerda, conforme veremos alguns exemplos a seguir.  

Como abordado anteriormente, o dito se destaca de acordo com a formação discursiva. 

Tal afirmação explica o fato de o juiz que julga a Lava Jato em primeira instância, Sérgio Moro, 

ser visto como herói por alguns grupos de mídia ou como vilão para outros. A título de 

ilustração, analisaremos o conjunto de enunciados escrito por Fernando Brito, no site Tijolaço. 

 

Depois da Odebrecht, a Andrade Gutierrez e a OAS dão sinais de que também 

vão reagir à ofensiva do juiz Sérgio Moro. E a OAS, por seus advogados, 

endureceu jogo, chamando Moro de “justiceiro” e parcial; os advogados 

também acusaram os procuradores de usar “provas ilícitas” e a criação de um 

cenário de “condenação antecipada” para os cinco executivos da empresa que 

são réus, segundo a Folha. (VI O MUNDO, 2015) 

 

Os termos “justiceiro” e parcial procuram dar uma conotação negativa à ação do juiz e 

traz à tona o sentido de que as empreiteiras são inocentes e o juiz é culpado. Apesar de incluir 

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/06/1646914-defesa-da-oas-chama-juiz-sergio-moro-de-justiceiro.shtml
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a palavra réu na citação, toda a construção de sentidos anteriormente, leva-nos a crer que há 

injustiça no processo. 

No período de análise, o Vi o Mundo também incluiu o texto de Paulo Moreira Leite em 

seu blog.  

 

A ideia de que a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva será a próxima etapa da 

Operação Lava Jato encontra-se em todas as mentes. O que falta para a prisão 

de Lula, pergunta-se, depois da absurda prisão do presidente da maior 

empreiteira brasileira? Simples: falta reagir. Falta deixar claro que toda 

iniciativa para colocar Lula atrás das grades vai além de toda decência e 

representa um ataque inaceitável à liberdade e à democracia. (VI O MUNDO, 

2015) 

 

Em defesa do ex-presidente da república, o jornalista Paulo Moreira Leite afirma que a 

ameaça de prisão de Lula é “um ataque inaceitável à liberdade e a democracia”. 

 

Site G1 

Enquanto do lado de uma formação discursiva encontramos a construção de uma 

personagem vilã, no caso do juiz Sérgio Moro; do lado da outra formação discursiva, essa 

personagem é vista como herói.  

 

A Polícia Federal (PF) entregou à Justiça uma cópia de um bilhete de Marcelo 

Odebrecht para seus advogados, no qual ele pede para "destruir e-mail 

sondas". O presidente da Odebrecht está preso preventivamente na 

carceragem da PF, em Curitiba, desde o dia 19 de junho. Ele é suspeito de 

participar do esquema de corrupção da Petrobras. Esse e-mail sobre sondas foi 

considerado pelo juiz federal Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava 

Jato na primeira instância, como uma das provas da participação da Odebrecht 

em cartel. (G1, 2015)  
 

A fala de Moro é considerada como referencial de “verdade”, o que nos remonta a 

discussão de Foucault (1996) no livro a Ordem do Discurso sobre como atua a falsa ideia de 

verdade. Segundo esse autor (1996), a construção do ideal de verdade é utilizada para camuflar 

a própria verdade. Para tanto, pega-se depoimentos de fontes denominadas de oficiais, pessoas 

cuja história social formou um enquadramento de veracidade e de justiça. Outro exemplo é a 

matéria em que o delegado afirma que todos serão indiciados cujo título é “‘todos serão 

indiciados’, diz PF sobre presos da 14ª fase da Lava Jato”. 
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A relação de heroísmo é estendida para personagens como Alberto Youssef e Paulo 

Roberto Costa, apesar das divergências em seus discursos. Com o título “Acareação de 

delatores termina com ‘uma convergência’, dizem defesas”, a matéria legitima a fala dos 

delatores Youssef e Paulo Roberto Costa. Nela, tendemos a entender que houve semelhança 

nos discursos de ambos sobre as questões levantadas pela investigação. No interior da matéria, 

observamos que houve literalmente apenas “uma” convergência nos discursos, pois o restante 

das perguntas tiveram respostas diferentes.  

Outro exemplo é a declaração de Paulo Roberto sobre o pagamento de propina. O título 

da matéria expressa “Odebrecht pagava propina a cada 2 meses, diz ex-diretor da Petrobras”, a 

frase é afirmativa e nos conduz a concluir que se o ex-diretor disse que a Odebrecht pagava 

propina, é por que sim, ela pagava propina. Não entendemos como suposição, mas como 

afirmação. Tal discussão vai ao encontro do pensamento de Austin (1990) em seu livro 

“Quando dizer é fazer”, em que justifica a linguagem como ação. Para Austin (1990), os 

enunciados possuem um poder concreto. 

O restante das personagens envolvidas possui uma relação de criminalização, a exemplo 

da matéria que abre espaço a um texto da BBC sobre a prisão dos presidentes das empreiteiras 

nos principais jornais internacionais, chamados de “magnatas”.  

 

O WSJ disse que, apesar dos efeitos negativos, o escândalo revelado pela 

operação Lava Jato fez com que "polícia e órgãos judiciais emergissem como 

instituições independentes em uma nação onde ricos e poderosos escaparam 

de punições por muito tempo.""[O nome da operação] foi aparentemente uma 

mensagem de que o país está tentando acabar com sua autodenominada cultura 

de impunidade, em que ricos e poderosos quebram a lei sem medo de 

punição", escreve o New York Times. (G1, 2015) 

 

Além do texto sobre a prisão dos presidentes da Odebrecht e Andrade Gutierrez, a 

reportagem acrescenta que tais prisões podem envolver, posteriormente, o presidente Lula, 

segundo o Wall Street Journal, Financial Times e o Clarín: “O Financial Times viu a abertura 

de investigações sobre um suposto tráfico de influência por parte de Lula para beneficiar a 

Odebrecht como um ‘sinal de que os promotores estão tentando ligar as atividades da Odebrecht 

a Lula’”. 

Outra matéria tendo como foco o habeas corpus pedindo que Lula não fosse preso foi 

divulgada no G1. A autoria do pedido é relacionada a um civil, mesmo assim, o título traz um 
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sentido de que a justiça negou o pedido e ex-presidente será preso: “Justiça nega habeas corpus 

que pedia que Lula não fosse preso”.  

 

Metodologia 

Em nossa pesquisa, estipulamos o período de 19 a 25 de junho de 2015, por ser o início 

da 14ª fase da Operação Lava Jato. A cada dia, foram coletadas todas as matérias relacionadas 

à Lava Jato, resultando em sete textos do Vi o Mundo e 67 do G1, os quais foram reunidos em 

uma planilha com categorias como fontes, personagens, narrador e recursos. A análise teve 

como base o modelo pragmático apresentado por Luiz Gonzaga Motta (2005), que é capaz de 

relacionar cada ponto de sentido no texto: o enredo, o personagem, o narrador, a intriga, entre 

outras unidades.  

As reportagens foram desconstruídas para serem reconstruídas. “Para reconstituir de 

forma coerente uma narrativa jornalística, o analista precisa observar a continuidade e 

justaposições temáticas a partir da recorrência de um mesmo tema nas notícias isoladas” 

(MOTTA, 2005, p. 4). Conforme veremos a seguir, a reconstituição do início da Lava Jato nos 

dois primeiros sites estará em forma de infográfico (figuras 1 e 2). 

Como acima mencionado, uma das unidades da narrativa que foi abordada é a função 

da personagem ou da fonte dada pelo narrador. “O reconhecimento das personagens e de sua 

dinâmica funcional ocorre concomitantemente com a identificação dos episódios porque as 

personagens são atores que realizam coisas (funções) na progressão da história” (MOTTA, 

2005, p. 7). 

As personagens foram reunidas no site Tagul que constrói a nuvem de palavras e 

contabiliza a quantidade de vezes em que o nome foi citado, dando ênfase aos nomes que 

apareceram em maior quantidade de vezes (figuras 3 e 4).  

 

Resultados  

Podemos identificar na construção textual diferentes formações discursivas 

desenvolvidas pelas políticas editoriais dos meios aqui estudados, conforme reconstrução das 

narrativas nas figuras 1 e 2. No Vi o Mundo, os textos são explicitamente pró-governo, tecendo 

uma luta para deslegitimar posicionamentos da grande mídia. No G1, os sentidos são implícitos, 

identificados nos enunciados comentados e na hierarquia de fontes, o que configura um 

posicionamento ideológico, a exemplo dos vídeos de depoimentos do promotor, depoimento de 

delegado da Polícia Federal, dos delatores, entre outros. Luiz Gonzaga Motta (2005) aponta 
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esses enquadramentos como estratégia para a construção da realidade. Sob a camuflagem da 

objetividade, evidencia-se uma distorção sistemática da comunicação. 

 

Figura 1: reconstituição das narrativas no “Vi o Mundo”. 

Fonte: dos autores. 

 

Figura 2: reconstituição das narrativas no “G1”. 

Fonte: dos autores. 
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Para reforçar a objetividade, há a inclusão de falas das duas partes envolvidas, mas, 

muitas vezes, não na mesma proporção. Em diversas situações, observamos que o veículo 

argumenta ter entrado em contato com algumas personagens, não obtendo resposta.  

É importante ressaltar que vimos as vozes dos acusados por meio de notas à imprensa, 

percebendo uma discrepância entre, por exemplo, o quanto uma fonte em defesa dos acusados 

fala e, quantas vezes, pessoas em nome do Ministério Público Federal, Polícia Federal e Justiça 

Federal falam. 

A inclusão de fontes que exercem o poder, o juiz, o delegado e o promotor, etc; pode 

ser associada também ao conceito de distinção de Bourdieu. Tais pessoas possuem 

determinados capitais sociais e falam a partir de determinados lugares, tendo maior autoridade. 

 

Quadro 1: fontes presentes no Vi o Mundo. 

Quantidade Fontes 

1 PF; MPF; Odebrecht e Andrade Gutierrez. 

1 Instituto Lula. 

1 Odebrecht. 

1 Paulo Moreira Leite. 

1 Sonya Racy; advogados da OAS; Folha de São Paulo. 

1 Sérgio Moro. 

Fonte: dos autores. 

 

Quadro 2: fontes presentes no G1. 

Quantidade Fontes 

7 PF; MPF; Odebrecht e Andrade Gutierrez. 

4 MPF. 

3 O advogado João Mestieri de Paulo Roberto Costa; Brasken; Advogado Tracy de Youssef. 

2 Instituto Lula; Assessoria do TRF-4; Ronaldo Caiado. 

2 Moody's. 

2 Paulo Roberto Costa; PF; Sérgio Moro; Novas notas da Odebrecht. 

1 A defesa de César Rocha; Desembargador; MPF; PF. 

1 Advogada Sylvia Maria Urquiza. 

1 Advogado de Paulo Roberto Costa; Meire Poza, ex-contadora do doleiro Alberto Youssef. 

1 

Advogados de defesa de Youssef; Paulo Roberto Costa; ex-deputado João Pizzolatti (PP-SC); 

Nelson Meurer (PP-PR); Aguinaldo Ribeiro (PP-PB); Advogado de Youssef, Antônio Figueiredo 

Basto. 

1 Advogados de defesa e acusação segundo a Reuters. 

1 Advogados de Youssef e Paulo Roberto Costa, Antônio Palocci. 

1 Advogados do executivo da UTC. 

1 Brasken; Subordinado de Youssef, Rafael Ângulo Lopez. 

1 Camargo Corrêa. 

1 Dalton Avancini; PMDB. 

1 
Desembargador federal João Pedro Gebran Neto; defesa Andrade Gutierrez; Nota de 

empreiteiras sobre envolvimento; MPF; PF. 

1 Edison Lobão; Romero Jucá; Defesa de Renan Calheiros; Roseana Sarney; Paulo Roberto Costa. 
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1 
Ex-presidente da Camargo Corrêa Dalton dos Santos Avancini; Braskem; Sérgio Moro; PF; 

MPF. 

1 
João Pedro Gebran Neto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4); Instituto Lula; 

Maurício Ramos Thomaz. 

1 Meira Pozza; Nota UTC/Constra; Mentor. 

1 MPF; PF; Advogado de Alexandrino de Salles Ramos; Notas das empresas. 

1 MPF; PF; Advogados pessoais dos quatro suspeitos, presos temporários; Notas das empresas. 

1 MPF; Sérgio Moro; Defesa de Alexandrino Salles; Paulo Roberto Costa. 

1 New York Times; Financial Times; The Wall Street Journal; Le Monde; Clarín; El País. 

1 Notas das empresas sobre envolvimento. 

1 O desembargador federal João Pedro Gebran Neto; Defesa dos acusados; PF; MPF. 

1 
O ministro da Casa Civil, Aloizio Mercadante; O chefe da Controladoria-Geral da União (CGU), 

Valdir Simão. 

1 O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo; Sérgio Moro. 

1 Odebrecht agradece em sua página no Facebook; 

1 Odebrecht; O delegado da PF Eduardo Mauat da Silva; E-mail - Prisco Ramos; 

1 Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef. 

1 Paulo Roberto; defesa de Alexandrino Salles; Brasken; PF. 

1 PF; 11 investigados, incluindo, João Vaccari; Renan Calheiros; Fernando Baiano. 

1 PF; Advogados da Odebrecht; Brasken; 

1 PF; Advogados de defesa dos presos temporários. 

1 PF; Defesas de Youssef e Paulo Roberto Costa; Brasken. 

1 PF; MPF; Assessoria de imprensa da Odebrecht; advogado Vinícius Lapetina. 

1 PF; Odebrecht. 

1 PF; Representação de Flávio; Defesa de Alexandrino Salles; Carta de demissão de Alexandrino. 

1 Revista "O Empreteiro" 

1 Sérgio Moro por meio de nota; Advogado Luiz Flávio Borges D'Urso; MPF. 

1 Sérgio Moro; MPF; Nota da Andrade Gutierrez. 

1 Sérgio Moro; MPF; Notas das principais empresas envolvidas. 

1 Sérgio Moro; Odebrecht; MPF; PF 

1 
Sérgio Moro; PF; MPF; Advogada da Odebrecht; Notas da Odebrecht e Andrade da Andrade 

Gutierrez. 

1 Sérgio Moro; PF; Odebrecht; Advogados de defesa; Defesa de Renato Duque. 

1 Sérgio Moro; Youssef; Defesa de André Vargas. 

1 Sérgio Moro; Youssef; Nota (Odebrecht). 

1 Tarso Genro. 

1 Youssef; O presidente da CPI da Petrobras; deputado Hugo Motta (PMDB-PB). 

Fonte: dos autores. 

 

Observamos que tanto o G1 quanto o Vi o Mundo abordam a temática de acordo com 

sua formação discursiva. Há silenciamentos para engendrar determinados sentidos. No G1, por 

exemplo, percebemos que da Operação Lava Jato tem se enfatizado o crime, a corrupção, as 

personagens envolvidas. No vi o mundo, tem-se dado o lugar para a voz das personagens 

acusadas, em um tom de defesa. A seguir, a nuvem de palavras desenvolvida com o auxílio do 

site Tagul apresenta os nomes das personagens encontradas nos textos analisados (figuras 3 e 

4): 

 

 

http://g1.globo.com/tudo-sobre/petrobras
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Figura 3: nuvem de palavras com os nomes das personagens envolvidas nas reportagens do Vi o 

Mundo. 

 

Fonte: dos autores com o auxílio do site Tagul. 

 

Figura 4: nuvem de palavras com os nomes das personagens envolvidas nas reportagens do G1. 

 

Fonte: dos autores com o auxílio do site Tagul. 

 

Conclusão  

A importância dada à mídia por parte de representantes do poder judiciário pode ser 

percebida na Lava Jato, seja por meio do envio de notas à imprensa ou convocação de coletivas 

de imprensa todas as vezes em que se inicia uma nova fase desta operação. Concluímos, então, 

que a grande imprensa tem sido uma aliada do poder público. O que torna esta relação 

problemática é a parcialidade e a forma como os conceitos de veracidade são atribuídos à 

imprensa e à justiça. Do mesmo modo, acreditamos que a parcialidade com que a mídia de 

esquerda trata as fontes envolvidas também se torna perigosa.  

Conforme comprovada nossa hipótese, os silenciamentos ideológicos podem trazer 

prejuízos para a população que segundo a Declaração Universal deve ter amplo direito ao acesso 

à informação.  
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Concordamos com a reflexão de Habermas (1984) em prol de uma democracia 

deliberativa, em que a imprensa precisa assumir o imperativo ético de dar espaço as mais 

diversas formações discursivas, aos mais variados discursos, permitindo, assim, que as pessoas 

formem sua própria opinião.  

A imprensa deve ter o cuidado de prestar o serviço, de tematizar questões de interesse 

social, articulando e mediando eticamente a discussão pública, ao invés de fazer 

enquadramentos que trazem prejuízos à população ao distorcer os fatos. Deve ser um espaço 

munido de diferentes vozes.  

Uma tematização democrática e diversificada pode diminuir a descrença na política e 

aumentar as chances de pressões populares, fazendo com que os poderes públicos tomem 

iniciativas de melhorias sociais, através da promoção de políticas republicanas que atendam 

efetivamente às necessidades do conjunto da sociedade. 
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Jogador de futebol ou encantador das serpentes midiáticas?75 
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Resumo: Dentro do universo esportivo, em especial no âmbito do futebol mundial, o jogador 

Cristiano Ronaldo chama atenção diante de sua postura diferenciada em relação aos demais 

jogadores que ilustram o cenário futebolístico e a própria mídia. Trata-se de um estrategista de 

sua própria efígie, de um atuante em direção à construção de sua imagem pública positiva, que 

percebe na singularidade de seus gestos a força da simbologia, da representatividade e acima 

de tudo, na criação de elos emocionais com o público que o assiste e com aqueles com quem 

divide os campos enquanto time. Este trabalho se utiliza de uma Leitura Crítica da Mídia a 

partir de alguns textos e imagens jornalísticos difundidos em alguns veículos a respeito de 

Cristiano Ronaldo. O objetivo é relacionar sua genialidade enquanto atleta com sua maestria 

em criar e (re) significar sua própria imagem.  

 

Palavras-chave: Cristiano Ronaldo; futebol; opinião pública, imagem. 

 

 

Introdução 

Dentro de todas as particularidades da opinião pública, uma em especial é muito 

preciosa a este trabalho: a imagem pública. Conforme explica Gomes (2008), a imagem pública 

é uma das espécies de opinião coletiva voltada para a concepção de sujeitos públicos que ao se 

apresentarem à sociedade se expõem a uma apreciação coletiva. Neste trabalho a ênfase se volta 

ao jogador de futebol português Cristiano Ronaldo, não apenas por ser considerado um dos 

melhores atletas do esporte no mundo, com três Bolas de Ouro e o título considerado mais 

importante do planeta, o Champions League, mas atenção a Cristiano se dá, sobretudo, pela 

habilidade que ele possui de hipnotizar seu público, seduzindo especialmente a mídia, uma 

sinuosa ‘serpente’ a captar detalhes nem sempre positivos dos que se expõe em seus espaços, 
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mas que no caso de Cristiano Ronaldo, o fortalece perante o público e ajuda a torná-lo ainda 

mais aquilo que ele sempre quis ser (PORTAL R7, 2015). 

Tudo isso, claro, não é sem propósito. A ótica construída midiaticamente sobre 

Cristiano Ronaldo deixa claro que ele sabe seduzir os veículos, sabe se destacar de variadas e 

inusitadas maneiras e compreende, acima de tudo, a importância de usufruir das redes sociais e 

do trabalho de sua assessoria, que incansavelmente o coloca no centro das atenções não apenas 

em campo, mas no ramo publicitário, entre as mulheres, perante os jornalistas, os menos 

favorecidos socialmente, os críticos de futebol e assim por diante.  

O atleta demonstra sua boa estratégia comunicativa também nas elevadas cifras de seu 

patrimônio que o encaminham para se tornar um bilionário. Seu marketing é projetado para 

diferentes públicos, adaptado para linguagens específicas e disseminada nos veículos 

apropriados para suas devidas intenções. Segundo Tuzzo (2016) qualquer projeto comunicativo 

que não considere o tripé público-veículo-linguagem em sua construção, tem consideráveis 

chances de ruir desastrosamente. Cristiano Ronaldo parece saber disso desde que despontou no 

universo esportivo, caindo nas graças de muitos outros universos de interesse.  

Importante mencionar que em 2016, a final da Eurocopa denotou expressivamente a 

força da imagem do atleta. Durante a partida final contra a França, sua devoção comportamental 

ao time era impetrante até o momento em que se contundiu durante o jogo. O público português 

que chegava naquela decisiva partida final após nunca ter tido um sequer título do campeonato 

europeu, desceu do entusiasmo que Cristiano liderou enquanto capitão do time até sucumbir às 

lágrimas e ao sofrimento que o jogador demonstrou, gerando desespero na torcida portuguesa 

com sua retirada do jogo aos prantos numa maca.  

Sua saída neste formato, após todo seu empenho em trazer o time até o momento mais 

importante da Eurocopa também comprovou a força da imagem construída gradualmente em 

doses excessivas de aparição e versatilidade. Sua ‘queda’ durante o jogo o personifica no papel 

do herói "ferido em combate", daquele que "deu a vida por aqueles que acreditaram nele". 

Conforme Tuzzo (2005), essa mesma circunstância consagrou Ayrton Senna (piloto brasileiro 

de fórmula 1, morto durante corrida decisiva em 1994), uma vez que Senna arduamente encheu 

o país de esperança com suas vitórias, conquistada com sua conduta no esporte e fora das pistas, 

dando sua vida por um sonho generalizado de ser campeão, que acabou sendo o próprio sonho 

de todos os brasileiros que o acompanhavam em sua trajetória. Como Cristiano Ronaldo, a 

participação midiática em torno de seu nome também fez parte da construção do renome que 

Ayrton Senna conquistou diante de seus públicos. 
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Dentro disso, mesmo machucado, Cristiano ficou, mancando nas beiradas do campo, 

fortalecendo seu time, instruindo e orientando. O time se uniu ainda mais veemente após a saída 

de seu "principal pilar que fora abruptamente ferido", e se entregou à partida com mais 

dedicação, resultando na primeira vitória histórica da seleção portuguesa. Na entrega da taça, o 

capitão, mancando, retorna e agora, ao invés de lágrimas e tristeza, se assistem sorrisos 

emocionados e o oferecimento da taça a toda torcida e aos companheiros de time. Pura 

consagração. 

A proposta deste trabalho é enxergar no discurso midiático a exposição demasiada e 

previamente pensada que o atleta costuma apresentar, apontando como isso se ratifica na 

consolidação de uma imagem pública de um atleta “completo” segundo diversas fontes e que 

faz de sua genialidade no esporte uma extensão para sua construção como herói nacional! 

 

1. A construção da imagem do ‘mito’ 

Para começar, é preciso frisar que tratar da construção de imagem no sentido teórico 

nos leva a pensar na relação entre identidade e imagem. Sendo assim, se parte da premissa de 

que há uma relação obrigatória entre imagem e identidade, onde se admite que não existe 

imagem sem uma prévia identidade. Conforme definiram Braga e Tuzzo (2014), “identidade é 

aquilo que eu sou e imagem é aquilo que eu sou refletida na compreensão do outro. Identidade 

são minhas características pessoais, físicas. A imagem é a minha identidade associada ao 

reconhecimento do outro sobre mim”. (2014, p.28) 

É importante pensar em como é o processo de criação de imagens de sujeitos, quais 

organismos e estruturas fundamentam esse processo e quais são as bases sociais pelas quais 

essa imagem se mantém, como um produto plausível de inferir na sociedade.  

A relação entre identidade e imagem é como Coelho (1999) explana ao falar de nome 

e renome. A autora coloca que a relação entre o âmago coletivo e subjetivo se concilia ao lidar 

com figuras públicas bem sucedidas, e ainda explica que numa sociedade de exposição e 

visibilidade, o convívio impõe que não apenas se adquira a “honra sentida” como também a 

“honra provada”. Para ela, quesitos como fama, glória e heroísmo dependem bem mais da forma 

com que pares irão enxergar o sujeito do que de sua opinião pessoal sobre si próprio.  

  Retomando a ideia de apurar a questão da identidade, bem como seu elo com a 

construção imagética está dentro da análise de Braga e Tuzzo (2014) o conceito de Campeau 

(1998), que diz que a construção da identidade dos indivíduos é traçada a partir da observação 

e da absorção oriundas da imagem de várias pessoas que conquistam admiração e se fazem 
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imitadas. A mutação da identidade, nome e honra em imagem, renome e glória é um desafio 

que requer exposição e reconhecimentos.  

Tuzzo (2016) explica que para além da identidade todos os sujeitos sociais possuem 

responsabilidade em seu contexto para com seu nome, identidade e honra, contudo, é na 

interação com diferentes grupos que irá encontrar reconhecimento que impute seu nome, em 

renome, a identidade em imagem e a honra em glória.  

Morin (2005, p.244) coloca em complemento o princípio da identidade complexa do 

próprio indivíduo, inferida pela construção e reflexão de sua própria identidade (eu sou eu), 

fazendo com que o indivíduo supere a si mesmo, mudando suas percepções e mesmo 

conservando a identidade primária, agregue novas consciências. 

A construção da imagem já foi atribuída aos profissionais da Comunicação, em 

especial aos Relações Públicas, onde a estes cabia edificar a imagem institucional de uma 

empresa ou entidade perante os diversos stakeholder envolvidos. A percepção da importância 

desse tipo de função fez com que esta tarefa se expandisse para os profissionais liberais, como 

médicos, advogados, dentistas, sendo que, para além das ‘celebridades midiáticas’, como 

atores, cantores, atletas etc, os profissionais liberais também passassem a ter um assessor de 

comunicação como indispensável para suas atividades (TUZZO; BRAGA, 2015).  

  

Por ter como uma das suas principais funções a gestão da imagem pública os 

profissionais de comunicação utilizam-se da pesquisa para obtenção de uma 

visão ampla da realidade em que atua, e com isso, poder tomar as decisões 

mais apropriadas com a intenção de atingir o desejo maior de toda 

administração: conquistar a boa vontade dos públicos prioritários e de 

interesse para com as políticas da organização, e assim, além de segui-las e 

respeitá-las, serem agentes multiplicadores fiéis e indispensáveis ao seu 

crescimento e ao seu sucesso. (TUZZO; BRAGA, 2015, p.4)  

 

A consolidação da imagem só pode ser reconhecida, de acordo com Gomes (1999), 

na instância receptiva, mesmo que tenha sido planejada desde sua emissão. Por essa razão, surge 

na atualidade um campo profissional, voltado para a programação da recepção de imagens, 

sejam de produtos, instituições ou pessoas. Essa tarefa abarca a criação, produção ou construção 

(imagemaking), ajuste (dos personagens reais aos perfis ideais e expectativas) e administração 

(gerenciamento e controle) de imagem. Ao propor as etapas da construção da imagem, o autor 

termina por expor toda complexidade do processo, sua vulnerabilidade e impossibilidade de 

controlar o produto imagético dentro da perspectiva do que foi projetado.  

Weber (1999, p.71) confirma esse panorama de análise quando fala que “a imagem 
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proposta é sempre um texto aberto e a imagem desejada decorre da recepção e da apresentação 

de informações e imagens visuais, decodificadas a partir da memória individual e retificada 

pela coletiva”. Ao combinar estes elementos dentro do contexto, as “sensações e percepções 

provocadas encontrarão ressonância ou rejeição, a partir da combinação de outras imagens e 

símbolos”.  

Gomes (1999) discute a respeito da possibilidade de mutação destas imagens e 

explica a importância de se atentar ao processo de administração/manutenção daquilo que tiver 

sido difundido e não unicamente se atentar à elaboração e disseminação da imagem pública. 

Neste âmbito, o autor traz a expressão “política da imagem” como sendo necessária de se aderir 

dentro de todo processo. Em sua nomenclatura a expressão quer dizer fenômenos da 

transformação da arena política num espaço de competição pela produção de imagens dos atores 

políticos, pelo controle do modo de sua circulação na esfera pública, pelo seu gerenciamento 

nos medias e pela sua conversão em imagem pública. Contudo sabe-se que nesta percepção 

estão inclusas as relações não apenas com a classe política, mas com diversos personagens 

públicos, meios de comunicação de massa e a sociedade.  

Dentro dessa lógica vota-se num candidato ou escolhe-se uma afinidade por 

determinada celebridade porque, além de atuar de modo íntegro e conivente com princípios e 

direções específicas, também é jovem, atlético, moderno, bom pai, bom marido, figurando-se 

como um super-herói diferindo dos demais políticos. Os papéis íntimos desempenhados por 

personagens públicos podem ter tanta (ou até mais) influência do que seu comportamento 

dentro de uma determinada ocupação (GOMES, 1994). 

Schwartzenberg (1978) acrescenta que a manutenção também é parte importante no 

estabelecimento de imagem, afirmando que é necessário que o portador de determinado 

reconhecimento permaneça fiel ao emprego que atribuiu para si com sua imagem, e que 

retifique essa opção em suas ações e palavras. Segundo o autor, os donos das imagens não 

podem digladiar duas imagens distintas, especialmente numa campanha, sendo eternamente 

prisioneiros ao roteiro que escolheram.  

O entendimento de que os profissionais da Comunicação são instrínsecos na previsão, 

administração e controle das informações sobre qualquer pessoa que pretenda obter boa 

aceitação e reconhecimento coletivo tem ficado cada dia mais comum nos mais diversos meios.  

É bastante difícil acreditar que dentro dessa linha de pensamento, alguém com tamanha 

noção midiática e ascensão social como Cristiano Ronaldo se aventuraria a não contar com uma 

equipe de profissionais que supervisionam, orientam, dimensionam e avaliam cada aparição 
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pública, cada atividade social, cada comportamento e postura. Sem dúvidas, o grande mérito 

está no atleta que por si só apresenta formidável iniciativa e ousadia em suas atitudes e é, sem 

dúvidas, um dos maiores jogadores de futeol de todos os tempos, mas sem o amparo de seu staff 

sua atuação seria menos assertiva e sua visão holística não seria pavimentada por tantas 

estratégias marcantes.  

 

2. Metodologia  

Por meio de uma leitura crítica da mídia, este artigo analisará algumas reportagens 

jornalísticas e imagens vinculadas pela mídia sobre o jogador de futebol Cristiano Ronaldo. A 

escolha das matérias é aleatória e primou por dar preferência para textos e imagens que 

demonstram a elaboração da imagem midiática do jogador, incluindo suas questões físicas, 

pessoais etc. A partir dos itens selecionados foi realizada uma análise crítica do discurso, 

buscando interpretar para além do aparente a imagem de Cristiano Ronaldo.  

Segundo Tuzzo (2014) a análise crítica do discurso pretende ser uma desconstrução da 

linguagem, onde o pesquisador calcado numa perspectiva crítica fará uma releitura e uma 

reinterpretação dos enunciados visando compreender aspectos conjunturais e não tão evidentes.  

Pinto (1999) ao falar sobre os mecanismos de difusão de imagens públicas 

utilizados pelos meios de comunicação afirmou que a leitura atenta dos veículos é importante 

para que se assimile as reais intenções da publicação, já que “a caracterização dos personagens 

públicos, obtida por meio da escolha da foto, recorte, escolha de bordas coloridas, colocação 

dos textos e legendas com determinadas características tipográficas, é uma constante na mídia” 

(1999, p.34).  

Ao defender o método de análise do discurso, Navarro (2006) traça a relação do 

saber/discurso/história, onde se parte a ideia da prática discursiva proposta por Foucault (1972) 

que relaciona a estrutura do discurso com o acontecimento e suas marcas essencialmente 

históricas e linguísticas. O autor ainda alude sobre os enunciados midiáticos: 

 

A diversidade de temas abordados pela mídia contemporânea disponibiliza ao 

pesquisador uma constelação de enunciados que recorta o arquivo. São 

discursos que se inserem em meio a outros tantos já ditos e vão formando uma 

rede interdiscursiva, constituída de retomadas, réplicas ou deslocamentos de 

elementos discursivos inseridos numa formação discursiva. (NAVARRO, 

2006, p.75) 
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Toda a análise do discurso crítica realizada neste trabalho levou em consideração a 

estrutura social e os respectivos laços e contextos que contornam a figura do atleta Cristiano 

Ronaldo. 

 

3. E quem é Cristiano Ronaldo na imprensa? 

Para os que por ventura não saibam, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro é um 

futebolísta português que começou sua carreira em 1995, é o atual capitão da seleção 

Portuguesa onde conseguiu vitória histórica na Eurocopa de 2016. Além disso, também joga no 

time espanhol Real Madrid, local onde fez boa parte de sua fama. Apesar de não ser espanhol, 

o destaque de Cristiano no Real Madrid se deve antes de tudo à seu absoluto empenho e êxito 

no time, onde bateu o record de gols marcados numa temporada em toda história do time, 

atingindo a marca de 53 gols. O craque chegara ao time espanhol após uma milionária venda 

realizada no Manchester United em 2009, transação esta que o tornou o jogador mais caro da 

história do futebol após a sua transferência. Ganhador de três Bolas de Ouro e do Champions 

League. (WIKIPEDIA) 

Seu apogeu esportivo foi acompanhado por demasiadas coberturas midiáticas, quase 

obsessivas, em diversos liames de sua carreira e vida pessoa. Analisar as publicações da 

imprensa em vários países do mundo releva uma diversidade de reportagens, entrevistas, 

anúncios publicitários, fotos e textos de Cristiano Ronaldo que exaltam o talento no futebol, o 

metrossexualismo, seu narcismo, as bem trabalhadas nuances de seu físico, seu engajamento 

em causas sociais, seu carisma, bom relacionamento com o público e com a mídia, e claro, seu 

elevado patrimônio que beira os bilhões.  

Uma matéria retirada do portal brasileiro da Record em 2015 define Cristiano Ronaldo 

como um jogador completo. O corpo da matéria enaltece sua dedicação, assiduidade nos treinos, 

sua obstinação em jogar desde garoto e sua compulsão em ser sempre o melhor. A seguir se 

explana sobre o dom que o jogador possui em fazer sua fortuna, seja por seus contratos 

milionários, seja pelas campanhas publicitárias, que de acordo com o texto se deve ao fato dos 

anunciantes saberem “quanto vale ser o jogador de futebol mais midiático do planeta”.  

Usando o gancho da questão publicitária, o texto aponta as campanhas publicitárias de 

cuecas garantidas por um treinamento exaustivo do físico do jogador, que de acordo com a 

reportagem é narcisista e hipnotiza o mercado publicitário, angariando gigantes como a Nike, 

CR7 Underwear, Herbalife, Banco Espirito Santo, Samsumg e Clear. “Ele adora câmeras, fotos, 



 
X Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) 
Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

 
197 

 

filmes publicitários. O que seja. Desde que o personagem principal seja ele”. (PORTAL R7, 

2016) 

 

 

Figura 1 - Google Imagens 

 

As imagens acima apontam o comportamernto narcisista e vaidoso ao extremo de 

Cristiano Ronaldo, incluindo suas constantes miradas para o telão durante as partidas de futebol 

e uma de suas campanhas para sua grife de roupas íntimas.  

O uso exacerbado de suas redes sociais também é citado no texto da Record em 2015, 

bem como sua popularidade em todas as plataformas que o Cristiano Ronaldo ocupa e manuseia 

com bastante frequência. Num outro trecho, há uma citação que afirma que Cristiano é bastante 

patriota e que “sofre com seus fracos companheiros do time português” e que enfatiza que a 

derrota sofrida por Portugal após a goleada da Alemanha na Copa de 2014 só se deu porque o 

atleta jogava com uma tendinite no joelho, após ter sido “estupidamente” colocado em 

condições térmicas extremas. 

Em outra peça textual, no blog do comentarista esportivo Julio Gomes, Cristiano 

Ronaldo é descrito de forma intensamente lisonjeira, novamente em comentários que aplacam 

seus dotes físicos, sua generosidade para com os mais pobres, sua disciplina, concentração e 

sua ardilosidade em campo.  

 

Chuta bem demais com os dois pés, faz gols de falta, de cabeça, de primeira, 

de dentro da área, de fora da área, tem uma impulsão absurda, ganha de 

adversários na força, pode jogar de frente para o gol, de costas, como ponta, 

como centroavante, como segundo atacante, tem uma arrancada escandalosa, 

tem desmarque, tem inteligência para abrir espaços, para receber passes em 

condições de gol, não entra em impedimento, é um portento físico, ajuda na 

marcação pelo alto e por baixo, fecha espaços, pressiona a saída de bola do 

adversário. E, claro, no topo de tudo isso, se dedica. É um profissional na 

melhor definição da palavra. Não perde treino, não tem mimimi, respeita 
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treinadores, envolve companheiros, não foge de entrevistas, trata todo mundo 

bem, doa dinheiro como nenhum outro esportista, tem ambição infinita. 

(GOMES, 2016, p.1) 
 

Ainda neste artigo, o comentarista menciona uma grande marca aventada por Cristiano 

Ronaldo. “Não precisam gostar daquela comemoração de gol esquisita, meio toureiro”, diz o 

texto sobre a forma de celebrar seu êxito num time aonde Cristiano não era uma peça original.  

 

 

Figura 2 - Fonte: Google Imagens 

 

 

Figura 3 - Fonte: Google Imagens 

 

Nas duas imagens acima (extraídas da revista portuguesa Record e da homenagem 

feita pelo time Real Madrid a conquista de mais uma Bola de Ouro), há uma clara evidência de 

que a mídia corroborou ao ato desempenhado por Cristiano de se colocar no papel do toureiro. 

Em situações diferentes a mídia portuguesa e espanhola (pois o anúncio foi exibido em diversos 

veículos de comunicação) dispõe o atleta vestido a caráter como um autêntico toureiro espanhol, 

confirmando o simbolismo sucitado pelo gesto de Cristiano Ronaldo. A apropriação de um dos 

símbolos mais fortes da cultura espanhola denota claramente a intenção do jogador em adquir 

pertencimento ao time e à torcida espanhola. É como se não bastasse ser bom, mas como se 

fosse preciso mostrar que este bom também era “quase de casa”.  
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A tourada é um dos espetáculos mais populares e antigos da Espanha, e uma 

das tradições de nosso país mais conhecidas mundialmente. É um 

acontecimento que tem sua origem histórica no século XVIII, onde um homem 

tem que lidar (tourear) a pé um touro bravo dentro de um recinto chamado 

praça de touros ou arena. (...) A tourada se divide em três partes, ou três terços, 

como são referidos na Espanha. O primeiro terço, de varas, consiste na lida do 

touro a cavalo (picadores) com o objetivo de comprovar a força e a disposição 

do animal. (...) Depois vem a parte das bandarilhas, um dos momentos mais 

sensacionais da corrida, onde os bandarilheiros cravam nas costas do touro as 

bandarilhas, varas de madeira cuja haste é enfeitada com uma bandeira ou com 

fitas de papel colorido, que tem como objetivo reavivar o animal antes da 

última parte da corrida. O último terço é onde o toureiro mostra toda a sua arte 

e habilidade no cara a cara com o touro, na “faena”, antes que ocorra a morte 

do animal. Esta é a parte mais transcendental da tourada, e quando se veem os 

melhores passes de muleta por parte do toureiro. Após a “faena”, onde o 

toureiro demonstra toda a sua maestria, chega o momento da morte do touro 

com a espada ou o estoque. (SPANISH TOUR, 2012) 

 

Se houver a consciência do quanto as touradas são marcantes para o povo espanhol e 

como a atuação do toureiro após o enfrentamento é decisiva para transmitir aos presentes todo 

sentimento de honra, unidade e vitória, é improvável que a comemoração de Cristiano Ronaldo 

após suas conquistas pelo time espanhol, passem despercebidas em sua atuação midiática. Mais 

improvável ainda acreditar que os passos de balé que Cristiano Ronaldo realiza após marcar um 

gol com a comisa do time espanhol, absolutamente apropriados dos passos realizados pelos 

toureiros frente ao touro, sejam mera coincidência! Não, este ícone é própria de estudos, 

percepções e riqueza de construção de identidade firmada na possibilidade de conquista do 

público receptor, que possui no futebol e nas touradas mais do que esportes e lazer, mas cultura 

e culto.  

Um texto da ESPN, de 2016, detalha a “Eurocopa de Cristiano Ronaldo”. Neste texto, 

há menções sobre algumas críticas que o jogador e que o próprio time recebeu ao longo do 

campeonato, até chegar o momento onde o time português começa a ganhar fôlego e espaço e 

consegue chegar à final que culminou na primeira vitória de Portugal neste campeonato 

quadrienal de futebol.  

A matéria da ESPN dá uma expressiva ênfase à lesão sofrida por Cristiano Ronaldo 

durante a partida, ao seu posicionamento perseverante e companheiro junto ao time e à gloriosa 

vitória do time “desacreditado”.  

 

Ronaldo levou uma pancada de Payet no início da partida. Seu joelho não 

aguentou. Tentou se manter em campo de todas as formas. Fez o que pode. 
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Mostrou brio, determinação. Não podia abandonar seus companheiros na hora 

que eles mais precisavam dele. Um capitão nunca abandona o navio. Mas a 

dor no joelho foi demais. Cristiano pediu para sair. Desabou no chão. Só 

conseguiu deixar o campo na maca. Chorando como criança. Com o joelho 

inchado e mancando, retornou no segundo tempo. Ficou no banco. Na 

prorrogação, cumpriu seu papel, motivando seus companheiros. Chamou o 

atacante Éder, que teve sua convocação criticada, e disse que ele faria o gol 

da vitória. Enquanto isso, tentava amenizar a forte dor no seu joelho 

esquerdo... (...) Éder arriscou. Chute seco, mortal. Lloris pulou, não alcançou. 

Gol. Do título!Sem nem conseguir andar, Cristiano celebrou. Mais uma vez, 

chorou como criança. Ao apito final, a alegria que tomou conta de seu corpo 

anestesiou o joelho. Subiu as escadas com dificuldade, mas ergueu a taça, 

como manda o script do bom capitão. Deu volta olímpica, beijou o troféu, 

posou para fotos, gritou, extravasou. Finalmente, ele alcançava a glória 

máxima que desejava. (ESPN, 2016) 

 

Em outro trecho, a matéria reforça a vitória e a vincula ao perfil do atleta completo. É 

o resultado do bom marketing desenvolvido pelo jogador, que mesmo saindo presencialmente 

de campo conseguiu chamar mais atenção da mídia que o próprio atacante a fazer o gol da 

vitória da Euro.  

 

Um jogador que tem tudo na vida. Fama, fortuna, títulos, gols, recordes... 

Tudo o que ele queria era um troféu com Portugal. Agora ele tem. "É um dos 

momentos mais felizes da minha carreira. Sempre disse que precisava ganhar 

algo assim para entrar na história, e agora consegui. Agradeço aos meus 

colegas, ao treinador, toda a estrutura que montaram para nós nesta Euro, 

todos os portugueses que estivem conosco", agradeceu, ainda emocionado, na 

zona mista. E assim terminou a Euro de Cristiano Ronaldo. (ESPN, 2016) 

 

O enfoque em sua postura de bravura em razão de seu time, a dor da ferida em combate, 

o cambalear, o cair, o sair de campo carregado! Essas imagens são comuns em pessoas comuns, 

mas são icônicas a partir das representações diante do personagem representado.  

Poderíamos aqui pensar na analogia da imagem que apresenta a figura do herói nas 

estátuas equestres, quando os militares mortos são representados pela sua forma de deixar a 

vida, ou seja, uma estátua de um soldado em um cavalo com as duas patas levantadas, no ar, 

significa que o homenageado morreu em combate, no campo de batalha; se somente uma das 

patas do cavalo estiver no ar, significa que o soldado morreu em conseqüência de ferimentos 

de combate, mas não no campo de batalha. Já as estátuas em que o cavalo está com as quatro 

patas no chão, representam a morte de um soldado por causas naturais e não em momentos de 

luta!  

http://espn.uol.com.br/noticia/612480_cristiano-ronaldo-leva-pancada-se-machuca-e-deixa-final-da-euro-com-apenas-24-minutos
http://espn.uol.com.br/noticia/612541_queria-esse-titulo-para-entrar-na-historia-e-finalmente-consegui-comemora-cr7
http://espn.uol.com.br/noticia/612541_queria-esse-titulo-para-entrar-na-historia-e-finalmente-consegui-comemora-cr7
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A analogia se dá por identificarmos na leitura crítica da mídia com relação ao 

ferimento de Cristiano Ronaldo no relvado durante o jogo, a construção heróica de combatente, 

figura decisória e de capacidade de enfrentamento, de luta e de aptidão à  liderança de um 

exército pronto a encarar (e vencer) o inimigo! 

   Para além da figura do herói esportista, um texto do jornal Extra (2015) conta que 

Cristiano Ronaldo, além de todos os itens já mencionados, é de fato o atleta que mais faz 

doações e ações sociais em todo planeta. De acordo com o jornal, o jogador está em primeiro 

lugar na lista da filantropia, já tendo doado 83 mil dólares para um fã de 10 anos que precisava 

de uma cirurgia no cérebro, além de já ter entregue mais de 165 mil dólares para um centro de 

combate ao câncer em Portugal, que na ocasião havia tratado a mãe do atleta. Além disso, fez 

diversos comerciais e propagandas em campanhas de ONGs e entidades que lutam contra a 

fome, a obesidade e em prol da preservação da biodiversidade. Há no currículo de caridade do 

atleta as mais variadas causas.  

Outra matéria do portal UOL de 2014, elenca sete ocasiões onde Cristiano Ronaldo 

provou ser mais humilde que sua imagem de “exibido e nariz empinado” faziam soar como 

arrogante. Neste rol, comenta sobre um garoto que invadiu o campo durante um jogo da seleção. 

Ao descobrir que o jovem poderia ser deportado mandou uma carta ao tribunal na Flórida e 

ajudou-o a livrar-se das acusações.  

 

 

Figura 4 - Fonte: Google Imagens 

 

Outro ponto levantado no texto acrescenta a doação de um de seus prêmios recebidos 

pela FIFA, no valor de 1,5 milhão de euros para a Faixa de Gaza e a doação de dinheiro para as 

Ilhas Madeiras onde nasceu e cresceu, e onde a seguir, foi eternizado numa estátua (conforme 

se vê na imagem acima).  
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4. Conclusão 

Cristiano Ronaldo é de fato um jogador de futebol que está deixando sua marca na 

história mundial. Não apenas na história do futebol como na história da mídia, da publicidade, 

da filantropia, do metrossexualismo e das grandes fortunas. Seu potencial de atrair públicos 

variados é notório em seus trejeitos e parece estar sempre sendo corroborado por uma mídia, 

que ainda sendo tão algoz para muitos, foi seduzida pelo atleta como uma serpente hipnotizada 

por seu mestre.  

A atuação esportiva de Cristiano é obstinada, compulsiva por um melhor constante e 

por uma superação sempre maior. A mídia o define como um jogador completo, delineia seus 

traços pessoais, costurando em sua imagem suas ações sociais, sua sensualidade explorada, 

especialmente diante do público feminino, e até mesmo pontuando sempre o valor que ele 

possui financeiramente e todo seu poderio midiático.  

Cristiano soube cativar o principal formador de opinião que o auxiliou a garantir o 

apoio e resignação de outros públicos: a mídia. Sempre amistoso, agradável, apto a falar com a 

imprensa e fazendo ele mesmo um uso rotineiro de suas mídias sociais, é possível perceber que 

o atleta ganhou atenção e a predileção dos meios de comunicação, especialmente por ser um 

ícone de um esporte que muitas vezes se comporta de modo completamente desinteressado com 

a mídia, de forma grosseira, desatenta e não direcionada. Não resta dúvida que o genial 

futebolista não estuda princípios de assessoria nas suas horas vagas. Seu conhecido staff de 

profissionais da comunicação estão sempre monitorando, bolando estratégias e administrando 

a imagem que diariamente se ressignifica nos veículos e nas tantas pessoas que recebem 

informações a respeito do craque.  

O exemplo de Cristiano Ronaldo é mais uma certificação da importância da 

comunicação, inclusive para profissionais liberais, celebridades, políticos e todos aqueles que 

se prestem a se expor publicamente com a intenção de serem bem aceitos e queridos. Cristiano 

não conseguiu tanta admiração apenas por seu talento no futebol. O comentarista esportivo Julio 

Gomes (2016) traça em sua matéria uma expressiva comparação entre jogadores como o 

português e o argentino Lionel Messi, e destaca o carisma de Cristiano e sua “arte” de lidar com 

o público e com os meios de comunicação. Segundo o jornalista, ambos constroem história no 

futebol, mas só um deles deixa história para bem além dos campos. Cristiano será lembrado 

não apenas enquanto estiver escalado. Será eternizado no imaginário popular como um ícone, 

um mito, um diferencial prodígio que além de tudo, jogava bola.  
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Os efeitos limitados de Katz e Lazarsfeld e a influência da mídia no âmbito 

da corrupção78 
 

Marcus Antônio Assis Lima79 

Yuri Santana Iriarte80 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB 

 

Resumo 

Este trabalho propõe uma teorização histórica acerca dos estudos sobre os efeitos dos meios de 

comunicação e contextualizar para a realidade local dos alunos do Centro Territorial de 

Educação Profissional (CETEP). A partir da teoria dos efeitos limitados proposta por Elihu 

Katz e Paul Lazarsfeld lança-se a oportunidade de uma pesquisa que visa perceber o grau de 

influência que diversos fatores podem exercer nas pessoas em relação à política. Para tal foram 

considerados os principais veículos de comunicação como o rádio, a TV, o jornal e as revistas, 

bem como fontes independentes: amigos, redes sociais, partidos políticos e internet. Sob a ótica 

de notícias sobre corrupção e a confiança que se estabelece nas mídias o artigo esquematiza 

gráficos representativos de influência e suas análises. 

 

Palavras-chave: Consumo de mídia; Confiança; Corrupção; Influência. 

 

 

Das pesquisas iniciais dos efeitos de mídia aos “efeitos limitados” 

Os primeiros estudos sobre os efeitos dos meios de comunicação datam do início do 

século XX pela necessidade de conhecer a formação da opinião pública no contexto de um 

Estado de Guerra – já que isso ocorrera entre os dois maiores conflitos bélicos da história. 

Acredita-se que nesses períodos as pessoas tendem a ser mais confiantes na mídia, por isso nas 

décadas de 1930 e 1940 vários estudos foram realizados a fim de compreender a eficiência da 

mídia em determinados processos como o de orientação ao consumo, o apoio ao governo, o 

nacionalismo e a simpatia pela guerra.  

O rádio era o principal meio de comunicação capaz de atingir instantaneamente milhões 

de pessoas e por isso foi o objeto de estudo. Entretanto como o interesse por essas pesquisas 

visava prioritariamente medir o poder de persuasão da grande mídia do que entender a forma 

como a população recebe essas notícias, acabou-se por investir em estudos com finalidades 

administrativas ou comerciais e não científicas. Nesse período surge a teoria hipodérmica frente 

                                                 
78 Trabalho apresentado no GT2 – Cidadania e Leitura Crítica da Mídia do IX Seminário de Mídia e Cidadania 

(SEMIC) – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 06 a 08 de dezembro de 

2016. 
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aos anseios de um contexto social novo que, representado pela sociedade tecnológica, exigia 

“uma melhor compreensão dos fenômenos de comunicação de massa, não só a título de 

investigação científica, mas como forma de controlar de maneira mais eficaz a difusão de 

informações” (VARÃO, 2009). 

Estabelece-se aqui o conceito “sociedade de massa” em que “massa” designa os vários 

indivíduos sociais e o seu isolamento dessa vivência. As mensagens dos meios de comunicação 

teriam impacto direto sobre essas pessoas como em qualquer sociedade sem coletividade 

(COSTA e MENDES, 2012). 

 

O isolamento físico e «normativo» do indivíduo na massa é o factor que 

explica em grande parte o realce que a teoria hipodérmica atribui às 

capacidades manipuladoras dos primeiros meios de comunicação. Os 

exemplos históricos dos fenómenos de propaganda de massas durante o 

fascismo e nos períodos de guerra, forneciam naturalmente amplas provas a 

tais modelos cognoscitivos. (WOLF, 2001, pág. 26) 

 

A assimilação passiva e imediata dos produtos de mídia era resultado de um pensamento 

que caracterizava a sociedade como não pensante e acrítica. O sentimento de impessoalidade 

oriundo da crescente urbanização e do nacionalismo levou a noção de que as pessoas eram 

literalmente manipuladas pela mídia. Assim se formulava a teoria hipodérmica, também 

conhecida como bala-mágica (pois bastava atingir a bala ao alvo que este seria imediatamente 

influenciado). 

Entretanto, ao longo do tempo, o debruçar dessas pesquisas ganhou dimensão 

científico/acadêmica e a mídia passou a ser estudada sob outras vertentes. Deu-se a luz a uma 

ideia de interatividade mídia-consumidor em que as pessoas são induzidas – e não manipuladas 

– a consumir determinado tipo de informação. Trata-se aqui de uma maior autonomia do 

cidadão enquanto ser pensante: ele seleciona aquilo que quer ver ou a que estiver mais exposto. 

Pode-se dizer que o estopim desses estudos foi a pesquisa de Elihu Katz e Paul Lazarsfeld, 

realizada em 1955, que buscava perceber inicialmente como as campanhas eleitorais e a 

promoção dos produtos comerciais influenciavam opiniões e atitudes. Nessa pesquisa eles 

descobriram que as relações interpessoais tinham maior impacto sobre hábitos e pensamentos 

do que a mídia, pois ao perguntarem sobre o que mais contribuiu para o voto, as pessoas 

respondiam que tinham tomado amigos e familiares como referência. Qualquer mensagem 

midiática passava primeiramente pelos líderes de opinião – pessoas consideradas influentes por 

questões de familiaridade ou mesmo políticas, sociais e econômicas – que por estarem mais 
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atentas, interpretavam as informações e através de conversas cotidianas difundiam seus 

posicionamentos. Esse processo foi denominado comunicação em dois fluxos, pois as ideias 

fluem da mídia para os líderes de opinião e posteriormente destes para segmentos menos ativos 

da população (PORTO, 2003). Isso não exclui o potencial de algum veículo de comunicação 

em agir sobre a sociedade, mas reestabelece o seu papel para o de uma mídia que tem poder de 

criar assuntos e debates públicos sem inserir sua visão sobre tais nos cidadãos. 

 

Corrupção e confiança na mídia 

O tema da corrupção é um assunto fértil para a mídia, pois é algo que espanta, comove, 

desperta sentimentos negativos e mantém as pessoas atentas, assim sendo, se faz a necessidade 

de buscar qual relação se estabelece entre um consumidor de informação e mídia. Ou de que 

forma os efeitos das notícias sobre corrupção influenciam os cidadãos ao consolidar uma 

opinião. Somente quando o indivíduo está atento à mídia ele consegue a compreensão dos fatos 

políticos, algo que pode parecer difícil para a maioria das pessoas, pois a cobertura idealizada 

sobre corrupção, por exemplo, gera afastamento e descrença nas instituições públicas.  Couldry, 

Livingstone e Markhan (2010) já apontaram que “atrair e sustentar a atenção do público é um 

desafio central nas democracias modernas e um pré-requisito para a maioria das ações políticas 

ou cívica, desde a formação de opinião ou discussão pública até o voto ou a participação direta 

nas instituições democráticas”.  

Cientes de que a mídia é o mais vasto instrumento de dissipação das informações de 

interesse público e da sua relevância quando se precisa selecionar o que deve ser discutido na 

pauta dos cidadãos as pesquisas apontam para um contínuo interesse nas notícias sobre política 

visto que o cenário brasileiro tem sido campo fértil para essas discussões. Assumo a 

possibilidade de que denúncias sobre corrupção, no contexto do nosso país, tem atraído mais a 

atenção e reforçado a credibilidade dos jornais quando confirmada a veracidade dos fatos. A 

Vox Populi que é uma empresa especializada em pesquisas de opinião de grande relevância 

nacional realizou ao fim de 2015, um estudo que apontava para uma confiança de 70% num 

universo de 72% do total de pessoas que afirmaram acompanhar as notícias. Não diferente foi 

outra realizada pela agência Edelman que apontou a nível global que a confiança na mídia subiu 

de 45% em 2015 a 47% em 2016. No Brasil, a diferença variou de 51% a 54%. 

Contudo não se pode afirmar o mesmo sobre a credibilidade da política e das instituições 

públicas. Vários fatores têm contribuído para a engrenagem da corrupção no Brasil: a falta de 

fiscalização sobre os serviços que empresas prestam, pela baixa regulação democrática dos 
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meios de comunicação e pouca transparência das campanhas eleitorais por conta do 

investimento privado onipresente (TELLES e FRAIHA, 2013). Neste último, percebe-se ser 

fator de importância para consolidação de um debate público: é inegável a força que a mídia 

tem para conduzir um assunto através de enfoques em determinadas pautas, enquadramentos 

convenientes, diversidade artificial de pontos de vista ou mesmo espetacularização de fatos 

menores. A corrupção é mais percebida pela frequência em que é abordada e aprofundada pela 

mídia e, “quanto maior a percepção da corrupção, menor é a confiança dos cidadãos nas 

instituições representativas” (CASAS e ROJAS, 2012 apud TELLES e FRAIHA, 2013). 

Sendo assim, a corrupção não somente reforça a confiança na mídia como também 

distancia cidadão e política, uma vez perdida essa confiança, a sociedade se corrompe ao 

encontrar as justificativas de seus atos nos erros de outros. 

 

Influência das fontes de informação 

Já que corrupção é capaz de promover apatia política, cabe investigar em que medida 

esse tema influencia as pessoas. Em paralelo a teoria dos efeitos limitados proposta por Katz e 

Lazarsfeld a proposta aqui presente é investigar de que forma isso acontece a partir dos 

principais veículos de comunicação. Primeiramente não é possível ignorar os veículos de 

comunicação já consolidados na mídia, por isso os jornais, a rádio, a televisão e as revistas são 

objetos pertinentes a serem avaliados.  Leva-se em conta a influência dos amigos que atuam 

como líderes de opinião, e como se tratando deles é difícil saber a origem da informação, serão 

listados como uma das possibilidades para esta pesquisa. Os partidos políticos também se fazem 

presentes através de sites e blogs, tendo em vista que se assume no país uma evidente 

polarização política respaldada em comportamento partidário. Por fim, leva-se em conta as 

redes sociais e a internet como um todo. As primeiras porque tem alcance maior através de links 

compartilhados e páginas que abordam política, já a internet porque abrange todo o universo de 

sites, blogs, perfis e notícias sobre o tema. Assim sendo, esse estudo tem como alvo os 

estudantes do Ensino Médio Profissionalizante pelo Centro Territorial de Educação Profissional 

(CETEP) de Vitória da Conquista, uma vez que eles são jovens em formação no contexto da 

disputa política no país e do andamento do processo de impeachment da ex-presidente Dilma 

Rousseff. Foi aplicado a eles um questionário quantitativo que mede em diferentes variáveis o 

nível de influência que cada um dos itens acima citados tem sobre suas opiniões. 

Os estudantes consideraram o posicionamento dos amigos com certa relevância, 71% 

afirmaram se influenciar total ou parcialmente pelas opiniões dos amigos. Muitas alegaram que 
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sua atuação política seria diminuída por causa da corrupção, mas não descartaram a necessidade 

de se manterem informados. Entre as principais causas foram apontadas a reforma política, a 

maior participação popular e o voto consciente. Daqueles que disseram sentir pouca influência, 

a razão estava na baixa motivação de acompanhar a política decorrente da indignação diante 

das atuais denúncias de corrupção. O gráfico abaixo ilustra a frequência de cada comportamento 

em relação aos amigos como fontes de informação. 

 

 

Figura 1: Representação da influência de amigos sobre decisões políticas 

 

Quando se trata dos partidos políticos percebe-se um índice maior que aponta para 

desconfiança (59%). Isso mostra que além de um partido as pessoas necessitam de algo além 

que confronte ou ratifique o que eles informam, por isso  

 

a força [da mídia] no debate político decorre dos reduzidos vínculos entre 

cidadãos e partidos e, uma vez que o partido não é o principal atalho cognitivo, 

as informações coletadas na televisão influenciam bastante a percepção sobre 

a política (TELLES; FRAIHA, 2013) 

 

Apenas 35% dos respondentes disseram se influenciar por partidos, no entanto se dirimir 

a partidos não significa filiação política, pois muitos ressaltaram que a variedade de notícias 

sobre política é importante para ajudar na escolha de um voto consciente e analisam 

propagandas de partidos para comparar com a realidade. 
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Figura 2: Representação da influência de partidos sobre decisões políticas 

 

Já as redes sociais despontam como o elemento bastante influente, por seu maior 

alcance, pela maior interatividade entre pessoas e por conseguir aliançar amigos, partidos, blog 

e websites de veículos noticiosos (como o portal de alguma revista ou jornal impresso). Apesar 

disso elas não tem viés noticioso, muitas das orientações políticas oriundas de redes sociais 

surgem de opiniões e compartilhamento de postagens cuja veracidade é questionável. Os 

entrevistados se mostraram apáticos sobre questões políticas e citaram a escolha do voto nulo 

como manifesto de indignação por falta de representatividade. 

 

  

Figura 3: Representação da influência de redes sociais sobre decisões políticas 

 

Para efeitos de síntese, os veículos de grande mídia (jornais, TV, rádio e internet) serão 

estabelecidos num único gráfico. Atualmente a internet possui maior credibilidade, afinal ela 
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consegue abraçar todos os elementos anteriores, não se confunde com redes sociais porque não 

é um espaço estrito para amigos interagirem, ela propicia trocas de opiniões entre 

desconhecidos e abrange uma dimensão informativa mais séria. As redes sociais são uma 

extensão das relações interpessoais, enquanto a internet age como mais um veículo de 

comunicação. As revistas são menos influentes para 41% dos entrevistados, mas leva-se em 

conta que não são tão acessíveis (por causa do seu alto custo) como os outros veículos e como 

muitas assumem caráter partidário é natural que haja desconfiança sobre seus conteúdos. Já os 

jornais impressos mantêm relativa influência para 56% das pessoas e costumam ter seus links 

repercutidos em redes sociais. 

 

 

Figura 4: Representação da influência de redes sociais sobre decisões políticas 

 

A análise dos dados aliada com as respostas dos questionários confirma uma apreensão 

de que a convergência do consumo de mídias não é capaz de favorecer que os cidadãos 

mantenham uma conexão pública sólida, a não ser em casos específicos como escândalos de 

corrupção, eleições ou crise econômica. A influência dos amigos ou das redes sociais favorecem 

maior mobilização, como é o caso de 90% dos entrevistados que disseram em questões abertas 

fazer uso da internet para alguma atividade política através de uma assinatura de petição online, 

organização de manifestações, postagem pontos de vista pelo Facebook ou mesmo se 

voluntariar para uma atividade comunitária. Em termos de engajamento político as instituições 

públicas seguem descredibilizadas. 
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Considerações Finais 

A partir do que foi explanado percebe-se que os veículos tradicionais ainda atuam como 

importantes meios de informação e se mantém confiáveis perante o público. O resgate da teoria 

dos efeitos limitados deve-se à um evidente distanciamento entre o que a mídia propaga e o 

comportamento de parcela significativa da população. Katz e Lazarsfeld não descartaram que 

a potência das mídias se revelam por efeitos de longo prazo, quando uma mensagem é repetida 

inúmeras vezes até se infiltrar na opinião pública. Com isso “a imprensa pode não ter muito 

êxito em dizer o que as pessoas devem pensar, mas tem um êxito surpreendente em dizer aos 

leitores sobre o que devem pensar” (COHEN, 1963 apud HERSCOVITZ, 2003).  

Essa pesquisa mostra que a grande mídia estabelece uma pauta que só terá sequência a 

partir do interesse dos cidadãos e a internet desponta como fator que mais influencia quando se 

trata do assunto a se seguir debatendo e em como as pessoas se orientam em relação à política. 

Se observar no âmbito das redes sociais, elas estão a par da teoria dos efeitos limitados, pois 

agem como desdobramentos das relações interpessoais, e são mais influentes que a mídia, não 

por acaso 81% dos entrevistados se sentem diretamente influenciados por elas, um percentual 

não atingido por nenhum outro meio de comunicação.  

Segundo Couldry, Livingstone e Markhan (2010) existe um discurso pessimista que 

responsabiliza a mídia, em especial a televisão, por tornar as pessoas massivas, individualistas 

e acríticas. No entanto, os autores abrem portas para uma nova discussão que visa compreender 

como a comunicação face a face, através de conversas cotidianas, possibilita uma extensão do 

diálogo para além do conceito de que a consolidação da democracia seja uma mediação 

exclusiva entre público e mídia. Neste estudo a abordagem foi feita a partir da visão de 

estudantes situados num ambiente e contexto social específicos. Mas compreende-se também o 

quão complexo é agir como cidadão numa democracia intensamente mediada e por isso é 

necessário ampliar pesquisas sobre como as notícias são percebidas nos diversos segmentos da 

sociedade. 
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A representação do suicídio na campanha do Centro de Valorização da 

Vida81 

 

Brenno SARQUES82 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GOIÁS 

 

Resumo  

Este artigo busca discutir até que ponto a mídia contribui para a criação de representações 

identitárias para os suicidas. Estes, por sua intencionalidade em dar fim à própria vida são, 

muitas vezes, considerados um grupo social relativamente coeso em seus objetivos, sendo foco 

de diversas pesquisas científicas, tanto psicanalíticas e sociológicas quanto culturais. Ainda 

assim, o tema constitui-se um tabu social, sendo pouco abordado nos veículos de comunicação 

e negligenciado enquanto pauta da mídia. Assim, busca-se neste artigo analisar uma das mais 

veiculadas campanhas a respeito do tema nos últimos vinte anos. Realizada pelo Centro de 

Valorização da Vida (CVV), a campanha teve como núcleo a peça publicitária ―A Praia 

veiculada nos principais canais de televisão do Brasil. A análise tem como base teórica 

conceitos de identidade e representação social. 

 

Palavras-chave: Suicídio; mídia; comunicação. 

 

 

1. Introdução  

A discussão da identidade na modernidade leva ao debate sobre a fragmentação do ser 

e a construção de identidades recortadas que podem, muitas vezes, entrar em colapso, levando 

a atitudes extremas como o suicídio, historicamente tido como um tabu na sociedade ocidental. 

De forma que trata-se de um assunto pouco debatido e exposto nas mídias e demais espaços 

virtuais ou presenciais de representação pública. Assim, a proposta deste artigo é discutir a 

criação pela mídia de um modelo de representação do suicida. Trata-se de um público muito 

específico quando observado a  partir de um aspecto da vida social – a atitude de findar a própria 

vida, porém muito diverso quanto a questões socioeconômicas, fronteiras geográficas e 

culturais.  

Os suicidas, também chamados de suicidados (aquele que se matou)83 ou mesmo os 

suicidandos (aquele que tem intenção de se matar), poderiam ser considerados parte de um 

grupo social relativamente coeso em seus objetivos, no entanto, ao pensar a fragmentação, 

                                                 
81 Trabalho apresentado no GT Representações Sociais e Comunicação do VIII Seminário de Mídia e Cultura 

(SEMIC) – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 06 a 08 de dezembro de 

2016. 
82 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM). FIC-UFG. 

brennocomunica@gmail.com 
83 O termo é utilizado por Marcimedes Silva em seu estudo Trama da Comunicação. Dissertação de Mestrado. 

Psicologia Social, PUC-SP. 1992 P.4 
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conforme ressalta Stuart Hall, tratar a identidade como estabilizadora do mundo social não é 

mais possível ou viável. 

 

A assim chamada ―crise de identidade‖ é vista como parte de um processo 

mais amplo de mudança, que está deslocando as estruturas e processos centrais 

das sociedades modernas e abalando os quadros de referência que davam aos 

indivíduos uma ancoragem estável no mundo social.‖(HALL, 1992, p.07) 

 

Há, segundo Hall, a partir do final do século XX, um tipo de mudança estrutural 

diferente que está transformando as sociedades modernas e tais transformações também 

implicam nas identidades pessoais, o que pode abalar a própria ideia que cada sujeito tem de si 

mesmo. “Esta perda de um ‘sentido de si’ estável é chamada, algumas vezes, de deslocamento 

ou descentração do sujeito. Esse duplo deslocamento – descentramento dos indivíduos tanto de 

seu lugar no mundo social e cultural quanto de si mesmos – constitui uma crise de identidade 

para o indivíduo (Hall, 1992, p. 09)”. E é justamente dessa crise de identidade que, 

potencialmente, surgem os suicidas – grupo de grande interesse de ciências como a sociologia, 

psicanálise e psiquiatria, mas ainda pouco pensado nos estudos de comunicação.  

Assim, o interesse aqui é a representação midiática desse grupo social, especificamente, 

como o Centro de Valorização da Vida (CVV), os representa em suas campanhas televisivas. 

Conhecida como uma instituição de apoio a pessoas que sofrem de transtornos como ansiedade, 

depressão, solidão, tristeza, culpa, ressentimento, medo e síndrome do pânico, a mesma centra 

suas campanhas publicitárias na valorização da vida e enfrentamento das enfermidades 

psíquicas para evitar o suicídio. Para fins metodológicos, a analise aqui está focada na 

campanha da instituição realizada em 22 de novembro de 1999 e protagonizada pela modelo 

Fernanda Vogel. A peça publicitária foi batizada de “praia” e realizada pela Video Filmes, com 

direção da agência de publicidade Leo Burnett. 

 

2. Fragmentação identitária na pós-modernidade 

Diferentemente dos conceitos do sujeito iluminista, aquele que já nasce dotado de uma 

identidade baseada na razão de consciência e ação, e que assim sua identidade permanece 

imutável ao longo da vida, e do sujeito sociológico como aquele que mantém sua essência desde 

o nascimento, mas que se vê influenciado pela sociedade moderna a partir das relações com 

pessoas mais próximas de seu convívio, o sujeito pós-moderno não possui uma identidade fixa. 

Ela muda conforme as circunstâncias do tempo e do espaço, tornando-se mais volátil conforme 
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as mudanças sociais ocorrem e suas instituições se diversificam e se tornam mais complexas. 

Para Hall, a identidade fixa é uma fantasia na pós-modernidade. 

Ernest Laclau84 afirma que as sociedades da pos-modernidade têm como característica 

fundamental a ‘diferença’. Elas são atravessadas por diferentes divisões e antagonismos sociais 

que resultam em uma variedade de diferentes posições de sujeito, ou seja, de identidades 

disponíveis ao indivíduo. Se tais sociedades não se desintegram totalmente, é por que 

conseguem, de certa forma, manter essas diferenças articuladas. Tal afirmação, dita sob o foco 

de análise do sujeito que se suicida, aponta que o elo que mantém articulada essa multiplicidade 

de diferentes identidades não é capaz de sustentar em si todos os indivíduos de uma sociedade. 

Essa liquidez quanto à identidade individual ganha maior realce quando varia conforme a forma 

em que o indivíduo é representado ou interpelado. A identidade tornou-se politizada, deixando 

de lado a política de classes para dar lugar a uma política que tem como referencial a diferença. 

Outro fator torna a constituição da identidade ainda mais complexa e mutável são os 

conflitos do inconsciente. A partir do momento em que Freud85 institui os processos 

inconscientes como reais construtores da identidade do indivíduo, e que essa identidade está 

constantemente em formação e conflito entre elementos que se contrapõem dentro de cada 

pessoa, a identidade deixa de ser, definitivamente, um conjunto de simbolismos sociais 

condensados dentro do ser, para passar a considerar a falta de ‘inteireza preenchida‘ pelas 

externalidades recebidas das relações sociais. 

Assim, Ervin Goffman, observa que o ator social se sobrepõe ao ator em sua 

individualidade, uma vez que a identidade social, ou a visão do eu refletida aos olhos dos outros, 

se mostra mais bem acabada e menos contraditória do que a identidade do eu interior e 

inconsciente. “Nosso personagem deliberado é mais verdadeiramente nós mesmos que o fluxo 

de nossos devaneios involuntários” (GOFFMAN. 2008, p.78). 

 

2.1 O suicídio na modernidade  

 

Só há um problema filosófico verdadeiramente sério: o suicídio‘ (Albert 

Camus- O Mito de Sísifo) 

 

Émile Durkheim afirmou que o suicídio podia ser efeito tanto de uma estruturação social 

fraca, incapaz de vincular o indivíduo aos outros iguais, quanto de um excesso de estruturação 

                                                 
84 LACLAU, Ernest. Em HALL, Stuart. A identidade Cultural na Pos-Modernidade. p.16. 1992 
85 FREUD, Sigmund. Em HALL, Stuart. A identidade Cultural na Pos-Modernidade. p.36. 1992 
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social, que seria, ao contrário, tão presente na vida do indivíduo que o sufocaria. Posição que 

se encaixa dentro de parâmetros sociais da modernidade apontados por Giddens, quando afirma 

que ninguém pode se livrar completamente dos sistemas abstratos da modernidade.  

 

(...) essa é uma das conseqüências de viver num mundo de riscos de alta 

conseqüência. Mas é claro que os estilos de vida e setores do estilo de vida 

podem ser ajustados para navegar entre as diferentes possibilidades oferecidas 

num mundo reconstituído pelo impacto dos sistemas abstratos. “A confiança 

em alguns ou em muitos dos sistemas que rotineiramente ou de maneira 

esporádica interferem com a vida do indivíduo pode ser suspensa” 

(GIDDENS, 2002, p. 133).  

 

Sendo assim, o suicida apresenta-se como o indivíduo incapaz de se adaptar a qualquer 

uma dessas possibilidades de vida apresentadas. 

 

(...) a modernidade, não se deve esquecer, produz diferença, exclusão e 

marginalização. Afastando a possibilidade da emancipação, as instituições 

modernas ao mesmo tempo criam mecanismos de supressão, e não de 

realização, do eu‖. (GIDDENS, 2002, p. 12-13) 

 

Ao mesmo tempo, Giddens também aponta aspectos da tradição pré-moderna que 

permanecem na modernidade e que têm papel fundamental na construção da autoidentidade, 

mas que podem se tornar, e de fato se tornam, fatores impossíveis de adaptação a certos 

indivíduos, podendo levá-los ao ato suicida. 

 

Na medida em que a vida social é organizada segundo a tradição, pelo hábito 

rotineiro ou pelo ajuste pragmático à natureza exógena falta-lhe aquela 

referencialidade interna fundamental à dinâmica da modernidade. À diferença 

do mero hábito, a tradição sempre tem um caráter normativo "vinculante". 

"Normativo" por sua vez implica um componente moral — nas práticas 

tradicionais, a obrigatoriedade das atividades expressa preceitos sobre como 

as coisas devem ou não ser feitas. As tradições de comportamento têm sua 

própria carga moral, que resiste especificamente ao poder técnico de 

introduzir algo novo‖. (GIDDENS, 2002, p. 136). 

 

O suicídio, segundo Durkheim, reflete a frouxidão das normas sociais e, 

conseqüentemente, que a coesão nos grupos e a solidariedade estão ausentes. Em sua 

dissertação de Mestrado em Psicologia Social Suicídio - Trama da Comunicação‖, defendida 

em 1992 na PUC-SP, Marcimedes Martins da Silva ressalta que é preciso pensar o suicidado 

enquanto indivíduo que contém as múltiplas determinações da complexa estrutura social, as 
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quais se destacam família, Estado e religião. Segundo a pesquisa, o Estado exerce seu controle 

através de diferentes comunicações nem sempre claras aos indivíduos e que vão desde 

obrigações como o registro de nascimento, atestado de óbito, declaração do imposto de renda, 

até a utilização de propagandas subliminares disfarçadas em campanhas educativas ou notícias 

institucionais. Quanto à religião e à família, elas continuam exercendo controle sobre as 

consciências, mas, hoje, bastante mediadas por uma forte atuação dos meios de comunicação. 

O suicídio como forma de comunicação foi descrito de forma sucinta por Pinguet, que 

defendia a ideia de que morrer de acidente ou de doença não é senão morrer “mas o suicídio é 

uma atitude que faz do silêncio mesmo da morte o eco do labirinto”. Marcimedes Martins da 

Silva coloca o suicídio como forma de comunicação e protesto, uma maneira de ser ouvido pela 

sociedade, de romper o isolamento em que o indivíduo se encontra. Esse isolamento não deve 

ser confundido com o período que o suicidando passa afastado do convívio social, mesmo 

estando em meio a outra pessoas, depois que coloca a ideia do suicídio como a única alternativa 

viável. Esse período de isolamento existencial serviria para que o indivíduo vivenciasse seu 

suicídio e também para que planejasse seu ato de comunicação, definindo, conforme os 

parâmetros da cultura e da sociedade em que vive - além das motivações, crenças, motivos e 

pessoas envolvidas -, a forma de dar fim à vida e a mensagem que irá deixar, seja por 

fotografias, cartas, vídeos ou bilhetes (metamensagens), ou pelo ato em si, o que configura a 

própria mensagem. 

 

O suicidado entra em (...) um intervalo de ausência de marcação de tempo 

social que, se aferido por um relógio, pode durar poucos momentos ou se 

estender durante meses. É o ritual de marginalidade onde o indivíduo se sente 

completamente isolado dos outros e já tem como certo sua morte social e 

psicológica. O indivíduo procura se manter fisicamente afastado das outras 

pessoas. Ele pode procurar tanto o isolamento em um cômodo quanto no alto 

de um edifício, mas como se trata, também, de um estado intrapsíquico, a 

pessoa pode se manter isolada ainda que esteja na presença de outros. (SILVA. 

1992. p. 95-96) 

 

Ao pensarmos a peça publicitária do CVV é possível apontar que há uma indicação dos 

comportamentos suicidas presentes, como por exemplo, o silêncio. Uma vez que, na maioria 

das vezes, suicidas não deixam transparecer a sua intenção capital. Esse é um dos fatores que 

faz com que o suicídio desperte surpresa e questionamentos. Conforme o conceito de 

representação Goffman, que considera ―fachada‖ o equipamento expressivo de tipo intencional 

ou inconscientemente empregado pelo indivíduo em sua representação, pode-se afirmar que o 
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suicida teria uma forte marca do cinismo, visto que há um grande descompasso entre seu eu 

íntimo e o que é revelado ao público. O cinismo é um descompasso que isola sua personalidade 

íntima do contato com o público. Daí a dificuldade de se identificar um suicida, sobretudo 

quando ele ainda não cometeu nenhuma tentativa de provocar a própria morte, ou não possui 

um acompanhamento psicológico que identifique sinais de um autoimolador. 

 

(...) Um ator cuida de dissimular ou desprezar as atividades, fatos e motivos 

incompatíveis com a versão idealizada de sua pessoa e suas realizações. Além 

disso, o ator muitas vezes incute na plateia a crença de estar relacionado com 

ela de um modo mais ideal do que o que ocorre na realidade‖ (GOFFMAN, 

2008 p. 51) 

 

Certamente, tal crença incutida pelo ator de que a relação com a plateia é melhor do que 

na realidade se torna mais evidente quando se trata de uma pessoa que vai se matar, justamente, 

por não suportar mais conviver com essa mesma plateia. Essa capacidade de criar uma fachada 

discrepante do eu íntimo é bem explícita na fala de Santayana: 

 

(...) Quanto maiores nossa dificuldades, maior o zelo. Por baixo de nossos 

princípios propalados e de nossa linguagem comprometida, devemos esconder 

assiduamente todos os defeitos de nosso temperamento e conduta, e isto sem 

hipocrisia, visto que nosso personagem deliberado é mais verdadeiramente 

nós mesmos que o fluxo de nossos devaneios involuntários .‖ (SANTAYANA, 

2008 in GOFFMAN, 2008, 58) 

 

Na representação, o indivíduo exerce seu autocontrole a fim de evidenciar algumas 

característica e esconder outras, mantendo uma impressão por ele traçada de forma coerente e 

atenta a qualquer mínimo deslize que possa dar pistas de suas verdadeiras intenções. As 

impressões alimentadas pela representação são sempre passíveis de ruptura. O ato de colocar 

termo à própria vida, visto como uma forma de estabelecer uma comunicação com a sociedade, 

com o mundo exterior, encontra amparo em Goffmam, que parte do pressuposto de que toda 

ação é uma ação para o outro. Em um primeiro momento parece difícil concordar de tal 

premissa, partindo do ponto de vista que o suicídio é um ato individual e intransferível. Todavia, 

quando se analisa que a ação de matar-se pode caracterizar a incapacidade do indivíduo a se 

adequar à sociedade, ou de suportar determinados tipos de sentimentos, entram em jogo 

instituições sociais como a família, a religião e o Estado, ou seja, o suicídio passa a ser um ato 

social. 
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Essas instituições, por terem sido incapazes, ou mesmo motivadoras do suicídio, podem 

ser abaladas e, por isso, precisam ser questionadas quanto à auto-imolação de alguém. Esse 

questionamento parte das condições morais que essas instituições apresentam à sociedade 

ocidental contemporânea, incluindo representações sociais a respeito da morte, da vida, do 

próprio suicídio e de muitas outras coisas. Assim todo ato individual é mediatizado pela cultura, 

fazendo com que cada sujeito se mate de forma diferente, alterando também a conduta dos que 

estão ao seu lado. 

 

3. A resolução do jornalismo sobre suicídio - um tema tabu  

No artigo Suicídio e Comunicação, publicado em 30 de Novembro de 2011, o 

correspondente em Washington Luís Costa Ribas ressalta que, em Portugal, há uma "política" 

de não noticiar suicídios, com receio de incentivar mais pessoas ao ato. “E de facto, estudos 

científicos apontam certa forma de noticiar suicídios como um factor de risco. Mas esses 

estudos também fazem notar que há uma forma certa de noticiar suicídios”. (RIBAS, 2011, p. 

02)  

Segundo as Organização Mundial de Saúde (OMS), o suicídio foi a causa de morte de 

800 mil pessoas no mundo em 2014, ou seja, uma pessoa se mata a cada quarenta segundos em 

todo o planeta. Os dados foram publicados no início de setembro daquele ano, na ocasião do 

Dia da Prevenção do Suicídio, como forma de alertar governos e sociedade quanto à gravidade 

do assunto e à necessidade em se aumentar e tornar mais eficazes as medidas de prevenção.  

Luís Costa Ribas (2011) afirma que não é possível reduzir o número de suicídios sem 

pressão sobre os governos, exercida pelo público e pela mídia, para que o problema não seja 

esquecido. A organização Suicide Prevention International recomenda que as notícias sobre 

suicídios e sobre o fenômeno do suicídio evitem pormenores sobre o método utilizado, 

especulações sobre o estado de espírito da vítima, apresentação do suicídio como resposta 

natural a certos problemas e declarações exaltadas de familiares. Recomenda-se que a cobertura 

aborde o fenômeno em vez de casos específicos, progressos no tratamento, histórias de sucesso 

em que o reconhecimento de sinais de alerta e tratamento salvaram vidas, desmascarar mitos 

sobre o suicídio, e falar sobre intervenções humanas que salvaram vidas. 

 

A falta de sentido pessoal — a sensação de que a vida não tem nada a oferecer 

— torna-se um problema psíquico fundamental na modernidade tardia. 

Devemos entender esse fenômeno em termos de uma repressão de questões 

morais que a vida cotidiana coloca, mas às quais nega respostas. "Isolamento 
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existencial" não é tanto uma separação do indivíduo dos outros, mas uma 

separação dos recursos morais necessários para viver uma existência plena e 

satisfatória. O projeto reflexivo do eu gera programas de realização e controle. 

Mas, enquanto essas possibilidades forem entendidas como um problema da 

extensão dos sistemas de controle da modernidade ao eu, falta-lhes sentido 

moral. A "autenticidade" torna-se o valor predominante e uma referência para 

a autorrealização, mas representa um processo moralmente atrofiado. 

(GIDDENS, 2002, p.16). 

 

A afirmação de Giddens aponta de forma clara e objetiva a ansiedade por que passam 

milhões de indivíduos em suas experiências reflexivas na modernidade tardia. O desencontro 

ou a não adaptação aos estilos de vida que a modernidade oferece, ou situação semelhante 

vivida pelo indivíduo frente ao deslocamento do eu em relação à tradição moral de certas 

sociedades, configura um fardo muitas vezes pesado demais para ser carregado dentro da 

sociedade globalizada. A descaracterização do tempo e espaço tradicionais e a construção de 

modelos referenciais de autoidentidade descolados desse tempo e espaço colocam o indivíduo 

em uma busca por esse sentido pessoal citado por Giddens, que muitas vezes encontra na mídia 

modelos de vida ou atitudes que possam ser tomadas para si. 

 

4. A construção midiática de um suicida com base na campanha do CVV 

A peça publicitária aqui analisada apresenta uma mulher, aparentemente apática que 

está sentada em uma canoa abandonada na praia. Com um olhar vago, ela observa as gaivotas 

que sobrevoam o local e o observa o mar. Está descalça. Levanta e caminha, segurando suas 

sandálias em uma das mãos. Veste uma roupa simples e segue em direção ao mar. A câmera 

mostra seus seus pés para, em seguida, fazer um giro e mostrar a mulher de vários ângulos. O 

movimento de câmera lembra imagens de um desfile de moda, ou até, um passo de dança. Nesse 

movimento, a modelo deixa cair as sandálias na areia e segue em direção ao mar, avançando 

sobre ele. À medida em que entra na água, molha a parte superior de seu corpo com as mãos. 

Até aqui, nada parece fugir do que seria um simples banho de mar. A câmera apresenta dois 

planos, um frontal e outro que revela as costas da mulher em um enquadramento fechado. Esses 

planos são subitamente cortados, dando lugar a um outro, aberto, em que a mulher é vista ao 

longe, deixando clara a imensidão do oceano onde ela se encontra. Nesse plano ela continua a 

avançar para dentro do mar até o ponto em que, totalmente imersa, desaparece. Nesse momento 

uma gaivota entra em cena, em um voo rasante sobre o ponto onde a protagonista desapareceu. 

Em seguida, uma mensagem de texto anuncia: ―A solidão pode dar um rumo inesperado a sua 
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vida. O texto precede os números de telefone para atendimento àqueles que se identificaram 

com a peça, e por fim, outra mensagem: “Ligue e dê o primeiro passo para seguir vivendo”.  

A peça tem ainda a trilha sonora como outro componente que colabora na construção 

da representação do suicida. A canção Glory Box, do grupo norte-americano Portishead, à 

época pouco conhecida no Brasil, marca o tempo da narrativa, adequando-se aos cortes e à luz, 

formando um cenário melancólico, o que pode levar a criar uma ideia do que seria a atmosfera 

que envolve o suicida neste instante derradeiro. Tal conjunto de fatores da composição e a 

surpresa do telespectador quando percebe que a protagonista é uma suicida, deixa transparecer 

a mensagem de que as pessoas que querem por fim à própria vida são solitárias, vivendo em 

um mundo em que os dias são sempre nublados, mas que não deixam transparecer essa angústia 

latente em suas ações. A sutileza da mensagem está presente em todos os aspectos da peça, de 

modo que não há uma violência explícita, não há mostras de desespero.  

 

4.1. Uma tentativa de lançar luz ao suicídio  

A campanha do Centro de Valorização da Vida (CVV) encontra-se em um limiar 

perigoso, pois ao mesmo tempo em que busca alertar pessoas quanto a gravidade do suicídio 

para a vida tanto do suicidando quanto das pessoas envolvidas com ele, poderia também ser, 

também, uma maneira de incentivar àqueles que pensam em se matar. Essa preocupação faz 

com que pouco se fale sobre o tema nos meios de comunicação.  

O CVV, com todo conhecimento sobre o assunto e uma campanha esteticamente bem 

elaborada, pode fazer com que não suicidandos se identificassem com a causa, mas também 

levar os chamados suicidandos a se identificar com as intenções de morte apresentadas na peça 

publicitária, o que poderia configurar risco de estímulo ao ato de suicidar-se, uma vez que a 

peça tem maior enfoque no ato do suicídio do que na mensagem de alerta e combate ao 

problema.  

É possível ainda supor que, por utilizar-se de elementos esteticamente tido como belos 

(a praia, o mar, a modelo), a peça publicitária pode, ainda, despertar de maneira mais 

contundente o interesse do suicidando em por fim à própria vida, como ato de uma 

representação estética. Em seu estudo de fotografias de suicidados, Marcimedes Martins da 

Silva constata que a vaidade está presente em muitos casos. Há exemplos de suicidados bem 

vestidos, maquiados, produzidos para um momento especial. Em outro caso, um jovem 

enfaixou seu rosto antes de disparar um tiro contra sua própria cabeça. O objetivo era, segundo 

a perícia policial, preservar a imagem de seu rosto belo e jovial, mesmo após a morte.  
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A campanha também traz em sua estética padrões relacionados com a publicidade que, 

à primeira vista, podem criar uma falsa imagem da estatística geral dos suicidas. A modelo - 

uma mulher jovem, bonita, magra, alta e branca – sozinha em uma praia, poderia ser enquadrada 

em um leque amplo de comerciais de produtos diversos (perfumes, roupas, bebidas alcoólicas, 

etc). Essa similaridade com a publicidade em geral conduz a uma familiaridade do espectador 

com o tipo de mensagem transmitida, sendo esta familiaridade um fator que gera surpresa ao 

perceber que trata-se de uma campanha de alerta sobre o suicídio. Ao enfocar o público jovem, 

essa abordagem publicitária encontra eco na realidade quando as estatísticas apontam que esse 

mesmo público é o que apresenta a maior taxa de crescimento do número de suicídios. 

Dados do Mapa da Violência do Ministério da Saúde revelam que, de 2002 a 2012, 

houve um crescimento de 40% da taxa de suicídio entre crianças e pré-adolescentes com idade 

entre 10 e 14 anos. Na faixa etária de 15 a 19 anos, o aumento foi de 33,5% e se mantém em 

torno dos 30% até a faixa etária de 29 anos. Esse número supera em mais de 300% o aumento 

do número geral de suicídios no Brasil, que atingiu 10% entre os anos 2000 e 2012. Os dados 

são da Organização Mundial de Saúde (OMS) e colocam o Brasil como o quarto país da 

América Latina com maior crescimento no número de suicídios nesse período, com 11.821 

casos registrados.  

Se a campanha acerta na abordagem da faixa etária, mesmo tendo sido veiculada anos 

antes desse crescimento acelerado na taxa de suicídio entre jovens, ela aparentemente deixa de 

lado um fenômeno ainda mais grave: o aumento nos índices de suicídio entre a população negra. 

As estatísticas do IBGE para o ano de 2011 sobre suicídio de jovens revelam que o suicídio de 

brancos cresce 8,6% entre 2002 e 2008, enquanto o de negros aumenta 51,3%. Os jovens 

brancos apresentam a mesma taxa de suicídios que os brancos na população total. A partir deste 

dado, é possível concluir que o grande salto na quantidade de jovens que se matam é causado 

principalmente pelo aumento de casos entre jovens negros.  

Vale ressaltar que o presente artigo não busca, em princípio, fazer a diferenciação entre 

os três tipos de suicídio apontados por Durkheim: o egoísta, o altruísta e o anômico. Todavia é 

importante destacar que, neste caso, não há espaço para o suicídio altruísta, aquele em que o 

suicidado comete o ato em prol da sociedade, colocando sua individualidade em segundo plano 

em benefício de um objetivo coletivo. Resta-nos então o suicídio egoísta, aquele em que o 

indivíduo se distancia da sociedade, isola-se e, em um processo crescente de depressão e apatia, 

decide por fim à sua vida. 
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(...) Quando não temos outro objetivo além de nós mesmos, não podemos 

escapar à ideia de que nossos esforços estão, afinal, destinados a perder-se no 

nada, pois a ele devemos voltar. Mas anulação nos apavora. Nessas condições 

não conseguimos ter coragem para viver, ou seja, para agir e lutar, uma vez 

que, de todo esse trabalho que temos, nada irá restar. (...) O egoísmo não é 

apenas um fator auxiliar dele (o suicídio), é uma causa geradora. Se, nesse 

caso, o vínculo que liga o homem à vida solta-se, é porque o próprio vínculo 

que o liga à sociedade afrouxou. (DURKHEIM, 2004, p. 260 e 266). 

 

Apesar de não ser possível ignorar que casos de suicídio anômico também estão 

presentes na sociedade brasileira, sobretudo entre a população negra, como aponta Gilberto 

Orácio de Aguiar, em seu artigo O suicídio entre jovens negros na perspectiva Durkheimiana 

(PUC-SP, 2012), este não parece ser o foco da campanha do CVV. Pelo contrário, ao enfocar a 

mulher jovem, magra e branca, com traços delicados, intui-se que o problema do suicídio no 

Brasil configuraria uma questão que afeta apenas um grupo social. A campanha do CVV realiza 

uma representação em vários aspectos verossímeis com a realidade de um suicida: isolamento, 

silêncio, distanciamento. Por outro lado, sobressaiu o aspecto publicitário em relação à 

realidade do problema: modelo, ambientação, trilha sonora.  

 

5. Conclusão  

No que tange ao problema da construção do sujeito social, é possível perceber o quanto 

a modernidade tardia quebra paradigmas da tradição e dos modelos de construção identitária 

que formavam os indivíduos de períodos históricos anteriores. Certezas foram desfeitas, novos 

conceitos surgem e desaparecem a todo momento, padrões de comportamento passam a variar 

conforme as circunstâncias e as referências de cada situação. A mídia potencializa todo esse 

sistema.  

Em meio a isso, há quem não consiga se adaptar a um mundo tão fragmentado. A mídia 

mostra uma diversidade de estilos de vida, mas não mostra seu subproduto – as pessoas 

inconformadas por não conseguirem se enquadrar a tais modelos. Somado a isso há as questões 

pessoais, financeiros, psíquicos, enfim, os problemas da vida real. Poucas são as campanhas 

nos meios de comunicação que tratam abertamente do suicídio. O tabu parece ser maior em um 

país onde a cultura possui fortes traços da tradição católica e também não parece haver muito 

interesse midiático em explorar um tema que vai na contramão daquilo que a publicidade 

deseja: seres vivos e consumidores. 

Por outro lado, há pessoas e instituições que têm interesse em alertar a população sobre 

esse fato que tem levado cada vez mais pessoas a se matar. O impacto de um suicídio pode ser 
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devastador para a família do suicidado. Também são sintomáticos quanto à percepção de que 

há algo na sociedade que não vai bem. Ao longo do artigo, procurei discorrer sobre o tema 

naquilo que diz respeito sobre a identidade do suicida na sociedade pós-moderna e sua 

representação na mídia. A campanha do CVV serviu como uma primeira reflexão a respeito da 

forma como o suicídio é representado na mídia.  

Uma peça publicitária que explorou a solidão, a incomunicabilidade e o silêncio, soube 

explorar características presentes nos suicidados de modo a querer mostrar um pouco do drama 

pessoal que esses indivíduos passam. Ela não apresenta razões ou motivos que levam uma 

pessoa a por fim à própria vida, mas faz com que o telespectador questione o que levou aquela 

jovem a se matar. Uma mulher que, aparentemente, representaria um modelo feminino cultuado 

pela sociedade de consumo. Mostra, ainda, que as intenções de um suicida podem permanecer 

ocultas até a concretização do suicídio. Há também um ponto de ligação entre a representação 

com o fato de que toda ação humana é realizada dentro da cultura e da moral da sociedade em 

que o indivíduo se encontra. Uma vez que a sociedade ocidental em geral, e a brasileira, em 

específico, está mergulhada na pós-modernidade, e que a condição de constante formação 

identitária é parte central desse tempo, é válido considerar suas implicações nas decisões 

individuais, inclusive no suicídio. Nesse jogo das identidades, o sujeito se mata para matar sua 

identidade, mas cria outra, a do suicidado - a última das identidades que o indivíduo que tira a 

própria vida poderá ter. 
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Resumo 

Este artigo aponta para a necessidade de refletir acerca da presença das mulheres maduras na 

sociedade, entendendo-se que as mulheres maduras são aquelas que estão na faixa etária entre 

45 e 64 anos. A partir da observação dos hábitos de consumo midiático, percebe-se ser possível 

verificar as principais características dessas mulheres, constituindo-se, dessa forma, 

representações sociais do grupo em questão. Para tanto, foram realizadas 155 entrevistas, a 

partir do uso de questionários, os quais foram aplicados via online e presencial. A partir da 

análise dos dados, pode-se elaborar uma representação desse grupo de mulheres.  

 

Palavras-chave: Mulheres maduras; Consumo midiático; Representação social. 

 

 

Introdução 

A presença de mulheres maduras (45-64 anos) na sociedade é muito intensa, tanto no 

que diz respeito ao número de indivíduos quanto a atuação social desses indivíduos. Diante 

destes fatos, é importante que se elaborem estudos a respeito desse grupo social, que ainda é 

pouco discutido em trabalhos acadêmicos.  

Este estudo propõe a identificação da representação social dessas mulheres, as maduras, 

a partir de seu consumo midiático. Para tanto, foram realizadas entrevistas de caráter 

quantitativo para um grupo de 155 mulheres que se enquadravam dentro da faixa etária 

estabelecida, e 40 distribuídas nas faixas de inferior a 45 anos e mais de 64. 

Ao término dessas entrevistas, foi possível verificar que o grupo em questão apresenta 

algumas características muito similares, em relação ao período/momento de horas destinadas 

para acesso às informações, aos assuntos que buscam se informar, e, até mesmo as motivações 

para fazê-lo, sendo possível, dessa forma, constituir a representação social dessas mulheres. 

 

                                                 
86  Trabalho apresentado no GT 3 do VIII Seminário de Mídia e Cultura – X Seminário de Mídia e Cidadania 

(SEMIC) – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 06 a 08 de dezembro de 

2016. 
87 Pesquisa com fomento do CNPq. 
88 Doutora em Comunicação Social, Universidade Feevale. deniseca@feevale.br 
89 Doutora em Recursos Hídricos, Universidade Feevale. danielamq@feevale.br 
90 Doutor em Psicologia , Universidade Federal de Goiás. milsonprof@gmail.com 
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Representação social 

Muitas representações acerca das mulheres tem sido debatidas, e podem ser vistas em 

variados textos midiáticos, e nas opiniões dos grupos sociais. De acordo com Jodelet (2001), as 

“representações sociais circulam nos discursos, são trazidas pelas palavras e veiculadas em 

mensagens e imagens midiáticas, cristalizadas em condutas [...]” (JODELET, 2001, p. 18). 

A autora afirma que as representações são criações sociais que auxiliam os indivíduos a 

reconhecerem comportamentos mais adequados para um momento ou outro; a identificarem e 

solucionarem certos problemas. Ou seja, as representações servem como guias para reconhecer 

situações do cotidiano, interpretá-las e solucioná-las. 

Jodelet (2001) apresenta como uma das principais características da representação social 

o fato de ser uma forma elaborada e partilhada socialmente, que contribui para a construção de 

uma realidade para um conjunto social. Ela ainda afirma que elas (representações sociais) 

podem ser consideradas como “sistemas de interpretação que regem nossa relação com o mundo 

e com os outros – orientam e organizam as condutas e as comunicações sociais” (JODELET, 

2001, p. 22). 

Então, pode-se deduzir que os indivíduos e os grupos elaboram certas imagens a respeito 

de outros indivíduos e grupos, a partir de conhecimentos e de interpretações das realidades 

divulgadas socialmente. Nesse estudo, especificamente, pensa-se no consumo midiático 

realizado por um grupo de mulheres maduras, como uma prática reveladora dessas 

representações.  

Então, a partir dessas representações é que ocorrerão as interpretações sobre as 

realidades, com o intuito de fixarem suas posições em relação a situações, eventos, objetos e 

comunicações (SÊGA, 2000). O mesmo autor revela que “a representação é sempre a atribuição 

da posição que as pessoas ocupam na sociedade” (SÊGA, 2000, p.129). 

Veem-se, também, dois aspectos importantes no conceito de representação social de 

Jodelet (2001): um figurativo e um simbólico. Ou seja, observamos uma imagem, e ela é 

carregada de significados, os quais são atribuídos pelos próprios indivíduos e seus grupos. 

Outro elemento da representação social é a ancoragem, que se trata “integração 

cognitiva do objeto representado no sistema de pensamento preexistente e às transformações 

decorrentes” (SÊGA, 2000). Assim, o indivíduo passa a interpretar a realidade, e classificar 

indivíduos e eventos, considerando-a como um instrumento referencial. 

Ao passo que os indivíduos vão partilhando determinadas representações sociais, vão, 

ao mesmo tempo, estabelecendo vínculos sociais uns com os outros, validando as 
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representações, que serão utilizadas para/na “ação sobre o mundo e os outros” (JODELET, 

2001, P.39) 

É interessante observar como uma determinada categoria de mulheres se auto representa 

a partir de seus hábitos de consumo midiático, objetivo principal deste estudo. 

 

Mulheres maduras 

 Esta reflexão volta o olhar e a atenção para as mulheres que estão entre os 45 e 64 anos 

de idade, e que, de acordo com Goldenberg (2008), são consideradas “coroas”. Apesar desse 

rótulo, dizem sentirem-se muito mais livres do que quando jovens, realizando nessa fase da 

vida coisas que as deixam felizes, como viajar, ler, etc. (Goldenberg, 2013, p.45 e 46).  

 Por outro lado, a mesma autora afirma que há a existêcia de determinados “modelos de 

velhice” que estão sendo contruídos pelos próprios indivíduos (GOLDENBERG, 2011, P.10). 

Então, o que interessa, nesta reflexão, é verificar a maneira pela qual as mulheres maduras, 

diante de textos midiáticos se relacionam com as informações ali presentes, suas condutas, e de 

que forma se estabelece a representação desse grupo, a partir de seu consumo. 

 Para esta pesquisa, optou-se por uma faixa etária aqui nomeada de “maturidade”, o que 

Goldani (1999) sugere como a “Idade da Sabedoria”, melhor dizendo, mulheres que se 

encontram entre os 45 e os 65 anos. E, de acordo com 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. 

 Contudo, a respeito dessa faixa etária pouco se tem discutido, uma vez que é possível 

identificar muitos trabalhos científicos que discutem a presença dos jovens nos espaços sociais, 

e, também, vários outros discutindo questões relacionadas aos velhos, deixando-se de lado o 

grupo foco desta pesquisa.   

De acordo com Antunes e Silva (2013) “Estudar a meia-idade, nesse sentido, implica 

em questionar antigas certezas que afirmam esse momento da vida como uma idade sem 

problemas, marcada pela estabilidade familiar, profissional e financeira, a partir de um conceito 

estático e linear” (ANTUNES & SILVA, 2013, p. 126).  Desse modo, é possível perceber que 

há a necessidade de questionamentos e problematizações em relação à definição dessa 

categoria, pois não se pode generalizar, afirmando que esta seja uma faixa etária com 

características similares para todos os indivíduos. 
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 O que é possível observar é a presença de mulheres e homens maduros muito intensa na 

sociedade, em várias espaços, como os de trabalho, de lazer, de estudo, enfim, são indivíduos 

extremamente ativos que estão estabelecidos na vida social de uma forma constante. 

A presença de indivíduos maduros é claramente perceptível já há alguns censos, os quais 

revelam que a população nacional está envelhecendo. E, diante desse envelhecimento, imagens 

de pessoas mais velhos, começam a suscitar reflexões acerca de suas presenças em variados 

espaços sociais. Além disso, muitos conteúdos têm sido elaborados para essas pessoas, o que 

evidencia a importância da discussão a respeito dessa faixa etária. 

A fim de justificar, numericamente, a importância desse grupo social, é possível 

verificar, como simples exemplo, o número de mulheres de 45 a 64 anos, residentes na cidade 

de Novo Hamburgo, município do Vale do Sinos/RS. E, de acordo com o Censo 2010 - IBGE 

o número de mulheres nesta faixa etária na região é de 41918. A tabela 1 descreve a quantidade 

de indivíduos dentro da faixa etária de interesse deste estudo. 

 

Tabela 1: Distribuição da população de mulheres de 40 a 69 anos 

residentes em Novo Hamburgo 

Idade População 

40 a 44 9575 

45 a 49 9643 

50 a 54 7936 

55 a 59 6327 

60 a 64 4810 

65 a 69 3627 

Total 41918 

   Fonte: Censo 2010 - IBGE 

     

Observa-se que, ao verificar tais números, esse grupo de mulheres é muito significativo, 

tanto em número como em participação social, justificando esta e outras reflexões. 

 

Mulheres maduras e consumo midiático: relações estabelecidas 

 Neste estudo pretende-se considerar o consumo como um ato revelador de uma série de 

aspectos sociais, tais como a relação que o indivíduo tem com seus familiares, as possíveis 

influências que as informações podem exercer no indivíduo, os assuntos de “devoção” que são 
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consumidos, as satisfações, as apropriações e (re)significações que o ato de consumir têm, 

enfim, a observação e a análise do ato de consumo revela aspectos caracterizadores dessas 

consumidoras e os seus hábitos do grupo pesquisado. 

 Para a compreensão do termo “consumo midiático”, recorrer-se-á a Canclini (1993), cuja 

definição aponta para um “conjunto de processos de apropriação e usos de produtos nos quais 

o valor simbólico prevalece sobre os valores de uso e de troca, ou onde ao menos estes últimos 

se configuram subordinados à dimensão simbólica”(CANCLINI, 1993, P. 34). Essa percepção, 

por parte de Canclini, reforça a ideia proposta por Miller (2007), ou seja, o consumo não se 

restringe somente à troca de mercadorias, mas há um aspecto simbólico muito importante nessa 

relação, o que estimula sociabilidades.  

 Ou seja, ao se pensar o consumo midiático, pensa-se em produtos/textos produzidos e 

veiculados pelas mídias, os quais o grupo pesquisado acesse, estabelecendo contato, 

apropriando-se e (re) significando tais textos. E esses textos podem estar em variadas mídias 

como televisão, rádio, revistas, jornais, sites, blogs, redes sociais, entre outros, tratando de 

assuntos diversos. 

  

Metodologia e resultados 

 A fim de identificar as representações sociais de mulheres maduras, foi realizada uma 

grande pesquisa, ao longo do segundo semestre de 2016, com 115 mulheres na faixa etária 

definida (45 a 64 anos). Também foram entrevistadas com menos de 45 anos (32) e com mais 

de 64 anos (8), com o objetivo de comparar as preferências de consumo por mídias de 

informação variadas. Os resultados abaixo apresentam apenas as respostas obtidas para as 

mulheres da faixa de 45 a 64, e o grupo de mulheres fora da faixa de mulheres maduras foi 

avaliado neste estudo apenas para identificar diferenças entre as fontes utilizadas para 

informações.    

Dentro do grupo avaliado 74,2% são mulheres maduras (45 a 64) anos. Destas 50,4% 

são casadas, 71,3 % têm ensino fundamental ou médio, 66,15 são brancas, e 74,8% apresenta 

renda média inferior a R$ 5000,00. 

 Quanto aos principais meios que estas mulheres utilizam para se informar se destacam 

internet e televisão, ambas com 31,1% conforme Gráfico 1. Estas também afirmam que 

costumam despender de 1 a 3 horas por dia (76,5%) buscando informações nestes meios.  
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Gráfico 1: Principais meios utilizados para informação 

 

 * Questão de resposta múltipla. 

 

 Dentre os assuntos de maior interesse destacam-se Saúde/Beleza, Culinária, Família, 

Cultura, Casa/Decoração e Política (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2: Assuntos de interesse na busca de informações 

 
* Questão de resposta múltipla. 

 

As mulheres maduras relatam que utilizam as informações provenientes da pesquisa 

principalmente para Manter-se informada (61,7%), Conhecimento/Aprimoramento (56,5%) e 

Lazer (55,7% ). 
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Quando relacionamos a escolaridade com meios utilizados para informação é possível 

observar que a totalidade das que apresentam Ensino Superior ou Pós-Graduação utiliza a 

internet. Para os outros níveis destaca-se também a internet e a televisão (Tabela 2). Quando 

relacionamos esta mesma variável com renda e etnia encontramos praticamente a mesma 

distribuição entre as categorias quanto ao meio utilizado para informação. 

 

Tabela 2: Distribuição da escolarização por principais meios utilizados para informação 

 Categorias 

Escolarização 

Total Ensino 

Fundamental 

Ensino 

Médio 

Ensino 

Superior 

Pós-

Graduação 

Internet 

Contagem 13 42 11 22 88 

% em Escolarização 

43,30% 80,80% 100,00% 100,00%   

Revista 

Contagem 9 21 5 8 43 

% em Escolarização 

30,00% 40,40% 45,50% 36,40%   

Rádio 

Contagem 14 27 4 4 49 

% em Escolarização 

46,70% 51,90% 36,40% 18,20%   

Televisão 

Contagem 25 43 7 13 88 

% em Escolarização 

83,30% 82,70% 63,60% 59,10%   

Jornal 

Contagem 2 5 2 2 11 

% em Escolarização 

6,70% 9,60% 18,20% 9,10%   

Outros 

Contagem 0 1 1 2 4 

% em Escolarização 

0,00% 1,90% 9,10% 9,10%   

  Contagem 30 52 11 22 115 

 

Quando relacionamos a escolaridade com assuntos que buscam, é possível observar que 

das que apresentam Ensino Superior ou Pós-Graduação apresentam maiores frequências para 

os assuntos Casa/Decoração e Economia, enquanto que para os outras faixas de escolaridade se 
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destaca com maior frequência Relacionamento/Sexo do as outras faixas. Quando relacionamos 

esta mesma variável com renda e etnia também encontramos praticamente a mesma distribuição 

entre as categorias quanto ao meio utilizado para informação (Tabela 3). 

 

Tabela 3: Distribuição da escolarização por assuntos de interesse na busca de informações 

Categorias 

Escolarização 

Total 

Ensino 

Fundamental 
Ensino Médio Ensino Superior 

Pós-

Graduação 

Saúde/Beleza 

Contagem 11 35 7 11 64 

% em Escolarização 36,7% 67,3% 63,6% 50,0%   

Culinária 

Contagem 7 17 6 4 34 

% em Escolarização 23,3% 32,7% 54,5% 18,2%   

Família 

Contagem 14 34 6 9 63 

% em Escolarização 46,7% 65,4% 54,5% 40,9%   

Cultura 

Contagem 16 25 6 9 56 

% em Escolarização 53,3% 48,1% 54,5% 40,9%   

Casa/Decoração 

Contagem 7 22 7 20 56 

% em Escolarização 23,3% 42,3% 63,6% 90,9%   

Política Contagem 4 15 4 5 28 

% em Escolarização 13,3% 28,8% 36,4% 22,7%   

Economia Contagem 6 19 7 18 50 

% em Escolarização 20,0% 36,5% 63,6% 81,8%   

Moda Contagem 6 16 5 14 41 

% em Escolarização 20,0% 30,8% 45,5% 63,6%   

Animais/Pets Contagem 13 27 3 11 54 
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% em Escolarização 43,3% 51,9% 27,3% 50,0%   

Relacionamento

/Sexo 

Contagem 9 22 1 2 34 

% em Escolarização 30,0% 42,3% 9,1% 9,1%   

Outros Contagem 2 3 2 6 13 

% em Escolarização 6,7% 5,8% 18,2% 27,3%   

  Contagem 30 52 11 22 115 

 

Quando relacionamos as faixas de escolaridade com a utilização das informações, as 

que apresentam nível de escolaridade 99,9% destas afirmam que utilizam para 

Conhecimento/Aprimoramento. Para as que apresentam escolaridade de Ensino Fundamental e 

Médio observou-se destaque para Lazer com 56,7% e 55,8% respectivamente. 

A pesquisa também contemplou mulheres em faixas etárias abaixo de 45 anos e acima 

de 65. Quando relacionamos as faixas etárias com as fontes utilizadas para informação é 

possível identificar que as mulheres nas faixas de 45 a 65 e menos de 45 utilizam com maior 

frequência a Internet. As mulheres com mais de 65 anos citam com maior frequência o Rádio e 

a Televisão (Tabela 4). 

 

Tabela 4: Distribuição das faixas etárias por principais meios utilizados para informação 

Categorias 

Idade 

Total Menos de 45 45 a 64 Mais de 64 

Internet 

Contagem 29 88 4 121 

% em Idade  90,6% 76,5% 50,0%   

Revista 

Contagem 8 43 2 53 

% em Idade 25,0% 37,4% 25,0%   

Rádio 

Contagem 11 49 4 64 

% em Idade 34,4% 42,6% 50,0%   

Televisão 
Contagem 19 88 7 114 
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% em Idade 59,4% 76,5% 87,5%   

Jornal 

Contagem 1 11 1 13 

% em Idade 3,1% 9,6% 12,5%   

Outros 

Contagem 2 4 1 7 

% em Idade 6,3% 3,5% 12,5%   

  Contagem 32 115 8 155 

 

Conclusões 

Ao término da análise das respostas das entrevistadas, pode-se perceber que as práticas 

de consumo midiático realizadas por essas mulheres, revelam características interessantes, as 

quais podem ser tidas como essenciais para a representação social desse grupo. 

Inicialmente, em relação ao perfil das entrevistadas, pode-se verificar que a maioria 

delas é casada (50,4%), mais de 70% têm ensino fundamental ou médio, e 74,8% apresenta 

renda média inferior a R$ 5000,00. Ou seja, são mulheres que mantêm relações estáveis, 

estudaram, ao menos, 10 anos, e, diante de sua renda, pode-se afirmar que a maior parte delas 

são mulheres pertencentes a classe C. 

As respostas também evidenciam que essas mulheres optam por dois meios de 

comunicação para se informarem, a internet e a televisão, ambas com 31,1%. Provavelmente 

isso se dá pela facilidade de acesso à rede, que, atualmente, pode ser encontrada em vários 

espaços, inclusive públicos e, até mesmo, nos locais de trabalho. Em relação à opção pela 

televisão, percebe-se, também, que essa escolha remete a popularização da TV no país, ou seja, 

a maioria dos lares brasileiros têm, ao menos, um aparelho televisivo. Aqui se identifica que a 

mulher, ao mesmo tempo em que está em contato com a tecnologia mais recente, não deixa de 

lado a televisão. 

Outro aspecto interessante que remete a um importante traço característico dessas 

mulheres é o pouco tempo que destinam à tarefa de consumir informações midiáticas. As 

entrevistadas afirmaram que costumam despender de 1 a 3 horas por dia (76,5%). Deste 

resultado, pode-se perceber que são mulheres cujas tarefas que desenvolvem diariamente, 

ocupam-nas a maior parte do dia. 
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Os temas mais pesquisados pelas mulheres são Saúde/Beleza, Culinária, Família, 

Cultura, Casa/Decoração e Política. Nesse item, pode-se depreender que são mulheres 

preocupadas consigo mesmas e com a família/casa, evidenciando muito mais o aspecto privado 

de suas vidas que o público. 

Diante das respostas das entrevistadas, pode-se verificar que elas são pessoas que 

possuem um bom grau de instrução, informam-se pouco tempo por dia, talvez em virtude de 

outras tarefas a serem realizadas, e se constituem como indivíduos muito mais voltados ao lar, 

à família, que às questões públicas.  

Avaliando os cruzamentos por perfil, é interessante a percepção de que a única variável 

que indica diferenças entre as mulheres entrevistadas é a escolaridade. O nível de escolaridade 

dessas mulheres determina as suas preferências por modos de busca de informação, bem como 

o tipo de informação que procuram. Ou seja, aquelas com maior nível de escolaridade preferem 

a busca na internet e por assuntos relacionados a Casa/decoração, Economia e Moda. Enquanto 

que as de menos escolaridade acessam muito mais a televisão e buscam assuntos relacionados 

às temáticas Relacionamento/Sexo, do que as mais escolarizadas. 
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O campo e a comunicação em Goiás: reflexão e breve diagnóstico91 
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Resumo 

O presente artigo pretende levantar discussão acerca da comunicação rural e das práticas de 

transferência de informação para quem vive no campo. Por meio de pesquisa de diagnóstico 

comunicacional realizada pela Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e 

Pesquisa Agropecuária (Emater), o estudo pretende avaliar o acesso de produtores rurais de 

Goiás à informação e gerar reflexão a respeito das carência e potencialidades da prática de 

comunicação no meio rural do estado.  

 

Palavras-chave: comunicação rural; extensão; difusionismo; representação. 

 

 

Comunicação e extensão rural 

Na década de 1980, o educador Paulo Freire iniciou uma reflexão sobre a relação entre 

comunicação e ações de transferência de conhecimento e tecnologia para o campo na obra 

Extensão ou Comunicação? (FREIRE, 1985). O pesquisador discute como os processos de 

transferência de tecnologia, de formação de cidadãos e de autonomia dos produtores e 

trabalhadores rurais estão intrinsicamente relacionados com os processos de comunicação.  

Para Freire (1985), o termo extensão não corresponde à promoção de uma educação 

libertadora, mas sim significa levar algo a uma outra parte. O pesquisador considera que não 

cabe ao agrônomo estender ou prescrever técnicas. Essa simples transferência não contribui 

para a elevação dos camponeses em sujeitos de transformação do mundo, de acordo com o 

educador.  

Paulo Freire considera que somente a comunicação estabelecida por meio do diálogo 

problematizador é capaz de “diminuir a distância entre a expressão significativa do técnico e a 

percepção pelos camponeses em torno do significado” (FREIRE, 1985, p. 46). Nesse sentido, 

o autor considera ainda que, como educador, o papel do agrônomo está relacionado com 

conceito de comunicação e não com o de extensão.  

O autor conclui que 
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nos parece claro o equívoco ao qual nos pode conduzir o conceito de extensão: 

o de estender um conhecimento técnico até os camponeses, em lugar de (pela 

comunicação eficiente) fazer do ato concreto ao qual se refira o conhecimento 

(expresso por signos linguísticos) objeto de compreensão mútua dos 

camponeses o dos agrônomos. Só assim se dá a comunicação eficaz e somente 

através dela pode o agrônomo exercer com êxito o seu trabalho, que será co-

participado pelos camponeses (FREIRE, 1985, p. 48). 

 

Comunicação rural 

Além de discutir a aplicação do fundamento do conceito de comunicação ao meio rural, 

a década de 1980 foi o tempo do surgimento de discussões que trataram do desenvolvimento 

do conceito de comunicação rural. Em 1988, Juan E. Diaz Bordenave definiu a comunicação 

rural como  

 

o conjunto de fluxos de informação, de diálogo e de influência recíproca 

existentes entre os componentes do setor rural e entre eles e os demais setores 

da nação afetados pelo funcionamento da agricultura, ou interessados no 

melhoramento da vida rural (BORDENAVE, 1988, p. 07). 

 

Para o autor, o desenvolvimento do meio rural depende da comunicação, considerando-

se que produtores precisam dela para tomar decisões, sejam elas da ordem da produção, sejam 

relacionadas à convivência em sociedade (BORDENAVE, 1988). Considerando ainda que a 

comunidade rural está cercada de fluxos de comunicação por meio dos quais é possível 

identificar e solucionar problemas, Bordenave avalia que os canais formais e informais de 

atuação das comunidades rurais são responsáveis pelo que chama de “grande movimento 

participativo do povo rural na vida da nação” (BORDENAVE, 1988, p. 09). 

Embora considere que a comunicação humana seja universal, Bordenave defende que a 

comunicação rural é específica porque precisa lidar com condições particulares tais como a in-

comunicação causada pelo isolamento geográfico, pelo baixo nível de escolaridade e pelas 

longas jornadas de trabalho a que são submetidos os produtores rurais (1988, p. 11). Para o 

autor, esse fenômeno faz com que os produtores tenham oportunidades mais restritas de discutir 

problemas comuns e buscar soluções.  

Juan E. Diaz Bordenave discute ainda que o avanço da comunicação rural tem como 

objetivo superar o que caracteriza como o tempo da “Informação Agrícola”, onde os processos 

de comunicação eram verticalizados, num fluxo de simples difusão que corria de cima para 

baixo (1988, p. 95). Nesse processo de evolução da comunicação rural o pesquisador indica 



 
X Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) 
Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

 
241 

 

algumas funções que a área deve passar a seguir. Entre elas estão facilitar o diagnóstico da 

realidade e apresentar resultados, promover a reflexão e a ação da comunicação na resolução 

de problemas, facilitar o diálogos entre os grupos e as autoridades, manter a sociedade 

interessada sobre o que acontece no meio rural, capacitar a população do campo para a auto-

expressão e contribuir para a educação de crianças e adultos (1988, p. 97-100).  

Em resumo, Bordenave considera que “a comunicação rural conscientiza a população 

para participar ativamente nos processos de mudança social e de construção de uma sociedade 

democrática e participativa” (1988, p. 101). 

Cinco anos depois, Bordenave acrescentou ainda que a Comunicação Rural é um campo 

profissional ainda não estabelecido firmemente. Para o pesquisador, esse campo de estudo sofre 

de algumas questões mal resolvidas tais como seu esquecimento pelo mundo acadêmico, o 

domínio da atuação do Estado na área e a interferência das indústrias produtoras de insumos 

nos processos de comunicação no campo (BORDENAVE, 1993, p.11).  

Bondenave (1993) considera ainda que é preciso separar o idealismo do discurso da 

prática efetiva da comunicação rural. Para o autor, a determinação de ações de comunicação 

realistas para o campo passa pela valorização do espaço rural. Juan E. Diaz Bordenave 

considera que é fundamental a promoção de estratégias que busquem a redução das diferenças 

das condições de educação, saúde, qualidade de vida e renda entre o meio urbano e o meio rural. 

E que, nesse contexto, a comunicação rural deve superar sua atuação excessiva no âmbito da 

transferência de tecnologia e “demonstrar aos dirigentes e a toda a população que é urgente 

adotar políticas de reativação da agricultura e de valorização integral do espaço rural, o que 

implicaria a drástica revisão do modelo de desenvolvimento vigente”. (Bordenave, 1993, p. 21) 

 

Comunicação rural e difusionismo 

Wilson Correa da Fonseca Júnior (2003) também discute o problema da herança do 

difusionismo, que o autor define como linhas teóricas e metodológicas destinadas à difusão de 

inovações no campo. Para o autor a ideia da transferência de conteúdos faz com que a 

comunicação rural continue a promover uma visão homogeneizada do setor rural no Brasil e do 

homem rural como objeto de modernização.  

Júnior avalia ainda que as busca por referencias nas áreas de sociologia da agricultura, 

do pensamento latino-americano e dos estudos de recepção possam contribuir para o 

desenvolvimento abordagens diversificadas para o conceito de comunicação rural (JUNIOR, 

2003, p. 99).  
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Complementar a essa ideia, Wilson da Costa Bueno (2006) afirma ainda que apesar do 

crescimento do agronegócio no Brasil, a imprensa não tem contribuído de maneira significativa 

para as discussões democráticas em torno dos principais temas da área. Para o autor, os meios 

de comunicação têm participado dos jogos de “grandes interesses”, não têm realizado 

coberturas investigativas, nem gerado espaços alternativos de debater. Além do que, as matérias 

têm girado em torno de assuntos relacionados ao “antes da porteira”, que muitas vezes não tem 

relação com o trabalho diário das famílias rurais (BUENO, 2006).  

 Bueno considera que o cenário da agropecuária é composto por diversos fatores, tais 

como infra-estrutura, comercialização, meio ambiente, energia, reforma agrária e uso de 

defensivos. Para o autor 

 

enxergar o agronegócio a partir de um foco meramente econômico significa 

nublar o entendimento correto de sua inserção política, econômica e cultural. 

(...) Nesse sentido, as empresas de pesquisa agropecuária e os profissionais de 

comunicação (dentro e fora delas) têm um papel importante, porque podem 

definir agendas, encaminhar estudos e, sobretudo, inserir a opinião pública 

numa discussão abrangente (BUENO, 2006, p. 19-20).   

 

 O autor considera ainda que, mesmo dentro de organização públicas responsáveis pelo 

desenvolvimento e transferência de ciência e tecnologia, a falta de uma cultura de comunicação 

cria empecilhos para o desenvolvimento “de uma comunicação que seja, simultaneamente, 

eficaz e transparente” (BUENO, 2006, p. 25).  

 

A pesquisa  

Assim como em diferentes regiões do Brasil e do mundo, as práticas difusionistas de 

tecnologia para o campo e os poucos produtos e estratégias de comunicação que envolvam as 

famílias rurais, têm contribuído para a pouca representatividade e para e baixa atuação nos 

debates de ordem econômica, política e social de quem vive no campo em Goiás. 

Diante das oportunidades e desafios que relacionados à comunicação rural, a Agência 

Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater), 

desenvolveu, em 2016, uma pesquisa de diagnóstico de comunicação entre os produtores rurais 

do estado. Seu objetivo principal foi servir de base para o desenvolvimento de produtos e 

estratégias de comunicação voltados para o meio rural em Goiás. A proposta é que o estudo não 

só auxilie no desenvolvimento de produtos que não sejam apenas informativos e difusionistas, 

mas que também sejam capazes de proporcionar a reflexão sobre as realidades do campo (não 
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apenas no meio rural, mas também no meio urbano), promover o debate e auxiliar nos processos 

de emancipação das famílias rurais. 

 

A aplicação da pesquisa 

A pesquisa foi executada entre os dias 6 de julho e 5 de agosto de 201693 por meio de 

entrevista realizada a partir de questionário fechado. As perguntas foram aplicadas por 

servidores da Emater, sendo eles predominantemente da área técnica, ou seja, agrônomos, 

veterinários, zootecnistas ou técnicos agrícolas. Os entrevistadores pertencem à unidade da 

Emater situada no município de residência do produtor. 

Os produtores entrevistados foram selecionados pelos entrevistadores. No processo de 

seleção, não foi estabelecido nenhum critério de eliminação ou preferência, tais como renda ou 

nível de produção (pequeno, média ou grande). Porém, como a Emater se decida mais 

expressivamente ao atendimento de pequenos produtores rurais pertencentes à agricultura 

familiar, pode-se inferir que os respondentes sejam predominantemente desse nível de 

produção. 

Ao todo, a pesquisa foi aplicada a cerca de 1.100 produtores, porém mais de 260 

questionários foram descartados por apresentarem inconsistências nas marcações. Como 

inconsistências foram consideradas questões sem marcações para perguntas obrigatórias e 

questões com mais de uma marcação para perguntas em que, obrigatoriamente, apenas uma 

alternativa deveria ser marcada. Sendo assim, os resultados da pesquisa foram tabulados a partir 

das respostas de 828 entrevistados. 

A execução da pesquisa se deu por meio da marcação de respostas em questionário 

impresso. Optou-se por essa alternativa em detrimento da realização da pesquisa por meio de 

formulário on-line tendo em vista que o acesso à internet e a computadores poderia limitar o 

alcance da pesquisa.  

A tabulação dos dados, porém, foi realizada por meio da plataforma digital Google 

Forms, que gera gráficos automaticamente a partir das respostas cadastradas.  

 

 

 

                                                 
93  Em virtude do afastamento de servidores por motivo de férias ou licença de algumas unidades durante este 

período, alguns questionários foram recebidos até o final do mês de agosto.  
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A estrutura do questionário 

O questionário foi comporto por 18 questões divididas em quatro sessões. A primeira 

delas buscou levantar o perfil do entrevistado por meio de cinco perguntas que identificaram 

sexo, idade, número de filhos, se os filhos residem com o produtor e nível de escolaridade. 

Nessa primeira etapa, todas as questões permitiram a marcação de somente uma alternativa. 

Entre os 828 entrevistados que tiveram as respostas validadas, o perfil predominante é 

de produtores do sexo masculino (81,6%), conforme Figura 1. 

 

Figura 1 – Sexo 

 

 

Mais da metade dos respondentes (52%) possuem 50 anos ou mais, sendo 30,7% com 

idade entre 50 e 59 anos e 21,3% com 60 anos ou idade superior. Conforme demonstrado na 

Figura 2, a pesquisa indica o envelhecimento da população que vive no campo.  

 

Figura 2 – Idade 
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Do total de entrevistados, 809 declaram possuir filhos e maioria (42,9%) possuem dois 

filhos. Entre todos os que possuem filhos, 61,3% declaram que seus filhos residem na mesma 

casa que os respondentes, conforme Figura 3.  

 

Figura 3 – Número de filhos e aqueles que residem com o produtor 

 

 

No que se refere ao nível de escolaridade, a pesquisa indicou que a maioria dos 

entrevistados (31,2%) possui ensino médio completo, conforme mostra a Figura 4. A segunda 

maior colocação (28%) está entre produtores que declaram possuir a primeira etapa do ensino 

fundamental completa (ou seja, do 1º ao 5º ano). Em terceiro lugar está a segunda etapa do 

ensino fundamental (6º ao 9º ano), com 19,7% de incidência entre os respondentes.  

Além disso, 15% dos entrevistados declaram possuir formação superior e 1,4% 

afirmaram ter realizado pós-graduação. O índice de analfabetismo foi de 2,5%, o que representa 

21 entrevistados. 
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Figura 4 – Nível de Escolaridade 

 

 

A segunda etapa avaliou o acesso do produtor à informação por meio de canais 

tradicionais de comunicação. Em oito perguntas, os entrevistados foram questionados sobre 

como se consideram em nível de informação sobre assuntos da agricultura ou pecuária (bem ou 

mal informado), sobre como costuma ficar sabendo das notícias (jornais, televisão ou revista, 

por exemplo), sobre os itens que possui em casa e sua utilização (tais como TV, rádio e 

smartphone), sobre assinatura de canais digitais ou impressos de comunicação (internet, 

revistas, jornais e TV a cabo) e sobre o uso de redes sociais, entre outras questões.  

A maioria dos entrevistados se considerou bem informado sobre os assuntos da 

agropecuária, representando 66,8% do total de entrevistados, conforme pode ser verificado na 

Figura 5. 

 

Figura 5 – Nível de informação 

 

 

A questão seguinte verificou qual principal canal pelo qual os entrevistados costumam 

saber das notícias. A pergunta permitiu mais de uma marcação, uma vez que a pesquisa 
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considerou que seria importante avaliar todos os canais pelos quais os produtores costumam se 

informar, e não somente identificar o mais acessado.  

De acordo com as respostas, a TV é o principal meio de informação de que se valem os 

entrevistados, sendo o canal marcado por 765 (ou 92,4% do total) dos respondentes. Em 

segundo lugar, 486 (ou 58,7%) os entrevistados indicaram que as pessoas com quem convivem 

são o meio pelo qual costumam ficar sabendo de notícias e assuntos de interesse. O rádio foi 

indicado pela pesquisa como o terceiro canal mais acessado, atingindo 462 (ou 55,8%)  

entrevistados, seguido pela internet, acessada por 297 (ou 55,8%) dos entrevistados para se 

informar. A revista, indicada por 21,6% dos entrevistados, foi o canal de comunicação menos 

assinalado. O acesso a jornais impressos e a redes sociais para fins de informação também foram 

avaliados pela pesquisa, conforme pode ser verificado na Figura 6.  

 

Figura 6 – Como tomam conhecimento das notícias 

 

 

Entre os eletrônicos presentes nas casas dos produtores entrevistados, o aparelho de 

televisão foi o de maior alcance, estando presente na casa dos 810 entrevistados considerados 

pela pesquisa. Além de indicar qual dos itens o produtor possui em casa, a pesquisa verificou 

ainda se o respondente faz uso ou não do eletrônico em questão. A pesquisa verificou, portanto, 

que 9 produtores possuem TV em casa, mas não utilizam, e outros 9 não possuem o aparelho 

em casa.  

O segundo item de maior incidência foi o rádio, presente na casa de 658 entrevistados. 

Nesse caso, porém, observa-se que 72 dos respondentes possuem o item em casa, mas não 

fazem uso. A pesquisa indica ainda que o smartphone está presente na residência de 416 
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produtores, superando a incidência de computadores (246), notebooks (171) e tablets (57), 

conforme mostra a Figura 7.  

 

Figura 7 – Itens que possui em casa e sua utilização 

 

 

Ao identificar os itens que os entrevistados possuem em casa, mas não utilizam, a 

pesquisa teve como objetivo verificar se seria possível criar novas estratégias de comunicação 

que levassem os produtores a utilizar ferramentas que ele ainda não tem o hábito de utilizar.  

A pesquisa verificou ainda se os entrevistados realizam a contratação de serviços 

privados de comunicação e entretenimento. Do total de respondentes, 429 declaram contratar o 

serviço de internet sem fio em casa, 231 declararam possuir TV a cabo, 63 afirmaram ter 

assinatura de revista e 36, assinatura de jornal impresso. Nessa questão, também foi permitido 

assinalar mais de uma alternativa.  

 

Figura 8 – Contratação de serviços privados de comunicação e entretenimento 
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No que diz respeito ao uso das redes sociais, 51,9% dos entrevistados declarou não 

possuir nenhum perfil no Facebook, Instagram, WhatsApp ou Twitter. Entre aqueles que 

declararam fazer uso de alguma rede social, o maior número de respondentes declarou fazer 

uso do WhatsApp (44,7%). O Facebook também é uma rede social popular entre os produtores 

pesquisados, sendo utilizado por 33,8% dos entrevistados. Também foi avaliado o uso do 

Twitter e do Instagram, conforme Figura 9. Essa questão também permitiu a marcação de mais 

de uma alternativa.  

 

Figura 9 – Uso das redes sociais 

 

 

Os questionários também avaliaram o hábito dos produtores de participarem de eventos 

de difusão de informações relacionadas a agricultura e pecuária. Os dados retratam que 74,8% 

dos entrevistados costumam participar desse tipo de atividade e outros 19,9% não participa 

porque não costuma ficar sabendo, conforme mostra a Figura 10. 

 

Figura 10 – Interesse em participar de eventos 

 

 

A pesquisa verificou ainda se os entrevistados teriam interesse em receber uma revista 

informativa com os assuntos da agropecuária e um boletim técnico com informações sobre a 
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atividade que exerce. Mais de 95% dos entrevistados responderam sim para ambas as questões, 

conforme pode ser verificado na Figura 11.  

 

Figura 11 – Interesse em receber publicações 

 

 

Na terceira etapa da pesquisa, produtores responderam a duas perguntas em que foram 

questionados sobre os assuntos que mais lhes despertam o interesse no noticiários geral e no 

que se refere a agricultura e pecuária.  

No noticiário geral, a pesquisa indicou que o assunto que mais desperta interesse dos 

produtores é meio ambiente. O tema foi mencionado por 578 produtores nessa questão, que 

permitia mais de uma marcação.  Em segundo lugar, a pesquisa apresenta o tema economia com 

507 marcações, seguida por administração e gestão, com 434 menções. Na Figura 12 podem 

ser verificados os outros assuntos e o número de produtores interessados.  
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Figura 12 – Assuntos de interesse geral 

 

 

A respeito dos assuntos relacionados agricultura e pecuária, a pesquisa indica que o tema 

que mais desperta o interesse dos produtores é a bovinocultura de leite, mencionada por 584 

respondentes. Hortaliças é o segundo tema com o maior número de marcações (404), seguido 

por bovinocultura de corte (363). O interesse dos entrevistados por outros setes temas também 

foi verificado pela pesquisa, conforme ilustrado na Figura 13.  

 

Figura 13 – Assuntos de interesse na agropecuária 
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A quarta e última etapa avaliou, por sua vez, o nível de acesso a informações referentes 

à Emater que chegam ao produtor. Nessa sessão, três questões identificaram se o entrevistado 

costuma ter acesso a informações sobre a Agência, se teria interesse em receber publicações 

referentes à Emater e em que formato gostaria de ter acesso a esses materiais (impresso, pelas 

redes sociais ou por e-mail).  

 Os dados levantados pela pesquisa mostram que 78% dos entrevistados costuma receber 

informações sobre eventos e atividades da Emater. Além disso, 98,6% dos respondentes 

afirmaram ter interesse em receber informações sobre as ações que a Agência realiza. Desse 

percentual, 662 entrevistados declaram ter preferência por receber as informações por meio de 

material impresso.  

 

Figura 14 – Informações sobre a Emater 

 

 

Conclusões 

 Embora os estudos referentes à comunicação rural não estejam completamente ausentes 

dos círculos acadêmicos nos últimos 15 anos, a pesquisa realizada para produção do presente 

artigo mostra que as discussões de ordem crítica e profunda sobre o tema foram realizadas 

essencialmente da década de 1980. Em vista das grandes transformações ocorridas no Brasil e 

no mundo desde então, isso mostra que os estudos de comunicação e o desenvolvimento de 

ações integradoras para o meio rural tem muito o que avançar.  
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 Que fique claro, portanto, que não se pretende considerar aqui que os produtos e 

estratégias de comunicação sejam capazes de promover, sozinhos, grandes transformações na 

ordem da cidadania e da representação. Sem a implementação de políticas públicas de atenção 

ao meio rural e sem o rompimento de paradigmas e mitos que envolvem a produção 

agropecuária no Brasil, qualquer tentativa de avanço será incipiente.  

 O questionário analisado à luz da breve pesquisa bibliográfica mostra que existe um 

campo vasto e carente de atuação de profissionais de comunicação no meio rural em Goiás. 

Suplantado pelos princípios de promoção da cidadania e da emancipação das famílias rurais 

(seja ela de ordem produtiva ou representativa), o exercício das ações comunicação no campo, 

para além da comunicação humana, tem potencial não só para informar, mas acima de tudo, 

para levar oportunidade de representação, manifestação e afirmação social para quem vive onde 

o asfalto não chega.  
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 O uso da Análise de Discurso Crítica para o estudo da representação social 

das Pessoas Vivendo com HIV/Aids na mídia impressa94 
 

Marília de Almeida e ALMEIDA95; 

Claudomilson Fernandes BRAGA96 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GOIÁS 

 

Resumo 

O presente artigo consiste em uma proposta de estudo da representação social das Pessoas 

Vivendo com HIV/Aids a partir da Análise de Discurso Crítica (ADC) de reportagens de 

veículos jornalísticos nacionais. A Teoria das Representações Sociais foi desenvolvida na 

década de 1960 por Serge Moscovici para explicar com os impactos do pensamento dos 

indivíduos no contexto social assim como os impactos do contexto social na construção do 

pensamento dos indivíduos. Com origem na Linguística Crítica, o termo Análise de Discurso 

Crítica foi utilizado pela primeira vez pelo linguista Norman Fairclough em 1985 e visa analisar 

criticamente o papel do discurso nos fenômenos sociais. 

 

Palavras-chave 

Representações sociais; Análise de Discurso Crítica; Aids; Mídia. 

 

 

Introdução 

Ao longo da história da humanidade, diversas doenças se instalaram nos organismos das 

pessoas e nas sociedades. A depender de seu modo de transmissão, dos grupos mais atingidos, 

de seu grau de letalidade, dentre outros fatores, essas doenças povoaram o imaginário social 

com representações e palavras que não ficavam no plano mental, mas ganhavam vida nas 

interações entre as pessoas. Esse conjunto de ideias que acompanha cada doença perdura no 

decorrer da história, passando a fazer parte do imaginário social, se tornando exemplo, uma 

espécie de âncora, para as novas doenças que podem surgir nas décadas e séculos seguintes. 

 As grandes moléstias da humanidade, assim como outros fenômenos sociais, geram 

construções discursivas que não só servem para explicar a doença, mas também para delimitar 

quem são os atores sociais que podem falar sobre ela e quem são os que devem ser segredados 

                                                 
94  Trabalho apresentado no GT 3 -Representações Sociais e Comunicação do IX Seminário de Mídia e Cidadania 

da Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 06 a 08 de dezembro de 2016. 
95 Mestranda do Programa de Pós-graduação em Comunicação – PPGCOM, da Faculdade de Informação e 

Comunicação – FIC da Universidade Federal de Goiás – UFG. Bolsista FAPEG. Especialista em Assessoria de 

Comunicação e Marketing (UFG) e graduada em Comunicação Social - Habilitação em Jornalismo (UFG); e-mail: 

mariliaalmeidaa@gmail.com 
96 Bacharel em Comunicação pela UFG. Doutor em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. 

Estágio Pós-doutoral pela PUC Goiás. Professor Adjunto da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG, e-

mail: milsonprof@gmail.com. 
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em decorrência dela; e para definir o que e como se deve falar sobre ela, muitas vezes 

combinando diferentes discursos.  

Foucault (2006) afirma na obra A Ordem do Discurso que supõe que em todas as 

sociedades a produção do discurso é controlada, selecionada, organizada e redistribuída por 

procedimentos que visam “dominar seu acontecimento aleatório”. Desta forma, o discurso 

acerca de algo, como doenças e seus doentes, é organizado, produzido e reproduzido de acordo 

com os interesses de determinados atores sociais. “Controle do discurso público é controle da 

mente do público e, portanto, indiretamente, controle do que o público quer e faz” 

(FAIRCLOUGH, 2015, p. 23).  

Em 1981, o diagnóstico de uma nova doença viral transmitida pelo sangue ou esperma 

contaminados, iniciou uma série de construções discursivas. A doença ficaria conhecida por 

sua sigla em inglês, Aids – Acquired Immune Deficiency Syndrome (em português, Síndrome 

da Imunodeficiência Adquirida). Era preciso transformar aquela sigla em algo compreensível, 

mas, acima de tudo, era preciso demarcar grupos, apontar culpados e dar um rosto à nova 

doença.  

Causada pelo vírus HIV, a Aids trouxe consigo imagens chocantes, pois marcava seus 

doentes com uma magreza excessiva, com lesões na pele97 e outros sinais que não deixavam 

dúvidas sobre quem eram os portadores daquele mal.  A Aids, portanto, tinha um rosto, um 

corpo e uma série de metáforas e outras estratégias linguísticas que serviam para traduzi-la de 

uma linguagem médica e científica para uma linguagem popular, mas também para apontar 

responsáveis.  

Já com o diagnóstico dos primeiros casos, a ciência, a medicina, a religião e as 

autoridades públicas começaram a construir seus discursos específicos acerca da Aids. A mídia, 

por sua vez, ao mesmo tempo em que reproduzia e organizava esses discursos, construía ela 

mesma seu próprio discurso acerca da doença, inaugurando seu conjunto de estratégias 

linguísticas que marcaria a história da Aids, como o uso  dos termos peste gay, mal dos 

homossexuais ou câncer rosa em manchetes jornalísticas (FAUSTO NETO, 1999).  

A Aids, de fato, fornece diversos elementos importantes para a análise da produção e 

reprodução de discursos pela mídia assim como as consequências destes discursos na vida em 

sociedade, mais especificamente na vida daqueles que vivem com HIV/Aids e são impactos 

                                                 
97 As lesões na pele eram causadas por um tipo raro de câncer, o sarcoma de kaposi, doença que normalmente 

acometia os doentes de Aids, já debilitados pelo vírus HIV.  
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diretamente pelo preconceito e discriminação. Quais foram os discursos produzidos acerca da 

Aids? Quem produziu esses discursos? Quais as consequências desses discursos? Responder 

essas questões pode auxiliar a conhecer como se deu a constituição da doença no imaginário 

social, mas principalmente pode auxiliar a compreender o cenário atual da Aids, mais de 30 

anos após o descobrimento da doença,  porém ainda sem a descoberta da cura e com altos 

índices de contaminação.  

  

Análise de Discurso Crítica 

 A Análise de Discurso Crítica (ADC) tem sua origem na Linguística Crítica, uma 

abordagem de estudos da linguagem desenvolvida por estudiosos da Grã-Bretanha, na década 

de 1970 (MAGALHÃES, 2005). A Linguística Crítica introduziu o estudo da linguagem como 

prática social e se contrapunha a outras correntes teóricas vigentes, por exemplo, a 

sociolinguística, que se preocupava somente com a influência da sociedade na linguagem e não 

com o caminho inverso. A partir destes estudos, já no final da década de 1970, foi lançado o 

livro Language and Control (Linguagem e Controle), que relacionava linguagem, mais 

especificamente o estudo do texto, com o poder e a ideologia. Entretanto, a Linguística Crítica 

apresentava limitações, era preciso ir além dos aspectos gramaticais ou lexicais, por isso surgem 

então duas dissidências, a Semiótica Social e a Análise de Discurso Crítica.  

 A ADC se diferencia da Linguística Crítica especialmente porque busca estudar a 

linguagem considerando seu contexto sócio-histórico. De acordo com Magalhães (2005), ao 

contrário da Linguística Crítica, a ADC desenvolveu uma teoria e um método que não daria 

conta apenas da análise de pequenas amostragens de textos, mas da linguagem enquanto prática 

social. 

 A expressão Análise de Discurso Crítica foi utilizada pela primeira vez por Norman 

Fairclough em um artigo publicado em 1985, ou seja, poucos anos após o lançamento do livro 

Language and Control, expoente da Linguística Crítica. Com influências de Bakhtin, Halliday, 

Bourdieu e Foucault – embora não poupe críticas aos autores –, Fairclough desenvolveu uma 

teoria e um método com forte preocupação na mudança social, na ideologia, hegemonia e 

manipulação. Além destas influências, Van Dijk (2015) afirma que a Teoria Crítica, 

desenvolvida pelos estudiosos da Escola de Frankfurt nos anos 1950, tais como Theodor 

Adorno e Max Horkheimer, também serviu como influência para a ADC.  
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 Segundo Van Dijk (2015), a escolha de um método de pesquisa para a ADC ou o ECD98 

deve ter como base o estudo crítico do papel do discurso em diferentes fenômenos sociais, 

visando contribuir para a apoderação social dos grupos dominados. Desta forma, podem ser 

realizados estudos com base na análise gramatical, na análise pragmática dos atos de fala e dos 

atos comunicativos, análise retórica, análise semiótica de sons e imagens, dentre outras.  

 

Em outras palavras, interessa-nos investigar, por exemplo, de que modo uma 

entonação específica, um pronome, uma manchete jornalística, um tópico, um 

item lexical, uma metáfora, uma cor ou um ângulo de câmera, entre uma gama 

de outras propriedades semióticas do discurso, se relacionam a algo tão 

abstrato e geral como as relações de poder na sociedade. Isto é, de alguma 

forma precisamos relacionar propriedades típicas do micronível da escrita, da 

fala, da interação e das práticas semióticas a aspectos típicos do macronível 

da sociedade como grupos, organizações ou outras coletividades e suas 

relações de dominação (VAN DIJK, 2015, p. 9-10). 

 

Segundo o autor, a escolha de um método de pesquisa para o ECD deve ter como base 

o estudo crítico do papel do discurso em diferentes fenômenos sociais, visando contribuir para 

a apoderação social de grupos dominados. Van Dijk (2015) defende que o ECD deve se atentar 

a três dimensões, o discurso, a cognição e a sociedade, sendo impossível compreender uma das 

dimensões isolada das demais. Para o autor, existem duas questões básicas para a análise ou 

estudo crítico do discurso: Como os grupos poderosos controlam o discurso público? Como 

esse discurso controla a mente e a ação dos grupos menos poderosos e quais são as 

consequências sociais desse controle? Ele levanta também alguns requisitos para que a 

investigação crítica do discurso atinja seus objetivos, tais como a necessidade da 

multidisciplinaridade. Outro aspecto importante é que a ADC ou ECD não deve apenas 

descrever as estruturas do discurso, mas explicar a relação dessas estruturas com a estrutura 

social.  

Os pesquisadores da ADC ou ECD, os analistas críticos do discurso, se posicionam 

diante dos fenômenos sociais, com forte preocupação sobre o aspecto social da pesquisa e 

consciência sobre seu papel na sociedade, preferencialmente do lado dos grupos dominados. 

Por isso, segundo Van Dijk (2015), a maioria destes analistas utiliza conceitos como poder, 

ideologia, hegemonia, interesses, estrutura social, ordem social, discriminação, classe, entre 

                                                 
98 Van Dijk não concorda com o nome Análise de Discurso Crítica. Ele defende o uso da expressão Estudos Críticos 

do Discurso (ECD), pois não acredita que exista um método para a análise do discurso. Por isso, quando nos 

referirmos a ADC ou ECD estamos essencialmente tratando sobre a mesma teoria, mas sob diferentes perspectivas. 
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outros. “A ADC oferece uma valiosa contribuição de linguistas para o debate de questões 

ligadas ao racismo, à discriminação baseada no sexo, ao controle e à manipulação institucional, 

à violência, à identidade nacional, à auto-identidade e à identidade de gênero, à exclusão social” 

(MAGALHÃES, 2005, p. 3).  

Para Fairclough (2001), a prática discursiva contribui para constituir as relações sociais, 

para a construção das identidades sociais e de sistemas de conhecimento e de crença, mas 

também contribui para transformar a sociedade. É isso o que ele demonstra na Teoria Social do 

Discurso, frequentemente considerada um sinônimo de ADC, embora não seja. Segundo o 

autor, existem três funções da linguagem, a identitária, que se refere ao modo como as 

identidades sociais são estabelecidas no discurso; a relacional, que se refere a como as relações 

sociais são representadas no discurso; e a ideacional, que se refere ao modo como o discurso 

significam o mundo.  

Para desenvolver a Teoria Social do Discurso, Fairclough toma emprestado de Michel 

Foucault, filósofo francês renomado no campo da análise de discurso, conceitos como discurso 

e ordem do discurso, porém, com ressalvas. Segundo Fairclough (2001), o trabalho 

desenvolvido por Foucault é importante para a Teoria Social do Discurso porque considera a 

relação entre discurso e poder, e entre discurso e mudança social, o que, segundo ele, não era 

suficientemente considerado por abordagens orientadas linguisticamente.  

As noções de que o social é constituído pelo discurso assim como os sujeitos sociais e 

de interdiscursividade e intertexualidade, desenvolvidas no estudo arqueológico de Foucault, 

são destacados por Fairclough. Em sua obra A Ordem do Discurso, que é um compilado de sua 

aula inaugural no Collége de France, em 1970, Foucault lista uma série de procedimentos 

relacionados ao discurso: procedimentos externos que conjuram os poderes do discurso, 

procedimentos internos que conjuram o acontecimento do discurso e procedimentos de sujeição 

do discurso. Não vamos nos ater detalhadamente a cada um desses procedimentos, mas destacar 

alguns que se auxiliam a análise crítica dos discursos da Aids na mídia.  

Segundo Foucault (2006), existem procedimentos de exclusão na sociedade e o mais 

evidente deles seria a interdição. Os procedimentos de interdição são compostos por três tipos, 

o tabu do objeto, o ritual da circunstância e o direito privilegiado do sujeito que fala. “Sabe-se 

bem que não se tem o direito de dizer tudo, que não se pode falar de tudo em qualquer 

circunstância, que qualquer um, enfim, não pode falar de qualquer coisa” (FOUCAULT, 2006, 

p. 9). Para o autor, nos dias atuais, essas interdições se fazem mais presentes na sexualidade e 

na política, como se fosse justamente no discurso que ambas exercem seus poderes. Ainda como 
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parte dos procedimentos de exclusão estão a separação entre razão e loucura – que invalida a 

palavra do louco – e a oposição entre o verdadeiro e o falso.  

 

Por mais que o discurso seja aparentemente bem pouca coisa, as interdições 

que o atingem revelam logo, rapidamente, sua ligação com o desejo e com o 

poder. Nisto não há nada de espantoso, visto que o discurso – como a 

psicanálise nos mostrou – não é simplesmente aquilo que manifesta (ou 

oculta) o desejo: é, também, aquilo que é o objeto do desejo; e visto que – isto 

a história não cessa de nos ensinar – o discurso não é simplesmente aquilo que 

traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo por que, pelo que se 

luta, o poder do qual nos queremos apoderar (FOUCAULT, 2006, p. 10). 

 

Foucault (2006) também cita procedimentos internos que conjuram o acontecimento e 

o acaso do discurso, que seriam aqueles que visariam a classificação, ordenação e distribuição 

do discurso. Dentre esses procedimentos internos, estão o comentário, que seria novos textos 

baseados em textos originais, mas que acabam por dizer o que o original não havia dito, o que 

estava articulado silenciosamente no primeiro; o autor, que seria aquele que desempenha o 

papel de autor do texto, com a autoridade que lhe é investida; e as disciplinas, que têm o sentido 

de ciência, onde são formuladas novas proposições.  

Por fim, em relação aos procedimentos de sujeição dos discursos, Foucault (2006) 

afirma que eles têm o objetivo de determinar as condições de funcionamento dos discursos; 

seriam o ritual, as sociedades de discurso e as doutrinas. O ritual define a qualificação daquele 

que fala; as sociedades de discursos conservam e produzem discursos que circulam apenas em 

espaços fechados; e as doutrinas, que são opostas às sociedades de discurso, pois buscam adesão 

e reprodução. “Rarefação, desta vez, dos sujeitos que falam; ninguém entrará na ordem do 

discurso se não satisfizer a certas exigências ou não for, de início, qualificado para fazê-lo” 

(FOUCAULT, 2006, p. 37). 

Semelhante ao que discute Foucault sobre estes procedimentos, no caso dos discursos 

da Aids na mídia é possível perceber, por exemplo, que nem todos tinham privilégio de fala 

sobre a temática. Como falar de Aids era também falar de sexualidade – já que a relação sexual 

tem sido a principal forma de transmissão do vírus – os rituais existentes para falar de 

sexualidade se aplicam também à doença.  

O papel de fonte de informação nos veículos jornalísticos, especialmente no início dos 

anos 1980, era reservado aos cientistas, aos médicos, aos religiosos. Eles detinham o direito 

privilegiado de fala; pessoas vivendo com HIV/Aids ou militantes da causa dificilmente tinham 

acesso aos veículos enquanto fontes jornalísticas. Fala-se sobre Aids na mídia, porém somente 
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em determinadas circunstâncias, dando voz a determinados atores sociais. Predominava na 

imprensa da década de 1980, no que diz respeito à Aids, discursos disciplinares que 

demarcavam a cobertura do assunto.  

 

Os discursos e as representações sociais na mídia 

 Para Fairclough (2001), as orações são multifuncionais e por isso combinam 

significados ideacionais, interpessoais e textuais. Desta forma, a escolha das orações no 

momento de seu uso tem consequências nas identidades e relações sociais, no conhecimento e 

na crença. Em Discurso e Mudança Social, Fairclough (2008) apresenta seu modelo 

tridimensional para a Análise de Discurso Crítica: texto – prática discursiva e prática social. 

Assim, ele divide a ADC em análise textual, que seria composta pela análise do vocabulário, 

gramática e coesão; análise da prática discursiva, que se relaciona aos processos de produção, 

distribuição e consumo dos textos, por exemplo, a rotina jornalística; e análise da prática social, 

que tem como foco questões de interesse da análise social, como poder, ideologia e hegemonia. 

 Fairclough destaca ainda mais três dimensões de análise que, segundo ele, podem se 

referir tanto à análise textual quanto à análise de prática discursiva: a força dos enunciados, a 

coerência dos textos e a intertextualidade dos mesmos. Estas três dimensões são de significativa 

importância para o estudo da mídia, pois possibilitam enxergar os textos com um olhar crítico 

que considera os diferentes contextos nos quais um texto se encontra inserido. A força dos 

enunciados está ligada nos atos de fala que desempenha, por exemplo, quando faz uma 

pergunta, quando faz um alerta ou quando dá uma ordem. A coerência dos textos se relaciona 

à capacidade do texto de fazer sentido, mesmo que haja pouca coesão explícita no mesmo. Já a 

intertextualidade se refere à possibilidade que os textos têm de conter fragmentos de outros 

textos, de forma implícita ou explícita.  

 É interessante destacar, como faz Fairclough (2001) que essas dimensões, em especial 

a força dos enunciados e a coerência, se relacionam bem mais à interpretação dos textos do que 

às propriedades dos mesmos. Os textos são consumidos de acordo com diferentes contextos 

sociais, o que influencia na interpretação dos mesmos. Por isso, o autor defende que a análise 

da prática discursiva deve contemplar a microanálise e a macroanálise. Na primeira, os analistas 

estudam como os participantes produzem e interpretam os textos baseados em seus recursos; 

na segunda se estuda a natureza destes recursos. 

 Van Dijk (2015) também explica que o micronível de análise seria composto pelo uso 

da linguagem, o discurso, a interação verbal e a comunicação; já o macronível de análise seria 
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composto pelo poder, dominação e a desigualdade entre grupos sociais. Ele aponta formas de 

relacionar o micronível e o macronível para uma análise crítica unificada: analisar os usuários 

da língua enquanto membros de grupos sociais; analisar os atos de atores individuais como 

parte integrante dos processos sociais de um grupo; analisar as situações de interação discursiva 

como parte da estrutura social; e a compreensão da cognição pessoal e social dos usuários da 

língua.  

 Em relação ao poder e à hegemonia, Fairclough e Van Dijk desenvolvem discussões 

interessantes, especialmente no contexto midiático. Para Van Dijk (2015), o poder envolve o 

controle do discurso público e isso pode ocorrer tanto por instituições, com o governo ou 

grandes grupos empresariais, mas também por pessoas, como jornalistas ou médicos. Logo, a 

questão do poder na prática discursiva está muito mais ligada ao papel social ocupado. O poder 

hegemônico não se restringe apenas à dominação de um grupo, mas uma construção de alianças, 

podendo assumir formas econômicas, políticas ou ideológicas (FAIRCLOUGH, 2001).  

 

Uma vez que temos uma melhor visão desses complexos processos e 

representações cognitivos, talvez seremos capazes de mostrar, por exemplo, 

como reportagens tendenciosas sobre imigrantes podem levar à formação ou 

confirmação de preconceitos e estereótipos, que por sua vez podem levar a – 

ou serem controlados pela formação de – ideologias racistas, as quais, por sua 

vez, podem ser usadas para produzir novas escritas ou falas tendenciosas em 

outros contextos, que finalmente podem contribuir à reprodução discursiva do 

racismo. (VAN DIJK, 2015, p. 20) 

 

 Van Dijk (2015) trabalha com a ideia de abuso de poder, quando os discursos são 

utilizados para a dominação, isto é, quando se faz uso ilegítimo do poder discursivo. Segundo 

ele, identifica-se abuso de poder a partir de suas consequências, quando existe a violação dos 

direitos sociais e civis das pessoas, quando o discurso leva à desigualdade social. Em relação à 

mídia, a questão primordial a ser analisada, de acordo com o autor, é se o repórter utiliza seus 

recursos para informar ou desinformar, para emancipar ou manipular seu público. 

Fairclough afirma que as notícias – que resultam de eventos que são importantes o 

suficiente, para o jornalista e/ou para o veículo, para serem noticiados – normalmente são 

baseadas em entrevistas com um grupo de fontes confiáveis, pessoas que têm o direito e o 

privilégio de fala. As notícias são compostas por ideologias de diferentes grupos privilegiados, 

que têm o direito de fala na imprensa; resta saber se essas ideologias servirão para manipular 

ou informar, para a defesa dos grupos dominados ou dos grupos dominadores.  
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Além da escolha das fontes, a escolha lexical, a formação e encadeamento das orações 

e a localização da informação na página de um jornal são alguns dos outros elementos que 

também influenciam nesta questão. Van Dijk (2015), que tem se dedicado prioritariamente à 

leitura crítica da mídia e o abuso de poder praticado por ela, lista uma série de pontos que devem 

ser observados pelo analista do discurso ao se debruçar sobre um produto da mídia: 

 

Observações similares podem ser feitas com todas as propriedades e níveis de 

reportagens jornalísticas. O conteúdo e estrutura sintática da manchete 

sistematicamente “nos” favorecem e problematizam “eles”, como também é o 

caso do estilo lexical (por exemplo, “motins” em vez de “distúrbios”), da 

retórica, das negações ou outros movimentos semânticos estratégicos (“Não 

temos nada contra turcos, mas...”; “Somos uma sociedade tolerante, mas...”), 

assim como outras propriedades discursivas. Assim, de um modo geral, as 

ações negativas “deles” são tornadas mais proeminentes (por exemplo, por 

meio de topicalização, cobertura da primeira página, construção da manchete, 

ênfase retórica), enquanto as “nossas” ações negativas são amenizadas por 

meio de negação, eufemismo, atenuação ou outras estratégias que evitam a 

autorepresentação negativa (van Dijk, 1991, 1992a). Por conta da falta de 

fontes alternativas de informação sobre relações étnicas, os efeitos dessas 

reportagens diárias dos modelos e atitudes de muitos leitores brancos são 

previsíveis: a difusão do preconceito e da xenofobia. Assim, as minorias e seus 

representantes têm pouco acesso ao público em geral, a não ser por protestos 

e comportamentos perturbadores que irão certamente ser definidos como uma 

confirmação de estereótipos e preconceitos dominantes. (VAN DIJK, 2015, p. 

100) 

 

Para Van Dijk (2015), na maioria das vezes a manipulação visa influenciar no que ele 

denomina de memória de longo prazo, onde se localizaria o conhecimento, as ideologias e as 

atitudes de uma pessoa. “Contar uma história significa formular um modelo mental pessoal, 

subjetivo, que temos de alguma experiência. E compreender uma reportagem jornalística ou 

uma história envolve a construção desse modelo mental (subjetivo) pelos receptores” (p. 243). 

Desta forma, a manipulação tem como foco tanto os modelos mentais, que são únicos e 

pessoais, quanto as representações compartilhadas socialmente, o que Moscovici (2013) 

denomina como representações sociais, que influenciam a formação e a ativação dos modelos 

mentais de cada pessoa. “Essas representações sociais são gradualmente adquiridas por toda a 

nossa vida, e, mesmo que elas possam ser mudadas, tipicamente elas não mudam da noite para 

o dia” (VAN DIJK, 2015, p. 246). 

Criada por Serge Moscovici, a Teoria das Representações Sociais é oriunda da 

Psicologia Social e nasce como forma de questionamento às teorias que não se preocupam com 



 
X Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) 
Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

 
263 

 

os impactos do que os indivíduos pensam na constituição da sociedade assim como os impactos 

do contexto social na construção do pensamento dos indivíduos (VALA, 2006, p. 457).  

O primeiro estudo sobre representações sociais foi publicado em 1961, quando 

Moscovici analisou artigos de jornais e revistas não especializados parisienses, além de aplicar 

questionários com a população, sobre a teoria psicanalítica, uma novidade à época. O trabalho 

de Moscovici analisava a apropriação desta teoria por diferentes grupos sociais. O autor faz 

uma releitura do conceito de representações coletivas, de Durkheim, considerando que, ao 

contrário do que defende a sociologia, as representações não são apenas dados de um estudo, 

mas sim objetos de estudo. 

Nascia, então, o conceito de representações sociais, que seriam conceitos e ideiais acerca 

de algo ou alguém formados nas interações sociais. “Elas são equivalentes, em nossa sociedade, 

aos mitos e sistemas de crença nas sociedades tradicionais; elas podem até mesmo serem vistas 

como uma versão contemporânea do senso comum” (MOSCOVICI, 1985, p. 1). 

As representações sociais são formadas a partir de dois processos, o de ancoragem e o 

de objetivação. O primeiro é a busca por categorias e imagens já presentes em nossa memória 

que servirão como âncoras para tornar aquela novidade, ou seja, o não-familiar, em algo 

familiarizado, que possamos compreender. O segundo processo, o de objetificação, consiste em 

tornar o que está em nosso imaginário em algo concreto, visível. “Ao comparar Deus com um 

pai, nós já conseguimos fazer o invisível preencher a mente com uma pessoa visível e também 

provocar os sentimentos correspondentes” (MOSCOVICI, 1985, p. 11) 

De acordo com Vala (2006), citando o estudo de Abric, as representações são formadas 

por dois sistemas de significados, o núcleo central e o sistema periférico. O núcleo central é 

responsável pela organização da representação; é rígido e estável, portanto não é alterado de 

acordo com o meio social. Já os sistemas periféricos são flexíveis e se adaptam ao meio social 

e servem para proteger o núcleo central da representação social. Assim, os sistemas periféricos 

evitam que o núcleo central de uma representação seja alterado com o objetivo de agradar os 

interlocutores, por exemplo.  

 

Reconhece-se, geralmente, que as representações sociais, como sistemas de 

interpretação, que regem nossa relação com o mundo e com os outros, 

orientando e organizando as condutas e as comunicações sociais. Igualmente 

intervêm em processos tão variados quanto a difusão e a assimilação dos 

conhecimentos, no desenvolvimento individual e coletivo, na definição das 

identidades pessoais e sociais, na expressão dos grupos e nas transformações 

sociais. (JODELET, 1993, p. 5) 
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Pela força da tradição, do peso do passado sob o presente, as representações sociais são 

transmitidas e impostas. Para Moscovici (2013), as representações são criadas coletivamente e 

acabam adquirindo vida própria; algumas morrem e dão lugar a novas representações e outras 

permanecem através de gerações. O autor não defende, entretanto, que os indivíduos são 

receptores passivos, apenas reprodutores de discurso. Pelo contrário, os indivíduos são capazes 

de pensar e se comunicar suas próprias ideias, mas ao mesmo tempo dão continuidade a 

representações sociais formuladas há muitos anos ou recentemente.  

Vivemos, simultaneamente, em dois universos: o consensual e o reificado. No 

consensual, os indivíduos são livres para opinar sobre diversos assuntos, podendo se comportar 

como “amadores ou observadores curiosos” (MOSCOVICI, 1985) normalmente em ambientes 

como clubes, cafés e outros pontos de encontro onde é desenvolvida a arte da conversação. 

“Esta é a arte que conserva estas instituições vivas e previne as relações sociais que vieram a 

existir, de se desfazerem, o que caso contrário ocorreria” (MOSCOVICI, 1985, p. 4)  

Já no universo reificado não existe espaço para “observadores curiosos”, a participação 

na conversação é qualificada pelo papel que se ocupa, por exemplo, de professor ou de aluno, 

ou mesmo a ausência de um papel relevante naquele determinado contexto. “Há um 

comportamento apropriado para cada circunstância, um estilo apropriado, para que se faça 

afirmações para cada ocasião, e é claro, informações apropriadas para dados contextos” 

(MOSCOVICI, 1985, p. 4) 

 

Obviamente, a ciência é o modo de conhecimento que corresponde aos 

universos reificados e representações sociais o que corresponde aos universos 

consensuais. A primeira tenta construir um mapa de forças, objetos e eventos 

que permanecem imunes (não afetados) aos nossos desejos e consciência. O 

último estimula e dá forma a nossa consciência coletiva, explicando coisas e 

eventos de tal forma que sejam acessíveis a cada um de nós e relevantes aos 

nossos interesses imediatos. (MOSCOVICI, 1985, p. 4) 

 

Segundo Moscovici (2013), embora este aspecto tenha sido ignorado por muitos 

estudiosos, desde o princípio a Teoria das Representações Sociais defendeu a importância do 

estudo da relação entre linguagem e representações sociais, entre cognição e comunicação, entre 

operações mentais e operações lingústicas. Daí o fato de a primeira pesquisa realizada sobre o 

assunto ter como objeto de análise a mídia impressa. Para o autor, assim como para Jodelet 

(1993), não há representações sociais sem linguagem. “Elas [representações sociais] circulam 
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nos discursos, são carregadas pelas palavras, veiculadas nas mensagens e imagens mediáticas, 

cristalizadas nas condutas e agenciamentos materiais ou espaciais” (JODELET, 1993, p. 1).  

Para o estudo da Aids, uma doença desde o princípio tomada por metáforas, discursos e 

preconceitos, a Teoria das Representações Sociais se mostra de significativa importância. 

Diversos estudos já foram realizados para o estudo da representação social da doença e de seus 

doentes em diferentes grupos. A doença é, inclusive, citada por Moscovici (2013) como 

exemplo da circulação das representações sociais por meio do discurso. Segundo o autor, no 

que diz respeito à Aids ocorreu a união de discursos de medo e discursos racistas – já que teorias 

não-oficiais defendiam que o vírus HIV teria sido criado em laboratório para eliminar minorias 

enquanto outras defendiam que seria um castigo divino contra a população africana. “Tais 

coisas, que nos parecem estranhas e perturbadoras, têm também algo a nos ensinar sobre a 

maneira como as pessoas pensam e o que as pessoas pensam” (MOSCOVICI, 2013, p. 168).  

 

Elaboradas com o 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. Ressurgem as 

representações biológicas correspondentes aos saberes estocados na memória 

social, em razão de sua valência simbólica frequentemente orquestrada para 

fins políticos e sociais. (JODELET, 1993, p. 3) 

 

Por meio da análise de textos jornalísticos, assim como fez Moscovici em 1960 ao 

procurar a representação social da psicanálise por meio do que foi publicado na mídia impressa, 

é possível encontrar qual a representação social das Pessoas Vivendo com HIV/Aids formada 

na imprensa. Os termos “peste rosa” e “câncer gay”, frequentemente utilizados pela imprensa, 

como aponta Fausto Neto (1999) e Sontag (2007) são uma demonstração de como 

representações de doenças anteriores à Aids serviram para explicar a doença para o público. 

Além disso, o termo gay a vincula diretamente a uma minoria já marginalizada pela sociedade.  

 

Conclusão 

 O presente artigo consiste em uma proposta de estudo da representação social das 

Pessoas Vivendo com HIV/Aids a partir da Análise de Discurso Crítica (ADC) de reportagens 

de veículos jornalísticos nacionais. Enquanto a ADC fornece a teoria e as categorias para análise 

dos textos, tais como escolha lexical, a Teoria das Representações Sociais fornece o amparato 
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para análise destas palavras, sua origem, seu significado de acordo com o contexto, dentre 

outros fatores.  

 Se representações sociais podem ser vetores de preconceito e discriminação, um dos 

principais focos da ADC é justamente compreender como a linguagem pode produzir a 

desigualdade social. Por exemplo, de que forma a cobertura realizada pela imprensa em relação 

à Aids desde a década de 1980 contribuiu ou não para a vinculação entre Aids e 

homossexualidade e assim para o preconceito tanto contra as Pessoas Vivendo com HIV/Aids 

quanto contra os homossexuais? 

Desta forma, defende-se que a combinação da Análise de Discurso Crítica e a Teoria 

das Representações Sociais pode fornecer embasamento tanto teórico quanto metodológico 

para o estudo sobre como as Pessoas Vivendo com HIV/Aids foram e ainda são representadas 

pela mídia. Este artigo, portanto, não apresenta um estudo finalizado, com resultados já 

alcançados, mas levanta os principais pontos de ambas as teorias para desenvolver uma proposta 

de estudo da representação social na mídia das Pessoas Vivenco com HIV/Aids. 
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Resumo 

O artigo aborda os conceitos de cidadania, assistencialismo e assistência e sua inserção nos 

meios de comunicação. Apresenta ainda uma pesquisa que buscou identificar as representações 

sociais destes conceitos, para compreender como a sociedade os representa e o papel dos meios 

de comunicação neste contexto. A pesquisa sinalizou que os entrevistados não possuem 

entendimento dos conceitos, caracterizando a “não cidadania”.  

 

Palavras-chave: mídia; cidadania; representações sociais; assistencialismo  

 

 

Introdução  

 O objetivo do artigo é abordar a construção do assistencialismo na mídia. Para isso, o 

recorte teórico apresenta os conceitos de cidadania, assistência e assistencialismo, no intuito de 

entender com as construções destas práticas sociais se influem mutuamente. A compreensão é 

a de que as práticas assistencialistas que nasceram no Brasil por conta do coronelismo, se 

reformulam conforme a evolução da sociedade, chegando assim, aos meios de comunicação.  

 Para construir a pesquisa, fez-se uso da Teoria das Representações Sociais, com intuito 

de entender como ocorre a construção do senso comum na sociedade. Metodologicamente, fez-

se uso também da Pesquisa de Evocações, para descobrir quais as representações sociais da 

cidadania, da assistência e do assistencialismo. A pesquisa apontou que há uma visão muito 

ampla, embora vazia, da cidadania, enquanto assistência e assistencialismo se confundem nas 

representações sociais.  

 No primeiro momento, o artigo aborda a construção do assistencialismo, da assistência 

e o conceito de cidadania. Em seguida, aborda os estudos culturais, para entender como os 

                                                 
99  Trabalho apresentado no GT3 - Representações Sociais e Comunicação do X Seminário de Mídia e Cidadania 

(SEMIC) – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 06 a 08 de dezembro de 

2016. 
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101 Orientador do Trabalho. Pós-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. 

Email: milsonprof@gmail.com. 
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meios de comunicação interagem socialmente. Por fim, apresenta a Teoria das Representações 

Sociais e  a pesquisa realizada.  

 

Assistencialismo: Do coronelismo à mídia, signos da cidadania inexistente  

 É comum no Brasil que os programas de rádio e televisão tenham quadros em que 

oferecem ajuda para a população. Da reforma de casas até a  resolução de problemas judiciais, 

os meios de comunicação tradicionais brasileiros influem diretamente na resolução de conflitos 

sociais. Compreender o modo de funcionamento e o efeito social de tais práticas, implica uma 

busca no campo conceitual sobre a assistência, o assistencialismo e seu reflexo na cidadania.  

A cidadania é definida por Dallari (1998) como um conjunto de direitos que possibilita 

a participação atina na vida e no governo do povo. Quem não tem cidadania está marginalizado 

e excluído da vida social e da tomada de decisões, numa posição inferior ao grupo social.  

 A participação ativa dá-se por meio dos direitos: sociais, civis e políticos. O exercício 

destes denota que o povo exerça também direitos e deveres na sociedade. Nestes termos, 

enxerga-se que a cidadania no Brasil é algo utópico, a medida que sua construção histórico-

social permeia enfrentamentos. As relações de dependência marcam de forma concisa o acesso 

coisas básicas como saúde e alimentação, desde o período colonial, se estendendo ao período 

conhecido como coronelismo, situação em que um coronel prestava auxílios à população em 

troca de seus votos. O fim desta era, com a chegada da República, reformulou as práticas em 

os benefícios necessitavam de uma moeda de troca.  

 Os partidos políticos que nasciam ali herdavam a ideologia coronelista, que se 

estruturava de formas cada vez mais legítimas. A era Vargas, comumente conhecida como um  

o “estado paternalista” e a denominação do presidente Getúlio Vargas como o “pai dos pobres”, 

refletiu de forma concisa um período em que o Estado prestou auxílios para a população. O 

governo, que combinou fortes repressões às tentativas de submeter os trabalhadores ao capital. 

Nesta época, conforme Silva (2007), nasceu o Serviço Social, uma prática comum a moças da 

sociedade e sob forte influência da Igreja Católica. Havia um foco em reeducar as famílias para 

a sociedade industrial, associando o trabalho de assistência social ao capitalismo.  

Com isso, temos que as estruturas que buscavam prestar auxílio àqueles que 

necessitavam pautavam-se em valores capitalistas, considerando-se que aqueles que 

precisavam de ações não correspondiam ao modo de vida emergente e ao mercado de trabalho. 

O auxílio proveniente do governo tinha como intuito a perpetuação da lógica do capital e, assim, 

não tinha a perspectiva de emancipação. 
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No entendimento dessas formas de ajuda, recorremos ao estudo dos termos assistência 

e assistencialismo. A confusão entre ambos é contemplada nos aspectos teóricos, algo que se 

revela comum diante do contexto histórico. Alayón (1995) afirma que o assistencialismo tem 

relação com práticas que geram dependência, enquanto Fidelis (2004) afirma que a assistência 

tem caráter de política pública de direito, não contributiva, de responsabilidade do Estado com 

a população.  

Nessa esteira, Demo (1994) aponta que é necessário evitar a confusão entre os dois 

conceitos, pois o assistencialismo sinaliza a conseqüência da humilhação daqueles que recebem 

os benefícios, pois lhes reserva sobras, causa dependência do doador, desmobiliza o potencial 

da cidadania, escamoteia o contexto da desigualdade social e vende soluções sob a capa de 

meras compensações. Ele mantém as desigualdades sociais, enquanto a assistência é um direito 

humano. É um atendimento emergencial, exceto em casos que necessita ser mantida até o fim 

da vida.  

 Na mídia, todas as práticas que visam algum tipo de ajuda à população são denominadas 

por Guareschi (2007; 2008) como assistencialismo midiático. O autor afirma que a essência é 

a mesma do assistencialismo tradicional. Ou seja, se caracteriza enquanto uma estratégia de 

dominação da elite na concessão de benefícios materiais para a população mais carente, com o 

intuito de que estes fiquem agradecidos. Com isso, garante sua hegemonia e poder sobre essa 

população, cristaliza as relações sociais assimétricas e as torna aceitáveis e legítimas. Nas 

palavras do autor: “Essa estratégia ideológica faz parte da história do país e se renova à medida 

que diferentes grupos sociais vão se tornando hegemônicos. Faz-se presente desde o início da 

formação social brasileira sob diferentes formas” (GUARESCHI, 2008, p. 1).  

As estratégias se renovam de forma concomitante a ascensão de novos grupos sociais, 

e sua importância do assistencialismo midiático tem ligação com a relevância dos meios de 

comunicação, na contemporaneidade, para a legitimação das relações sociais desiguais. Assim 

o assistencialismo se atualiza, conforme o novo meio de produtividade, que é a informação.  

A lógica de construção do assistencialismo midiático, carrega consigo valores do 

espetáculo, utilizado de maneira a construir e gerar interesse, por sua característica de 

encantamento, emoção e envolvimento. Debord (1997), afirma que pela a sociedade do 

espetáculo denota que quanto mais se contempla, menos se vive e quanto mais as pessoas se 

reconhecem nas imagens dominantes da necessidade, menos elas compreendem sua própria 

existência e seus próprios desejos. Os gestos não pertencem mais aos indivíduos, mas de outro 

que os representa.  
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Enquanto característica intrínseca aos conteúdos midiáticos que referenciam situações 

e problemas sociais, vale-se do dramatismo, da capacidade de emocionar e sensibiliza o 

espectador, ao mesmo tempo que, mostra também uma solução ao problema. Com isso, tende 

a naturalização e banalização dos conteúdos e situações. Para Medeiros (2013), o espetáculo 

tem uma validade maior que os conteúdos, porque a sedução imaginária é mais relevante que a 

qualidade da informação, de forma que “a carga emocional pesa mais que a notícia objetiva, o 

drama supera a história, a construção espetacular sobrepõe-se ao fato jornalístico” 

(MEDEIROS, 2013, p.10).  

Ao pensarmos nos espectadores, voltamo-nos ao sentido de recepção, no qual é 

necessário compreender que, para a existência de tais conteúdos, devem haver pessoas que 

também alimentam e realimentam a mídia, ao participar de um circuito que tem como 

conseqüência a audiência e o respaldo.  

 

Os Estudos Culturais 

Pela perspectiva dos estudos culturais, enxergamos uma vertente teórica que pensa na 

ótica social, cultural e interacional dos meios de comunicação e considera que a sua produção, 

circulação e interação depende do contexto em que a sociedade o receberá. Aqui destaca-se o 

local de recepção, como o espaço em que se constrói a interpretação.  

Nery e Temer (2009) afirmam que os estudiosos identificaram mudança nos valores 

tradicionais das classes populares, o que foi primordial para impulsionar os estudos. O conceito 

marxista de cultura foi reinterpretado, pois a entendia como algo que pertencia ao campo das 

idéias, independente das relações econômicas, mas era influenciada por relações político-

econômicas. Isto era um reflexo das relações de produção e da estrutura econômica. Assim, a 

comunicação de massa passou a ter um sentido ideológico, que só pode ser compreendido por 

meio da combinação de análise da mensagem e do estudo dos receptores.  

A interação entre a mídia e a sociedade, norteada pelo fator cultural, é o elemento que 

guia o posicionamento dos indivíduos em relação à indústria cultural. Centrada no consumo da 

produção massiva, o ponto central da tese dos estudos culturalistas era verificar como o discurso 

midiático é apropriado (DALMONTE, 2002).  

 

A crença central dessa tradição encontra-se no fato de lançar um olhar sobre 

as diversas culturas que compõem o tecido social. A essência dessa 

pluralidade irá permear o contato do indivíduo com a mídia, fazendo-o 

retroagir para os momentos fundamentais que conformam a subjetividade 
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daquele indivíduo. É esse passado, essencialmente cultural, que irá servir de 

referência para toda a leitura das mensagens midiáticas. O indivíduo/receptor 

não é um viajante sem bagagem, mas um ser conhecedor, tanto no nível 

histórico/ filosófico quanto no empírico (DALMONTE, 2002, p. 68). 

 

Os meios de comunicação possuem hegemonia, pois tem uma face hegemônica, no lugar 

privilegiado de fala e chegam a muitas pessoas, ocupando o local de emissão. Entretanto, apesar 

deste lugar privilegiado, é necessário entender como as pessoas interagem com aquilo que vem 

da mídia. 

 Stuart Hall (2003) propôs uma forma para interpretar os processos de comunicação, que 

destoavam dos estudos até então desenvolvidos, os quais ele acreditava que pensavam a 

comunicação originada no emissor e findada na recepção, assumindo um sentido unilinear. Essa 

comunicação seria perfeita e desconsiderava as condições do receptor. A mensagem deve ser 

compreendida enquanto uma estrutura complexa de significados e a recepção não é simples e 

aberta. 

Os estudos de recepção de Hall (2003) consideram a produção, circulação e distribuição 

para as audiências. O autor afirma que o processo de comunicação é complexo em dominância, 

que pensa nos meios de produção e nas suas relações sociais, bem como na organização e na 

combinação das práticas em relação aos aparatos de comunicação. Apesar disso, considera que 

é a forma discursiva que permite a realização do produto e a sua distribuição. O discurso é 

transformado e traduzido de novo em práticas sociais, em um ciclo que se finda e produz efeitos. 

Os meios de comunicação atuam na realidade, conforme conseguem inserir-se ao longo 

do tempo. Eles entram em interação com os ajustes cognitivos dos sujeitos, perpassando pelas 

instituições que o constroem e chegando até as interpretações. Assim, as construções midiáticas, 

passam a negociar com o contexto social e cultural. 

 

Representações Sociais: o senso comum como forma de entendimento da sociedade 

A Teoria das Representações Sociais é uma corrente de estudos, desenvolvida pelo 

pesquisador francês Serge Moscovici no final dos anos 60, com estudos que buscam entender 

a construção do senso comum. As representações sociais estão impregnadas nas relações 

sociais, na produção de objetos e nas comunicações, incorporando a substância simbólica e a 

prática que produz essa substância (MOSCOVICI, 2012).  

As representações sociais são sistemas de interpretação, que mediam as relações entre  

as pessoas e o mundo. Elas orientam e organizam as condutas e comunicações sociais, além de 
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intervir em processos como a assimilação de conhecimentos e a definição dos grupos sociais 

(JODELET, 2001). 

Moscovici (2003; 2012), ressalta que falar sobre representações sociais implica que não 

há um recorte entre o exterior e os grupos, e, logo, o indivíduo, demonstra então que não há aí 

uma separação. Quando emitimos uma opinião sobre algum objeto, já possuímos algo 

representado. O estímulo e a resposta são formados juntos, o que faz com que a resposta não 

seja uma reação ao estímulo, mas a sua origem. Isso significa que o estímulo é determinado 

pela resposta.  

 

Quando falamos de representações sociais [...] primeiramente, consideramos 

que não existe recorte entre o universo exterior do indivíduo (ou do grupo), 

que o sujeito e o objeto não são totalmente heterogêneos em seu campo 

comum. O objeto está inscrito num contexto ativo, movediço, pois é 

parcialmente concebido pela pessoa ou pela coletividade como 

prolongamento de seu comportamento, e para eles, só existe como função dos 

meios e dos métodos que permitem conhecê-lo (MOSCOVICI, 2012, p. 45). 

 

A representação social guia o comportamento social, remodela e reconstitui o ambiente 

em que esse comportamento desencadeia. É também por meio da representação, que as ações 

comportamentais ganham sentido e são integradas em uma rede de relações em que o objeto 

está ligado, fornecendo a noção, as teorias e torna as relações de ligação algo possível e eficaz 

(MOSCOVICI, 2012).  

Dos vários estudos e correntes teóricas que se desenvolveram com uso da Teoria das 

Representações Sociais, a pesquisa fez uso da Teoria Estrutural, desenvolvida por Jean Claude 

Abric.  O autor considerou que as representações sociais organizam-se em um duplo sistema, 

que é dividido entre: o núcleo central e o sistema periférico. As representações são construídas 

por opiniões, crenças e informações que são um conjunto de elementos sobre os objetos.  

 

Não unicamente os elementos das representações são hierarquizados senão, 

ademais, toda representação está organizada ao redor de um núcleo central, 

constituído por um ou vários elementos que dão sua significação à 

representação (ABRIC, 1994, p. 18, tradução nossa). 

 

Toda representação está organizada ao redor do núcleo central, responsável por 

determinar sua organização e significação. O núcleo é essencial para toda representação 

constituída, é o mais resistente às mudanças, contudo, qualquer oscilação, ocasionará uma 

mudança total na representação. Logo, para que haja duas representações diferentes, elas devem 
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estruturar-se em torno de um núcleo central diferente, fazendo com que a identificação de uma 

representação não seja suficiente, sendo necessária a organização do conteúdo.  

Ao redor estão os elementos periféricos encontram-se ao redor do núcleo central e são 

o essencial do conteúdo e qualquer representação. É mais concreto e vivo, possuindo também 

características de acessibilidade, concretizando, o significado da representação. O sistema 

periférico é mais individualizado e contextualizado e consegue se associar a contextos de 

imediatismo. Permite que do sistema de representação as heterogeneidades de conteúdo e de 

comportamento sejam aceitas. Protege o núcleo central ao permitir que este integre informações 

e práticas diferentes:  

 

Este elemento periférico não é, portanto, um elemento menor da 

representação. Ao contrário, é fundamental, visto que, associado ao sistema 

central, o permite ancorar-se a realidade. Mas entendemos também que a 

heterogeneidade do sistema periférico não pode abonar a existência de 

representações diferenciadas (ABRIC, 1994, p. 26- 27, tradução nossa) 

 

A existência desse duplo sistema é o que possibilita a existência e compreensão de  

características contraditórias das representações. As representações sociais são alcançadas por 

consenso, mesmo quando possui diferenças fortes.  As representações são sustentadas sobre 

divergências em relação à sua significação ou se manifestam como apreensões diferentes do 

mundo, mas não se referem ao essencial (ABRIC, 1994; 1998; 2001; 2005). 

 

Metodologia  

Com objetivo de entender qual a representação das pessoas sobre o assistencialismo, da 

cidadania e da assistência e também do assistencialismo midiático praticado por celebridades, 

foi realizada uma Pesquisa de Evocações.  

A técnica, desenvolvida por Abric (1994), consiste em solicitar que a pessoa produza 

todos os termos, expressões e/ou adjetivos que lhe vêm à mente, tendo como ponto de partida 

um termo indutor. A espontaneidade, com menor controle, permite um acesso mais rápido aos 

elementos representativos do objeto estudado. A Pesquisa de Evocações permite descobrir os 

elementos implícitos, que seriam esquecidos ou mascarados nas produções discursivas. Na 

pesquisa, três indicadores podem ser utilizados: a frequência do item, a sua categoria de 

aparição na associação ou a importância para os respondentes.  

A análise das palavras evocadas é feita com uso do Quadrante de Quatro Casas, que 

considera a frequência e a ordem em que foram evocadas, além de comportar a distribuição dos 
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termos produzidos, conforme a importância dada pelos entrevistados (GOMES; OLIVEIRA, 

2005).  

As palavras, termos e expressões foram analisados com uma Análise de Conteúdo, que 

conforme Bardin (2010) é o conjunto de técnicas de análise das comunicações, que busca 

interpretações de diversos discursos com base na inferência. Foi realizada uma categorização, 

que consiste em um procedimento cujos elementos são classificados e regrupados por vários 

critérios. No caso da pesquisa, o critério utilizado foi o léxico, assim as palavras foram 

classificadas de acordo com o sentido, com união dos sinônimos e sentidos próximos 

(BARDIN, 2010). 

A amostra foi selecionada por conveniência. A aplicação dos questionários/formulários 

aconteceu entre 15 de junho e 1º de julho de 2015, com  levantamento foi pessoal e digital. 

Foram obtidos 110 questionários/formulários e a amostra foi de 96 questionários.  

 

Resultados  

A média de idade dos participantes da pesquisa foi de 26 anos de idade. A maioria (39%) 

possui ensino superior incompleto e, em seguida, estão os que possuem ensino superior 

completo (32%). Aqueles que possuem ensino médio e fundamental são 15% e os que cursam 

Pós-Graduação representam 12%. 

Com os termos e expressões identificadas no instrumento de coleta, foram produzidos 

quadrantes de quatro casas, em que as evocações estão divididas por sua frequência. Para 

integrar os quadrantes, foram consideradas as evocações com frequência igual ou superior a 

cinco. O quadrante A apresenta as representações centrais, que são as evocações mais 

constantes, mais lembradas e que definem o objeto. Conforme Sá (1999), neste quadro 

apresentam-se as cognições mais suscetíveis de construir o Núcleo Central, pois são mais 

frequentes e prontamente evocadas. No quadrante B encontramos a periferia destas 

representações, ou seja, aquelas que ajudam a definir e proteger o objeto e são mais funcionais. 

Em seguida, os quadrantes C e D apresentam evocações com baixa frequência, que, conforme 

Wachelke e Wolter (2011), são menos importantes e interessantes para a representação, por 

serem mais individuais. 
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Representações Sociais da Cidadania 

 

 

 

Na centralidade das representações estão “Direitos”, “Deveres”, “Respeito” e “Grupo 

de pessoas”. Pela concepção de Dallari (1998), a cidadania seria o conjunto de direitos que 

possibilita que as pessoas participem de forma ativa da vida e do governo. Com a pesquisa, 

identificou-se que as pessoas têm a noção de direitos em suas representações sobre a cidadania, 

mas não a remetem à participação ativa. 

O quadrante 3 demonstra que as pessoas conseguem elencar elementos que compõem a 

cidadania, embora não façam uma correlação direta dos Direitos e Deveres como prática e 

exercício que devem ser garantidos a todos. O conceito parece amplo em definições, mas vazio 

em relação ao exercício.  

As representações da cidadania não demonstram o reconhecimento das carências 

sociais, apontado por Jacobi (1986). Além disso, não apontam as concepções de virtude cívica. 

As representações que mais se aproximam da cidadania são mais individuais. 

Com esses resultados, compreende-se que algumas dentre as representações sociais que 

os entrevistados têm da cidadania de fato fazem parte da cidadania e de seu exercício, mas nada 

é especificamente a própria cidadania enquanto exercício, garantia e participação social. Dito 

isso, percebe-se que não há um conhecimento da cidadania. 
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 As Representações Sociais do Assistencialismo e da Assistência  

 

 

 

As representações centrais do assistencialismo definem-se nas palavras “Ajuda” e 

“Necessidade”. Com o quadrante A, constatamos que o assistencialismo é representado com 

uma ajuda, que é necessária. Sua face real, em que é um instrumento que mantém o caráter de 

dependência, não é percebida na centralidade. 

Com o quadrante 1, identifica-se que as pessoas não têm uma noção ampla e direta do 

assistencialismo enquanto prática que causa dependência e é uma ajuda dada por interesse. A 

maioria das pessoas tende a crer que é uma ajuda, relacionada com a preocupação com o 

próximo. São poucos aqueles que percebem o contexto político-social do assistencialismo. 

A pesquisa de evocações revelou que o assistencialismo possui uma representação 

equivocada, que pode ser associada com a própria falta de consistência das representações da 

cidadania. O desconhecimento do significado dos conceitos converge e é o principal motivo 

para a propagação e a existência do assistencialismo. Além disso, embora consigam julgar as 

celebridades assistencialistas pela vertente da visibilidade midiática, as pessoas não conseguem 

identificar o construto maior da dominação ideológica assistencialista. 
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O quadrante 3 aponta que as representações sociais da Assistência são iguais às 

representações sociais do assistencialismo, e ambos são definidos com os termos “Ajuda” e 

“Necessidade”. A associação dos termos como sinônimos reforça o desconhecimento dos 128 

entrevistados sobre os dois conceitos. Assistência e assistencialismo não são percebidos em 

suas contrariedades.  

As representações da “Assistência” e do “Assistencialismo” são próximas, o que mostra 

a dificuldade dos entrevistados de pensar sobre os conceitos e suas diferenças. Se ambas são 

vistas como uma ajuda que é necessária, não há uma percepção do que significam realmente 

para a sociedade e do quanto seu contexto é prejudicial para a construção da cidadania. O 

desconhecimento de ambos é algo vinculado ao próprio desconhecimento da cidadania.  

Com isso, as representações sociais demonstram que a confusão apresentada no quadro 

teórico, sobre assistencialismo e assistência, está presente no senso comum. Isso pode ser uma 

consequência da deturpação da cidadania.  

 

Considerações Finais  

Os quadrantes mostram que os entrevistados não possuem uma noção clara sobre os 

termos assistência, assistencialismo e cidadania. No caso da cidadania, apresentam uma 

perspectiva engessada. A noção de cidadania e seu exercício são deturpados, e os vários termos 

evocados não conseguem suprir a cidadania enquanto exercício.  

A assistência é representada da mesma forma que o assistencialismo, ou seja, é 

entendida como uma ajuda que é necessária. A percepção dos dois conceitos como algo igual 

mostra que os entrevistados não distinguem as diferenças entre práticas assistenciais e práticas 
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assistencialistas. Não há um conhecimento do assistencialismo enquanto algo prejudicial, que 

sustenta relações de poder prejudiciais, nem da assistência como algo necessário e primordial 

para o desenvolvimento social.  

A dificuldade dos entrevistados em responder as evocações mostrou ainda que há um 

desconhecimento dos termos, suas significações conceituais e suas implicações na sociedade. 

Os dados da pesquisa nos levam à conclusões que nos parecem óbvias e redundantes. Os meios 

de comunicação atuam por interesses próprios, não tendo compromisso social em informar. A 

carência educacional que assola o país reflete o desconhecimento dos termos, que são essenciais 

para a construção de políticas sociais. É justamente nesse momento que nascem, por exemplo, 

o preconceito com pessoas que recebem bolsas de programas sociais como o “Bolsa Família’, 

mas há uma aceitação de práticas assistenciais vindas de todos os lados.  

A pesquisa conclui que há a existência de uma “não-cidadania”, que nasce do não 

conhecimento e do não exercício da cidadania. Uma herança histórico-social que assola o país 

de forma vigente e grande responsável pelos problemas enfrentados desde sempre. Apenas com 

uma luta para que haja um exercício consciente da cidadania e meios de comunicação que atuem 

de forma justa e visando o interesse público, poderá construir, a largos passos, uma realidade 

menos constrangedora.  
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Corrupção e Cidadania: as representações sociais da corrupção102 
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Resumo 

Idealizado na disciplina de Pesquisa Qualitativa em Relações Públicas, do oitavo período do 

curso de Relações Públicas da UFG, o presente artigo objetiva discutir acerca da representação 

sobre corrupção para os estudantes universitários. Nele, é refletido algumas definições de 

corrupção e cidadania bem um breve histórico sobre a Teoria das Representações Sociais, cuja 

qual obteve-se embasamento para analisar e identificar as representações obtidas no resultado 

da pesquisa desenvolvida. Para isto, é observado o que Marshall (1967) aborda em sua obra 

sobre cidadania, o que Carvalhosa (2015); Oliveira (1994); Assis (1994); Bezerra (1995) 

abordam em suas obras sobre corrupção e também Abric (1994); Vala(2006); Moscovici (1981) 

e (2003) sobre representações sociais.  

 

Palavras-chave: corrupção; representações sociais; cidadania 

 

 

1) Sobre a Teoria das Representações Sociais (TRS) 

 Fundada por Serge Moscovici na década de 1960, a Teoria das Representações Sociais 

demonstra o surgimento das representações a partir das relações grupais, bem como a maneira 

que se dão suas modificações ao longo do tempo. Para o autor, o diálogo e a conversação são 

fundamentais na formação das representações sociais, uma vez que, a partir do diálogo e da 

conversação surgem significações para os agentes envolvidos. 

 Teoria relacionada ao senso comum, pelo motivo de ser as representações sociais 

segundo Moscovici (1981), valores, crenças, conceitos e explicações do dia-a-dia ou em outras 

palavras, uma versão moderna do senso comum. Para o autor, surgem do cotidiano, sendo 

assim, todos os indivíduos e grupos recorrem as representações sociais em seu diferentes 

vínculos. 

                                                 
102 Trabalho apresentado no GT3 - Representações Sociais e Comunicação do X Seminário de Mídia e Cidadania 

(SEMIC) – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 06 a 08 de dezembro de 

2016. 
103 Estudante do 8º Semestre do Curso de Comunicação Social (Habilitação em Relações Públicas) da Universidade 

Federal de Goiás, email: vanusa_esperanca@hotmail.com. 
104 Colaboradora da pesquisa. Estudante do 8º Semestre do Curso de Comunicação Social (Habilitação em 

Relações Públicas) da Universidade Federal de Goiás, email: fernandamilanezmoreira@gmail.com. 
105 Colaboradora da pesquisa. Estudante do 8º Semestre do Curso de Comunicação Social (Habilitação em 

Relações Públicas) da Universidade Federal de Goiás, email: wanessa_teixeira@hotmail.com. 
106 Orientador do trabalho. Professor do Curso de Comunicação Social (Habilitação em Relações Públicas) da 

Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás, e-mail: milsonprof@gmail.com. 
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 Para Moscovici (1981), a objetivação e a ancoragem são os dois processos que 

estruturam a representação. Vala (2006) no ajuda a compreender estes processos, sendo o 

primeiro, a forma que se organizam os elementos que contituem-na, bem como o meio pelo 

 qual se convertem em demonstrações da realidade. Enquanto que o segundo, refere-se 

a âncoras que são os próprios objetos para construir a representação de um novo objeto. 

Conforme a definição de Moscovici (2003), tornar o não familiar em familiar. Pode-se assim 

considerar que o universo é constituído de representações. 

 De acordo com Abric (1994), toda representação possui um Núcleo Central e um 

Sistema Periférico, sendo estes sistemas os demonstradores dos significados das 

representações, o primeiro determina a ordem da representação gerando o significado dos seus 

elementos. Já o segundo protege o primeiro e diz respeito as diferenças individuais. Assim 

sendo, o primeiro é bem mais resistente que o segundo. Para outros autores, o Núcleo Central 

é a essência da representação. 

 Diante disto, irrompeu-se a possibilidade de identificar as representações socais da 

corrupção, sendo que as ideias que os indivíduos possuem a respeito do assunto, sejam quais 

forem, não surgiram do nada e sim a partir das experiências adquiridas nas relações sociais, ou 

seja, nas trocas e interpretações de informações. 

 

2) Corrupção e Cidadania 

 Ao introduzir sua obra sobre crimes de corrupção, Oliveira (1994) expressa que a 

corrupção é conhecida por meio de variadas nomenclaturas nos diferentes países do mundo. No 

Brasil, entre tantas estão o jeitinho brasileiro, leite da criança e a expressão por debaixo dos 

panos de imediato são as mais populares. Independente dos apelidos que a criatividade atribui 

em cada lugar, todos remetem ao significado único.  

 De acordo com Bezerra (1995), as categorias do envolvimento humano com as práticas 

corruptas estão relacionadas aos vínculos de natureza pessoal “parentesco, amizade, 

patronagem, ou camaradagem, entre outras” (p. 33). O autor cita troca de favores bem como as 

práticas concebidas como corruptas e corruptoras.   

 E isto não começou a pouco, segundo Oliveira (1994), historicamente existem registros 

de corrupção em meados de setenta antes de Cristo. Segundo Carvalhosa (2015), “a corrupção 

em nosso país é de natureza sistêmica e vem de longa data, dos tempos coloniais” (p. 86). Então, 

desde sempre, se é que podemos dizer assim, a corrupção atua na vida humana, para o autor ela 
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“resiste às leis, às formas de Estado e de governo, aos regimes políticos, aos sistemas sociais.” 

(p. 3).  Quanto ao que poderia contê-la, o autor aponta que: 

 

As leis definem os fatos de corrupção para que todos tenham consciência de 

sua ilicitude. Graças a essa definição legal conseguem-se evitar muitos 

deslizes; mas, apesar desse esclarecimento das consciências, atos de corrupção 

ocorrem todos os dias. (OLIVEIRA, 1994, p. 2 e 3). 

  

Tal discurso não possui intenção de convencer quanto a legalidade da corrupção, mas 

de orientar que embora existam as concepções do que é corrupção, bem como as punições – ou 

não – para os quais cometem, a sociedade sempre viverá com a possibilidade de se esbarrar em 

algum aspecto que abrange as “práticas corruptas” cotidianamente. 

Levando em consideração tais observações, percebe-se que os diferentes grupos que 

compõem a sociedade podem adotar diferentes compreensões do assunto, a partir de como a 

informação que tais agentes recebem é estruturada. Vale lembrar que os processos 

comunicacionais concebem as representações. 

 De acordo com Carvalhosa (2015), “no Brasil a população considera que qualquer 

autoridade é corrupta (...)” (p. 83), e isto pelo motivo que em nosso país, “governar é apropriar-

se dos recursos públicos para proveito próprio e o dos partidos políticos no poder” (p. 101). 

Neste sentido, observa-se que a corrupção possui um destaque em relação aos aspectos 

políticos, o que implica na opinião dos indivíduos, uma vez que os agentes sociais possuem 

facilidade de reproduzir informações conforme a maneira que a recepcionaram, ou seja, a ideia 

de estabelecer relação dos agentes políticos com corrupção é resultado das informações que os 

indivíduos incorporam, a partir das fontes que nos transferem algum conteúdo que comporá a 

compreensão dos assuntos. Vale lembrar que, logicamente, a maior parte destas informações 

são transmitidas pelos meios de comunicação tradicionais, e para além disso, as conversações 

cotidianas. 

 Cabe-nos aqui, atentar para as influências que todo este conjunto de definições e 

aspectos relacionados a corrupção desempenham sobre o que condiciona a essência e 

procedência da vida humana no seio social, a saber,  a cidadania. 

 Para Marshall (1967), o estado é a base para a consolidação da cidadania, uma vez que 

é o responsável em conceder os direitos aos indivíduos e grupos.  Sua discussão analisa três 

componentes do conceito de cidadania, a saber, direitos civis, políticos e sociais. O autor aponta 

para a evolução histórica do conceito de cidadania partindo do seu desenvolvimento na 
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Inglaterra, o que pode ser, e é aplicado as discussões atuais da temática, principalmente pelo 

fato do desafio de se estabelecer igualdade em meio a um sistema que é desigual, como aponta 

o autor.  

 Carvalhosa (2015), considera que a corrupção mesmo quando parte de uma determinada 

instituição ou sistema é capaz de atingir a coletividade e arruinar tanto a construção quanto a 

preservação da cidadania.  Para Assis (1994), a corrupção foi causada pelo suprimento das bases 

da cidadania e isto no contexto político do autoritarismo. Sendo assim, fica evidente que nos 

diferentes níveis sociais a corrupção implica consequências significativas para o 

desenvolvimento da cidadania e isto, muitas vezes concebidas na busca pelo poder, seja 

político, econômico ou de qualquer outra espécie. 

 

3) Metodologia 

Tendo em vista as teorias apresentadas anteriormente, é possível identificar 

determinados aspectos relativos a opinião dos estudantes sobre corrupção.  O conteúdo 

analisado foi extraído do resultado da pesquisa científica de caráter clássico exploratório sobre 

corrupção com enquadramento quantitativo segundo Gunther (2006), as respostas foram 

quantificadas conforme recursos estatísticos (Plataforma de Formulários do Google), para 

possíveis considerações (comprovações matemáticas) que permitiram observar se o problema 

foi respondido conforme os interesses da investigação, assim, de modo mensurável (descrito 

em números e gráficos indicadores) e tais dados foram interpretados textualmente. Ressalta-se 

que pelo fato da pesquisa envolver interesses subjetivos que não podem ser mensurados, a 

investigação possui também enquadramento qualitativo conforme Gunther (2006). Por se tratar 

de uma investigação na qual o objeto submetido a avaliação foram seres humanos e que a 

resposta para o problema proposto não foi exata, considera-se que a pesquisa teve maior 

vocação dentro do método qualitativo.  

Dentro do campo da comunicação e cidadania, investigou-se a opinião sobre o tema – 

corrupção. Tema selecionado em acordo com as colaboradoras Wanessa Teixeira Antunes e 

Fernanda Cristina Moreira, a partir da atualidade do assunto. 

Tendo em vista que o ano de 2016 foi e está sendo marcado por um contexto em que 

muito se fala em corrupção, pode-se levar em consideração qual seria de fato a corrupção que 

a maior parte das pessoas estão falando, será que é aquela que julgam estar ocorrendo nos 

espaços ocupados pelos representantes políticos – parlamento – ou também mencionam a 
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corrupção existente em outras esferas da sociedade, as quais poderíamos considerar como mais 

comuns, talvez, pelo fato de não estarem em evidência midiática a maior parte do tempo. 

Ao refletir sobre corrupção, na tentativa de compreender qual a noção parte da 

sociedade, a saber, os estudantes, possuem em relação ao assunto, o qual pode-se dizer que se 

encontra em “alta” no ano vigente. Incorreu-nos a seguinte questão: a corrupção está vinculada 

somente aos assuntos “parlamentares/políticos” ou também pode estar vinculada aos costumes 

cotidianos da sociedade? Partindo destas considerações, conforme Malhotra (2006), obteve-se 

o problema da pesquisa: O que os estudantes consideram corrupção? Os mesmos se consideram 

pertencentes a tal universo “corrupto”? 

A partir do problema foram determinadas as variáveis que abrangeram o problema, a 

saber, variável independente (VI): corrupção e as variáveis dependentes (VD´s): conhecimento 

do assunto; dimensão da ocorrência da corrupção; onde a corrupção é mais frequente; 

consciência (ou não) de participação. 

Foram definidos os estudantes universitários como população-alvo segundo Gunther 

(2006) e feito o recorte nos estudantes de graduação, definida como unidade amostral a 

Faculdade de Informação e Comunicação – UFG, a partir da técnica de amostragem não-

probabilística por cotas. Deste modo, a amostra foi constituída por 100 universitários da FIC-

UFG, sendo 20 alunos de cada curso: Publicidade, Relações Públicas, Jornalismo, Gestão da 

informação e Biblioteconomia.  

Foi utilizado como instrumento de coleta de dados a Escala de Likert conforme Gunther 

(2006), caracterizada com um tipo de escala de resposta psicométrica, considerada como a 

escala mais utilizada em pesquisas de opinião, usada habitualmente em questionários 

estruturados e indica tendências nas respostas. Ao responderem ao questionário baseado nesta 

escala, os respondentes especificam seu nível de concordância com as afirmações apresentadas.  

O questionário foi constituído por 14 afirmações, onde o grau de concordância foi 

definido de 1 a 7, sendo que “1” equivale ao “Discordo Totalmente” e “7” equivale a “Concordo 

Totalmente”.  Ao final do questionário, situaram-se cinco perguntas para uma análise 

sociodemográfica: Gênero, Faixa Etária, Curso, Período e Renda Familiar conforme os 

indicadores do IBGE (2009). 

Feita a coleta de dados a partir da aplicação do questionário, as questões foram 

convertidas em gráficos, após isto, foi realizado o cruzamento dos dados sociodemográficos 

com as questões propostas e realizada a leitura e interpretação textual dos gráficos. 
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O método de análise utilizado foi a Análise de Conteúdo (AC) proposta por Bardin 

(2009), instrumento de análise comunicativa que busca descrever o conteúdo das mensagens de 

maneira sistemática e possibilita observar e estabelecer associações de palavras com os 

possíveis significados indicados. 

 

4) Análises 

O presente texto dedica-se a discussão dos resultados coletados na pesquisa, levando em 

consideração desde já, que de fato as representações sociais encontram-se nas conversações 

conforme proposto por Moscovici (1981), pelo motivo de inicialmente, durante o processo de 

coleta de dados, foi possível observar que a própria atitude de comentar sobre o assunto durante 

a apresentação da pesquisa para os respondentes, provocou nos entrevistados a reação de 

externar comentários semelhantes ao que está sendo falado midiaticamente, ou até mesmo a 

surpresa em não ter refletido antes, de onde surgiu a concepção que possui sobre corrupção. 

O perfil do estudante de biblioteconomia é composto em sua maioria pelo gênero 

feminino com idade entre 18 e 25 anos. A renda familiar de maior percentual situa-se na faixa 

acima de R$ 1.000 mensais. Isto significa que a maior parte dos alunos apresentou tendência a 

concordar que todas as pessoas conhecem alguém que já tenha praticado ações tidas como 

corruptas, levando em consideração que o grau de concordância com a afirmação proposta, 

permite observar que os tais já vivenciaram situações de corrupção. 

A maior parte das alunas apresentaram tendência em concordar que no ambiente 

escolar/profissional existem ações corruptas ou corruptivas. Este grupo feminino pode ser 

considerado como o representativo dos alunos que estão nos períodos iniciais do curso. 

Considerando o grau de concordância com a afirmação proposta, subentende-se que, para as 

mulheres que cursam biblioteconomia, a corrupção não acontece somente no Congresso 

Nacional. O que vai de encontro a declaração de Oliveira (1994), pois é uma evidência que atos 

de corrupção estão presentes no cotidiano social. 

Outra observação, é o fato de, serem as considerações acima um indicador de que as 

mulheres que entram para a faculdade apresentam uma tendência a concordar que atitudes 

concebidas como ilícitas sejam maiores ou menores podem ser consideradas corrupção. 

Mediante isto, subentende-se a opinião das estudantes de biblioteconomia possuem dimensão 

de que atitude de corrupção maior ou menor, não isenta de ser corrupção. O que vai de encontro 

a nomenclatura jeitinho brasileiro, apontada por Oliveira (1994), utilizada para apelidar os atos 
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de corrupção “menores”, já que não utilizam este apelido para referenciar-se aos atos de 

corrupção que envolvem os agentes parlamentares. 

As alunas apresentaram tendência em discordar que os fins justificam os meios na 

questão de cometer atos concebidos como corruptos. Mediante isto, pode-se compreender que 

as alunas de até 25 anos não se posicionam a favor da prática de atitudes corruptas. Para tais, 

não há o que justifique a prática da corrupção. Pode-se subentender também que houve indícios 

de que as alunas possuíam compreensão sobre o assunto, até pelo fato também, de não ter 

ocorrido o não posicionamento/posicionamento neutro mediante o tema. 

O perfil do estudante de gestão da informação é composto em sua maioria pelo gênero 

masculino com idade entre 18 a 25 anos. A renda familiar de maior percentual situa-se na faixa 

acima de R$ 2.000 mensais. Isto significa que foi preponderante entre os alunos de até 25 anos, 

apresentarem tendência em concordar que todas as pessoas conhecem alguém que já tenha 

praticado ações corruptas. Ou seja, os alunos de gestão da informação até 25 anos conhecem 

alguém que já tenha cometido alguma ação concebida como corrupta. Os alunos de até 25 anos 

apresentarem tendência em concordar com a existência de ações corruptas no ambiente de 

trabalho ou estudo. Embora pouco mais que a metade encontra-se nos períodos iniciais do curso, 

é possível considerar que os alunos que entraram para a faculdade apresentaram tendência em 

concordar que atitudes corruptas independentes de serem concebidas como maiores ou 

menores, são corrupção. 

Os alunos de gestão da informação, apresentaram tendência em discordar que os fins 

justificam os meios em relação a cometer atitudes corruptas. Assim sendo, os alunos de gestão 

da informação não apresentaram posicionamento a favor da prática de corrupção. Residiu-se 

nesta observação também, indícios de que os alunos de gestão da informação possuem 

compreensão sobre o assunto. 

 O perfil do estudante de jornalismo é composto em sua maioria pelo gênero feminino 

com idade entre 18 a 25 anos. A renda familiar de maior percentual situa-se na faixa acima de 

R$ 2.000 mensais. Isto significa que as alunas de jornalismo até 25 anos apresentaram tendência 

em concordar que todas as pessoas já praticaram ações concebidas como corruptas. As alunas 

de jornalismo consideraram que pessoas corruptas podem exercer influência sobre outros a 

praticarem corrupção. A metade das mulheres apresentarem tendência em concordar que 

existem mais atitudes corruptas no dia-a-dia do que no ambiente parlamentar. Isto significa que 

a outra metade deste grupo considera que existem mais atitudes corruptas no ambiente 

parlamentar. 
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O perfil do estudante de publicidade e propaganda é composto em sua maioria pelo 

gênero masculino com idade entre 18 e 25 anos. A renda familiar de maior percentual situa-se 

na faixa acima de percentual situa-se na faixa acima de R$ 2.000 mensais. Isto significa que os 

alunos de publicidade e propaganda apresentaram tendência em concordar que pessoas 

concebidas como corruptas podem influenciar outros a prática da corrupção. Mais da metade 

do grupo apresentaram tendência em discordar que existem mais atitudes corruptas no dia-a-

dia do que no Congresso Nacional. Os  alunos de publicidade e propaganda de até 25 anos que 

estão nos períodos finais do curso, consideraram que política e corrupção estão ligadas. 

O perfil do estudante de relações públicas é composto em sua maioria pelo gênero 

feminino com idade entre 18 a 25 anos. A renda familiar de maior percentual situa-se na faixa 

acima de R$ 2.000 mensais. Isto significa que, a maioria das alunas de relações públicas, 

apresentaram tendência em concordar que a prática corrupta pode ser influenciada por outros. 

As alunas de relações públicas até 25 anos concordaram que existem mais atitudes corruptas no 

dia-a-dia do que no Congresso Nacional. Metade das mulheres que estão nos períodos finais de 

relações públicas, apresentou tendência em concordar que política e corrupção estão ligadas, 

enquanto que a outra metade não apresentou tendência em concordar. As alunas de relações 

públicas apresentaram tendência em concordar que políticos e ações corruptas estão ligados. 

De acordo com os resultados obtidos, observa-se que a Variável Dependente 

(dimensão/localidade do assunto), interagiu de maneira decisiva na Variável Independente 

(corrupção), pelo motivo que, quanto maior a noção de que a corrupção acontece em diversos 

lugares, mais os entrevistados demonstraram propriedade para indicar que presenciaram, 

presenciam ou presenciarão situações de corrupção no ambiente profissional/escolar. 

A VD (conhecimento do assunto), influenciou de maneira dinâmica a VI (corrupção), 

principalmente nas respostas da afirmação da questão 1, no sentido de, quanto maior o 

conhecimento do assunto/definição, em relação a noção da VD (dimensão/localidade do 

assunto), mais os entrevistados apresentaram uma tendência de concordância. 

A VI (corrupção), influenciou de maneira significativa a VD (conhecimento do assunto), 

uma vez que, quando os entrevistados possuíam noção do que é a corrupção e o que ela pode 

envolver, tinham então facilidade para indicar seu posicionamento quanto ao que pode ou não 

ser considerado corrupção, conforme a afirmação da questão 3. 

A VD (conhecimento do assunto), também influenciou diretamente a VI (corrupção), 

sendo que a frequência de maior de tendência a discordar em relação a afirmação da questão 4, 

aponta para que os entrevistados possuem uma noção do que a corrupção pode envolver. 
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Observamos isto, também pelo fato de que a neutralidade apresentou uma margem idêntica aos 

que concordavam. Esta interação de variáveis também recai sobre o resultado da questão 1 e 5, 

entendendo que, de acordo com a tendência indicada pelos entrevistados, pode-se reconhecer 

os respondentes como pessoas que praticam ou já praticaram ações corruptas e que os mesmo 

não consideram os fins da corrupção justificar se valer da mesma, o que soa como antagônico, 

no sentido de se pensar, se não justifica, porque pratica/ou/ará. 

Os resultados também possibilitaram considerar, quanto ao problema proposto, que a 

maior parte dos estudantes da FIC possuem uma noção de corrupção e que embora os dados 

apresentem que reconhecem a corrupção fora do ambiente parlamentar, há uma incerteza 

quanto a consideração de a corrupção ser menor no ambiente parlamentar, pelo fato dos 

entrevistados de modo geral mesmo concordando em parte que existe mais corrupção no 

cotidiano, o número de indicações neutras foi significativo. 

De acordo com as sugestões extraídas dos respondentes o questionário poderia ter 

abordado questões mais claras quanto à relação de corrupção e politica ou políticos. Julgou-se 

que os entrevistados não apreenderam a diferença entre as afirmações a respeito de Politica e 

Políticos, possibilitando-nos reconhecer que há para eles um desconhecimento do significado 

do conceito de Politica.  

 

4) Análise gráfica geral 

Tamanho da amostra: 100 universitários da FIC - ufg 
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O ideal comunicativo no setor público a partir da reflexão sobre os 

interesses comunicacionais do Estado no Poder Executivo de Goiás107 
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Tiago Mainieri de OLIVEIRA109 

Universidade de Federal de Goiás, GOIÁS, GO 

 

 

Resumo 

O artigo pretende com base em pesquisa bibliográfica averiguar a hipótese de que os interesses 

atendidos pelos gestores de unidades de comunicação vinculadas ao Poder Executivo servem 

mais ao interesse do agente político do que ao interesse público.  Com a intenção de levantar o 

argumento que dá base a este questionamento, mapeamos a composição das chefias das 

unidades de comunicação setorial das secretarias do Poder Executivo de Goiás, levando em 

consideração a natureza dos cargos de chefias de comunicação no âmbito do executivo estadual. 

O mapeamento inclui verificar também se estas chefias foram lotadas no órgão estatal por meio 

de indicação do agente político ou mediante concurso. Esse levantamento foi realizado com 

base em pesquisa possibilitada por meio da Lei de Acesso à Informação que obriga os órgãos 

públicos a divulgarem em sítio na internet o quadro de pessoal e a descrição dos cargos. O 

artigo também revê a literatura que demonstra a necessidade de contemplação do interesse 

público no planejamento de comunicação de órgãos da administração pública desde a seleção 

de servidores e lotação dos cargos até o conteúdo da comunicação pública e a necessidade de 

observância dos princípios e conceitos produzidos pela literatura sobre comunicação pública e 

nas doutrinas de direito constitucional e administrativo. 

 

Palavras-chave: comunicação pública, comunicação governamental, comunicação 

organizacional, gestão da comunicação, interesse público. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Tratamos aqui de analisar se a forma como são estruturadas as equipes de 

comunicação dos órgãos públicos interfere no planejamento de metas e na consecução dos 

objetivos da comunicação estatal. Ao mesmo tempo, propomos uma reflexão sobre qual seria 

o ideal comunicativo no Estado sob o ponto de vista de que a atividade de comunicação nas 

estruturas administrativas estatais deve, por princípio, atender ao interesse público.  

Assumimos nesse sentido a perspectiva de que toda a comunicação estatal deve 

orientar-se pelo conceito de comunicação pública cujo significado, embora não seja consenso, 

“diz respeito a um processo comunicativo que se instaura entre o Estado, o governo e a 

                                                 
107 Trabalho apresentado no GP Comunicação Organizacional no Encontro dos Grupos de Pesquisa em 

Comunicação, evento componente do XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
108 Mestranda do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Comunicação e Informação da UFG, email: 

ale.lessa17@gmail.com, email: ale.lessa17@gmail.com. 
109 Orientador, professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Faculdade de Comunicação e 

Informação da UFG, email: tiagomainieri@gmail.com. 

mailto:ale.lessa17@gmail.com
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sociedade com o objetivo de informar para a construção da cidadania” (Duarte, Brandão, 2009, 

p.9). 

Para avaliar a questão do ponto de vista prático, observamos a composição das 

chefias de comunicação das secretarias de governo do Estado de Goiás – órgãos da 

administração direta, por meio de pesquisa possibilitada pela Lei de Acesso à Informação (nº 

12.527 de 18 de novembro de 2011). A partir desse mapeamento, constatamos que os chefes de 

comunicação setorial destas secretarias110 não possuem vínculo efetivo com a Administração 

Pública e foram indicados pelo gestor do órgão, agente político que compõe temporariamente 

a estrutura governamental.  

A opção por avaliar somente a estrutura de comunicação setorial das secretarias se 

deve ao fato de apenas esses órgãos possuírem formal e legalmente uma unidade administrativa 

de comunicação, denominada comunicação setorial.  

A nosso ver, ao subordinar as chefias de comunicação a profissionais que não 

passaram por um certame público e foram indicados sem um critério objetivo e impessoal de 

seleção, o governo compromete o setor de comunicação do Estado que pode ficar submetido a 

partir de então apenas às vontades do gestor político em contraposição ao interesse público. 

Nesse sentido esclarece Ana Lucia Coelho Romero Novelli que: 

   

Cabe à comunicação pública, nesse contexto, extrapolar a esfera da divulgação 

de informações do governo e da assessoria de imprensa como mecanismo de 

autopromoção dos governantes e de suas ações para colocar-se como 

instrumento facilitador do relacionamento entre cidadão e Estado. 

(NOVELLI, 2006, p. 77) 

 

Cabe esclarecer que a intenção deste trabalho, no entanto, não é afirmar que o 

comunicador selecionado por meio de concurso atende melhor o interesse público ou que o 

profissional que não tem este vínculo com o Estado não faz comunicação pública. Todavia, 

entendemos que, sendo o critério da nomeação de comissionados subjetivo, dependendo 

somente da livre indicação do gestor político, abre-se caminho para que o vínculo do 

profissional comissionado seja estabelecido apenas com a autoridade que o indicou, e não com 

o Estado.  

                                                 
110 Exceto um caso específico de efetivação anterior à Constituição Federal de 1988, portanto sem a realização de 

concurso público, não possuem vínculo efetivo com a Administração Pública. 
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A nossa hipótese é de que o servidor comissionado, diante do conflito de interesses 

e do receio de perder o cargo – do qual poderá ser destituído a qualquer tempo pelo mesmo 

gestor que o indicou, privilegiará a vontade do gestor em detrimento do interesse coletivo. Além 

disso, ao dar vínculo provisório ao responsável pela comunicação setorial, o governo pode 

prejudicar a continuidade das ações do setor já que “o servidor nomeado para cargo de comissão 

que não possua vínculo efetivo com o serviço público evidentemente perde toda e qualquer 

relação com a Administração Pública quando é exonerado” (ALEXANDRINO e PAULO, 

2006, p. 191).  

A ocupação dos cargos de indicação política no poder executivo é modificada 

sempre que há uma mudança no plano de governo, ou a cada quatro anos, quando o grupo 

político opositor vence as eleições. Alterações recentes de comando das secretarias do governo 

de Goiás demonstram isto: com a transferência do secretário de segurança pública para a 

secretaria de gestão e planejamento todo o staff de comunicação das duas pastas foi 

modificado111. Ação que segue em sentido contrário ao que enuncia Mariângela Furlan 

Haswani: 

 

A condição necessária é que essa atividade seja contínua, inserida em uma 

estratégia de intervenção com o objetivo de evitar o risco de ações 

fragmentadas, não ordenadas e incoerentes, e que seja realizada por um quadro 

dotado de profissionalismo específico. (HASWANI, 2013, p. 129) 

 

Diante desse cenário, identificamos ao menos duas consequências da utilização de 

cargos comissionados para a nomeação de profissionais sem vínculo efetivo com o Estado para 

a condução das atividades de comunicação que podem inviabilizar a efetivação de uma 

comunicação pública: a possibilidade de que esse profissional não tenha a liberdade necessária 

para orientar a prática comunicativa dentro do órgão com vistas ao atendimento do interesse 

público e a descontinuidade do plano de comunicação estatal. 

 

 

 

 

                                                 
111Joaquim Mesquita é o novo secretário de Gestão e Planejamento. Disponível em 

http://www.segplan.go.gov.br/post/ver/208770/joaquim-mesquita-e-o-novo-secretario-de-gestao-e-planejamento. 

Publicado em 25/02/2016. Acesso em 05/07/2016. 

http://www.segplan.go.gov.br/post/ver/208770/joaquim-mesquita-e-o-novo-secretario-de-gestao-e-planejamento
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2. Da Ausência De Servidor De Carreira Nas Chefias De Comunicação Setorial 

A questão que se coloca sobre a condução das atividades de comunicação no Poder 

Executivo estadual por profissionais que não possuem vínculo efetivo com a Administração 

Pública passa pela falta de vontade política para a realização de um certame público que 

selecione profissionais para a atuação pretendida.   

A importância do instituto do concurso público para a seleção de candidatos a 

cargos públicos no Brasil foi recentemente comprovada pela manifestação de empregados da 

Empresa Brasileira de Comunicação – vinculada à presidência da República. Os funcionários 

que foram selecionados para o cargo por meio de concurso público e o Conselho Curador da 

empresa acusam a administração federal de colocar as emissoras de rádio e TV sob censura112. 

Outra notícia, publicada no Portal de Notícias Brasil247, revela a insatisfação de 

servidores efetivos da área de comunicação da Câmara Federal que denunciaram ao Sindicato 

dos Jornalistas de Brasília a intenção do então presidente da Casa de transferir o comando do 

setor de comunicação para um partido político aliado, “com possibilidades de atribuir a direção 

a pessoas de fora, vinculadas à Igreja Universal” 113.  

Ao compararmos a composição de chefias de comunicação setorial com as chefias 

de advocacia setorial das mesmas secretarias do poder executivo de Goiás, constatamos que as 

unidades jurídicas, ao contrário do que ocorre na área de comunicação, são comandadas por 

servidores de carreira, selecionados por concurso público. 

 

Secretarias Chefias de comunicação setorial 

Secretaria da Fazenda Individuo A1  

Sem vínculo efetivo /comissionado 

Secretaria do Desenvolvimento 

Econômico, Científico e 

Tecnológico, Agricultura, 

Pecuária e Irrigação 

Indivíduo B1 

Sem vínculo efetivo /comissionado 

                                                 
112 Em ato em defesa da EBC, funcionários denunciam censura na grade da TV Brasil. Disponível em 

http://www.redebrasilatual.com.br/politica/2016/05/em-ato-em-defesa-da-ebc-funcionarios-denunciam-censura-na-programacao-

da-tv-brasil-651.html. Publicado em 20/05/2016. Acesso em 14/07/2016. 
113 Cunha quer comunicação da Câmara com PRB. Disponível em 

http://www.brasil247.com/pt/247/brasilia247/170081/Cunha-quer-comunica%C3%A7%C3%A3o-da-C%C3%A2mara-com-

PRB.htm. Publicado em 13/02/2015. Acesso em 14/07/2016  

 

http://www.redebrasilatual.com.br/politica/2016/05/em-ato-em-defesa-da-ebc-funcionarios-denunciam-censura-na-programacao-da-tv-brasil-651.html
http://www.redebrasilatual.com.br/politica/2016/05/em-ato-em-defesa-da-ebc-funcionarios-denunciam-censura-na-programacao-da-tv-brasil-651.html
http://www.brasil247.com/pt/247/brasilia247/170081/Cunha-quer-comunica%C3%A7%C3%A3o-da-C%C3%A2mara-com-PRB.htm
http://www.brasil247.com/pt/247/brasilia247/170081/Cunha-quer-comunica%C3%A7%C3%A3o-da-C%C3%A2mara-com-PRB.htm
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Secretaria de Gestão e 

Planejamento 

Indivíduo C1 

Sem vínculo efetivo /comissionado 

Secretaria da Mulher, 

Desenvolvimento Social, 

Igualdade Racial, Direitos 

Humanos e Trabalho 

Indivíduo D1 

Sem vínculo efetivo /comissionado 

Educação, Cultura e Esporte Indivíduo E1 

Sem vínculo efetivo /comissionado 

Secretaria de Meio Ambiente, 

Recursos Hidricos, 

Infraestrutura, Cidades e 

Assuntos Metropolitanos 

Indivíduo F1 

Sem vínculo efetivo /comissionado 

Secretaria da Saúde Indivíduo G1 

Sem vínculo efetivo /comissionado 

Secretaria de Segurança Pública e 

Administração Penitenciária 

Indivíduo H1 

Sem vínculo efetivo /comissionado 

Secretaria da Casa Civil Indivíduo I1 

Efetivo/ comissionado 

Secretaria de Governo Indivíduo J1 

Sem vínculo efetivo /comissionado 

Fonte: Portal da Transparência do Estado de Goiás. Disponível em                   

www.transparencia.goias.gov.br/. Acesso em 14/07/2016. 

 

Nota-se que a regra de seleção e nomeação de profissionais para uma área não vale 

para outra. Ao mesmo tempo em que estrutura-se uma carreira jurídica com base na seleção de 

profissionais mediante concurso, no caso da comunicação mantém-se a indicação política que 

dá margem a constrangimentos políticos e pessoais ao desempenho da função. 

 

Ainda que a ocupação de cargos públicos por cidadãos que não integram os 

quadros da administração pública não seja, obrigatoriamente, indicativo de má 

conduta ou de ineficiência, e que os perfis de seus ocupantes, em termos de 

formação acadêmica e experiências políticas, profissionais, associativas ou 

administrativas anteriores, permitam concluir pela capacidade de serem 

formuladores de políticas ou executivos públicos competentes, o elevado 

número desses cargos e a inexistência de critérios para seu provimento 

submetem o interesse público a um grau de discricionariedade ou 

http://www.transparencia.goias.gov.br/
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subjetividade muito superior ao que se faz presente em democracias avançadas 

(...). (SANTOS, 2009, p. 23) 

 

Na pesquisa que realizamos constatamos que dentre os 10 chefes de comunicação 

das secretarias governamentais, apenas um é efetivo, ou seja, está vinculado a quadro de carreira 

da administração pública. Neste único caso, o servidor é proveniente de cargo ocupado 

anteriormente ao advento da Constituição de 1988 tendo sido beneficiado pelo artigo 19 do Ato 

das disposições constitucionais transitórias (ADCT)114 que determinou a efetivação e 

estabilidade dos servidores contratados sem concurso, desde que somassem, naquele momento 

em que se instaurava a nova constituição, mais de cinco anos de prestação de serviço.  

Nas secretarias do poder executivo de Goiás nenhum dos chefes da comunicação 

das secretarias do Governo de Goiás entrou para os quadros do Estado por meio de concurso 

público que selecionasse candidatos para a ocupação da vaga. Todos os profissionais seguem 

vinculados à Administração Pública pelo critério da indicação e da confiança do gestor político. 

Cabe perguntar, neste contexto, se a composição das chefias de comunicação por meio da 

indicação política contempla o interesse público e atende aos princípios constitucionais de 

legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. 

Em estudo comparativo sobre a livre nomeação para cargos de confiança no Brasil 

e nos EUA, Luiz Alberto dos Santos afirma: 

 

Há, nas práticas administrativas assim determinadas, uma clara distorção da 

forma como são considerados os cargos públicos: prevalece uma visão 

patrimonialista, personalista, como se o cargo fosse propriedade de quem dele 

dispõe para livre nomeação e que tal investidura não devesse observar os 

princípios da impessoalidade e moralidade, ou mesmo existisse à revelia do 

interesse público, mas para satisfação pessoal do agente político. (SANTOS, 

2009, p. 13) 

 

Sob essa perspectiva cabe avaliar qual é o impacto das livres nomeações de cargos 

públicos sobre os projetos que conduzem a comunicação dos órgãos governamentais. A 

estratégia assumida por comunicadores indicados livremente por agentes políticos visa garantir 

                                                 
114 BRASIL, CF, 1988. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da 

Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma do artigo 37, são 

considerados estáveis no serviço público. 
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o acesso à informação e o diálogo com o cidadão ou pretende apenas dar publicidade à agenda 

daquele que lhe garantiu o emprego? 

 

3. O Processo De Comunicação Estatal E A Supremacia Do Interesse Público  

 

As unidades de comunicação de órgãos da administração pública inserem-se entre 

os departamentos de gestão administrativa e sempre tiveram a incumbência de dar suporte às 

atividades das áreas finalísticas. No entanto, atualmente são qualificadas, pelo menos na 

literatura sobre gestão da comunicação, como uma área estratégica porque auxilia a instituição 

na construção da identidade junto ao público alvo e a sociedade em geral.  

 

Comunicação deveria ser parte integrante e estratégia de qualquer projeto ou 

política pública desde o nascedouro/concepção, mas em que pese ser recurso 

essencial para viabilizar as ações, ainda tende a ser considerada ferramenta 

tática e, em alguns casos, tarefa de fim de linha. (DUARTE, 2009, p.69)  

 

É necessário especificar as atribuições de cada elemento responsável pelo 

atendimento dos fins da comunicação pública, uma vez que, como defende Heloiza Matos 

(2009, p. 52), ela “exige a participação da sociedade e seus segmentos. Não apenas como 

receptores da comunicação do governo e seus poderes, mas também como produtores ativos do 

processo”. 

A comunicação, nesse sentido, é vista então como um processo que, ao invés de 

apenas informar, prevê interação entre os participantes e é nesse espaço de interação que o 

conceito de comunicação pública revela sua importância. 

 

Comunicação pública coloca a centralidade do processo de comunicação no 

cidadão, não apenas por meio da garantia do direito à informação e à 

expressão, mas também do diálogo, do respeito a suas características e 

necessidades, do estímulo à participação ativa, racional e corresponsável. 

(DUARTE, 2009, p. 61) 

 

A comunicação que se realiza no âmbito dos órgãos estatais deve ser entendida 

como processo que se retroalimenta a partir de interesses comuns e que mantém uma rotina de 

produção cujos emissores, mensagens e públicos devem ser considerados para o alcance de 

determinados efeitos. Tal processo não tem fim porque leva em consideração que, para alcançar 

o interesse comum, o diálogo entre Estado e cidadão deve ser aberto e continuado. 
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Como o foco do processo de comunicação é a promoção do relacionamento, 

os instrumentos a serem adotados devem seguir essa perspectiva incluisva, 

englobando tanto suas potencialidades de divulgação e disseminação das 

informações, que garantem transparência às ações públicas, como suas 

potencialidades de participação efetiva por meio de reuniões e encontros, 

presenciais ou virtuais, que viabilizem a troca de informações e a expressão 

de opiniões. (NOVELLI, 2006, p. 88) 

 

No entanto, segundo argumenta Duarte, a operacionalização do conceito de 

comunicação pública e da importância de o processo considerar o diálogo com o cidadão é 

considerada utópica por alguns gestores que entendem que a comunicação é “apenas um tipo 

de concessão paternalista, de angariar apoio, instrumento de persuasão, manipulação, sedução, 

para disputa e manutenção no poder” (DUARTE, 2009, p.61). 

Daí nota-se que a comunicação praticada nos órgãos públicos do poder executivo 

situa-se num contexto em que convivem interesses de diversos atores, não apenas o da 

coletividade. Cenário que deixa larga margem para que interesses particulares sobressaiam em 

detrimento do demandado pela sociedade.  

Decorre dessa possibilidade de conflito de interesses entre os atores sociais que 

convivem na administração governamental a importância do princípio da supremacia do 

interesse público que presume que a atuação do Estado deve perseguir sempre o bem comum, 

ou seja, “sempre que existir conflito entre o interesse público e o interesse particular, deverá 

prevalecer o interesse público, tutelado pelo Estado” (ALEXANDRINO e PAULO, 2006, p. 

129).   

Por este princípio entende-se que o interesse público é o que justifica a existência 

do Estado, ou seja, mesmo quando os serviços públicos forem delegados a particulares o 

interesse geral deve ser respeitado. Como argumenta Maria Helena Weber (2011, p. 104–105), 

“a construção argumentativa das democracias está sediada na defesa do bem público, princípio 

das instituições e justificativa do Estado republicano”115.  

Este princípio que não está expresso na Constituição Federal brasileira, mas decorre 

das instituições republicanas e democráticas adotadas no País, possibilita, segundo Marcelo 

Alexandrino e Vicente Paulo (2006, p.129), que “nas relações jurídicas nas quais figure o 

                                                 
115 WEBER, Maria Helena. Estratégias da comunicação de estado e disputa por visibilidade e opinião. In: 

Comunicação pública, sociedade e cidadania. Org. KUNSH, Margarida Maria Krohling.1 ED. São Caetano do 

Sul, SP, Difusão Editora, 2011. 
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Estado como representante da sociedade, seus interesses prevaleçam contra interesses 

particulares”, ou seja, num conflito entre o interesse particular e o interesse da coletividade, 

este último deverá prevalecer. 

 

O Estado atua em benefício da coletividade; toda a sua atuação deve estar 

voltada para o interesse público, sob pena de restar maculada pelo vício do 

desvio de finalidade. Enfim, não é o indivíduo em si o destinatário da atividade 

da Administração Pública, mas sim a coletividade, o grupo social como um 

todo. (ALEXANDRINO e PAULO, 2006, p. 129 e 130) 

 

Decorrem do princípio da supremacia do interesse público os princípios 

fundamentais da Administração Pública, que conforme atesta Hely Lopes Meirelles116 são: 

 

[Legalidade] o administrador público está em toda a sua atividade funcional, 

sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se 

pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a 

responsabilidade disciplinar, civil e criminal. (MEIRELLES, 2001, p. 82)  

 

[Impessoalidade ou finalidade] impõe ao administrador público que só 

pratique o ato para seu fim legal. E o fim legal é unicamente aquele que a 

norma de Direito expressa ou virtualmente como objetivo do ato, de forma 

impessoal. (MEIRELLES, 2001, p. 83) 

 

[Moralidade] o agente administrativo, como ser humano dotado da capacidade 

de atuar, deve, necessariamente, distinguir o Bem do Mal, o honesto do 

desonesto. E, ao atuar, não poderá desprezar o elemento ético da sua conduta. 

(MEIRELLES, 2001, p. 85) 

 

[Publicidade] é a divulgação oficial do ato para conhecimento público e início 

de seus efeitos externos. (MEIRELLES, 2001, p. 87) 

 

[Eficiência] exige que a atividade administrativa seja exercida com presteza, 

perfeição e rendimento funcional.  (MEIRELLES, 2001, p. 90) 

 

Por meio da elucidação desses conceitos jurídicos que dizem respeito à atuação de 

todos os agentes públicos, cabe reiterar que o processo de comunicação pública deve ser 

planejado com fulcro nestas normativas, sob pena inclusive de que o gestor incorra em ações 

pelas quais poderá responder administrativa, civil e penalmente. 

 

 

                                                 
116 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 26ª Ed. Malheiros Editores, 2001. P.82, 83, 85, 

87 e 90. 
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4. Interesses Comunicacionais E A Rotina De Produção Da Comunicação Pública 

A comunicação de órgão público do poder executivo atua impelida por diretrizes 

diversas: ora lida com informações emanadas pelo Governo, que se constitui como atividade 

política e discricionária; mas também atende às necessidades de comunicação da 

Administração, composta pelo corpo técnico profissional dos órgãos governamentais, e como 

informa o jurista Hely Lopes Meirelles há distinções entre esses dois campos de atuação 

pública. 

 

Governo é conduta independente; administração é conduta hierarquizada. O 

Governo comanda com responsabilidade constitucional e política, mas sem a 

responsabilidade profissional pela execução; a Administração executa sem 

responsabilidade constitucional ou política mas com responsabilidade técnica 

e legal pela execução. A Administração é o instrumental de que dispõe o 

Estado para pôr em prática as opções políticas do Governo (MEIRELLES, 

2001, p. 60) 

 

Da mesma forma, a totalidade de pessoas que habitam o país, o povo – por força do 

direito de acesso à informação e do princípio da supremacia do interesse público - tem os seus 

interesses vinculados à atividade de comunicação do poder público. Em consonância com o 

entendimento de que a informação é uma prerrogativa do cidadão, Eugênio Bucci117 afirma que 

“a informação é um direito, assim como a educação é um direito, assim como a saúde é um 

direito. É um direito tão importante quanto os demais, independentemente das inclinações 

ideológicas de cada um”.   

  Por meio da identificação dos atores que se relacionam no poder público com 

interesses comunicacionais diversos, entendemos ser importante analisar também quem são os 

emissores da comunicação pública e quais são as mensagens produzidas por eles. Sugerimos 

haver a necessidade, assim como na hipótese do newsmaking – que desnuda as rotinas de 

produção de notícias nas empresas jornalísticas-, de se investigar por meio da sociologia do 

trabalho, os procedimentos ritualísticos evocados por emissores que lidam diretamente na 

produção de mensagens nas unidades de comunicação do setor público.    

A socióloga Gaye Tuchman por meio do método de observação participante avaliou 

os procedimentos utilizados por jornalistas na produção da notícia e concluiu que o repórter, ao 

redigir o texto, considera a avaliação do chefe importante. 

                                                 
117 BUCCI, Eugênio. Caso Radiobrás: o compromisso com a verdade no jornalismo de uma empresa pública. In: 

DUARTE, Jorge. Comunicação pública: Estado, Mercado, Sociedade e Interesse Público. São Paulo, Editora 

Atlas, 2009.  P. 197 
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(...) o processamento de uma notícia envolve conjecturas. O repórter faz 

conjecturas sobre as preferências do editor da seção local e os seus assistentes, 

que fazem o mesmo gênero de conjecturas em relação aos editores da secção 

política, e estes em relação aos editores principais, que, por sua vez, fazem 

conjecturas sobre as preferências do diretor, e todos eles conjecturam a 

vontade do proprietário. (TUCHMAN, 1999, p. 77) 

  

Por analogia ao estudo da sociologia dos emissores (newsmaking), acreditamos que 

o comunicador público, ao produzir um plano de ação ou construir as mensagens que devem 

ser dirigidas ao público alvo, ou mesmo ao constituir os canais de comunicação do órgão a que 

está vinculado, considera, para a tomada dessas decisões, a vontade do gestor político que o 

convidou para ocupar o cargo. Longe de afirmar que a vontade do gestor não deve ser 

considerada, levantamos a dúvida sobre em que momento o comunicador público sem vínculo 

efetivo com a Administração Pública considera a vontade geral, da sociedade e a necessidade 

de observância do princípio da supremacia do interesse público.  

A academia reflete sobre o atendimento a estes interesses comunicacionais no 

Estado com base em alguns conceitos entre os quais destacamos para efeito dessa pesquisa os 

de comunicação governamental, organizacional e pública. Segundo Jorge Duarte, comunicação 

governamental é “aquela que trata dos fluxos de informação e padrões de relacionamento 

envolvendo o Poder Executivo e a sociedade” (DUARTE, 2009, p. 59).  

A comunicação organizacional, como adverte Elizabeth Pazito Brandão (2009, p.1), 

trata a comunicação “de forma estratégica e planejada, visando criar relacionamentos com os 

diversos públicos e construir uma identidade e uma imagem dessas instituições” e a 

comunicação pública se refere, para Jorge Duarte (2001, p.126), “à interação e ao fluxo de 

informação vinculados a temas de interesse público coletivo”. Tais conceitos podem ser 

relacionados aos interesses de comunicação dos entes que compõem o poder público da forma 

expressa no quadro abaixo:  
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                                 Fonte: Elaboração dos autores 

 

O poder público pratica a comunicação com vários interesses a depender do 

contexto e do tema a ser informado, mas dirige-se a determinado público, parte integrante da 

sociedade e, nesta relação comunicacional, deve utilizar-se dos princípios da Comunicação 

Pública para garantir que o interesse coletivo se sobressaia.  

Por esta análise resta claro que, como atesta Brandão (2009, p. 15), “a comunicação 

pública não é comunicação governamental e diz respeito ao Estado e não ao governo”. A 

unidade de comunicação do setor público deve então utilizar-se de meios técnicos e 

profissionais, além da lei e de princípios que orientam a condução da atividade de comunicação 

no setor público para o atendimento do interesse coletivo a partir do cumprimento de algumas 

finalidades: 

 

Ela é encarregada de tornar a informação disponível ao público, de estabelecer 

a relação e o diálogo capazes de tornar um serviço desejável e preciso, de 

apresentar os serviços oferecidos pela administração, pelas coletividades 

territoriais e pelos estabelecimentos públicos, de tornar as próprias instituições 

conhecidas, enfim, de conduzir campanhas de informação e ações de 

comunicação de interesse geral. A esse registro soma-se aquele de natureza 

mais política, ou seja, da comunicação do debate público que acompanha os 

processos decisórios. (ZEMOR, 2009, p. 214) 

 

 

5. Conclusão: Bases Para Um Plano De Comunicação Pública 

As unidades administrativas dos órgãos públicos, na elaboração de seus planos de 

ação, devem atentar para os princípios constitucionais de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência. Como ensina Hely Lopes Meirelles, tais institutos legais 

devem pautar os atos de todos os que exercem a atividade pública. 

ESTADO 

Interesse Público 

Governo Administração 

Comunicação 

Governamental 

Comunicação 

Organizacional 

SOCIEDADE 
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Constituem, por assim dizer, os fundamentos da ação administrativa ou, por 

outras palavras, os sustentáculos da atividade pública. Relegá-los é desvirtuar 

a gestão dos negócios públicos e olvidar o que há de mais elementar para a 

boa guarda e zelo dos interesses sociais. (MEIRELLES, 2001, p. 82) 

 

Concluímos a partir breve análise realizada que, para corresponder aos princípios 

jurídicos orientadores da Administração Pública, o processo de comunicação estatal deve fazer 

sobressair o interesse público, agindo de acordo com os princípios constitucionais elencados 

acima. 

Ao ignorar o mandamento constitucional que afirma que a nomeação para cargos 

públicos se dará por meio de concursos públicos e manter toda a atividade de comunicação sob 

o comando de profissionais que não passaram por processo seletivo, o poder executivo 

desatende, a nosso ver, a pelo menos dois princípios: legalidade e impessoalidade. Deixa, 

portanto, de cumprir a lei constitucional e atribui a seleção de pessoal ao agente político que, 

de forma pessoal, possa indica qual profissional ocupará a vaga. 

A situação abre brecha para que o princípio da moralidade também seja ofendido 

porque, se utilizando do critério pessoal para nomeação ao cargo, o gestor público poderá dar 

posse a apadrinhados políticos. 

 

A maioria destes cargos em comissão, com atribuições absolutamente 

obscuras (quando chegam a possuir alguma atribuição, ainda que teórica!), nas 

mais diversas Administrações, representam um ônus praticamente 

insuportável para a sociedade, que, mediante a escorchante carga tributária a 

que é submetida, é compelida a patrocinar esses ineptos apaniguados, que 

jamais se esforçaram para ser aprovados em um concurso público, mas que, 

mesmo assim, abarrotam as Administrações. (ALEXANDRINO e PAULO, 

2006, p. 191) 

 

O princípio da publicidade relaciona-se com a questão inicial deste artigo no sentido 

em que se refere à mensagem que deve ser produzida na rotina de trabalho do comunicador 

público. Se o critério para a escolha das mensagens que se tornarão públicas advém unicamente 

das vontades do gestor político e não leva em conta o interesse coletivo, não podemos afirmar 

que o princípio da publicidade foi plenamente atendido. 

Também há fronteiras para o cumprimento do princípio da eficiência, visto que, 

diante da ausência de vínculo efetivo com a Administração Pública, os ocupantes do cargo 

comissionado podem ser exonerados a qualquer tempo ou remanejados para outras instituições. 
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Tal instabilidade pode paralisar ou inviabilizar a consecução dos objetivos dos planos de 

comunicação do Estado e a plena efetividade do interesse público. 

Apesar de as hipóteses aqui apresentadas se respaldarem nos princípios 

administrativos que regem as atividades inerentes a todo o setor público, o tema merece 

pesquisa mais aprofundada a fim de investigar se a forma de provimento dos comunicadores 

públicos – com ou sem vínculo efetivo – impactam ou não na condução de uma comunicação 

que privilegie o interesse coletivo.  

 

Referências 

 

ALEXANDRINO, M. PAULO, V. Direito administrativo. Rio de Janeiro, Editora Impetus, 2006. 

 

BRASIL. Constituição da República Federativa de 1988. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em 14/07/2016. 

 

BRASIL. LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011. Regula o acesso a informações previsto 

no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 216 da Constituição Federal; 

altera a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei no 11.111, de 5 de maio de 2005, e 

dispositivos da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm. Acesso em 14/07/2016. 

 

BRASIL247. Cunha quer comunicação da Câmara com PRB. Disponível em 

http://www.brasil247.com/pt/247/brasilia247/170081/Cunha-quer-comunica%C3%A7%C3%A3o-da-

C%C3%A2mara-com-PRB.htm. Publicado em 13/02/2015. Acesso em 14/07/2016 

 

BRANDÃO, E. P. Conceito de comunicação pública. In: DUARTE, Jorge (org.). Comunicação 

Pública: Estado, mercado, sociedade e interesse público. 2ª ed. – São Paulo: Atlas, 2009. 

 

BUCCI, Eugênio. Caso Radiobrás: o compromisso com a verdade no jornalismo de uma empresa 

pública. In: DUARTE, Jorge (org.). Comunicação Pública: Estado, mercado, sociedade e interesse 

público. p. 197. 2ª ed. – São Paulo: Atlas, 2009. 

 

DUARTE, Jorge (org.). Comunicação Pública: Estado, mercado, sociedade e interesse público. 2 

ed. – São Paulo: Atlas, 2009. 

 

DUARTE, Jorge. Sobre a emergência do(s) conceito(s) de comunicação pública.. In: KUNSH, 

Margarida Maria Krohling (org.). Comunicação Pública, Sociedade e Cidadania. p. 126. 1ª ed. São 

Caetano do Sul, SP. Difusão Editora, 2011. 

 

GRAMACHO, Wladimir. Notas de Aula da Disciplina Introdução à Comunicação Pública e 

Governamental. Goiânia. Instituto Brasiliense de Direito Público, 2016.  

 

HASWANI, M. F. Comunicação governamental: em busca de um alicerce teórico para a realidade 

brasileira. Organicom. Ano 3, Nº 4. 1º semestre de 2006. 

 

_______. Comunicação pública. Bases e abrangências. São Paulo. Editora Saraiva, 2013. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.527-2011?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
http://www.brasil247.com/pt/247/brasilia247/170081/Cunha-quer-comunica%C3%A7%C3%A3o-da-C%C3%A2mara-com-PRB.htm
http://www.brasil247.com/pt/247/brasilia247/170081/Cunha-quer-comunica%C3%A7%C3%A3o-da-C%C3%A2mara-com-PRB.htm


 
X Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) 
Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

 
309 

 

KUNSH, M. M. K. Comunicação pública, sociedade e cidadania. São Caetano do Sul, SP. Difusão 

Editora, 2011. 

 

MATOS, Heloisa. Comunicação pública, esfera pública e capital social. p. 52. In DUARTE, Jorge (org). 

Comunicação Pública: Estado, mercado, sociedade e interesse público. 2ª ed. – São Paulo: Atlas, 

2009. 

 

MEIRELLES, H.L. Direito administrativo brasileiro. São Paulo. Editora Malheiros, 2001. 

 

NOVELLI, A. L. C. R. O papel institucional da comunicação pública para o sucesso da governança. 

In: Organicom. Ano 3, Nº 4. 1º semestre de 2006. 

 

TEMER, A. C. R. NERY, V. C. A. Para entender as teorias da comunicação. 2. Ed. Uberlândia: 

EDUFU, 2009.  

 

TUCHMAN, G. A objetividade como ritual estratégico: uma análise das noções de objectividade dos 

jornalistas. In: TRAQUINA, N (org.). Jornalismo: questões, teorias e outras “estórias”. Editora Veja, 

1999. 

  

REDE BRASIL. Em ato em defesa da EBC, funcionários denunciam censura na grade da TV Brasil. 

Disponível em http://www.redebrasilatual.com.br/politica/2016/05/em-ato-em-defesa-da-ebc-funcionarios-

denunciam-censura-na-programacao-da-tv-brasil-651.html. Publicado em 20/05/2016. Acesso em 14/07/2016. 

 

SANTOS, A. dos S. Burocracia profissional e a livre nomeação para cargos de confiança no Brasil e 

nos Estados Unidos. Revista do Serviço Público de Brasília. p. 5 – 28. jan/mar 2009. 

 

SEGPLAN. Site institucional. Joaquim Mesquita é o novo secretário de Gestão e Planejamento. 

Disponível em http://www.segplan.go.gov.br/post/ver/208770/joaquim-mesquita-e-o-novo-secretario-

de-gestao-e-planejamento. Publicado em 25/02/2016. Acesso em 05/07/2016. 

 

WEBER, Maria Helena. Estratégias da comunicação de estado e disputa por visibilidade e opinião. 

KUNSH, Margarida Maria Krohling (org.). Comunicação pública, sociedade e cidadania.1ª ed. São 

Caetano do Sul, SP: Difusão Editora, 2011. 

 

Zémor, P. As formas de comunicação pública. In: DUARTE, J. (org.).Comunicação pública: Estado, 

mercado, sociedade e interesse público. 3ª ed. São Paulo. Atlas. 2009. p. 214-245. 

 

  

http://www.redebrasilatual.com.br/politica/2016/05/em-ato-em-defesa-da-ebc-funcionarios-denunciam-censura-na-programacao-da-tv-brasil-651.html
http://www.redebrasilatual.com.br/politica/2016/05/em-ato-em-defesa-da-ebc-funcionarios-denunciam-censura-na-programacao-da-tv-brasil-651.html
http://www.segplan.go.gov.br/post/ver/208770/joaquim-mesquita-e-o-novo-secretario-de-gestao-e-planejamento
http://www.segplan.go.gov.br/post/ver/208770/joaquim-mesquita-e-o-novo-secretario-de-gestao-e-planejamento


 
X Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) 
Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

 
310 

 

O novo mundo da comunicação: A cibercultura, a virtualização e as 
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Resumo 

Este artigo propõe, sob a perspectiva dos escritos de Pierre Levy e André Lemos, descrever os 

impactos sociais que resultam da crescente evolução tecnológica e popularização da internet. O 

que começou por ser um meio eletrônico de transmissão de informação e cálculos, transformou-

se no maior fenômeno de comunicação, transmissão e transformação social do século. 

Procuramos aqui apontar as principais ideias relacionadas ao tema, além de explanar os 

conceitos de virtual e ciberespaço e como o processo de comunicação influencia no 

comportamento humano, na sociedade e em sua cultura. 
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Introdução 

A sociedade contemporânea vive uma relação íntima com as tecnologias, como previu 

estudiosos dos campos da comunicação e mídia cibernética. Um exemplo é a previsão de Levy 

em seu livro “Cibercultura” quando menciona a rapidez da evolução tecnológica: “Podemos 

ainda ilustrar essa rapidez de evolução dizendo que a potência dos maiores computadores de 

hoje estará disponível em um computador pessoal ao alcance da maior parte dos bolsos em dez 

anos” (LEVY, 1999, p.34). Atualmente, os smartphones ultrapassam os computadores pessoais 

em uso no Brasil, segundo dados do IBGE, a nossa organização social gira em torno do 

ciberespaço, as mudanças sociais, econômicas, políticas, comportamentais, nossas relações 

profissionais e interpessoais, formações de identidades e culturais, todo um novo universo 

funcionando a favor da informatização, da ‘Era digital’120. 

No futuro, quando as próximas gerações olharem para trás, muito provavelmente 

classificaram está época, do início da popularização da internet , início dos anos 70, até a 

contemporaneidade, como um salto tecnológico e revolucionário sem precedentes, como um 

                                                 
118  Trabalho apresentado no GT 4 do X Seminário de Mídia e Cidadania (SEMIC) – Faculdade de Informação e 

Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 06 a 08 de dezembro de 2016. 
119 Mestranda em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Goiás; graduada em Psicologia pela PUC-GO 

(2014). Email: annaclaramaral@gmail.com  
120 O suplemento de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) 2014, realizado em convênio com o Ministério das Comunicações, mostrou que, pela primeira 

vez, o acesso à Internet via telefone celular nos domicílios brasileiros ultrapassou o acesso via microcomputador: 

de 2013 para 2014. 
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grande marco histórico, com mudanças sociais e mercadológicas em níveis mundiais tão 

radicais, que assim como a revolução industrial mudou a forma como vivemos desde então, o 

mesmo é visto com a era digital.  

           Em decorrência do desenvolvimento técnico e tecnológico e do crescente acesso 

doméstico a web, surgiu a sociedade da informação, a virtualização, o ciberespaço, redes 

sociais...como consequência, surgiram novas formas de se relacionar, se comunicar, se 

negociar, surgiu a contracultura, crimes digitais, um novo mundo vem emergindo, conceitos 

novos que já fazem parte do quotidiano de grande parte da população mundial.  

           Para trazer em discussão todos esses novos conceitos e mudanças sociais, e apresentar 

esse mundo novo de infinitas potencialidades, utilizarei das obras de um grande pensador da 

era da informação, Pierre Lévy. Para tal, o artigo será divido em três partes, a primeira parte 

contendo uma análise do contexto pós-moderno em que se encontra o fenômeno da internet, 

trazendo a tona as contribuições do sociólogo André Lemos, o qual trabalhou junto a Levy, 

na segunda parte, uma breve reflexão sobre o que a virtualização, e por fim, na terceira parte, 

uma discussão sobre ciberespaço e suas mudanças sociais. 

 

Moderno x Pós- Moderno 

             Etimologicamente, a palavra ‘moderno’ é proveniente do adverbo temporal latino 

‘modo’ que por sua vez, significa, presente, agora, recente, atual. A ideia de Modernidade está 

ligada ao nascimento da filosofia ocidental, “vinda ao mundo” para compreendermos o 

significado das experiências em um determinado espaço-tempo. Assim sendo, modernidade 

significa um modo de pensar e julgar o tempo. 

O tempo é marcado simbolicamente para nos organizar, nos orientar, em escala de 

evoluções, o que demarca a passagem são mudanças na sociedade. Castells em seu livro “A 

sociedade em rede” faz uma alusão ao paleontólogo Stephen J. Gould, que diz: “A história da 

vida é uma série de situações estáveis, pontuadas em   intervalos raros por eventos importantes 

que ocorrem com grande rapidez e ajudam a estabelecer a próxima era estável”. (GOULD apud 

CASTELLS, 1999: 67) 

 Dentre as características da modernidade incluem a racionalização, a razão instrumental, 

desenvolvimento tecnológico nas indústrias, no âmbito econômico e político, o que vemos é a 

produção de bens e serviços massivos, da utilização intensiva de trabalho qualificado, divisão 

sistemática de espaço privado e espaço público e suas determinadas obrigações, sociedade 

capitalista, de consumo e principalmente individualista. 
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A modernidade é a expressão da existência de uma mentalidade técnica, de 

uma tecno-estrutura e de uma tecnocultura que se enraíza em instituições, 

incluindo toda a vida social na burocratização, na secularização da religião, 

no individualismo e na diferenciação institucionalizada das esferas da ciência, 

da arte e da moral. (Lemos, 2002, p. 66) 

 

Toda ruptura pede um marco, e o marco da passagem da modernidade para a pós 

modernidade é o conjunto de ideias, comunicações, comportamentos e tudo que engloba uma 

sociedade e uma cultura, a chegada da era digital, o surgimento dos mass media: 

 

A ideia de pós modernidade aparece na segunda metade do século XX com o 

advento da sociedade de consumo e dos mass media, associado à queda das 

grandes ideologias modernas e de ideias centrais como história, razão, 

progresso. Agora, os campos da política, da ciência e da tecnologia, da 

economia, da moral, da filosofia, da arte, da vida quotidiana, do conhecimento 

e da comunicação vão sofrer uma modificação radical. (Lemos,2002, p.67) 

 

Pós-moderno é a mudança, é a contracultura, é a reação do mal-estar da modernidade, 

corresponde à fase pós-industrial da sociedade de consumo, em que a produção de bens e 

serviços é modificada de acordo com as novas tecnologias. A política pós-moderna é 

segmentária, exercida por grupos particulares, política das minorias. A ciência pós-moderna 

legitima-se pelo paradoxo e pelo diferente. “Desta forma a cultura pós-moderna não se prende 

à dimensão histórica do futuro, mas ancora-se no presente, revisitando o passado. Espírito da 

época, a arte da pós-modernidade é a arte do ”aqui e agora””. (Lemos, 2002, p.70) 

A pós-modernidade traz a coletividade como contraponto ao individualismo da 

modernidade, onde antes tínhamos uma sociedade voltada para o consumo hoje temos o 

compartilhar, tanto o espaço pessoal como a vida privada. Como objetos e opiniões, o sujeito 

pós-moderno é múltiplo, adaptável e flexível.  

 

É justamente o declínio do individualismo que dá forma a pós-modernidade 

social. Para dar conta das relações sociais contemporâneas, não podemos falar 

mais a partir de uma perspectiva individualista, contratual, a partir de uma 

estrutura mecânica que marcou a modernidade. Pelo contrário, devemos estar 

atentos aos múltiplos papéis dos sujeitos sociais. (Lemos, 2002, p.71) 

 

O conceito de espaço-tempo mudou, na era digital o tempo é imediato, tudo é online, ao 

vivo, respostas são enviadas e recebidas, pesquisas são feitas em questões de segundos, se cria 

uma sociedade imediatista, o tempo é o “aqui e agora” e o espaço não existe pois está 
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desterritorializado, no mundo virtual não existe endereço físico, as relações não se dão somente 

em contato direto. Alguns exemplos são os namoros à distância, o sexo virtual, as salas de bate 

papo, os fóruns e os jogos online, unindo milhões de pessoas independente de sua localização. 

Ao contrário das demarcações de tempo cartesianas da modernidade, aqui o sentimento é de 

compressão do espaço físico, esse é o território do ciberespaço e a pós-modernidade é o terreno 

da cibercultura. (Lemos, 2002). 

 

A Virtualização 

Levy nós traz em conceito a noção de Virtual, diferente do senso comum. Para o autor, 

o virtual não é o contrário de real muito menos imaginário ou que não exista, o virtual é uma 

potência para ser, e não está no nosso espaço-tempo, está desterritorizado, além de estar em 

constante atualização. “A palavra virtual vem do latim medieval virtualis, derivado por sua vez 

de virtus, força, potência. Na filosofia escolástica, é virtual o que existe em potência e não em 

ato. O virtual tende a atualizar-se, sem ter passado no entanto a concretização efetiva ou formal” 

(LEVY, 1996, p.15). Atualização aqui usado no sentido de criação ou ressignificação, como 

por exemplo, em uma leitura de um livro, onde se faz uma atualização do saber, “ (…) pode-se 

dizer que um ato de leitura é uma atualização das significações de um texto” (LEVY, 1996, 

p.41). 

 

Quando uma pessoa, uma coletividade, um ato, uma informação se 

virtualizam, eles se tornam “não-presentes”, se desterritorializam. Uma 

espécie de desengate os separa do espaço físico ou geográfico ordinários e da 

temporalidade do relógio e do calendário. (LEVY, 1996, p.21) 

 

Tudo só têm limites claros no real, no plano do virtual, onde só há potência para se ser, 

qualquer mudança cultural, de transporte ou de comunicação muda as relações humanas. E as 

mudanças com a internet são rápidas e incontroláveis, de maneira que, dentro da realidade da 

era digital em que temos vários papéis e dentro de vários grupos sociais, acabamos sendo 

igualmente flexíveis, há mudanças de valores morais, mudanças na economia, vivemos na 

instância da mudança, da instabilidade. Para Levy, a virtualização abrange todos os elementos 

da sociedade: 

 

Um movimento geral de virtualização afeta hoje não apenas a informação e a 

comunicação mas também os corpos, o funcionamento econômico , os 

quadros coletivos da sensibilidade ou o exercício da inteligência. A 
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virtualização atinge mesmo as modalidades do estar junto, a constituição do 

”nós”: comunidades virtuais, empresas virtuais, democracia virtual...Embora 

a digitalização das mensagens e a extensão do ciberespaço desempenhem um 

papel capital na mutação em curso, trata-se de uma onda de fundo que 

ultrapassa amplamente a informatização. (LEVY, 1996) 

 

“A humanidade jamais dedicou tantos recursos a não estar presente, comer, dormir, 

viver fora de sua casa, a se afastar de seu domicílio”. (LEVY, 1996, p.51). O não estar presente 

que Pierre Levy se refere vai além de viajar de férias no final do ano, a sociedade 

contemporânea vive dentro de um mundo virtual, desterritorializado, potencial, estão em vários 

locais ao mesmo tempo, em vários contatos, com várias personas, em vários papéis.  

E esses papéis não estão restritos a sua região ou a sua cultura, a internet possibilitou 

uma infinidade de comunidades virtuais que se organizam com base nas suas afinidades, 

problemas, vivências e identificações. A geografia não é um empecilho nem um ponto de 

partida para se estar em um grupo, apesar de não estar presente, esta comunidade é real, e está 

repleta de significações. “A virtualização submete a narrativa clássica a uma prova rude: 

unidade de tempo sem unidade de lugar.” (LEVY, 1996, p.21).  

Para Levy, a virtualização é a criação de novos sentidos, ou seja, ela em si, é uma 

atualização da própria sociedade:  

 

Desde suas origens mesopotâmicas, o texto é um objeto virtual, abstrato, 

independente de um suporte específico. Essa entidade virtual atualiza-se em 

múltiplas versões , traduções, edições, exemplares e cópias. Ao interpretar, ao 

dar sentido ao texto aqui e agora, o leitor leva adiante essa cascata de 

atualizações. Falo especificamente de atualização no que diz respeito à leitura, 

e não da realização, que seria uma seleção entre possibilidades 

preestabelecidas. Face à configuração de estímulos, de coerções e de tensões 

que o texto propõe, a leitura resolve de maneira inventiva e sempre singular o 

problema do sentido. A inteligência do leitor levanta por cima das páginas 

vazias uma paisagem semântica móvel e acidentada. (LEVY, 1996, p.35) 

 

Assim sendo, o real atualiza o virtual e o virtual o real, é um ciclo onde a sociedade vai 

se atualizando em uma eterna mutação. A Era digital, no sentido amplo, é um multiverso de 

possibilidades incalculáveis, as interações alimentam a inteligência coletiva e novas criações. 

A sociedade evolui com a infraestrutura da tecnologia e desenvolve suas variedades. (Levy, 

1999). 
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Ciberespaço e as mudanças sociais 

            No séc. XX houve a revolução digital, as mídias que antes já traziam grandes mudanças 

sociais foram se transformando e adicionando um plus à interatividade. Surgem formas 

individualizadas de produção, difusão, cópias e estoque de informação; assim a circulação de 

informações e cultura se torna mais independente das grandes mídias (televisão, jornal e rádio) 

e mais autônoma. (Lemos, 2002, p. 74). 

          A interatividade, internet e tecnologia também gerou mudanças na economia, trouxe 

novas noções de produção e consumo, mercados online, novos tipos de serviços, aplicativos, os 

trabalhadores não mais vendem a sua força de trabalho e sim suas competências, sua capacidade 

de renovação, de atualização. “Na economia do futuro, a sociedade bem-sucedidas 

reconhecerão e alimentarão em prioridade o virtual e seus portadores vivos.” (LEVY, 1996, 

p.61) 

Chega a era do compartilhamento, começa a comunicação bidirecional entre grupos e 

indivíduos, tornando obsoletas formas centralizadoras de informações tradicionais. A vida 

privada se torna pública, a passagem do interior para o exterior, a coletividade, o crescente e 

encorajado desejo de compartilhamento, é o que Levy chama de “efeito Moebius”. (Levy, 1996, 

p.24) 

           Muda-se assim a relação entre leitor e autor. Podemos ler e interagir, não somos mais 

apenas leitores, somos exploradores, navegadores da web, e os grandes veículos de 

comunicação tem se fundido com provedores da internet ou comprado formatos de programas 

da rede, fazendo versões online de seus programas já consagrados, ou levado “youtubers” 

(pessoas que tem um canal próprio no site YouTube com grande número de visualizações e 

com diversos tipos de assuntos abordados em vídeos) para a televisão, pois entendem a 

necessidade de se adaptarem às novas formas de comunicação e interação da sociedade: 

 

Os gigantes buscam se recolocar na nova configuração tecno-social, 

percebendo que a cibercultura requer a transversalidade, a descentralização, a 

interatividade. Como afirma Lévy, ela é universal sem ser totalitária, tratando 

de fluxos de informação bidirecionais, imediatos e planetários, sem uma 

homogeneização dos sentidos, potencializando vozes e visões diferenciadas. 

(Lemos, 2002, p.76). 

 

  Para McLuhan, os media modificam nossa visão de mundo, estaríamos entrando na era 

da simultaneidade e da tactilidade, numa integração total dos sentidos, deslocando-nos do 

paradigma mecânico ao orgânico, o autor traz a visão da tipografia, a técnica de impressão e 
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produção de textos, usada na modernidade muito ligada à racionalidade e ao individualismo. 

Para ele, a tecnologia volta com as características da tribalização, que foi perdida na 

modernidade com essa rede de compartilhamento pois é com a interatividade e liberdade digital 

que a descentralização do poder pode acontecer, e a comunicação direta entre indivíduo para 

indivíduo ou para grupos, sem mediações se dá, de forma rápida e acessível. Diversas tribos 

encontram seus nichos nesses territórios desterritorializados do ciberespaço e suas relações são 

reais e fazem parte de um grande desenvolvimento tecnológico-social-cultural. (McLuhan, 

1977). 

           O termo tribalização é usado por Michel Maffesoli em “O Tempo das Tribos”, O 

sociólogo compreende o fenômeno das tribos como comum na pós-modernidade, em essência 

o que se constata é o fim do individualismo através das diversas comunidades virtuais. Dentro 

da sociedade de massa, há interação constante com o coletivo, de modo que estamos sempre 

dentro de grupos, esses movimentos podem ser notados no ambiente da comunicação 

contemporânea, onde o maior número de opções de relações e atividades possibilita maior 

solidariedade, identificação, das ações e das retroações (elementos básicos de uma tribo sólida).  

           Desse mundo de informações, opções e grupos é que surge o “neotribalismo”, que 

representa melhor a contemporaneidade já que permite o indivíduo circular entre todos seus 

ciclos sociais exercendo todos seus papéis dentro de suas tribos, o que ilustra toda a mobilidade 

que caracteriza o Ciberespaço.  

Para Michel Maffesoli:  

 

A sociedade assim compreendida não se resume numa mecanicidade racional 

qualquer. Ela vive e se organiza, no sentido estrito do termo, através dos 

reencontros, das situações, das experiências no seio dos diversos grupos a que 

pertence cada indivíduo. Estes grupos se entrecruzam uns com os outros e 

constituem, ao mesmo tempo, uma massa indiferenciada e polaridades muito 

diversificadas. (MAFFESOLI, 1998) 

 

           Essa efervescência de movimentos dentro do ciberespaço traz diversas manifestações 

culturais, o que cria a cibersociedade, uma junção da sociedade, da tecnologia e do ciberespaço. 

É a sociedade contemporânea dinâmica e multifacetada, parecem ter esse papel de desvio da 

técnica de sua função meramente utilitária, de agrupamento de indivíduos em torno de uma 

atividade comum, de uma paixão compartilhada. Poderíamos então falar que o destino da 

técnica moderna reside também na sua apropriação dionisíaca e, assim, numa ressacralização, 

um reencantamento do mundo. (Lemos, 2002). 



 
X Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) 
Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

 
317 

 

            Se verifica na cibersociedade uma sociedade tribalizada que se divide não por 

localidades, não por proximidades, ou por grupos de convivência como escolas, grupos de 

igreja, etc., mas sim por compatibilidades, por interesses em comum, por comunidades na rede, 

fóruns e chats, todos agrupando pessoas por gostos em comum independente de classe social, 

estado ou quaisquer outras formas de segregação. Estamos na era da inclusão digital, em que 

as relações e grupos são formados dentro do universo digital. “A cibersociedade é a sinergia 

entre a sociedade contemporânea e as novas tecnologias do ciberespaço”.(LEMOS, 2002). 

           Assim, na cibersociedade o indivíduo é plural, desempenha diversos papéis sociais, cada 

um em um grupo social, é múltiplo, politeísta, agindo em uma verdadeira teatralidade cotidiana. 

O que importa aqui é o compartilhamento de emoções em comum, é a cultura do sentimento, 

focada sempre no presente. Existe uma tendência comunitária que pode potencializar e ser 

potencializado pelo desenvolvimento tecnológico. A sociedade tribal é empática, multifacetada 

e age através da ética da estética, que vai contaminar a política, a comunicação, o consumo, os 

negócios, as artes; ou seja, todo o conjunto que engloba uma sociedade.(Lemos, 2002, p.89). 

           A tecnologia molda a sociedade assim como a sociedade demanda por tecnologia, e por 

conseguinte essa constrói a cultura, está tudo coligado. É impossível separar o humano do seu 

meio, e o meio do ser humano, assim como não há como separar o mundo das ideias do mundo 

material, está tudo coexistindo e cooperando. “As tecnologias são produtos de uma sociedade 

e de uma cultura” (LEVY, 1999, p.22) é essa distinção só pode ser teórica e conceitual. Nenhum 

fator é causal independente, não existem atores, e sim uma múltipla de correlação, nada é 

puramente técnico ou puramente cultural, está tudo inserido em tudo. “As verdadeiras relações, 

portanto não são criadas entre “a” tecnologia e “a” cultura, mas sim entre um grande número 

de atores humanos que inventaram, produzem, utilizam e interpretam de diferentes formas as 

técnicas”. (LEVY,1999, p.23). 

           A era digital não determina a cultura, mas abre novas possibilidades: 

 

A emergência do ciberespaço acompanha, traduz e favorece uma evolução 

geral da civilização, uma técnica é produzida dentro de uma cultura e uma 

sociedade é condicionada por suas técnicas. E digo condicionada, não 

determinada, essa diferença é fundamental… Dizer que a técnica condiciona 

significa dizer que abre algumas possibilidades, que algumas opções culturais 

ou sociais não poderiam ser pensadas a sério sem a sua presença. (LEVY, 

1999, p.25) 
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            O termo ciberespaço se refere não apenas a estrutura da comunicação digital, mas 

também a cultura que está inserida dentro dele, os seres humanos que a compõem, as 

informações que abriga, as relações que permite, toda a infinidade de possibilidades que existe 

nesse novo mundo. Segundo o próprio, “a cibercultura expressa o surgimento de um novo 

universal, diferente das formas que vieram antes dele no sentido de que ele se constrói sobre a 

indeterminação de um sentido global qualquer” (LEVY,1999, p.15). 

            A cibercultura vai se caracterizar a partir de uma sociedade da comunicação rápida e 

generalizada, aumentando o seu potencial de troca de informações das mais variadas formas, 

criando novos ambientes e grupos sociais. O ciberespaço cria um mundo de sites, portais, home 

pages, blogs, paginas pessoais, permitindo colocar o poder da expressão e transmissão de 

informação nas mãos de jovens, da forma mais democrática possível , e esses por sua vez farão 

o seu papel em rede, criarão grupos, movimentos, tendências, ditarão o que será consumido em 

forma de entretenimento, e se relacionaram entre si, trocando informações, imagens, música, 

expandindo a cultura para fora de qualquer limite territorialista. (Lemos, 2002). 

            O fenômeno das comunidades virtuais para Lemos (2002) se caracterizam como o 

principal meio de comunicação e onipresença da era digital, fazendo não que o usuário se 

desloque até a rede mas a rede vá até o usuário, um exemplo é a cada vez mais facilitada 

acessibilidade a rede e a mídia cada vez mais ‘plugada”, a interação chega em todos os âmbitos 

da vida social. Em pontos de ônibus se tem informações sobre o seu transporte por aplicativos, 

as aulas são dados por vídeos nos Youtube, a nova biblioteca é o Google, os estudos são feitos 

por e-mails, as conversas são por grupos de Whatsapp, a vida em formato digital vai se 

apossando de todas as formas de interação e quem resiste a elas esta excluso. 

           Sobre os aspectos democráticos da internet, o que mais chama a atenção em relação ao 

fácil acesso e as comunidades virtuais são as diversidades de interesses, de conteúdos e ideias, 

de trocas de experiências e processos produtivos e criativos, de empoderamento de minorias e 

de cultura compartilhada. Espaço de produção livre, sem censura, difusão, socialização de 

informações, troca de imagens, vídeos e publicação, o ciberespaço é neste panorama, segundo 

Lévy (1996), o lugar em que a tecno-democracia fará a autogestão de comunidades inteligentes 

que terão na cibercultura a principal fonte relacional de aprendizagem entre os grupos e os 

projetos de sociedade. Estamos vivenciando uma era de maior autonomia e independência, a 

cibercultura hoje é muito mais representativa e democrática do que a cultura na modernidade 

que era centrada de manipulada por dominantes da mídia, qualquer identidade tem espaço e 

representatividade dentro da cibercultura. 
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           Existe uma multiplicidade de fatores o qual o ciberespaço está inserido é nenhum deles 

é determinantemente bom ou ruim, pois nenhuma tecnologia por si só é boa ou ruim, tampouco 

neutra. A questão é avaliar a sua aplicabilidade e disponibilidade total para os indivíduos ou 

coletivos. “Muitas vezes enquanto discutimos sobre os possíveis usos de uma tecnologia, 

algumas formas de usar já se impuseram...Quando finalmente prestamos atenção é 

demasiadamente tarde...” (LEVY, 1999, p.26).  

            A aceleração dos avanços tecnológicos é em si uma essência da cibercultura. A 

aceleração é tão forte, que até os mais ‘antenados’ se sentem inseguros diante de tantas 

novidades, é difícil acompanhar.  

 

Para o indivíduo cujo método de trabalho foram subitamente alterados, para 

determinada profissão trocada bruscamente por uma tecnologia que torna 

obsoleto os seus conhecimentos, para as classes sociais e regiões do mundo 

que não participam da efervescência criação e apropriação produção dos 

novos instrumentos digitais, para todos esse a evolução tecnologia parece ser 

a manifestação de um ‘outro’ ameaçador. (LEVY, 1999, p.28) 

 

            Entretanto nessas situações de atualizações de cargos, a responsabilidade não é da 

tecnologia e sim dos empregadores, empresas, governos, que deveriam acompanhar o ritmo de 

mudança social e adequar os papéis sociais e os acessos da sociedade a novos cargos e a novas 

competências. Ou além, a ‘culpa’ pode recair por cima da complexidade dos fenômenos sociais, 

da mesma forma quando os impactos são tidos como positivos. Quanto mais rápida são as 

mudanças tecnológicas mais estranheza causa e mais parece uma intervenção externa. E é aqui 

que a inteligência coletiva tem o sei principal papel, pois, quanto mais a inteligência coletiva 

se desenvolve maior é a apropriação da tecnologia pela comunidade e menores são os efeitos 

de exclusão e estranheza, e efeitos negativos em geral da aceleração das técnicas, como o 

desemprego. (Levy, 1999, p. 28). 

           Uma ferramenta positiva da inteligência coletiva é o ensino a distância que possibilita 

maior acesso e maior igualdade social, as redes sociais também podem funcionar como uma via 

de inteligência coletiva pois são organismos vivos que transmitem mensagens entre si de forma 

cooperativa e livre. Além dos sites de buscas com acesso a milhares de pesquisas, livros, artigos 

e discussões disponíveis livremente na rede. (Levy, 1999, p.29). 

            O ciberespaço é o terreno de desenvolvimento da inteligência coletiva, e dentro da rede 

diversas outras formas de interação e plataformas, algumas delas trazem consequências 

negativas para a sociedade, em alguns anos talvez vejamos novos males sociais se formando, 
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como vicio em celulares e jogos online, isolamento social, sobrecarga cognitiva, stress por 

muitas horas em frente ao computador ou máquinas, problemas de coluna e visão, alguns crimes 

virtuais, falsidade ideológica, uso da rede como ferramenta de procrastinação, 

compartilhamento de material proibido ou improprio… como já citado, nenhuma tecnologia 

em si é ruim e sim o mal uso dela. 

            O lado positivo da inteligência coletiva é que o seu principal efeito é o de acelerar cada 

vez mais as alterações tecno-social, por seus aspectos includentes, socializantes, 

emancipadores, trabalhando para a mutação da sociedade estar acelerado acompanhando o 

ritmo tecnológico. “Pharmakon” em grego arcaico, significa simultaneamente remédio e 

veneno, a inteligência coletiva é como um pharmakon, para aqueles que não participam, é um 

veneno, para os que se deixam levar pela onda da internet e se integram é um remédio. (Levy, 

1999, p.30) 

              Dentro do Ciberespaço há interações reais, portanto, direitos reais, os Direitos 

Humanos estão presentes nas redes, e também a exclusão, são tópicos políticos do ciberespaço 

que irei brevemente discorrer, pois, é nítida a relação de ciberespaço com liberdade, a era digital 

traz um nível de liberdade (de comunicação, de expressão, de circulação) muito grande, e é esse 

um dos valores fundamentais dos Direitos Humanos. De acordo com Hannah Arent (2002), a 

liberdade de expressão é o sentido da politica, sem o espaço publico, de fala e de ocupação, não 

há politica, e sim, totalitarismo. 

                A participação politica na internet não seria uma possibilidade de um voto eletrônico, 

e sim, de novas formas de engajamento social e divulgação de informações que beneficiam 

movimentos sociais e interesses da comunidade em geral. Gomes (2011), define essa 

democracia digital como, o uso de qualquer dispositivo tecnológico em prol de melhorias das 

politicas sociais, do Estado e da comunidade. 

               A internet é um espaço publico, usado como meio para ações politicas 

transformadoras, como a Primavera Árabe, o ciberespaço é aonde o poder tradicional dominante 

não tem vantagens, talvez a internet seja a mais nova arma do povo. É o que Levy (2002) discute 

com o termo Cibermemocracia, que são as incontáveis possibilidades de movimentos, levantes, 

informativos, participações e organizações sociais que a internet pode propiciar e a real prática 

da democracia. É a internet viabilizando direitos humanos, seja pela liberdade de expressão, 

seja pelos movimentos sociais ou seja pelo fato que todos podem falar o que pensam e discutir, 

colocar sua opinião em pauta e exercer a democracia virtual. 
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                 Por ser livre, o ciberespaço também propicia violações dos direitos humanos nas 

redes, vemos casos indo para justiça, crimes virtuais, crimes de ofensa, discursos de ódio, 

perseguição, o bulling virtual já fez muitas vitimas fatais, é como a liberdade democrática 

funciona, o que a internet visa é a liberdade de expressão, e a garantia de seu acesso e a 

manutenção dessa liberdade é também um direito humano a ser defendido.  Segundo o artigo 

artigo XIX da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948: 

 

 Todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão; este direito 

inclui o de não ser incomodado por causa de suas opiniões, o de pesquisar e 

receber informações e opiniões, e o de difundi-las, sem limitações de 

fronteiras, por qualquer meio de expressão (DECLARAÇÃO UNIVERSAL 

DOS DIREITOS HUMANOS, 1948). 

 

 

A grande relação entre direitos humanos e o ciberespaço/cibercultura é a 

descentralização do poder de informação, cada indivíduo com acesso a internet é um formador 

de opinião, de informação, possibilitando uma maior circulação de assuntos relacionados aos 

direitos humanos, ou denúncias de violações, com respostas mais rápidas, atingindo milhões de 

pessoas, essa visibilidade é importante pois as minorias são invisibilazadas em outras formas 

de mídia e na internet, nesse “espaço público” os seus direitos e reivindicações são expostas e 

ouvidas. Nasce uma grande parceria entre internet e direitos humanos. 

 

Considerações Finais 

             O desenvolvimento da cibercultura se inicia nos anos 70, com os primeiros 

microcomputadores de rede se desenvolvendo e evoluindo nos anos 80 e 90 onde teve a maior 

popularização em casas para uso doméstico, assistimos assim a chegada da internet e a 

progressiva transformação da sociedade ao longo dessas décadas de desenvolvimento, em 

pouco tempo houve a transformação do computador na “inteligência coletiva”, conectada ao 

ciberespaço, integrada, participante, ativa. Onde cada usurário é um colaborador imprescindível 

a continuidade e desenvolvimento das atualizações constantes da rede. No século XXI demos 

novo salto que é a mobilidade dada a tecnologia, uma forma nômade de estar sempre conectado, 

esse novo estado traz novas consequências e novos comportamentos para a sociedade, assim 

como previu Levy em sua obra Cibercultura, que foi escrita há 17 anos, daqui dez anos outras 

novas tecnologias terão modificado nossa sociedade e estaremos em constante mutação, a 

inteligência artificial é uma promessa futura. 
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             Toda mudança pode ser vista como uma oportunidade de melhoria ou ameaça, tudo 

depende de como se adapta a ela, se tratando de tecnologias o mesmo é dito, as alterações são 

rápidas e nossa adaptação também há de ser, afinal se a humanidade está aqui até hoje é por 

causa do seu grande poder de adaptação. O ciberespaço e os Direitos Humanos é um grande 

exemplo dessa dualidade do uso da internet, sendo usado para defender e fortalecer os direitos 

e também para violá-los  

            Em suma, a evolução das vias da comunicação passou do modelo informal para o 

modelo de massa, onde a linguagem se autonomiza, para o modelo atual de redes, 

informatizado, onde se encontra o ciberespaço, que se constitui de uma livre circulação de 

informações, mensagens, imagens e vídeos, de forma transversal e vertical, aleatória e 

independente. O homem não é mais um receptor passivo de informações de um centro de poder, 

mas sim um distribuidor, interativo, multidirecional, coletivo, personalizado de informações, 

que detém o poder da comunicação de forma muito mais autônoma e dinâmica.  

            A virtualização das mensagens, do texto, do corpo, do espaço-tempo foi aos poucos se 

naturalizando e atualmente já estamos vivendo dentro do virtual, em um mundo de 

potencialidades, onde o virtual é também real, onde existem benefícios e malefícios de ter todos 

os avanços tecnológicos só basta escolher ser integrante ou não dessa nova inteligência coletiva, 

e saber desfrutar desse admirável mundo novo. 
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Machismo e misoginia: o retrato de Dilma Rousseff na revista IstoÉ121 
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Resumo 

O artigo se propõe a analisar a reportagem da Revista IstoÉ Uma presidente fora de si, publicada 

na edição 2417 do dia 6 de abril de 2016. O objetivo é explicitar o conteúdo machista e misógino 

da reportagem na forma como aborda e faz críticas ao governo e à figura da ex-presidenta Dilma 

Rousseff. A discussão passa também pelos direitos humanos e imprensa. A metodologia usada 

será Análise de Discurso (AD), à luz de Orlandi (2001). 

 

Palavras-chave: machismo; misoginia; Dilma Rousseff; imprensa; Direitos Humanos. 

 

 

Gênero, machismo e misoginia 

 

[...] e a Justiça, a deusa que habita com as divindades subterrâneas jamais 

estabeleceu tal decreto entre os humanos; nem eu creio que teu édito tenha 

força bastante para conferir a um mortal o poder de infringir as leis divinas, 

que nunca foram escritas, mas são irrevogáveis; não existem a partir de ontem, 

ou de hoje; são eternas sim! e ninguém sabe desde quando vigoram! - Tais 

decretos, eu, que não temo o poder de homem algum, posso violar sem que 

por isso me venham a punir os deuses! [...] Assim, a sorte que me reservas é 

um mal que não se deve levar em conta; muito mais grave teria sido admitir 

que o filho de minha mãe jazesse sem sepultura; tudo o mais me é indiferente!  

(SÓFOCLES, 2005, p. 30 e 31)  

 

A fala de Antígona, personagem da tragédia grega de Sófocles (496–406 a.C.), fornece 

uma espécie de mito fundador das condições sob as quais a consciência pode encontrar uma 

voz no feminino. Numa leitura mais simples, é possível ver, nesta tragédia, a oposição entre 

Creonte e Antígona como um princípio de direito se opõe ao outro - neste caso o direito do 

estado se opõe ao direito de família.  

Na tragédia, após um conflito que resultou na morte de dois de seus irmãos - Etéocles e 

Polinice -, Antígona quer exercer o direito de enterrar seu irmão Polinice, que havia lutado 

contra Tebas. Creonte, déspota de Tebas, presta honras fúnebres a Etéocles, mas proíbe, sob 

                                                 
121  Trabalho apresentado no GT4 – Mídia, Cidadania e Direitos Humanos do X Seminário de Mídia e Cidadania 

(SEMIC) – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 06 a 08 de dezembro de 

2016.  
122 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM, da Faculdade de Informação e 

Comunicação – FIC da Universidade Federal de Goiás – UFG. Especialista em Assessoria de Comunicação e 

Marketing (UFG) e graduada em Comunicação Social – Habilitação em Jornalismo (UFG); email: 

carolina.pessoni@gmail.com. 
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pena de morte, que o corpo de Polinice fosse sepultado. Antígona, no entanto, se recusa a aceitar 

a ordem e realiza o dever sagrado do sepultamento. 

Veena Das (2011) se apropria da interpretação de Lacan para a tragédia grega e destaca 

que o momento em que Antígona questiona as leis da cidade é uma formulação importante do 

surgimento da voz, destacando que esta surge no momento da transgressão. Para Das, a 

formação do sujeito como sujeito com gênero é moldada através de transações complexas entre 

a violência como momento originário e a violência que se infiltra nas relações correntes e se 

torna uma espécie de atmosfera que não pode ser expelida. 

Ao longo dos séculos as palavras foram utilizadas para evocar traços de caráter ou 

sexuais. Nos estudos de gênero, Scott (1989), afirma que as classificações sugerem uma relação 

entre categorias que permite distinções ou agrupamentos separados. Gênero é compreendido 

como um meio de classificar fenômenos, um sistema de distinções socialmente acordado, mais 

do que uma descrição objetiva de traços inerentes. 

 No contexto do gênero como uma categoria de análise, é possível perceber que a figura 

da ex-presidenta Dilma Rousseff foi personagem central de dezenas de matérias jornalísticas, 

charges, imagens que difamavam sua imagem como gestora pública e, principalmente, como 

mulher. Um exemplo evidente desta difamação foi a circulação pelas redes sociais, em junho 

de 2015, de montagens feitas com o rosto da ex-presidenta, em que ela aparece em um corpo 

de pernas abertas. Os adesivos produzidos com essa imagem foram colados na entrada no 

tanque de combustível dos carros, que, quando abastecidos, passavam a ideia de que a bomba 

de abastecimento estava penetrando sexualmente a figura falsa da presidenta. Segundo os 

adeptos do adesivo, a intenção era “protestar” contra o aumento do preço da gasolina. A 

penetração, nesse caso, seria punição contra a presidenta, uma espécie de “castigo” por ter 

subido os custos do combustível. 

Outro exemplo foi a publicação do texto Dilma e o sexo, de autoria do jornalista e editor 

da revista Época, João Luiz Vieira, no dia 20 de agosto de 2015. O texto estabelece uma relação 

entre a ação política, habilidade de governo, e erotismo e sexualidade. Devido à sua repercussão 

negativa, o artigo foi retirado do site da revista no mesmo dia, mas a sua argumentação central 

ainda foi tema de muitas discussões - para participar do jogo político, Dilma precisaria se 

erotizar. No site ainda consta uma mensagem de que o artigo retirado estava “em desacordo 
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com ideias e princípios historicamente defendidos pela revista. Por isso, foi retirado do ar 

imediatamente”123. 

Entre tantos exemplos e a partir do exposto anteriormente, o presente artigo objetiva a 

analisar a reportagem intitulada Uma presidente fora de si124, publicada na edição 2417, do dia 

6 de abril de 2016, da Revista IstoÉ e mostrar os traços de machismo e misoginia presentes no 

texto e no contexto da reportagem. Dentre os diversos textos jornalísticos com a mesma 

temática (e até mesmo linha editorial), imagens e charges, a reportagem foi escolhida pela 

repercussão gerada à época de sua publicação. 

Faz-se necessária, aqui, a conceituação dos termos misoginia e machismo. Do grego 

miseó – “ódio” e gyné – “mulher”, misoginia é o ódio, desprezo ou preconceito contra mulheres 

ou meninas, podendo se manifestar de diferentes maneiras - desde a exclusão social até ideias 

de privilégio masculino. Para Samantha Morgan-Curtis (2007), a misoginia é o ódio às 

mulheres e funciona como um sistema de ideologia ou crença que tem acompanhado sociedades 

patriarcais ou dominadas pelos homens por milhares de anos e continua a colocar as mulheres 

em posições subordinadas, com acesso limitado ao poder e tomada de decisões. 

 

Esse ódio de mulheres na maioria das vezes se concentra em seus corpos, 

objetivando e mercantilizando-os. [...] Aristóteles sustentou que as mulheres 

existem como deformidades naturais de homens imperfeitos. [...] Desde então, 

as mulheres nas culturas ocidentais internalizaram seu papel como bodes 

expiatórios da sociedade, influenciadas no século XXI pela objetificação 

multimídia das mulheres com sua autoaversão culturalmente sancionada e 

fixações em cirurgia plástica, anorexia e bulimia. Misoginia, historicamente, 

tem sido justificada e tem surgido a partir de papeis essencializados das 

mulheres, como gravidez e outras tarefas domésticas. (MORGAN-CURTIS, 

2007, p.443) 

 

O machismo é definido por Caplan (1990), como a supervalorização das características 

físicas e culturais associadas ao sexo masculino, em detrimento das associadas ao sexo feminino 

e na crença de que homens são superiores às mulheres. Já Bourdieu (2002) destaca que ser 

homem implica um dever-ser, uma virtude evidente por si mesma, sem discussão, semelhante 

à honra ou uma força superior. Isso faz com que ele tenha uma identidade constituída em 

essência social e, assim, transformada em destino. 

 

                                                 
123 Disponível em <http://epoca.globo.com/vida/romance-urbano/joao-luiz-vieira/noticia/2015/08/dilma-e-o-

sexo.html>. Acesso em 20 de agosto de 2016. 
124 Disponível na íntegra no apêndice deste artigo e em 

<http://istoe.com.br/450027_UMA+PRESIDENTE+FORA+DE+SI/>. Acesso em 20 de agosto de 2016. 

http://epoca.globo.com/vida/romance-urbano/joao-luiz-vieira/noticia/2015/08/dilma-e-o-sexo.html
http://epoca.globo.com/vida/romance-urbano/joao-luiz-vieira/noticia/2015/08/dilma-e-o-sexo.html
http://istoe.com.br/450027_UMA+PRESIDENTE+FORA+DE+SI/
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Em oposição à mulher, cuja honra, essencialmente negativa, só pode ser 

defendida ou perdida, sua virtude sendo sucessivamente a virgindade e a 

fidelidade, o homem "verdadeiramente homem" é aquele que se sente 

obrigado a estar à altura da possibilidade que lhe é oferecida de fazer crescer 

sua honra buscando a glória e a distinção na esfera pública. A exaltação dos 

valores masculinos tem sua contrapartida tenebrosa nos medos e nas angústias 

que a feminilidade suscita [...]. (BOURDIEU, 2002, p. 63) 

 

Partindo da reportagem em questão, usaremos o gênero como categoria de análise. 

Segundo Scott (1989), o gênero é utilizado igualmente para designar as relações sociais entre 

os sexos. O seu uso rejeita explicitamente justificativas biológicas e se torna uma maneira de 

indicar construções sociais, ou seja, a criação social das ideias sobre os papeis próprios aos 

homens e às mulheres. O uso do termo “gênero” oferece uma maneira de distinguir práticas 

sexuais dos papeis atribuídos a homens e mulheres. A ênfase recai sobre o sistema de relações 

que pode incluir o sexo, mas que não é diretamente determinado pelo sexo ou sexualidade. 

Para Scott (1989), o uso do gênero “só se refere aos domínios – tanto estruturais quanto 

ideológicos – que implicam em relações entre os sexos” (SCOTT, 1989, p. 7).  O princípio de 

masculinidade baseia-se na repressão necessária dos aspectos femininos e traz o conflito ao 

opor masculino e o feminino. A autora aponta ainda a necessidade de rejeitar o caráter fixo e 

permanente da oposição binária e de uma historicização e desconstrução autêntica dos termos 

da diferença sexual. Gênero é, então, um elemento constitutivo de relações sociais baseado nas 

diferenças percebidas entre os sextos e uma forma de significar as relações de poder. Nesse 

sentido, o conceito de gênero legitima e constrói relações sociais e a política se constitui como 

um dos domínios onde o gênero pode ser utilizado para análise histórica. O gênero foi utilizado 

pela teoria política, de maneira literal ou análoga, para criticar ou justificar o reinado de 

monarcas ou explicitar a relação entre governantes e governados, ou seja, as estruturas 

hierárquicas baseiam-se nas compreensões generalizadas da relação pretensamente natural 

entre o masculino e o feminino. 

 

A alta política, ela mesma, é um conceito de gênero porque estabelece a sua 

importância decisiva de seu poder público, as razões de ser e a realidade da 

existência da sua autoridade superior, precisamente graças à exclusão das 

mulheres do seu funcionamento. O gênero é uma das referências recorrentes 

pelas quais o poder político foi concebido, legitimado e criticado. Ele se refere 

à oposição masculino/feminino e fundamenta ao mesmo tempo o seu sentido. 

[...] Desta forma, a oposição binária e o processo social das relações de gênero 

tornam-se, os dois, parte do sentido do poder, ele mesmo. (SCOTT, 1989, p. 

27) 
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Segato (2012) afirma que as relações de gênero são onipresentes de toda a vida social. 

Tanto a raça como o gênero, apesar de haverem sido instalados por rupturas epistêmicas que 

fundaram novos tempos – o da colonialidade para a raça e o da espécie para o gênero – fazem 

história dentro da estabilidade da natureza que os originou. A antropóloga afirma que o gênero 

não é apenas um dos aspectos da dominação no padrão da colonialidade, mas uma categoria 

capaz de iluminar todos os outros aspectos da transformação imposta às comunidades pela nova 

ordem colonial e moderna (SEGATO, 2012, p. 116). 

 

Gênero e Direitos Humanos 

 Os Direitos Humanos são direitos fundamentais e naturais, originários do direito à vida 

e amparados no reconhecimento da dignidade de todo ser humano, sem qualquer tipo de 

discriminação, intolerância e preconceito. Benevides (2013) destaca que nas sociedades do 

chamado mundo desenvolvido, a promoção dos direitos humanos já está incorporada à vida 

política. Nos países que mais violam os direitos humanos, entretanto, que são marcados pela 

discriminação, preconceito e intolerância essa ideia permanece deturpada. Por isso a 

necessidade de situar os direitos humanos em seu lugar, no Brasil (BENEVIDES, 2013, p. 2). 

Apesar de serem históricos, os direitos humanos são tema recente de debates no mundo 

ocidental. A Declaração Universal dos Direitos Humanos só foi estabelecida com o fim da 2ª 

Guerra Mundial, em 1948, mesmo sendo antecedida pela Declaração da Independência dos 

Estados Unidos (1776) e pela Declaração Francesa dos Direitos do Homem (1789). Os direitos 

humanos, segundo Bobbio (2004), dizem respeito aos direitos transfronteiras, ou seja, 

ultrapassam os limites geográficos e de Estado. Assim, os direitos humanos são universais na 

medida em que é um ideal a ser alcançado por todos os povos e nações. Os direitos fundamentais 

dizem respeito à vida digna, sem preconceito, discriminação ou intolerância. Já os direitos de 

cidadania são específicos de um Estado e dependem de decisões políticas de uma determinada 

nação, embora sejam baseados em valores universais. 

A questão de gênero e reivindicação de direitos humanos para mulheres ainda está em 

desenvolvimento. A violência contra mulheres é um desafio para a obtenção de uma sociedade 

justa e igualitária. Essa desigualdade de gênero afronta a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, que considera a “igualdade de direitos entre homens e mulheres para o progresso 

social e melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla”. 

Brabo e Costa (2008) afirmam que, apesar dos avanços promovidos pela promulgação 

da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que consagrou o Estado 
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Democrático de Direito e garantiu constitucionalmente os direitos sociais, civis, políticos, 

econômicos, culturais e ambientais, assiste-se cotidianamente ao aviltamento de direitos para a 

maioria da população. 

 

Há que se considerar que, se a década de 1980 teve como marca os processos 

de elaboração da Constituição cidadã e das políticas voltadas à democracia, 

na década de 1990, assistimos à implementação dessas políticas, porém, 

profundamente marcadas pelo ideário neoliberal. Atualmente, vivemos esta 

contradição, uma sociedade democrática, organizada com base nos direitos 

humanos e na cidadania, contudo, profundamente marcada pela desigualdade 

e pelo desrespeito aos direitos humanos. (BRABO & COSTA, 2008, p. 58 e 

59). 

 

O processo de construção de uma sociedade democrática e justa passa pelo 

questionamento da realidade, possibilitando o conhecimento sobre os mecanismos de 

dominação e papeis de cidadão e cidadã, de sujeitos de sua história. Desta forma, questionar 

passa a ser um princípio orientador de mudanças reais que considerem princípios, como a 

democracia, a cidadania, a questão de gênero e os direitos humanos, "para que possamos 

caminhar no sentido de questionar algumas das práticas discriminatórias da sociedade atual." 

(BRABO & COSTA, 2008, p. 60). 

 

Imprensa e o Paradigma Funcionalista 

O Paradigma Funcionalista da comunicação tem como base o positivismo e, assim, 

exclui as explicações metafísicas e teológicas da ciência, valorizando pesquisas empiristas. De 

acordo com Temer & Nery o “Paradigma Funcionalista Pragmático procura um paralelo entre 

o corpo social e o corpo humano, procurando entender a sociedade a partir de suas trocas ou 

relações sociais” (2009, p. 35). Nesse sentido, a sociedade é entendida como um conjunto de 

seres humanos, organizados em grupos, que possuem inter-relações e se encontram organizados 

estrutural e funcionalmente.  

Fazem parte do Paradigma Funcionalista Pragmático as correntes Escola de Chicago e 

a Escola de Palo Alto (Califórnia), ambas centradas na interação. A Escola de Chicago, que 

teve sua supremacia entre 1910 e 1940, foi a primeira a refletir sobre a interferência da 

comunicação na sociedade. Seus estudos estão centrados no conceito de interacionismo 

simbólico, que entende que a vida social só pode ser compreendida por meio da observação dos 

processos de comunicação na interação entre os indivíduos. Já a Escola de Palo Alto apostava 

num modelo circular de comunicação, em que o receptor e o emissor têm o mesmo nível de 
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importância. Essa linha de pesquisa parte do estudo do comportamento humano e considera a 

comunicação em seus vários níveis de complexidade, como um processo que integra 

comportamentos verbais e não verbais em um conjunto integrado. 

Dentro dessas correntes temos três grupos de estudos principais: a Teoria Matemática 

da Informação, que considera a comunicação como sistema e não processo a partir de uma 

perspectiva técnica, sem preocupação com o sujeito; a Corrente Funcionalista, que estuda as 

funções exercidas pela comunicação na sociedade e o que as pessoas fazem com os mass media 

(preocupação com os efeitos); e as Teorias dos Efeitos, subdivididas em Teoria Hipodérmica 

ou da Bala Mágica (com bases no Behaviorismo e no modelo estímulo-resposta) e a Teoria da 

Influência Seletiva, que vai abordar a persuasão e os efeitos limitados. 

Nos atemos aqui, primeiramente, à corrente Funcionalista para analisar a reportagem da 

IstoÉ e seus possíveis efeitos na sociedade. A corrente funcionalista analisa os processos sociais 

como sistemas que mantêm o funcionamento da sociedade. Para manter o equilíbrio, as partes 

envolvidas nesses processos devem trocar informações e se relacionar em vários níveis com o 

objetivo de aumentar a cooperação. Assim, a comunicação se torna elemento fundamental do 

sistema. 

A compreensão da relação entre o indivíduo, a sociedade e os meios de comunicação 

são o objeto da corrente funcionalista. Laswell desenvolveu o conceito de função da 

comunicação como o ponto de manutenção do equilíbrio social. Para examinar o ato de 

comunicação e relação ao processo social global, Laswell dividiu essas funções em três: 1- a 

vigilância do meio ou a manutenção do modelo e o controle das tensões; 2- a correlação das 

partes da sociedade em resposta ao meio (sobrevivência individual e social); e 3- a transmissão 

da herança social de uma geração para a outra. 

Laswell defende que as mídias são essenciais nas democracias modernas para a 

regulamentação social, já que nas sociedades democráticas, as escolhas racionais dependem do 

acesso à informação e do esclarecimento do público. 

 

Nas sociedades humanas, o processo é eficiente na medida em que 

julgamentos racionais são facilitados. Um julgamento racional implementa 

objetivos vinculados a valores. [...] Uma das tarefas de uma sociedade 

racionalmente organizada consiste em descobrir e controlar quaisquer fatores 

que intervenham na eficiência da comunicação. (LASWELL in COHN, 1977, 

p. 113) 
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O funcionalismo tem relação com o modelo de democracia deliberativa, onde os 

membros de uma sociedade são governados pela vontade da maioria. Para que o cidadão possa 

exercer plenamente a sua cidadania, ele deve estar bem informado e ser capaz de participar de 

forma racional no debate público de todas as questões de seu interesse. 

 Com o desenvolvimento das pesquisas, o paradigma de Laswell foi criticado por outros 

pesquisadores. Paul Lazarsfeld e Robert Merton desenvolvem novos estudos e incluem o 

entretenimento como outra função da comunicação em um sistema abordado de forma mais 

complexa. São apresentados como funções da comunicação a atribuição de status (coesão à 

hierarquia social) e execução interna das normas sociais (normatização). 

 Lazarsfeld e Merton desenvolveram ainda os conceitos das disfunções – que é quando 

o fluxo de informações pode ameaçar a estrutura da sociedade ou conduzir a relações próprias 

– e de disfunção narcotizante – quando o excesso de informações pode levar à apatia. 

 

Em suma, considera o seu contato indireto com o mundo da realidade política, 

a leitura, a audição da rádio e a reflexão como substitutos da ação. Chega a 

confundir o conhecimento dos problemas do dia com o fazer qualquer coisa a 

propósito [...] É evidente que os meios de comunicação melhoraram o grau de 

informação da população. Contudo, pode acontecer que, independentemente 

das intenções, a expansão das comunicações de massa esteja a desviar as 

energias humanas da participação ativa para as transformar em conhecimento 

passivo. (LAZARSFELD & MERTON in WOLF, 1999) 

 

 Em confronto com a teoria hipodérmica125, o funcionalismo redimensiona a capacidade 

de os meios de comunicação manipularem o público, levando em consideração os fatores 

complexos que provocam respostas aos estímulos. O processo de construção da comunicação é 

visto agora como algo estruturado socialmente. 

Ainda dentro do Paradigma Funcionalista, temos o Estudo dos Efeitos em Longo Prazo, 

onde a interferência da mídia no comportamento social continua em foco. De acordo com 

Temer e Nery, os meios de comunicação de massa não alteram diretamente o conjunto de ideias 

e ações de uma sociedade, “mas afetam essas ideias e ações, uma vez que tendem a influenciar 

a maneira como o indivíduo organiza sua imagem no ambiente social” (2009, p. 61). Esses 

estudos têm o objetivo de observar a construção do processo pelo qual os indivíduos modificam 

sua representação da realidade. Não se estuda mais as atitudes e valores, mas o sistema de 

conhecimento assumido e estruturado pelo indivíduo de forma estável. 

                                                 
125 Entende que cada elemento do público é pessoal e diretamente atingido pela mensagem. Essa relação pressupõe 

um modelo comunicativo em que estímulos inevitavelmente produzem respostas instantâneas. 
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Neste ponto podemos destacar a Teoria da Agenda, ou agenda-setting, uma hipótese 

que se refere ao conjunto de conhecimentos absorvidos através dos meios de comunicação de 

massa. Segundo Wolf, 

 

a hipótese do agenda-setting não defende que os mass media pretendam 

persuadir [...]. Os mass media, descrevendo e precisando a realidade exterior, 

apresentam ao público uma lista daquilo sobre que é necessário ter uma 

opinião e discutir. O pressuposto fundamental do agenda-setting é que a 

compreensão que as pessoas têm de grande parte da realidade social lhes é 

fornecida, por empréstimo, pelos mass media. (WOLF, 1999, p. 144) 

 

 De acordo com esta hipótese, o receptor tem a tendência de aceitar o que é imposto pela 

mídia como a única realidade possível, principalmente em assuntos em que não há outra fonte 

de informação. Os efeitos da agenda aumentam quando vários meios de comunicação de massa 

abordam o mesmo tema. 

Ainda segundo Wolf (1999), a hipótese do agenda-setting toma como postulado um 

impacto direto - mesmo que não imediato - sobre os destinatários e se configura em dois níveis: 

1- a ordem do dia, ou seja, temas assuntos e problemas presentes na agenda dos mass media; 2- 

a hierarquia de importância e de prioridade que determina como esses elementos estão dispostos 

na ordem do dia. 

 

A análise do discurso da IstoÉ 

Para analisar a reportagem, o método escolhido é a Análise do Discurso (AD). Neste 

método, a linguagem não é mero código que se aprende e aplica, de modo mecânico e/ou 

automático. Não pode, portanto, ser considerada segundo uma visão mecanicista, que leva a 

uma produção discursiva acrítica e/ou limitada em suas possibilidades. A boa prática discursiva, 

ao contrário, implica compreender que a linguagem não pode ser estudada independentemente 

de seu contexto sócio-histórico, isto é, porque traz em si os valores e a história social de 

diferentes grupos. 

 A AD propõe o entendimento de um plano discursivo que articula linguagem e 

sociedade, entremeadas pelo contexto ideológico e analisa como o texto funciona diante de um 

determinado contexto social e histórico. 

 Orlandi explica que a AD é marcada pelo fato de que a noção de leitura é posta em 

suspenso. Tendo como fundamental a questão do sentido, a AD se constitui no espaço em que 

Linguística, Filosofia e Ciências Sociais estão relacionadas. "Em outras palavras, na perspectiva 
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discursiva, a linguagem é linguagem porque faz sentido. E a linguagem só faz sentido porque 

se inscreve na história" (ORLANDI, 1999, p. 25). 

 

A Análise do Discurso, como seu próprio nome indica, não trata da língua, 

não trata da gramática, embora todas essas coisas lhe interessem. Ela trata do 

discurso. E a palavra discurso, etimologicamente, tem em si a ideia de curso, 

de percurso, de correr por, de movimento. [...] Na análise de discurso, procura-

se compreender a língua fazendo sentido, enquanto trabalho simbólico, parte 

do trabalho social geral, constitutivo do homem e da sua história. (ORLANDI, 

1999, p. 15). 

 

Orlandi (1999) destaca ainda que a AD concebe a linguagem como mediação necessária 

entre o homem e a realidade natural e social. Essa mediação, que é o discurso, torna possível 

tanto a permanência e a continuidade, quanto o deslocamento e a transformação do homem e 

da realidade em que ele vive. 

 A reportagem analisada, Uma presidente fora de si, publicada na edição 2417, do dia 6 

de abril de 2016, da Revista IstoÉ, foi escolhida devido a repercussão que causou quando de 

sua publicação. Esta foi a matéria principal da edição 2417, que, já na capa, se propõe a 

explicitar a “perda de condições emocionais” da então presidenta da República Dilma Rousseff. 

A chamada principal da capa contém os dizeres “As explosões nervosas da presidente - Em 

surtos de descontrole com a iminência de seu afastamento e completamente fora de si, Dilma 

quebra móveis dentro do Palácio, grita com subordinados, xinga autoridades, ataca poderes 

constituídos e perde (também) as condições emocionais para conduzir o País”. 

 

Figura 5: Capa da edição 2417 da revista IstoÉ 
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 Ainda sem ler a matéria, apenas pela foto e chamada da capa, já é possível perceber o 

conteúdo sexista e parcial da publicação. A foto ocupa toda a capa e coloca a presidenta com 

uma expressão que dá a impressão de que ela está gritando. A foto em conjunto com o texto, 

colocam a gestora pública como uma pessoa descontrolada, sem condições de gerir um país. O 

uso de expressões como “surtos de descontrole”, “completamente fora de si” e “e perde 

(também) as condições emocionais” provocam a rotulação de Dilma e causam no leitor a falta 

de simpatia pela figura da presidenta. É importante considerar que esta edição foi publicada em 

abril de 2016, no auge das discussões sobre a possibilidade do afastamento de Dilma do cargo. 

O subtítulo da reportagem também já traz julgamentos sobre a presidenta.  

 

 

Figura 2: Subtítulo da reportagem Uma presidente fora de si, da edição 2417 da Revista IstoÉ 

 

Já no subtítulo os autores da reportagem afirmam que a presidenta não pode mais 

governar o país por não ter condições emocionais, e, portanto, não ser capaz de exercer a sua 

função. O texto não dá margens para interpretação do leitor, pois esta já vem explícita na forma 

como as palavras são utilizadas para compor a mensagem. 

O texto inicia com as "informações" sobre uma presidenta da República nervosa, sem 

controle emocional e incapaz de gerir o País. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Trecho do primeiro parágrafo da reportagem da revista IstoÉ 

 

Pode-se destacar as palavras e expressões “sucessivas explosões nervosas”, 

“destempero”, “total desconexão com a realidade”, “perdeu as condições emocionais”, 

“descompostura presidencial”, “fora de si” e “mais agressiva do que nunca”. Em quatro frases, 

“Bastidores do Planalto nos últimos dias mostram que a iminência do afastamento fez com 

que Dilma perdesse o equilíbrio e as condições emocionais para conduzir o país” 

“Os últimos dias no Planalto têm sido marcados por momentos de extrema tensão e 

absoluta desordem com uma presidente da República dominada por sucessivas explosões 

nervosas, quando, além de destempero, exibe total desconexão com a realidade do País. 

Não bastassem as crises moral, política e econômica, Dilma Rousseff perdeu também as 

condições emocionais para conduzir o governo. Assessores palacianos, mesmo os já 

acostumados com a descompostura presidencial, andam aturdidos com o seu 

comportamento às vésperas da votação do impeachment pelo Congresso. Segundo relatos, 

a mandatária está irascível, fora de si e mais agressiva do que nunca. ” 
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seis expressões que adjetivam a presidente. Numa análise apenas linguística fica evidente o uso 

constante de adjetivos a fim de caracterizar a personagem central da matéria e não o uso de 

substantivos, como feito no padrão dos textos jornalísticos. 

Em seguida, o texto apresenta o que seriam relatos de diálogos da presidenta com 

subordinados e ministros. A reportagem não cita as fontes das informações, que são 

apresentadas "segundo relatos", "numa conversa com um assessor", "segundo o testemunho de 

um integrante do primeiro escalão do governo", entre outras expressões que deixam vago de 

onde vêm ou quem informa sobre os fatos contidos no texto. 

A informação sobre o uso de remédios pela presidente também foi colocada no texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Trecho informa sobre o uso de medicações para esquizofrenia por Dilma Rousseff. 

 

Este trecho destacado coloca a presidenta como uma pessoa fora de controle ao 

“informar” que ela teria “avariado um móvel de seu gabinete, depois de emitir uma série de 

xingamentos. ” Ao dizer que Dilma tem sido medicada e que o efeito não é o esperado, a 

reportagem diz - sem dizer - ao leitor que a presidenta possui um distúrbio mental caracterizado 

por um comportamento social fora do normal e incapacidade de distinguir o que é ou não real, 

características da esquizofrenia. 

Mais adiante os autores colocam a presidenta como uma pessoa sem “trato” no 

relacionamento, mas esta situação teria se agravado. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Trecho da reportagem da revista IstoÉ 

Há duas semanas, ao receber a informação da chamada “delação definitiva” em 

negociação por executivos da Odebrecht, Dilma teria, segundo o testemunho de um 

integrante do primeiro escalão do governo, avariado um móvel de seu gabinete, depois de 

emitir uma série de xingamentos. Para tentar aplacar as crises, cada vez mais recorrentes, 

a presidente tem sido medicada com dois remédios ministrados a ela desde a eclosão do 

seu processo de afastamento: rivotril e olanzapina, este último usado para esquizofrenia, 

mas com efeito calmante. A medicação nem sempre apresenta eficácia, como é possível 

notar. 

É bem verdade que Dilma nunca se caracterizou por ser uma pessoa lhana no trato com os 

subordinados. Mas não precisa ser psicanalista para perceber que, nas últimas semanas, a 

presidente desmantelou-se emocionalmente. Um governante, ou mesmo um líder, é 

colocado à prova exatamente nas crises. E, hoje, ela não é nem uma coisa nem outra.  
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Neste trecho é possível perceber a intenção dos autores em desclassificar Dilma como 

presidenta da República. Isso é feito ao usar expressões como “desmantelou-se 

emocionalmente” e ao dizer que “não precisa ser psicanalista para perceber”. Ou seja, 

novamente diz sem dizer que qualquer pessoa poderia atestar a falta de capacidade de liderança 

da presidenta em exercer o seu cargo. 

Para encerrar a reportagem, os autores fazem uma “retomada histórica” e trazem a 

figura de Maria Francisca Isabel Josefa Antónia Gertrudes Rita Joana de Bragança, mais 

conhecida na história como Maria I, a Louca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Reportagem compara Dilma Rousseff a Maria I, a Louca. 

 

Esta “retomada” é feita com o objetivo de comparar Dilma Rousseff com uma 

personagem histórica conhecida como louca. A primeira frase da matéria correlata explicita 

esta intenção ao afirmar que “não é exclusividade de nosso tempo e nem de nossas cercanias 

que, na iminência de perder o poder, governantes ajam de maneira ensandecida e passem a 

negar a realidade”. A comparação entre as duas figuras políticas fica evidente a partir de uma 

leitura um pouco mais cuidadosa. Ao fazer esse paralelo, a reportagem diz – sem dizer – que 

Dilma Rousseff também é louca, assim como a monarca do século XVIII. 

 

Considerações finais 

 A reportagem da revista IstoÉ é misógina e machista, pois apresenta desprezo e 

preconceito com a figura da então presidenta Dilma Rousseff, colocando-a como uma pessoa 

com acesso limitado ao poder e tomada de decisões. O texto da reportagem suscita as angústias 

e incapacidades de uma mulher exercer o poder. Esse sistema de relações deixa evidentes os 

papeis atribuídos ao masculino e ao feminino e o poder, a liderança de um País aparece como 

Não é exclusividade de nosso tempo e nem de nossas cercanias que, na iminência de perder 

o poder, governantes ajam de maneira ensandecida e passem a negar a realidade. No século 

18, o renomado psiquiatra britânico Francis Willis se especializou no acompanhamento de 

imperadores e mandatários que perderam o controle mental em momentos de crise política 

e chegou a desenvolver um método terapêutico composto por “remédios evacuantes” para 

tratar desses casos. Sua fórmula, no entanto, pouco resultado obteve com a paciente Maria 

Francisca Isabel Josefa Antónia Gertrudes Rita Joana de Bragança, que a história registra 

como “Maria I, a Louca”. 
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um lugar que não pertence às mulheres. Como abordado por Scott (1989), a alta política é um 

conceito de gênero pois estabelece as razões de existência de autoridade e exclui as mulheres 

de seu funcionamento. A partir do texto, fica evidente que a Presidência da República não é 

“lugar de mulher”. 

 A reportagem é repleta de adjetivações e julgamentos, o que a aproxima mais de um 

artigo de opinião do que uma matéria jornalística, que deve prezar por objetividade e 

imparcialidade, conceitos-chave do jornalismo. O texto contém diversas frases e expressões 

que dizem - ao não dizer - e informam - ao não informar - sobre as condições psicológicas (ou 

falta delas) da presidenta, numa abordagem sexista e construindo a discussão sobre a mulher 

no poder, a partir do reforço de uma estrutura machista.  

A mulher que ocupa o poder está fora do seu lugar, por isso pode ter a vida pessoal e 

problemas pessoais expostos na imprensa de caráter patriarcal que possuímos no Brasil. O 

momento de crise política é usado para reforçar o modelo de que mulheres são 

"descompensadas" a partir da figura de Dilma Rousseff. Nesse sentido, a revista vende a ideia 

de que a presidenta é completamente louca, despreparada e incapaz de ocupar o cargo para o 

qual foi eleita. O texto, em nenhum momento, fala de política ou governo, mas toca no campo 

privado e comportamental para desqualificar Dilma como mulher, e não como gestora pública. 
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Comunicação face aos aspectos da Intolerância Religiosa126 
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Resumo 

Nos últimos anos tem-se observado o crescimento de denúncias de intolerância religiosa no 

Brasil. Embora, existam muitos estudos acerca desse tema, não se localizou nenhum que 

privilegiasse a pesquisa da intolerância a partir de seus aspectos de comunicação. Assim, 

pretende-se analisar o conteúdo da matéria em que se discute um caso de intolerância, postada 

em maio de 2014, no site Geledés, na seção: casos de racismo, em consonância com 48 

comentários. A metodologia de análise de conteúdo se dirige para as características da 

mensagem, seu valor informacional, as palavras argumentos e ideias nela expressos. Os 

resultados assinalam para a compreensão da intolerância como um processo de circulação de 

sentidos entre uma prática individual e o de uma ação coletiva, momento em que o ordenamento 

simbólico da interação dialógica acerca dos dois conceitos parece divergir.  

  

Palavras-chave: Comunicação; Intolerância Religiosa; internet; vínculo social. 

 

 

Introdução 

 Trata-se da análise do fenômeno ocorrido no ano de 2014, momento em que a 

Associação Nacional de Mídia Afro levou ao conhecimento do Ministério Público Federal, por 

meio da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, a existência de 14 vídeos disponíveis 

no YouTube, postados por determinados grupos neopentecostais, que disseminavam conteúdos 

preconceituosos e agressivos em relação às religiões candomblé (afro-brasileira) e umbanda 

(brasileira).  

 O juiz federal Eugênio Rosa de Araújo, do Rio de Janeiro, Brasil, ao julgar o caso, não 

determinou a retirada dos vídeos por entender que o candomblé e a umbanda não se constituíam 

como religião, tal decisão foi interpretada e divulgada pelos meios de comunicação como uma 

prática social de intolerância religiosa. 

Ao analisar os vídeos constatou-se que neles aparece a ideia de que todo o mal que 

acomete as pessoas está relacionado à influência das religiões em que orixás, caboclos e guias 

se manifestam. Estudos bibliográficos revelam que essa posição é historicamente defendida 

pela religião neopentecostal desde a sua fundação, conforme Mariano (1999; 2001), Oro (1996), 

Fonseca (1997). Momento em que se identifica as religiões do candomblé e da umbanda como 

                                                 
126  Trabalho apresentado no GT4 – Mídia, Cidadania e Direitos Humanos  doX Seminário de Mídia e Cidadania 

(SEMIC) – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 06 a 08 de dezembro de 

2016. 
127 Mestranda em comunicação – PPGCOM/FIC/UFG; mtesrtego@gmail.com 
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instituições demoníacas.  Por exemplo, em um dos vídeos uma suposta manifestação demoníaca 

diz “eu falo em dois dialetos africanos, Ketu e Angola; que não existe como alguém ser de 

bruxaria e de magia negra, ou ter sido e não falar em africano; então vou falar em africano” “os 

demônios a quem serve na casa de umbanda”; “jogava búzios” “mentira do capeta.” “ ela deixou 

de ser uma filha de deus e foi bater cabeça para o diabo” “olha só que desgraça, ele fala em 

linguagem, em dialeto do candomblé.” “ os males que acometem à família vem dos cultos dos 

orixás ou entidades de umbanda.” 

No entendimento desse estudo, a divulgação dos vídeos pelo YouTube propícia um 

espaço midiático onde os símbolos de uma crença religiosa podem ser ofendidos sem direito à 

defesa imediata. O que viola os direitos humanos, conforme garantido no art. 18 da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos e nos Art. 2º, 3º e 4º da Declaração Sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Intolerância e Discriminação Fundadas na Religião ou nas Convicções. 

Deve-se ressaltar que, se por um lado aumentaram os espaços midiáticos sujeitos a gerar 

ofensas; por outro, os casos de intolerância, antes com precária repercussão, hoje se agigantam 

e abandonam a esfera das relações privadas, cotidianas e menos palpáveis para ganhar 

visibilidade pública, conforme atestam as constantes notícias de jornais que os registram em 

inúmeras partes do país. Além disso, a reação a estes casos, antes apenas um esboço isolado e 

tímido de algumas vítimas, agora se faz em termos de processos criminais levados adiantes por 

pessoas físicas ou instituições públicas. 

 Desse modo, pode-se perceber que quando a Associação Nacional de Mídia Afro 

recorreu à esfera judicial para buscar um amparo contra aquilo que entendiam ser ofensivo aos 

dogmas da umbanda e candomblé se depararam com a interpretação argumentativa do juiz 

Eugênio Rosa de Araujo de que elas não eram religiões, logo não havia uma ofensa, conforme 

decisão no Processo Originário: 0004747-33.2014.4.02.5101: 

 

Para o exame da tutela, não se apresenta malferimento de um sistema de fé. 

As manifestações religiosas afro-brasileiras não se constituem em religiões, 

muito menos os vídeos contidos no Google refletem um sistema de crença - 

são de mau gosto, mas são manifestações de livre expressão de opinião. 

(ARAÚJO, 2014, de fls.153/155) 

 

A sentença torna-se preocupante no momento em que o juiz, após delimitar  o conceito 

de liberdade, afirma que “as manifestações de religiosidade não contêm os traços necessários 

de uma religião, a saber, um texto base (corão, bíblia etc) ausência de estrutura hierárquica e 

ausência de um Deus a ser venerado”. Assim, o juiz apresenta o conceito de religião pautado 
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numa definição de religião muito específica, que é a definição de religião cristã. Incorrendo em 

três problemas: 1) desconsiderar o pluralismo religioso e a multiplicidade inerente ao próprio 

fenômeno religioso; 2) reforçar e repetir um discurso hegemônico, construído historicamente, 

feito e refeito nos processos de legitimação religiosa no Brasil; 3) divergir de muitos 

pesquisadores que estudaram o tema, entre eles, Asad que diz:  

 

Não pode haver uma definição universal de religião, não apenas porque seus 

elementos constituintes e suas relações são historicamente específicos, mas 

porque esta definição é ela mesma o produto histórico de processos 

discursivos (2010, p. 276). 

 

Nesse texto, o objetivo não é discutir conceitualmente o que seja religião, mas sim 

procurar os elementos comunicacionais envolvido nesse fenômeno, em que os meios de 

comunicação repercutiram nacionalmente a decisão do juiz como uma questão de intolerância 

religiosa. Foram catalogados 132 sites que divulgaram o caso, com 699 comentários, destaque 

em rede nacional por emissoras de televisão e rádio, não só no modelo jornalístico, mas, 

também, talk show e religioso, o que revela que o tema é de interesse social.  

 Dentro desse universo de divulgações e somente para esse artigo, selecionou o site do 

Instituto da Mulher Negra - Geledes, por entender que o foco da divulgação iluminou mais a 

questão do racismo, do que da intolerância. Vale ressaltar que na decisão do juiz Eugênio ele 

menciona religiosas afro-brasileiras, não fazendo distinção da umbanda, que é uma religião 

genuinamente brasileira.  

Na questão racial, Geledés soma-se às lutas dos movimentos negros pela criminalização 

efetiva do racismo e da discriminação racial em suas múltiplas manifestações na sociedade 

brasileira, e defende políticas de ação afirmativa nos diferentes campos das políticas públicas 

como forma de eliminação das desigualdades raciais e promoção e valorização social da 

população negra. 

O presente estudo pretende analisar o conteúdo da matéria: Justiça Federal define que 

cultos afro-brasileiros, como a umbanda e candomblé, não são religião, escrita por Tiago 

Chagas, bem como 48 comentários postados acerca da matéria em maio de 2014, no site 

Geledés, na seção: casos de racismo.  

Os critérios utilizados foram realizar um recorte, retirando dos 274 comentários 

postados na matéria, 48 que sequencialmente descrevem um diálogo que se estabeleceu entre 

diversos participantes e Egbome Edinho de Odé Akambi, com 46 anos de idade, sendo 41 
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dentro do candomblé e umbanda, conforme relatado por ele nos comentários.  O estudo se dirige 

para as características da mensagem propriamente dita, seu valor informacional, as palavras 

argumentos e ideias nela expressos. Observando os aspectos específicos da comunicação. 

 

Por que a intolerância religiosa em uma perspectiva comunicacional? 

O termo “comunicação” apresenta diversas interpretações. Tornou-se um prato trivial, 

cujo sabor parece ser de domínio público. De tão comum grande parte dos estudiosos não se 

voltam para ele. Mesmo os teóricos utilizados no campo comunicacional não tiveram o conceito 

de comunicação como central de suas preocupações.  Morin (2003) afirmou que nunca se 

interessou pela comunicação em si mesma, suas obras remetem a questões comunicacionais. 

Segundo ele, seu foco sempre foi refletir sobre a cultura de massa. Uma cultura que só pode 

ampliar seu desenvolvimento graças aos media. 

Para Morin (2003) o interessante era o cruzamento de elementos da cultura de massa 

gerada pelos novos meios de comunicação. Assim, seus pensamentos jamais foram perturbados 

pela questão: o que é comunicação? Do mesmo modo, também, os pensadores, que orientaram 

o espírito crítico de importantes intelectuais, tanto europeus quanto latino-americanos do campo 

da comunicação não demonstraram inquietações a respeito do conceito de comunicação. A 

comunicação desempenhou papel de figurante, nunca de protagonista, para as diversas teorias 

incorporadas ao campo comunicacional. Entretanto, esse cenário tende a se modificar, pois 

recentemente pesquisadores contribuem para dar identidade ao campo, tal qual Jünger 

Habermas, que edificou uma teoria inteiramente ancorada no conceito de comunicação, 

juntamente como Niklas Luhman, que elegeu a comunicação como o operador central de todos 

os sistemas sociais. 

Em suma, com os elementos apresentados busca-se compreender o sentido 

epistemológico da exigência pela especificidade da comunicação nos estudos da área. Como 

foi possível perceber, os autores reunidos para formar o alicerce do campo comunicacional, tais 

como: Lasswell,  Adorno, Horkheimer, Marcuse, Mchuman etc., não se importaram em definir 

conceitualmente comunicação, mas sim conhecer os usos sociotécnicos que a humanidade fazia 

dela na vida pratica. 

Atualmente, no Brasil, já se pode considerar que o campo da comunicação passa por um 

amadurecimento, encontra-se em um estágio em que pesquisadores como Ciro Marcondes 

Filho, Muniz Sodré, José Luiz Braga e Luiz Signates trabalham o especificamente 

comunicacional em pesquisa de comunicação. Almejam fazer uma pergunta original, única, 
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inovadora, que crie novos caminhos e que estes sejam atraentes e de exploração inédita para o 

campo. 

Nesse sentido, este trabalho pretende trilhar o mesmo percurso desses intelectuais, na 

busca por algo inovador para a discussão da intolerância religiosa, qual seja, perceber os 

elementos da comunicação capazes de interferir no fenômeno, se não for possível, pelo menos 

realizar uma trajetória que venha enriquecer os estudos da área.  

Sabe-se que a atenção dos pesquisadores brasileiros está voltada para questões 

epistemológicas e teóricas do campo comunicacional. Suas ideias convergem para a fala de 

Marcondes: 

 

O objeto da pesquisa em comunicação é a própria comunicação, não seus 

enredamentos políticos, sua economia, a comparação entre veículos ou 

gêneros, a história de sua atividade ou produção, o trabalho com comunidades 

virtuais, com a sociabilidade em rede, as questões ligadas ao corpo, à 

geografia, das transformações sociais das massas. Todos esses temas são 

importantes e decisivos para a área, mas pertencem às relações genéricas dos 

meios de comunicação com a sociedade; não tratam exatamente da 

comunicação.  (2008, p. 9) 

 

Logo após, Marcondes (2008) tenta delimitar o que seja a pesquisa em comunicação, 

partindo da premissa que “comunicação” não se dá de forma integral, é um fenômeno 

extraordinário e escasso no mundo, pois as relações mais próximas, mais íntimas, mais 

vinculadas são raras e eventuais. Seres humanos podem se comunicar, mas isso depende única 

e exclusivamente de uma vontade de se abrir ao outro. Ao colocar essa noção de comunicação, 

Marcondes (2008), não anuncia uma novidade, mas ilumina as ideias de Luhmann (2005) cuja 

tradução é de sua autoria.  

Pode-se questionar qual a medida para se identificar uma comunicação dentro da 

perspectiva de Marcondes (2008). Segundo ele, essa só se efetiva quando existe uma alteração 

no outro, quando há uma seleção dos sinais existentes no mundo e uma transformação destes 

sinais em comunicação e/ou informação que possibilite aos partícipes da comunicação 

metamorfosearem-se. 

 

Nós só podemos nos comunicar se nos abrirmos. Eu preciso esvaziar-me, abrir 

espaços, territórios em mim para acolher o outro. Caso contrário, não ocorrerá 

à comunicação, permaneceremos indiferentes ao outro e ele a nós. 

(MARCONDES, 2008, p. 30) 
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Um exemplo: quando duas pessoas se encontram na rua e dizem “Bom dia”; esse 

cumprimento não é considerado comunicação para Marcondes (2008) porque neste não ocorreu 

nenhuma mudança nos comunicantes. Porém e diferentemente, para Sodré (2002) e Signates 

(2016), esse mesmo “Bom dia” seria um ato de comunicação, pelo estabelecimento de vínculo 

social. Quanto a Braga (2006) ele também acredita que o “Bom dia” é comunicação, enquanto 

parte de um sistema de interação social. 

Sodré (2002, p. 9) concorda com Marcondes (2008) que é enganosa a ideia de que 

comunicação esteja em tudo, pois de fato nem tudo é comunicação, mas diverge na 

conceituação de comunicação: 

Originariamente, comunicar – “agir em comum” ou “deixar agir o comum” – significa 

vincular, relacionar, concatenar, organizar ou deixar-se organizar pela dimensão constituinte, 

intensiva e pré-subjetiva do ordenamento simbólico do mundo. (SODRÉ, 2014, P.1) 

Aprofundando o conceito “comunicação” em Sodré (2014, p. 9) significa que uma única 

palavra contém uma variedade de práticas que se estendem desde as trocas intersubjetivas de 

palavras até a transmissão tecnologicamente avançada de sinais e mensagens, esta na realidade, 

enfeixa na prática discursiva corrente, três campos semântico, classificados como veiculação, 

vinculação e cognição. 

Ora, quando se pensa acerca da relevância das ideias de Marcondes (2008) e Sodré 

(2002), verifica-se que são concordantes e ao mesmo tempo concorrentes, ou seja, concordam 

que pesquisar a comunicação é estudar o processo e a constituição da relação que se cria entre 

as pessoas comunicantes, também, é falar da ocorrência do acontecimento comunicacional. No 

entanto, esses estudiosos divergem quanto à tipologia do acontecimento comunicacional. 

Nesse cenário, Braga (2011, p. 75) vai observar que é no enfoque sobre a dinâmica 

cultural, as trocas e, sobretudo, a reelaboração constante de seus conteúdos e formas onde habita 

o comunicacional. É aí que se deve buscar o especificamente comunicacional e desentranhá-lo.  

 

Desentranhar o comunicacional não corresponde a definir um “território” à 

parte, nem temas, objetos ou métodos que nos sejam exclusivos, mas sim 

desenvolver perguntas e hipóteses para além das que já são feitas pelas demais 

CHS [Ciências Humanas e Sociais] – que não as farão, porque isso 

ultrapassaria seu âmbito de interesse e as lógicas de seu campo de 

conhecimento. (BRAGA, 2011, p. 72). 
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Há nos três cientistas uma coragem em tentar desvelar a forma como as pessoas se 

comunicam, compreender o campo de ação e o objetivo da comunicação, os fatores que entram 

no processo, e o papel da linguagem no comportamento humano.  

Assim, diante dos vários entendimentos acerca do que seja comunicação, optar-se-á 

neste texto pela noção de comunicação retirada da obra de Luiz Signates e Ângela Moraes (2016 

p. 26), onde se define, de modo geral, que: “comunicação é todo e qualquer processo de troca 

simbólica capaz de gerar algum tipo de vínculo social”, segundo eles, essa noção de 

comunicação percorre desde o âmbito das ciências da linguagem até o das ciências sociais. 

Alguns pontos dessa definição geral necessitam de esclarecimentos. Primeiramente ela 

vai contra as ideias de Marcondes, que afirma que interpretamos equivocadamente a 

comunicação, quando se fala em troca. Comunicar não é se desfazer de nada; é antes um 

processo multiplicador:  

 Comunicação não é troca. O objetivo do diálogo não é analisar as coisas, ganhar a 

discussão ou trocar opiniões. Seu propósito é suspender as opiniões e observá-las – ouvir os 

pontos de vista de todos, suspendê-los e a seguir perceber o que tudo isso significa.  

(MARCONDES, 2008, p. 21) 

Assim, percebe-se que quando se optou pela definição de comunicação como todo e 

qualquer processo de troca simbólica capaz de gerar algum tipo de vínculo social, levou-se em 

conta que tanto Luhmann (2005) quanto Marcondes (2008) deram a entender que utilizaram a 

palavra “troca” no sentido de mão dupla de reciprocidade entre comunicantes, algo que se dá, 

mas também, algo que se recebe. 

Parte-se neste texto do pressuposto de que não há comunicação sem troca, mas o 

entendimento da palavra “troca” é de compartilhamento; fazer parte de algo com alguém, em 

outras palavras, não é necessariamente uma forma binária de reciprocidade, mas sim, uma 

reciprocidade reticular. Essa ideia encontra respaldo nas pesquisas de Lévi-Strauss, referente 

ao casamento entre tribos:  

 

Tal forma geral de reciprocidade tinha permanecido oculta, porque os 

parceiros não dão uns aos outros (e não recebem uns dos outros): não se recebe 

daquele a quem se dá e não se dá àquele de quem se recebe. Cada qual dá a 

um parceiro e recebe de outro, no interior de um ciclo de reciprocidade que 

opera num único sentido, a convivência, o vínculo estabelecido. (1978, p. 72) 

 

É possível afirmar também que as críticas de Luhmann (2005) e Marcondes (2008) não 

se justificam na interpretação mais básica da comunicação em que para haver comunicação algo 
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precisa ser transmitido, conforme pensado pela Teoria Matemática; nem no sentido de troca, 

enquanto ciclo de reciprocidade formulada por Lévi-Strauss. 

O segundo ponto é o simbólico, porque quando se fala em “trocas simbólicas” neste 

texto o intuito é refletir acerca do cerne das informações que circulam nos media, levantando a 

hipótese de que tais informações lançam significação ao se metamorfosearem como narrativas. 

Transmudando-se em objetos de trocas simbólicas. A origem dessa reflexão é o conceito de 

troca simbólica, encontrado em Lévi-Strauss. Segundo ele, os seres humanos formam-se como 

seres culturais. Constituem relações mútuas ao comunicarem-se entre si por trocas. As trocas 

só podem ser apreendidas em um processo metafórico/simbólico, e não por relações diretas, de 

coisas em si mesmas. 

Assim, as trocas simbólicas precisam ser estudadas dentro de um contexto muito bem 

delimitado. Em outras palavras, é somente porque os acontecimentos comunicacionais ocorrem 

sempre inseridos nos processos sociais, que se deveria examiná-los em contexto, para não se 

perder a complexidade de suas vinculações: 

 

O contexto mais amplo e mais geral em que podemos inscrever todo e 

qualquer processo interacional corresponde ao ambiente das instituições 

sociais – que caracterizam o “historicamente dado”, no qual todo o social se 

elabora. Outro contexto abrangente de inscrição necessária dos processos 

comunicacionais é o das linguagens acionadas para a interação. Assim, uma 

aproximação entre instituições sociais e linguagem parece ser uma 

necessidade prévia para pensarmos nosso âmbito de questionamento 

comunicacional. (BRAGA, 2010, p. 42) 

 

Nessa perspectiva, pode-se adentrar o terceiro ponto da definição de comunicação 

escolhida, a do “vínculo social”. Conforme Signates (2009), para entender vínculo social é 

assertivo fazê-lo através dos olhos de Habermas. Observando a característica das ações 

estratégicas (mediação do poder) e instrumentais (mediação do dinheiro e da técnica), momento 

em que os processos de formação dos vínculos sociais precisam ser separados de suas bases 

linguísticas; isto é, o eu, armado de sua pretensão de poder, dispensa a busca do entendimento 

pelo qual o outro chegaria a um consenso com ele (ação comunicativa), e utiliza de capacidades 

coercitivas, fundadas na possibilidade de punição (ação estratégica) ou na disponibilidade de 

recursos financeiros (ação instrumental), para obrigá-lo a cumprir com sua vontade. 

O objetivo de Habermas (2012) era explicar a forma de integração das sociedades 

modernas - nas quais a ordem de dominação capitalista prevalecia. A partir daí, na obra Teoria 

do Agir Comunicativo ele desenvolve uma teoria que tenta explicar a sociedade contemporânea, 
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suas inter-relações sistêmicas e os processos de socialização baseada na perspectiva da 

comunicação.  

Nesse sentido, Habermas (2012) pressupôs que há no interior da sociedade moderna e 

complexa dois níveis estruturais coexistentes: o sistema e o mundo da vida, muito parecido com 

a divisão realizada por Braga (2010) entre linguagem e as instituições sociais. Dito de outra 

forma, uma ação social se dá no mundo da vida, coordenada em primeiro lugar por normas e 

valores comunicativamente estabelecidos e mediados.  Pelos fins e sentidos socialmente 

definidos, que tanto se origina da trama do mundo da vida, como, também, a constitui em último 

caso.  

 

“Mundo da vida”. São os próprios sujeitos socialmente coletivizados que, ao 

tomar parte de processos interpretativos cooperativos, empregam 

implicitamente o conceito de mundo. (HABERMAS, 2012, p. 159) 

 

Desse modo, o mundo da vida seria um estoque de sentidos compartilhados entre 

falantes; em outros termos, um espaço onde “coisas” são aceitas sem reflexão; não sendo 

necessária uma tomada de consciência da crença mantida em comum; sem a preocupação de 

que aquilo que tal crença enuncia não é nem óbvio, nem necessariamente verdadeiro, mas que 

serve de pano de fundo para que a comunicação ocorra. 

Assim, para Habermas (2012) a comunicação linguística é o principal meio através dos 

quais acordos racionais ocorrem. Assim, fica claro que, quanto mais complexas se tornem as 

sociedades, mais dependentes estas ficam da comunicação como meio de manter a integração 

social. 

Ao colocar nesse texto de forma superficial, considerados os limites desta análise, 

conceitos que são de profunda complexidade têm-se como objetivo tentar refletir acerca do que 

está em jogo quando Habermas trabalha o conceito de comunicação e vinculo social: 

 

O que está em jogo, no conceito de comunicação, não é apenas o modelo 

utilizado, mas toda uma racionalidade, bem como o seu fundamento em 

termos de teoria social. O objeto dos estudos de comunicação não são meios: 

é o próprio vínculo social, a intersubjetividade constitutiva de sujeitos de 

comunicação entre si e em relação de alteridade com os sistemas semi-

autonomizados da comunicação na modernidade tardia. (SIGNATES, 2009, 

p. 53) 

 



 
X Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) 
Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

 
348 

 

De certo, que a interpretação de Signates (2009) revela no pensamento de Habermas 

(2012) elementos que serão trabalhados ao longo dessa pesquisa, bem como demais conceitos 

que nos conduzirão nas discussões dos aspectos de comunicação presentes no fenômeno em 

análise.   

 

Análise do caso 

Após, situar a definição de comunicação que será trabalhada, este estudo buscará 

compreender o que há de comunicacional na discussão acerca da intolerância religiosa, a partir 

dos comentários a matéria que será descrita abaixo, tendo como contexto um país laico de 

origem católica, onde há, em curso, um processo de ascensão dos evangélicos, propiciada, entre 

vários fatores, pela intensificação da utilização de tecnologias de comunicação. Assim, 

transcrever-se-á na íntegra a publicação sobre a polêmica decisão conceituada como 

intolerância religiosa, de modo a servir de base para o desenvolvimento desta análise: 

 

Dossiê 

Trata-se da seguinte matéria extraída do site Geledés, publicada no dia 16/05/2014, às 

10h18min.  

 

Justiça Federal define que cultos afro-brasileiros, como a umbanda e 

candomblé, não são religião  

por Tiago Chagas 

A Justiça Federal no Rio de Janeiro emitiu uma sentença na qual considera 

que os “cultos afro-brasileiros não constituem religião” e que “manifestações 

religiosas não contêm traços necessários de uma religião”. 

A definição aconteceu em resposta a uma ação do Ministério Público Federal 

(MPF) que pedia a retirada de vídeos de cultos evangélicos que foram 

considerados intolerantes e discriminatórios contra as práticas religiosas de 

matriz africana do YouTube. 

O juiz responsável entendeu que, para uma crença ser considerada religião, é 

preciso seguir um texto base – como a Bíblia Sagrada, Torá, ou o Alcorão, por 

exemplo – e ter uma estrutura hierárquica, além de um deus a ser venerado. 

A ação do MPF visava a retirada dos vídeos por considerar que o material 

continha apologia, incitação, disseminação de discursos de ódio, preconceito, 

intolerância e discriminação contra os praticantes de umbanda, candomblé e 

outras religiões afro-brasileiras. “Para se ter uma ideia dos conteúdos, em um 

dos vídeos, um pastor diz aos presentes que eles podem fechar os terreiros de 

macumba do bairro”, disse o procurador regional dos Direitos do Cidadão, 

Jaime Mitropoulos. 

De acordo com o site Justiça em Foco, o MPF vai recorrer da decisão em 

primeira instância da Justiça Federal para continuar tentando remover os 

vídeos da plataforma de streaming do Google. 
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“A decisão causa perplexidade, pois ao invés de conceder a tutela jurisdicional 

pretendida, optou-se pela definição do que seria religião, negando os diversos 

diplomas internacionais que tratam da matéria (Pacto Internacional Sobre os 

Direitos Civis e Políticos, Pacto de São José da Costa Rica, etc.), a 

Constituição Federal, bem como a Lei 12.288/10. Além disso, o ato nega a 

história e os fatos sociais acerca da existência das religiões e das perseguições 

que elas sofreram ao longo da história, desconsiderando por completo a noção 

de que as religiões de matizes africanas estão ancoradas nos princípios da 

oralidade, temporalidade, senioridade, na ancestralidade, não necessitando de 

um texto básico para defini-las”, argumentou Mitropoulos. 

 

Comentários 

 No presente estudo, os comentários foram preparados a partir do entendimento de que 

havia um diálogo em andamento que obedecia a uma ordem e sequencia argumentativa lógica, 

o conteúdo foi transformado em unidades, categorizado e classificado, respeitando a transcrição 

ipsis litteris.   

 

Primeiro comentarista: Egbome Edinho de Odé Akambi (C1) 

O argumento, base do comentarista C1, fixa-se em uma crítica a autoridade de uma 

forma generalizada, não se reporta ao juiz que emitiu a sentença, mas identifica que a questão 

está no âmbito institucional, compreendida por ele como as instituições de ensino superior e 

seus doutores.  

Número do comentário Comentário 

C1.1. Mas o fato de doutores ficarem sentados em seus assentos e ficar de montar suas teses 

em cima de outras teses e não saírem a campo e assim montarem suas teses quando 

se trata no aspecto fé, religião, culto, dogma, pessoas na fé e etc.. 

C1.1.2. Assim o argumento que é descrito acima no texto do site, é fato nos campos 

universitários e faculdades do mundo. Que institui a existência da religião a partir da 

escrita quando oral deixa de ser, isso é uma vergonhaaaaaaa, uma patifaria alem de 

ser ridículo. 

C1.1.3. Saiam de seus assentos e vão montar suas opiniões sobre religião dentro dos templos, 

das instituições religiosas. 

C1.1.4. eu quanto Bagbalorisa só aceito opinião de doutores e excelências quando vivencia e 

pratica a minha religião 

 

O comentarista C1 parece partir do pressuposto que as interpretações de mundo são 

construídas e comunicadas socialmente, no âmbito do coletivo, tal qual descrita abaixo: 

 

Não há, realmente, pensamento isolado, na medida em que não há homem 

isolado. Todo ato de pensar exige um sujeito que pensa, um objeto pensado, 

que mediatiza o primeiro sujeito do segundo, e a comunicação entre ambos, 

que se dá através de signos linguísticos. O mundo humano é, desta forma, um 

mundo de comunicação. (FREIRE, 1983, p. 44) 

 

https://disqus.com/by/egbomeedinhodeodakambi/
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Para reforçar essa ideia, retomamos o que Habermas diz acerca do mundo da vida:  

 

“Mundo da vida”. São os próprios sujeitos socialmente coletivizados que, ao 

tomar parte de processos interpretativos cooperativos, empregam 

implicitamente o conceito de mundo. (HABERMAS, 2012, p. 159) 

 

Desse modo, o mundo da vida seria um estoque de sentidos compartilhados entre 

falantes; em outros termos, um espaço onde “coisas” são aceitas sem reflexão; não sendo 

necessária uma tomada de consciência da crença mantida em comum; sem a preocupação de 

que aquilo que tal crença enuncia não é nem óbvio, nem necessariamente verdadeiro, mas que 

serve de pano de fundo para que a comunicação ocorra. Para ilustrar, imagine uma tela de 

computador com dois ambientes, em que o operador retira de um local dados com informações 

e transfere para outro sítio sem preocupação alguma, apenas cola e copia. Assim parece se dá 

entre o mundo da vida e o sistema. As interpretações acerca do mundo já estão dadas, bastando 

ao indivíduo utilizá-las.  

Fica evidenciado que o C1 acredita que existe um estoque de sentidos compartilhados 

na fala do juiz, bem como esse compartilhamento não se dá de forma reflexiva.  

 

Segundo comentarista: Alan (C2) fala para - Egbome Edinho de Odé Akambi (C1)  

 

Número do comentário Comentário 

C2.1 ...todos os esforços academicos tem sido na direçao de valorizar outras formas de 

religiosidade... 

C2.2 ...até compreendo sua critica a academia pq ha muito lixo mesmo, somos culpados de muita 

coisa, inclusive em algum nivel de distancia do campo de estudo... 

C2.3 ...mas sua posiçao é bastante equivocada quanto os rumos do campo de estudos da 

religião... 

  

Em resposta aos comentários de C2, C1 muda a direção da crítica, passando a considerar 

que alguns cientistas valorizam a religiosidade, porém: 

 

 Número do 

comentário 

Comentário 

C1.2.1 ...E sim a muito muito a contributo as instituições de ensino mas sair do campo das ideias 

e coloca-las para a circulação comum na sociedade para muitos sempre barram nas 

dificuldades... 

https://disqus.com/by/disqus_wVyTygfgxU/
http://www.geledes.org.br/justica-federal-define-que-cultos-afro-brasileiros-como-umbanda-e-candomble-nao-sao-religiao/#comment-1388701889
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C1.2.2 ...E sim a poucos doutores professores das áreas cientificas que participam de algum culto 

religioso afro e se não participa como pode expressar opinião e ainda escrever sobre... 

 

O elemento significativo nesse comentário encontra-se na expressão “circulação comum 

na sociedade”, em outras palavras, se há os cientistas que defendem uma ideia contrária ao do 

juiz, que afirmou que umbanda e candomblé não são religiões, esses não conseguem colocar 

em circulação tal ideia. Pode-se questionar: Se o mundo humano é de comunicação como diz 

Freire (1983) e se Habermas (2012) afirma que esta proposição é verdadeira, então como 

entender o isolamento ontológico entre indivíduo e sociedade ou entre mundo da vida e sistema 

ou ainda entre instituições sociais e linguagem?  

A sociedade somos todos nós; é o conjunto de pessoas que juntas formam um todo, mas 

uma porção de pessoas juntas na Argentina não é igual que no Japão e muito menos no Brasil.  

 

Que tipo de formação é essa, esta “sociedade” que compomos em conjunto, 

que não foi pretendida ou planejada por nenhum de nós, nem tampouco por 

todos nós juntos? Ela só existe porque existe um grande número de pessoas, 

só continua a funcionar porque muitas pessoas, isoladamente, querem e fazem 

certas coisas, e no entanto sua estrutura e suas grandes transformações 

históricas independem, claramente, das intenções de qualquer pessoa em 

particular. (ELIAS, 1994, p. 13) 

 

Compreender a noção de sociedade e indivíduo é fundamental para explicar a circulação 

simbólica de sentidos, pois só assim será possível entender de que modo um grande número de 

indivíduos compõe entre si algo maior e diferente de uma coleção de indivíduos isolados. Aqui, 

se apresenta uma marca da intolerância, ou seja, a prática social da intolerância é vivificada 

pelo indivíduo, mas com o acolhimento do coletivo. Em outras palavras, significa que por meio 

do indivíduo o coletivo se manifesta, se expõem, ganha visibilidade e expressão.  

 Nesse texto, trabalha-se com a ideia de que há no interior da sociedade moderna e 

complexa dois níveis estruturais coexistentes, que para Braga (2010) é as instituições sociais e 

a linguagem e para Habermas (2012) o sistema e o mundo da vida.  

 Nesse cenário, surge a questão: se há uma divisão estrutural dentro da sociedade, então, 

como se dá a dinâmica de transformação de práticas sociais como a intolerância? Se mudanças 

ocorrem no âmbito sistêmico/institucional terá a história seguido um curso não pretendido ou 

planejado por qualquer dos indivíduos que compõem a sociedade.  
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Terceiro comentarista: Robson (C3) fala para – Egbome (C1) 

  

Número do comentário Comentário 

C3.1.1 Boa noite, meu irmão. Axé. Sou umbandista, e em nosso centro temos médiuns semi 

alfabetizados, como eu, e doutores (?) médicos, veterinária, dentista, engenheiros 

eletrônicos, engenheira química, advogados e advogadas, militares, agrônomo, engenheira 

civil, professoras e professor universitário, historiador (...sim temos um....), vendedores 

ambulantes, manicures, comerciários, 

C3.1.2 Abraço nesse bate papo a idéia dos irmãos que defendem não ser a Academia o mal, mas 

o pensamento de alguns acadêmicos... 

 

O diálogo se desenvolveu a partir das colocações do comentarista C1, aparecendo em 

11 momentos. Selecionou-se a conclusão do comentarista Robson (C3), pelo vinculo e 

dinâmica de interação argumentativa que se estabeleceu entre ele e C1.  

O entendimento de vínculo social é a de prática argumentativa que vale para os 

diferentes tipos de discurso e pode ser caracterizado pela ausência de coerções lógicas ou 

empíricas, valendo a força do melhor argumento e sua motivação. 

Desse modo, foi possível observar que ocorreu por meio da comunicação uma abertura 

por parte de C1, nos moldes de Marcondes (2008). Segundo ele, a comunicação só se efetiva 

quando existe uma abertura para acolher o que o outro diz e assim sofrer uma alteração. Ou 

seja, quando há uma seleção dos sinais existentes no mundo e uma transformação destes sinais 

em comunicação e/ou informação que possibilite aos partícipes da comunicação 

metamorfosearem-se. 

No último comentário, C1 demonstra claramente uma mudança de postura, após debater 

com diversos comentaristas, em especial, os de sua própria religião, ocorrendo uma 

modificação no raciocínio em relação ao seu pensamento inicial, momento em que partiu da 

tese que o argumento do juiz Eugênio era institucional, partilhado por todos os membros da 

academia. Ao final da discussão, ele conclui que a prática social do juiz significou uma ação 

particular de um formador de opinião.  

 

Conclusão  

Assim, o presente trabalho realizou um percurso exploratório diante da curiosidade 

acerca do fenômeno da intolerância. Contudo, não se apresentou nesse artigo a pesquisa como 

um todo, apenas um fragmento que se pretende utilizar para aperfeiçoá-la. Acredita-se que a 
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presente pesquisa tem um longo caminho a percorrer até que sejam desvelados os aspectos 

comunicacionais que estão contidos nas práticas sociais da intolerância.  

Entretanto, já se pode notar que as informações que circularam no site Geledés, acerca 

da matéria: Justiça Federal define que cultos afro-brasileiros, como a umbanda e candomblé, 

não são religião lançaram significações ao se metamorfosearem como narrativas capazes de 

alterar a percepção dos comentaristas acerca da intolerância. Transmudando-se em objetos de 

trocas simbólicas, que nos permitiu visualizar a comunicação enquanto alteração no outro; 

abertura para se comunicar e, principalmente, nos propiciar o entendimento que há um 

isolamento ontológico entre indivíduo e sociedade, em outras palavras, entre mundo da vida e 

sistema ou, ainda, entre instituições sociais e linguagem que carecem de uma melhor definição 

conceitual? 
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Clareza versus a pré-organização do sistema de crenças pelo telejornalismo 
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Resumo 

Este artigo propõe debater a racionalidade instrumental do telejornalismo, tendo como base a 

obscuridade. Os prejuízos da ausência de clareza para a construção do conhecimento são 

abordados a partir da ótica das concessões públicas de radiodifusão, que constitucionalmente 

deveriam atender finalidades educativas. Utilizando como pano de fundo a discussão sobre a 

redução da maioridade penal propõe-se uma reflexão interdisciplinar acerca do uso da 

obscuridade pelo telejornalismo para a manutenção do sistema de crenças. 

 

Palavras-chave: obscuridade; telejornalismo; maioridade penal; 

 

 

A Constituição Federal de 1988 prevê em seu artigo 221 que a produção e a 

programação das emissoras de rádio e televisão devem atender a finalidades educativas, 

artísticas, culturais e informativas; promoção da cultura nacional e regional e estímulo à 

produção independente; regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme 

percentuais estabelecidos em lei; além do respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da 

família. Esses critérios representam a obrigatoriedade de uma programação “responsável” e que 

garanta o direito à informação, sendo este oferecido de maneira clara e imparcial. 

No entanto, ao avaliar a cobertura jornalística relativa ao adolescente em conflito com 

a lei no Brasil percebe-se uma tendência à obscuridade. No presente artigo a análise será restrita 

à televisão, especificamente ao telejornalismo, que ainda persiste como meio de comunicação 

que atinge maior número de pessoas no país. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD), referente ao ano de 2013, apontam que 97,2% da população têm acesso à 
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televisão132. Mesmo com o crescimento do alcance e gradativa democratização da internet, a 

televisão ainda é o principal ponto de informação da população – quando considerados meios 

de comunicação. Desse modo, este ensaio visa propor uma reflexão acerca da pré-organização 

do sistema de crenças pelo telejornalismo a partir da obscuridade. 

Kant afirma que a consciência é a condição universal de todo conhecimento, sendo que 

sem a mesma não há conhecimento. A ausência de consciência acerca da representação é 

definida por Kant (1999, p. 50) como obscuridade. “A diferença da forma do conhecimento 

baseia-se numa condição que acompanha todo conhecer – a consciência. Se estou consciente 

da representação, então ela é clara, se não estou consciente dela, obscura”. Essa argumentação 

apresentada pelo autor relaciona-se com a Lógica, uma vez que Kant expõe que a mesma não 

deve se ocupar de representações obscuras.  

 

Visto que a consciência é a condição essência de toda forma lógica de 

conhecimentos, a Lógica não pode e não deve se ocupar de nada senão de 

representações claras, mas não de representações obscuras. Na Lógica não 

vemos como surgem as representações, mas unicamente como as mesmas 

concordam com a forma lógica. A rigor, a Lógica não pode de modo algum 

tratar das meras representações e de sua possibilidade. (KANT, 1999, p. 50) 

 

Essa obscuridade impede que o sujeito (transcendental) assimile com clareza o 

conhecimento do objeto, ainda que representação não signifique necessariamente 

conhecimento. Sem a consciência da representação, a assimilação realizada pelo sujeito é 

obscura. Não é possível identificar os detalhes que envolvem o todo e desse modo o 

conhecimento é comprometido. 

A formação de opinião sobre um tema passa pela “construção do conhecimento”. Ao 

assimilar determinada representação obscura, o sujeito forma um “pseudo-conhecimento”, em 

meio a ausência de clareza. Essa obscuridade é utilizada pelo telejornalismo para a manutenção 

do sistema de crenças. Ao tratar do adolescente que comete ato infracional, priorizam-se 

discursos midiáticos que tratam desse ator como impune, altamente violento e responsável pelo 

aumento da criminalidade no país. Exceções à parte, a cobertura telejornalística dos casos que 

envolvem atos infracionais cometidos por esses sujeitos não traz elementos que questionem o 

atual sistema de crenças.  

                                                 
132 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios: síntese de indicadores 2013. 
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A sociedade acredita que a solução para a criminalidade se restringe às prisões, versão 

alimentada pelo Poder Público que prefere soluções imediatistas a adotar medidas que alterem 

o sistema vigente. Qualquer alteração de perspectiva sobre o problema da criminalidade geraria 

riscos a manutenção do sistema de crenças que se retroalimenta a partir do discurso do medo, 

da utilização da máquina pública para financiamento eleitoral e do paternalismo eleitoreiro. Os 

direitos sociais e humanos não são vistos como reais direitos de cada cidadão, mas como 

benesses em tempos de eleição. 

A apresentação midiática da violência cometida pelo adolescente não é acompanhada 

de uma análise macro acerca desse sujeito. A cobertura realizada apenas reforça o sistema 

vigente, exercendo uma eficácia simbólica. O modo com que são retratados estes casos gera na 

população o medo, sendo que a partir disto ela reproduz um discurso de ódio relacionado a essa 

criança ou adolescente. Porém, o telejornalismo não representa da mesma forma todos os 

“menores” brasileiros. O adolescente em conflito com a lei irrecuperável é aquele que reside na 

periferia, é negro e pobre. Quando trata de crimes cometidos por adolescentes de classe média 

ou alta a abordagem é outra. Mais uma vez isso avaliza o sistema que “dita” que a criminalidade 

vem da pobreza, sendo aqueles que têm maior poder aquisitivo definidos como “cidadãos de 

bem”. O assassinato de um adolescente da periferia não gera a mesma repercussão que a morte 

de um adolescente de bairro elitizado.  

Eficácia é a capacidade de produzir efeitos, o que qualifica uma causa. A eficácia 

simbólica, por sua vez, tem uma causalidade complexa estruturada, ocorrendo por meio de 

mecanismos psico-fisiológicos. De acordo com isso, o sujeito toma lugar do objeto e o objeto 

substitui o sujeito. A eficácia simbólica é utilizada para preservar o sistema de crenças. Segundo 

Lévi-Strauss (1991), o sistema de crenças possui caráter incontornável. Ao invés de buscar a 

clareza – mesmo que isso represente um rompimento/destruição do sistema de crenças vigente, 

opta-se por uma representação obscura para que se preserve esse sistema. Qualquer ruptura 

reproduziria uma “desordem”, o que até mesmo para a imprensa – que tem teoricamente um 

papel contestador – seria inviável. Isso porque, a “imprensa livre” está inserida em seu próprio 

sistema, que concentra interesses particulares e até mesmo oligárquicos. 

Nesse sentido, é possível avaliar que a eficácia simbólica como estruturação de unidades 

sistemáticas sobre os fatos tolhe a ética do reconhecimento, pois contribui na ausência de 

clareza e consequentemente impede a formação da consciência. Sem uma reflexão da 

representação e posteriormente a reflexão destas reflexões não há consciência. A inexistência 

de consciência impede a existência da ética do reconhecimento, que é fundamentada na 
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consciência de que o EU tem a consciência de que é o OUTRO do OUTRO. Sem a possibilidade 

de enxergar que o OUTRO é diferente do EU e, portanto, o EU é diferente do OUTRO, não 

reconhecimento do telespectador nesse OUTRO apresentado pelo telejornalismo – neste caso 

o menor infrator.  

 

Uma Crítica À Racionalidade Instrumental Do Telejornalismo 

Uma breve análise a cobertura telejornalística relacionada ao menor infrator revela que 

não se pretende compreender os fatos e seu contexto, mas reforçar o sistema vigente. Desse 

modo, a atuação da mídia televisiva é realizada conforme uma racionalidade instrumental. São 

apresentados números dos crimes, mas não há um estudo desses dados e a construção de um 

enfoque aprofundado. É a ideia da resolutividade a qualquer preço, sem interesse em 

compreender o problema como um todo e suas origens. A racionalidade instrumental no 

telejornalismo visa massificar e “solidificar” o senso comum. 

Essa concepção jornalística vai contra a função social das concessões de radiodifusão. 

No Brasil os serviços de rádio e televisão necessitam de concessões que são outorgadas pelo 

Senado Federal e Câmara dos Deputados. As concessionárias devem cumprir uma série de 

requisitos para manterem e renovarem sua autorização legal de funcionamento. Esses itens 

dizem respeito principalmente a uma responsabilidade social em relação ao conteúdo 

transmitido. Embora sejam livres para realizarem críticas e narrativas de fatos verdadeiros, as 

emissoras de rádio e televisão devem gerar programação que atenda a finalidades educativas, 

artísticas, culturais e informativas. No entanto, o que se percebe é que pouco conteúdo analítico 

é produzido. 

No caso da cobertura relacionada a atos infracionais graves cometidos por menores 

infratores a argumentação se resume a três pontos: explorar a quantidade de vezes que o 

adolescente foi apreendido (o que o tira da condição de criança/adolescente para a situação de 

bandido), a impossibilidade de internação por mais de três anos devido à proteção do Estatuto 

da Criança e Adolescente (o que gera indignação popular) e o relato da vítima (que traz emoção 

à narrativa). Não é comum verificar no relato jornalístico a descrição do que está previsto no 

Estatuto para garantir que o cumprimento da medida socioeducativa tenha efeito “restaurativo” 

a esse menor, muito menos uma abordagem que questione como se dá a construção/formação 

do adolescente em conflito com a lei. O objetivo é instrumental: O que foi roubado? Qual a 

pena? Fato e efeito, nada mais. A abordagem meramente instrumental da imprensa embala as 

críticas ao Estatuto da Criança e Adolescente e a, consequente, “impunidade” do menor infrator. 
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Em uma relação de eficácia simbólica, o medo e a sensação de impunidade alimentam a 

necessidade de clamar pela redução da idade penal e responsabilizar esses “delinquentes”. 

Há uma relação simbiótica em que imprensa, congresso e sociedade se pautam 

ciclicamente. “A imprensa agenda o Congresso porque agenda a opinião pública, que agenda a 

imprensa, que agenda o Congresso, que agenda a imprensa, que agenda a opinião pública...” 

(RODRIGUES, 2002). Assim sendo, os temas levantados pela imprensa são refletidos em 

discussões e alterações legislativas no Congresso Nacional. Mais inquietante do que uma 

abordagem meramente pergunta/resposta, sem nenhum tipo de reflexão, pautar a discussão 

pública sobre temas tão relevantes é o fato daqueles que deveriam zelar pelo cumprimento da 

função social dos programas de radiodifusão serem proprietários de concessões ilegítimas. 

Dados do Observatório da Imprensa revelam que 32 deputados federais e oito senadores são 

proprietários de canais de rádio ou televisão. Em vista disso, verifica-se que duas esferas que 

deveriam ser independentes (mídia e política) se unem para manter o sistema de crenças 

vigentes. A manutenção do status quo ignora a possibilidade de gerar conhecimento e utiliza 

da obscuridade para criar um jornalismo meramente instrumental. 

 

A fim de evitar erros – e inevitável nenhum erro o é absoluta ou simplesmente, 

muito embora o possa ser relativamente para os casos em que, mesmo sob o 

risco de errar, é inevitável para nós julgar – repetindo, a fim de evitar erros, é 

preciso procurar descobrir e explicar a fonte dos mesmos, a aparência. 

Pouquíssimos, porém, foram os filósofos que fizeram isso. Eles só trataram de 

refutar os mesmos, sem apontar a aparência em que tinham origem. Esta 

descoberta e dissolução da aparência é um serviço à verdade de muito maior 

mérito do que uma refutação direta dos erros mesmos, com o que não se 

consegue obstruir a fonte desses erros, nem evitar que a mesma aparência, 

pelo fato de não ser conhecida, venha de novo a induzir em erros em outros 

casos. (KANT, 1999, p. 73). 

 

Dessa maneira, o autor trata da aparência como fator que contribui para o erro. Seria 

então mais um obstáculo ao conhecimento. Somente quando se desnuda a aparência, fazendo 

com que a mesma fique visível ao sujeito é que se permite a superação do erro. Assim sendo, 

essa superação da aparência rumo ao conhecimento é imprescindível para transpor o 

racionalismo instrumental. Por conseguinte, a busca pela verdade e o conhecimento “real” 

transporta a questão envolvendo o telejornalismo para o campo científico. 

Kant (1999) expõe uma oposição entre matéria e forma, ao tratar da verdade como 

coerência e como correspondência. Nesse sentido a verdade formal é aquela que diz respeito à 

forma de um pensamento, enquanto que a verdade como correspondência é a verdade material, 
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fazendo correspondência com o objeto do conhecimento. “Pois a verdade formal consiste 

unicamente na concordância do conhecimento consigo próprio, abstração feita de todos os 

objetos e de toda distinção entre os mesmos” (KANT, 1999, p. 68). Sendo que, de acordo com 

ele, há três princípios que funcionam como critérios de verdade puramente formais: da 

contradição e da identidade, da razão suficiente e do terceiro excluído. Nesse contexto, a busca 

da verdade formal a partir desses princípios levanta riscos relacionados a uma abordagem 

interdisciplinar. 

 

Riscos De Uma Investigação Interdisciplinar 

A relação entre a abordagem instrumental telejornalística relacionada ao menor infrator 

e a construção da opinião pública contra essa criança/adolescente necessita de aprofundamento. 

A questão envolve muito mais do que uma análise simplista sobre o telejornalismo, pois ao 

fazê-lo corre-se o risco de cair na racionalidade instrumental foco de crítica. Desta maneira, 

uma reflexão complexificada exige que se trilhe caminhos que vão desde o campo da 

Comunicação até os Direitos Humanos. No entanto, essa abordagem interdisciplinar apresenta 

riscos. O questionamento do sistema de crenças deve ter como ideal uma unidade sistêmica (em 

que o todo funcione bem, respeitando as partes). A base para esta investigação pode ser o 

questionamento do sistema de crenças vigente, a partir de uma abordagem que respeite as 

diferentes disciplinas que circundam o tema. 

É nesse aspecto que Kant (1989) expõe a necessidade de definir os limites da ciência 

contra um possível esfumaçamento dessas fronteiras. A interdisciplinaridade arrisca-se a 

infringir o princípio de não-contradição, que zela pela multiplicidade de sujeitos, aspectos e 

visões. Nesse sentido, a obra de Kant aponta os riscos que a abordagem interdisciplinar pode 

trazer a pesquisa científica, mesmo não tratando diretamente deste assunto. É imperativo que 

esse aprofundamento futuro respeite as diferentes abordagens possibilitadas pelas diferentes 

disciplinas. Faz-se necessário que haja a delimitação de cada disciplina para que haja uma real 

contribuição na construção do conhecimento.  

Além de se considerar os riscos de uma proposta de estudo interdisciplinar, é 

imprescindível que a análise considere o sistema de crenças no qual o telejornalismo está 

inserido, assim como a relação entre menor infrator e sociedade. Assim como o objeto de estudo 

(a abordagem do telejornalismo sobre o menor infrator) se demonstra sob influência da 

obscuridade e racionalidade instrumental do jornalismo, os mesmos riscos encontram-se em 

uma abordagem interdisciplinar de pesquisa. Isso porque, é necessário que não se uniformize a 
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análise, mas que seja possível destacar os resultados divergentes a partir de diferentes pontos 

de vista.  

Nesse estudo interdisciplinar deve-se primar pelo princípio de não-contradição. Isso 

porque, a interdisciplinaridade não é a simples fusão das disciplinas, mas revelar a coexistência 

dos diversos sentidos, mantendo a polissemia. Ela exige a manutenção da separação entre as 

disciplinas, mesmo diante da interação. É nesse sentido que o princípio de não-contradição 

permite a articulação entre os diferentes aspectos ao separá-los. A partir da polissemia – uma 

das bases para uma interdisciplinaridade sustentável – é passível a construção de um estudo 

interdisciplinar com base na Dialética. A Dialética não é uma lógica da contradição, mas da 

polissemia. Sendo que, a interdisciplinaridade é uma cultura da polissemia. Desta maneira, a 

Dialética é a lógica da interdisciplinaridade. 

A investigação da abordagem do telejornalismo sobre o adolescente em conflito com a 

lei com intuito de romper a racionalidade instrumental desse jornalismo deve considerar as 

premissas de um estudo interdisciplinar com suporte na dialética. Para isso é imprescindível 

que sejam respeitados os limites entre as disciplinas que serão alicerce para a pesquisa.  

 

(...) a razão pura constitui uma unidade completamente à parte e autônoma, na 

qual, como num corpo organizado, cada membro existe para todos os outros e 

todos para cada um, não podendo inserir-se com segurança qualquer princípio 

numa conexão, sem ter ido ao mesmo tempo examinado o conjunto das suas 

conexões com todo o uso puro da razão. (KANT, 1989, p BXXIII)    

 

Embora Kant seja “defensor” da disciplinaridade, sua afirmação sobre a razão pura se 

aplica à interdisciplinaridade. Essa abordagem deve funcionar como uma unidade sistemática, 

em que há o máximo de unidade, mas sem fusão. Essa integração respeita os limites de cada 

disciplina e permite um estudo mais honesto do objeto de pesquisa, em que o ponto de partida 

de abordagens diferentes também é respeitado.  

 

Considerações Finais 

A racionalidade instrumental do telejornalismo é um obstáculo para uma abordagem 

responsável acerca do adolescente que comete ato infracional no Brasil. Para aprofundar neste 

assunto se faz necessário um estudo interdisciplinar, uma vez que é enriquecedor para a análise 

buscar em diferentes disciplinas os caminhos para compreender os fenômenos que envolvem a 

temática.  
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Pode-se observar que o telejornalismo utiliza da obscuridade para manter o sistema de 

crenças vigente. Desse modo, o material produzido não tem papel questionador, apenas 

mantedor das ideias e pré-conceitos existentes. Cabe dentro dessa investigação avaliar quais os 

motivos para essa recusa em interpelar esse sistema. Seria autodestrutivo para a imprensa criar 

lacunas a serem refletidas pela população em relação ao sistema de crenças? Seria menos 

lucrativo romper com o atual sistema e tentar modificar o olhar do telespectador sobre o menor 

infrator, assim como a população marginalizada? São esses alguns dos questionamentos que 

podem ser levantados a partir de uma crítica à racionalidade instrumental jornalística. Qual seria 

então o caminho em busca de uma racionalidade compreensiva? 

A obra de Kant e Lévi-Strauss abre as portas para essa reflexão. Como fator 

inconstitucional, o telejornalismo desrespeita toda a população ao formatar a verdade de acordo 

com critérios obscuros. A extensão da aplicação dessa obscuridade poderia ser medida? É nesse 

sentido que uma pesquisa interdisciplinar poderia contribuir para despir estas questões, 

trazendo conceitos e respeitando limites de cada ciência a ser aplicada. Sendo que a base para 

a construção seguiria os princípios da não-contradição – o mesmo predicado não pode ser 

afirmado e negado sobre o mesmo sujeito – e da razão suficiente – em que tudo possui uma 

causa ou razão suficiente para ser tal como é e não de outra maneira. 
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A Comunicação Comunitária no contexto da Comunicação 

Governamental como fator constitutivo de uma cidadania 

comunicacional133 
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Resumo 

O estudo será fundamentado em aportes teóricos e analises que terão como objetivo 

trazer consideráveis contribuições ao conhecimento e interação da área da comunicação, da 

política e da sociologia. Propõe-se revisitar os conceitos construídos por alguns pesquisadores 

atuais sobre os subcampos da comunicação: a comunicação pública, governamental e 

comunitária. Estabelecer uma relação estreita dos conceitos de cidadania, que são investigados 

de forma distinta em virtude do protagonismo de quem demanda o processo comunicativo. 

Objetiva-se o fortalecimento do entendimento de uma cidadania comunicativa a partir do uso 

da comunicação comunitária em órgãos públicos. Assim a comunicação passa a efetivar-se 

como constituinte da cidadania. 
 

Palavras-chave: Comunicação pública; Comunicação Comunitária; Comunicação 

Governamental; Cidadania. 

 

 

Introdução 

O ponto de partida deste trabalho é o entendimento que comunicação se realiza na 

cidadania, dando status de legitimidade e de existência plena.  

A comunicação se expressa nas dimensões civil, política e social (MARSHALL, 1967), 

e se concretiza na liberdade de expressão e opinião, como também na participação efetiva nas 

intervenções que a comunidade sofre, seja pela esfera pública ou privada, no acesso aos bens 

necessário à vida, no desenvolvimento intelectual, nas informações necessárias ao 

desenvolvimento econômico, social e cultural. 

 

A comunicação, por meio de seus variados processos, que incluem canais de 

expressão e o intercâmbio de informação e de saberes, bem como os 
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mecanismos de relacionamentos entre pessoas, públicos e instituições, 

desempenha papel central na construção da cidadania. (PERUZZO, 2004, p. 

46)  

 

O que se apresenta aqui é a tentativa compreender a cidadania pelo olhar 

comunicacional, e a noção que não se pode pensar em um conceito de cidadania sem que a 

comunicação seja constitutiva desse genótipo. Não se trata apenas da abordagem de um tema 

em específico, mas, de um processo social que promove a interação comunicação e cidadania. 

Conforme as asserções de Braga: 

 

 O relevante é que nossas conjecturas sejam postas a teste por sua capacidade 

para desvendar e explicar os processos que, de um modo ou de outro, resultam 

em distinção crescentemente clara sobre o que se pretenda caracterizar com 

“fenômeno comunicacional” relacionado aos temas e questões de nossa 

preferência. (BRAGA, 2011, p. 66) 

 

A pertinência deste estudo dá-se na percepção do uso da comunicação comunitária como 

instituidora de uma cidadania, e que ao ser utilizada no contexto da comunicação em órgãos 

públicos, constitui-se como facilitadora para a prática de ações de políticas de comunicação 

pública, visando, assim, proporcionar uma relação dialógica e interacionista entre governo e 

cidadão. Não obstante, esse olhar está amalgamado ao entendimento que o direito coletivo ou 

individual de ser ter acesso à informação pública está umbilicalmente ligado ao exercício da 

cidadania em fiscalizar os atos e investimentos governamentais e que o acesso à informação 

pública, deve ser visto como direito do cidadão e não simplesmente como dever do Governo 

em informar, baseados no interesse na manutenção de poder e na influencia à uma opinião 

pública favorável.  

Com esse olhar, faz-se interessante desenvolver uma pesquisa pautada neste subcampo, 

visando observar as alterações provocadas nas relações sociais e no processo de transformação 

da comunidade e do público à condição de cidadão. No entendimento de José Luiz Braga 

(2011), precisa-se perceber o quê é comunicação nos processos especificados pelos modos e 

objetivos sociais apresentados. 

O estudo será fundamentado em aportes teóricos e analises que terão como objetivo 

trazer consideráveis contribuições ao conhecimento e interação da área da comunicação, 

política e sociologia. Assim o conceito de comunicação deve indicar um tipo de interação por 

meio da comunicação considerando os processos práticos e simbólicos, que ao ordenar trocas 
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entre os seres humanos, possibilita ações daqueles que estão envolvidos em causas políticas, 

econômicas, sociais, educacionais etc. (BRAGA, 2011).  

Propõe-se, revisar os conceitos sobre comunicação pública, com o foco voltado à 

Comunicação Comunitária no contexto da Comunicação Governamental como fator 

constitutivo de cidadania, e estabelecer uma relação com os conceitos de cidadania, que serão 

investigados de forma distintas, em virtude do protagonismo de quem demanda o processo 

comunicativo. Trata-se do entendimento que os profissionais de comunicação devem se firmar 

como protagonistas no processo da comunicação governamental, mas não só interagindo com 

a mídia tradicional ou com as associações civis que também atuam como protagonistas no 

diálogo com o cidadão, mas devem buscar formas e instrumentos que possibilitem uma 

interação mais ativa e direta com os cidadãos. Não se limitando somente usos dos atos 

normativos ou ficando refém da indústria midiática, mas buscando iniciativas que possam 

amparar a relação entre cidadãos e instituições públicas. É nesse ponto que o uso da chamada 

comunicação comunitária pode fazer toda a diferença nesta relação entre Estado ou Governo e 

o Cidadão. 

Este trabalho pretende dar novos contornos e formas de explicar os processos de 

interação, sociabilidade e integralização de uma cidadania, demonstrando o importante papel 

assumido pela comunicação na construção de sentidos na sociedade moderna e democrática. 

 

Revisando os conceitos de comunicação pública de cidadania 

A Comunicação Pública-CP apresenta inúmeros conceitos, sentidos e interpretações. 

Apesar dos avanços no sentido de se produzir um conceito mais claro ainda não se chegou a 

um consenso nos debates acadêmicos, ficando o entendimento sobre CP exposto as influências 

das diversidades geográficas, dos entendimentos de pesquisadores e dos contextos onde os 

debates acontecem. Porém fica evidente que não se pode tecer nenhum entendimento sobre CP 

sem ambientar o debate na formatação das democracias modernas. Segundo Brandão (2009, p. 

31) “a comunicação é um componente da vida pública de um país e a CP é o resultado da 

organização da voz do cidadão nesse cenário político” e se é resguardado o direito que as 

pessoas possuem de obter informações públicas e participar dos debates e decisões sobre as 

políticas de governo a fim de ser considerados cidadãos e exercerem esse direito de forma 

correta e ampla. 

Brandão (2009) sugere que o olhar sobre a Comunicação Pública seja a partir dos 

caminhos pavimentados no Brasil, que tem como paradigma a construção da cidadania. E 
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identifica cinco áreas diferentes de conhecimentos que se aplicam ao estudo de um conceito de 

comunicação pública (CP): [1] CP identificada com os conhecimentos e técnicas da área de 

comunicação organizacional; [2]- CP identificada com a comunicação científica; [3] A 

comunicação pública identificada com comunicação do Estado e/ou governamental; [4] CP 

identificada com comunicação política e [5] CP identificada com estratégias de comunicação 

da sociedade civil organizada.  

Tendo como marco inicial o campo da Comunicação Pública propõe-se análise da 

Comunicação Comunitária no contexto da Comunicação Governamental como fator 

constitutivo de uma cidadania. O debate sobre Comunicação Pública vem proporcionando uma 

ampliação de possibilidades de ações e, principalmente, apontando para o estudo de novas 

práticas inerentes a sociedades democráticas, como o uso dos instrumentos da comunicação 

comunitária por órgãos públicos, conforme lembra Brandão (2009, p. 5) “começa a ser 

reconhecida a necessidade de utilizar a outros instrumentos próprios da comunicação 

comunitária e coorporativa”. Comumente a comunicação realizada pelo Estado ou Governo é 

voltada para a mídia de massa, onde os assessores de comunicação atuam muitas vezes apenas 

como mão de obra para os meios privados ou órgãos públicos de divulgação.  

Em texto mais recente sobre comunicação pública, Elizabeth Brandão faz uma 

reavaliação sobre a discussão a respeito do conceito de CP no Brasil nos últimos 17 anos: 

 

As práticas de comunicação pública, e estas sim são muito importantes, estão 

se multiplicando e são consideradas pelos profissionais como parte integrante 

e indispensável da comunicação nos órgãos públicos. As iniciativas dos 

governos também se multiplicam e hoje, 17 anos depois das primeiras 

discussões, a Comunicação Pública não é só um conceito acadêmico, é uma 

realidade e uma proposta política. (BRANDÃO, 2016, p. 128). 

 

Os órgãos públicos ao utilizarem ações próprias da comunicação comunitária colaboram 

para o empoderamento da população nos processos comunicacionais, promovendo não só o 

acesso às informações públicas, mas o aprendizado especializado das mídias e apropriação das 

técnicas e instrumentos contemporâneos de comunicação, no aspecto tecnológico (como o uso 

das mídias sociais), e os já existentes e utilizados pela própria comunidade.  

O processo comunicativo governamental deve trabalhar com informações e atividades 

voltadas para a cidadania, despertando o civismo, prestando contas e envolvendo a comunidade 

nos programas, projetos, políticas e ações que serão implementadas, educando e apresentando 
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direitos e deveres das pessoas, caminhando no sentido de instituir a cidadania. Brandão assinala 

que: 

 

A comunicação governamental pode ser entendida como comunicação 

pública, na medida em que ela é um instrumento de construção da agenda 

pública e direciona seu trabalho para a prestação de contas, o estímulo para o 

engajamento da população nas políticas adotadas, o reconhecimento das ações 

promovidas nos campos políticos, econômico e social, em suma, provoca o 

debate público. (BRANDÃO, pág. 5, 2009). 

 

A comunicação pública identificada como estratégias da comunicação da sociedade 

civil organizada apresenta-se como campo prevalece as atividades da comunicação comunitária 

e se observa a presença de uma interação com outros campos como da sociologia e política. 

Assim Brandão vincula o uso da terminologia comunicação pública a prática democrática e 

social da comunicação, descompromissada com a indústria da mídia.  

O entendimento do direito a apropriação não só das informações públicas, mas dos 

processos comunicacionais pela sociedade ou pelo individuo, deve gerar um reposicionamento 

das políticas públicas de comunicação governamental, que por sua vez deve apresentar-se como 

responsável ou pelo menos corresponsável por essa apropriação, por meio da estruturação, 

viabilização financeira, técnica e educacional de comunidades locais para promoção do 

empoderamento das diversas formas e mecanismos comunicativos, com o objetivo de produzir 

um nível mínimo de autonomia comunicacional ao indivíduo. Ampliando a participação 

democrática e contribuindo para alça-los à condição de protagonistas do processo dialógico e 

no quesito comunicativo à condição de cidadão de uma sociedade contemporânea, pluralista e 

global. Esse entendimento proporciona importantes mudanças na forma de interação e de 

comunicação entre as pessoas e as instituições públicas, por meio das mídias digitais e 

tradicionais e atividades de relações públicas comunitárias, de publicidade e do jornalismo. 

Sobre as formas de interação, Thompson afirma que: 

 

O uso dos meios de comunicação proporciona assim novas formas de 

interação que se estendem no espaço (e talvez também no tempo), e que 

oferecem um leque de características que as diferenciam das interações face a 

face. O uso dos meios de comunicação proporciona também novas formas de 

ação à distância que permitem que indivíduos dirijam suas ações para outros, 

dispersos no espaço e no tempo, como também responderem a ações e 

acontecimentos ocorridos em ambientes distantes. (THOMPSON, 2008, p. 

77). 
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Fonte: CURVELLO, 2009, p. 205) 

Modelos de Comunicação mais comuns nos Órgãos Públicos 

É preciso ampliar o conceito de comunicação governamental fundante do Brasil, onde 

sua existência aplica-se principalmente no campo da publicidade, voltada para difusão das 

ações e campanhas de governo utilizando principalmente a grande mídia. Se antes o grande 

objetivo era aumentar a visibilidade e influência do governo junto à comunidade, no que se 

refere a essa nova concepção, o interesse agora é aumentar a visibilidade e o poder da 

comunidade junto à esfera pública.  

É notório que nos últimos anos houve um grande aumento no número de assessorias de 

comunicação nos órgãos governamentais. O número de comunicadores concursados também 

tem acompanhado essa evolução, o que contribui – ainda que timidamente - para a manutenção 

da tendência de desvinculação das políticas públicas de comunicação dos interesses individuais 

dos governantes eleitos. Isso explica em parte a evolução dos modelos encontrados nos órgãos 

públicos.  

Mesmo que predominantemente o modelo informacional seja amplamente utilizado, a 

nova tendência da comunicação pública trouxe novas formas, como a participação ativa, onde 

o servidor vira o protagonista da relação governo e sociedade e o modelo de rede de 

relacionamento, que visa promover a interação com outros sistemas independentes como o 

cidadão, como observa João José Azevedo Curvelho (2009). As imagens a seguir representam 

quatro dos modelos de comunicação mais identificados nos órgão públicos federais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesses modelos podemos verificar o surgimento de uma nova forma de cidadania, onde 

temos não só o poder governamental influenciando nas questões privadas e de interesse 

econômico, mas também o cidadão interagindo com as organizações públicas no sentido 

também de influenciar e pressionar a política de governo. 

Pierre Zémor (2009) lembra que a comunicação pública é responsável por tornar a 

informação disponível ao público, de estabelecer a relação e um diálogo capaz de tornar um 
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serviço desejável e preciso, de apresentar os serviços oferecidos pela administração, de conduzir 

campanhas de informação e ações de comunicação de interesse público.  

Apesar de várias políticas públicas terem abrangência estadual e nacional, suas ações 

utilizam instrumentos tradicionais, como as campanhas publicitárias e o domínio da “grande 

mídia”. Além de onerosos, não dão garantia de resultados voltados para o envolvimento social 

necessário e nem o alcance dos públicos específicos.  

Podemos reconhecer a necessidade da utilização de outras técnicas e instrumentos 

próprios da comunicação comunitária, que além de informar, tem o poder de envolver a 

comunidade e por ela ser envolvido, criando vínculos mais fortes e duradouros que não 

ocorreriam com a utilização somente de campanhas publicitárias. Para o pesquisador francês a 

sistematização do pensamento sobre a comunicação pública é consistente, mas faz-se 

necessário fugir da convergência no Estado, compartilhando a responsabilidade da 

comunicação pública a sociedade e o Estado (MATOS; PEREIRA FILHO, 2016).  

O direito à liberdade de opinião e de expressão pública de sua opinião, previsto na 

Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, quando diz no artigo 19 que o direito de 

opinião e expressão inclui a liberdade de ter opiniões, sem interferências e de procurar, receber 

e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras, 

implica não só a liberdade de não ser impossibilitado de expressar suas opiniões, mas também 

o direito de ter acesso aos meios de comunicação existentes e de adquirir o entendimento e a 

capacidade de participar da comunicação pública e dos processos de tomada de decisões.  

A Lei Complementar 131 de 2009, conhecida como a Lei da Transparência foi um 

avanço na regulamentação sobre o direito do cidadão de acesso as informações públicas 

pormenorizadas sobre os gastos financeiros e orçamentários da União, dos Estados, Distrito 

Federal e municípios. Trata-se de um importante avanço para que as pessoas, de maneira 

coletiva ou individual, possam agir como agentes fiscalizadores das políticas adotadas pelos 

Estados ou Governos. Sem esse acesso não é possível esse exercício de cidadania, pois as 

pessoas ficam desprovidas das informações necessárias para a ampla participação nas questões 

públicas. Sendo a participação, uma das condições basilares da comunicação comunitária. 

Observam-se várias formas de participação, que pode ir do ponto de vista da recepção até da 

participação ativa no processo comunicacional. 

 

[...] a participação pode ocorrer em níveis mais elevados, quando o indivíduo 

atua como sujeito ativo, como protagonista da elaboração de mensagens, na 
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produção (edição e transmissão) de programas para rádio e televisão, na 

confecção de boletins informativos etc., como também no planejamento e na 

gestão do canal de comunicação. (PERUZZO, 2004, p. 139) 

 

A busca por uma autonomia comunicacional e o direito da liberdade ao acesso aos mais 

diversos meios midiáticos para se fazer ouvir, no sentido de tentar atingir interesses e 

necessidades comuns da comunidade ou de uma sociedade é uma condição própria da 

cidadania. Cicília Peruzzo defende que esses direitos devem ser tão evidentes como o direito 

de melhorias em outras áreas, como a educação, saúde, transporte etc.  

 

São os meios comunitários que mais potencializam a participação direta do 

cidadão na esfera pública comunicacional no Brasil contemporâneo. Eles 

estão mais facilmente ao alcance do povo, se comparados com a grande mídia. 

Primeiro, porque se situam no ambiente em que as pessoas vivem, conhecem 

a localização e podem se aproximar mais facilmente. Processo que é facilitado 

quando a comunicação se realiza a partir de organizações das quais o cidadão 

participa diretamente ou é atingido por suas ações. Segundo, porque se trata 

de uma comunicação de proximidade. Ela tem como fonte a realidade e os 

acontecimentos da própria localidade, além de dirigir-se às pessoas da 

“comunidade”, o que permite construir identificações culturais. Afinal a 

familiaridade é um dos elementos explicativos da mídia de proximidade. 

(PERUZZO, 2004, p.11) 

 

Peruzzo (2004) defende que a democracia no poder de comunicar é uma condição para 

ampliação da cidadania. O que se propõe é a ampliação desse conceito. A democracia no poder 

de comunicar apresenta-se como a própria condição de cidadania. Uma pessoa sem condição 

comunicacional não pode ser considerada um cidadão na contemporaneidade. Sua melhor 

posição talvez seja a defendida por Jessé Souza, a de subcidadão, pois caminha na sociedade 

sem acesso aos direitos fundamentais. Com esse entendimento, reafirmamos que não há como 

ampliar a condição de cidadania se o indivíduo ainda não se constituir de fato como cidadão. 

Um dos grandes desafios da comunicação pública comunitária é estimular a controvérsia 

atrelada à causa comunitária, com vistas à edificação de uma sociedade cidadã e solidária. 

Porém, Murade (2007) admoesta que isso não pode ser conquistado pela persuasão, mas pelo 

diálogo entre os grupos sociais. 

 

A comunicação adquire sentido político, possibilitando a tomada de 

consciência, a expressão da insatisfação e a superação das relações de 

exclusão, assumindo um compromisso com a transformação da realidade. Ao 

se transformar, os indivíduos mudam também a realidade dominante, 

imprimindo um novo rumo à vida cotidiana. (MURADE, 2007, p.163) 
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A comunicação pública busca estabelecer o diálogo público e o exercício político da 

sociedade civil, visando à condição de uma cidadania possível. As técnicas e os instrumentos 

disponíveis para a promoção de interação comunitária aperfeiçoam o discurso da comunicação 

comunitária, que deverá ser mais do que nunca, simétrico e de mão dupla (KUNSCH, 2007). 

 A reflexão de Habermas pode ser utilizada na análise das diversas modalidades 

de comunicação institucional, inclusive nos órgãos públicos. Para Barros (2007), o agir 

estratégico (mundo sistêmico) proposto pelo filosofo e sociólogo alemão, pode ser associado 

às funções estratégicas e táticas e agir comunicativo (mundo vivido) é associado às práticas que 

estimulam a promoção da cultura local, da cidadania e de responsabilidade social. Lembrando 

que, para Habermas o Estado juntamente com o mercado, são os principais representantes do 

universo social sistêmico. Enquanto o “mundo da vida” compreende três elementos: a cultura, 

a sociedade e a personalidade, sendo que a sociedade é concebida como um sistema composto 

por ordenações legítimas, mediante as quais os participantes dos processos interativos regulam 

sua forma de participação e pertencimento a grupos sociais. 

Considerando que as ações de comunicação comunitária pressupõem mobilização social 

e esta se relaciona com algumas das funções do jornalismo, das relações públicas e da 

publicidade, observa-se que o campo da mobilização apresenta-se como mais uma possibilidade 

de atuação no mundo vivido. É possível concluir que o campo de atuação da comunicação 

comunitária é muito mais abrangente do que os profissionais de comunicação estão 

acostumados a pensar, e isso reflete em suas formas de agir. 

Murade (2007) avalia que a comunicação comunitária ganha papel único na construção 

da cidadania, pois possibilita novas formas de atuação para a comunicação, oferecendo 

alternativas à sociedade civil e aos grupos populares organizados. Assim a comunicação 

comunitária pode contribuir com a necessidade dos órgãos governamentais de contribuir com 

a comunidade para a produção de autoconhecimento e corresponsabilidade com projetos 

voltados para a comunidade. 

 

Cidadania implica em mobilização, cooperação e formação de vínculos de 

corresponsabilidade para com os interesses coletivos, e a regra da luta pela 

inclusão são as expectativas e opiniões conflitantes e não o consenso de 

vontades. (DUARTE, 2007, p. 111) 
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Na sociedade contemporânea temos uma cidadania baseada em direitos e deveres, onde 

o cidadão deve cumprir as regras e normas impostas pelo Estado. Daí a importância de 

participar ativamente da vida em sociedade, no contexto baseado principalmente no empenho 

da sociedade brasileira na reconstrução da democracia, após a ditadura militar.  

 

A comunicação comunitária no contexto da comunicação pública como gene da cidadania 

Na pólis grega as famílias eram tidas como iguais e conviviam num mesmo local. A 

necessidade de se instituir uma liderança entre essas família fez surgir o princípio do que 

chamamos de democracia. Como prática eles reuniam-se um lugar chamado ágora e depois de 

debates escolhiam os governantes e as políticas públicas. Cada pessoa representava um único 

voto. Só poderiam ser considerados cidadãos aqueles que falassem participando diretamente do 

processo de discursão e definição de propostas, decisões ou até mesmo indicando soluções para 

as questões levantadas. Portanto, desde a gênese da democracia não basta parecer cidadão, pra 

ser, tem que participar! A participação era provida pela interação comunicacional. Não se podia 

participar sem comunicar. Nota-se que a comunicação sempre foi condição para a cidadania. 

Sem comunicação, sem cidadania.  

Podemos discutir a participação em três níveis: a participação no planejamento; na 

execução e nos resultados. Para Guareschi (2006) participação no planejamento na sociedade 

moderna só é possível por meio da mídia. Ele sustenta que a participação no planejamento 

significa que não pode existir democracia quando não existem possibilidades de participação 

efetiva do cidadão na comunicação, ou seja, no planejamento da cidade e na discussão das 

soluções dos problemas nacionais, estaduais ou locais. 

Nota-se que a existência de uma cidadania esta condicionada a pré-existência de ações 

comunicativas, e ambas são condições de existência da democracia na sociedade moderna. 

Assim reafirmamos o entendimento de Ângela Moraes e Luiz Signates (2016) ao afirmarem 

que uma pessoa que não se comunica não pode ser considerada cidadã. 

 

Sem comunicação não há cidadania. Conforme as concepções de direito 

abstraídas da noção de cidadania e aplicadas à noção de comunicação 

especificada, é possível trabalhar com a hipótese de que não existe cidadania, 

sequer como possibilidade, fora de um processo comunicacional que a 

viabilize, estabeleça e desenvolva. (MORAES; SIGNATES: 2016, p. 25) 

 

MORAES; SIGNATES (2016, p. 33-34) propõem seis tipos de cidadania, 

compreendidos a partir do sentido da comunicação: [1] Cidadania como meio: a comunicação 
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vista como argumento ou instrumento da comunicação a fim de obter direitos. [2] Cidadania 

do direito à informação e do consumo: o direito ao acesso às informações sobre a premissa 

civil, política e social, por meio de jornais, internet e meios comunitários. [3] Cidadania como 

liberdade de expressão: constitui-se como direito essencialmente comunicacional a 

participação em termos da opinião pública, ainda que instrumentalmente. [4] Cidadania como 

direito de expressão de direitos: a cidadania não prescinde da comunicação para acontecer. Da 

mesma forma a cidadania comunicacional é o direito básico que permite a elaboração 

comunitária dos termos de sua própria justiça. [5] Subcidadania comunicacional: aplica-se 

aquele que é silenciado no processo comunicacional. Na condição de subcidadão a pessoa é tida 

como falada e não como falante. [6] Cidadania como incomunicabilidade: é negar a cidadania 

de maneira radical. Se existe um subcidadão, também é possível existir o sujeito que não tem 

fala e não é falado, e submetido ao silenciamento, ou seja, a submissão. 

A comunidade desamparada no acesso aos meios midiáticos elementares, não pode 

mobilizar-se entre seus pares, dentro de uma referência geográfica ou entorno de uma pauta de 

interesses comuns, e necessita não só do acesso às formas de comunicação, mas de 

conhecimento especializada quanto a sua utilização.  

A abordagem da comunicação comunitária no contexto da política de comunicação dos 

órgãos públicos é apresentada como uma alternativa possível para a construção de uma mídia 

democratizada, interacional, participativa e, sobretudo ética. Todos esses elementos são típicos 

da cidadania e próprios de uma comunicação pública.   

Se do ponto de vista legal todas as pessoas são iguais perante a Lei, não pode haver 

cidadania sem liberdade e isso significa pleno acesso as condições comunicacionais. No Estado 

democrático não se atribui a liberdade de expressão sem o reconhecimento da cidadania.  Adela 

Cortina (2005) faz uma distinção interessante ao significado de liberdade: [1] Liberdade como 

participação: significa a “participação nos assuntos públicos”, direito a tomar decisões comuns, 

depois de ter deliberado conjuntamente sobre possíveis opções. [2] Liberdade como 

independência: está estreitamente ligada ao surgimento do indivíduo e do individualismo. É 

livre aquele que pode realizar determinadas ações. Defende ser uma forma de liberdade que 

consiste fundamentalmente em assegurar a própria independência, característica própria da 

Modernidade, por possibilitar o desfruto da vida privada. [3] Liberdade como autonomia: trata-

se da autonomia não vista como “fazer o que me vem a cabeça”, mas, dar-nos conta que vale 

ou não fazer ou evitar determinadas ações precisamente porque nos humaniza ou porque nos 

desumanizam. Em todas as formas de liberdade apresentadas pela filósofa espanhola, 
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configuram-se como direito à condição de cidadania, independente do credo, convicções 

políticas ou partidárias ou a raça e fortalecem a sociedade no processo de construção e expressão 

da opinião pública relativa aos assuntos públicos. 

O uso da mídia pelo Governo sem a participação comunitária, apenas reforça a intenção 

de utilizar a comunicação voltada para a construção de uma realidade conforme seu próprio 

interesse, e também facilita a ação de ocultar a realidade ou mascará-la, alijando a sociedade do 

processo dialógico, interacional, libertário, participativo e autônomo que colocaria o cidadão 

na posição de protagonista do entendimento e intervenção da própria existência e realidade.  

Assim nosso entendimento se estabelece sob a égide que cidadania e comunicação 

constituem um mesmo DNA. Não há existência de um sem a existência do outro, estão 

amalgamados pelos mesmos princípios, cingidos pelos valores da democracia, da legalidade e 

humanitários.  

Carvalho (2014) diz que algumas das mazelas de uma nação que apresenta os direitos 

sociais na base da pirâmide é a excessiva valorização do poder executivo e ausência na 

sociedade de uma organização autônoma, apta para fazer com que prevaleçam os interesses 

sociais. O que explica em parte o poder da comunicação governamental sobre uma sociedade 

silenciada e desprovida de acesso aos meios midiáticos e incapaz de construir seus próprios 

caminhos a fim de expressar seus desacordos e descontentamentos. Basta observar a forma 

impositiva e arbitrária feita pelo Governo Federal e Congresso Nacional à sociedade brasileira 

na Proposta de Emenda a Constituição – PEC 241/2016 que apresenta o Teto dos Gastos 

Públicos, com o objetivo instituir um novo regime fiscal para o país, limitando os investimentos 

financeiros de setores essenciais como a educação e a saúde ao cálculo da inflação anual durante 

vinte anos.  

Entretanto, podemos tomar como exemplo positivo de avanço em políticas de 

comunicação pública em órgãos governamentais, o Plano de Comunicação do Programa de 

Regularização Fundiária Plena, aplicado na região noroeste de Goiânia, que buscou atingir 

milhares de famílias por meio de ações de comunicação comunitária.  Este modelo de política 

de comunicação foi normatizado pelo Ministério das Cidades, por meio da Portaria Nº 21, de 

janeiro de 2014, que apresenta um manual de normas e orientações para elaboração, contratação 

e execução de Trabalho Social nas intervenções de habitação, e prevê ações comunicacionais 

voltadas às comunidades que são alvo das políticas públicas direcionadas ao direito à moradia. 

O Plano utilizou elementos tradicionais de comunicação popular ou comunitária e possibilitou 

que a comunidade local definisse a pauta dos jornais comunitários, os tipos e modelos de mídias 
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e estratégias comunicacionais que deveriam ser utilizadas; as fontes para entrevistas para as 

mídias tradicionais, dentre outras ações. Sua execução permitiu, por exemplo, o apoio 

financeiro a um grupo de teatro local, que desenvolveu sem livremente uma peça teatral sobre 

a temática e a apresentou em várias ocasiões e locais públicos, evidenciando as características 

da cultura local e o entendimento sobre o processo da regularização fundiária. A participação 

popular ainda possibilitou o diálogo sobre um dos pontos de maior descontentamento da 

comunidade, que era o impedimento legal de se vender ou doar o imóvel durante os oito anos 

posteriores à entrega das escrituras, mesmo a família ter a posse do imóvel por quase trinta 

anos. A questão foi levada à Assembleia Legislativa que alterou esse item136, mesmo sobre 

resistência dos procuradores do Estado.   

Exemplos como esse representam avanços nas políticas de comunicação executadas 

pelos governos. Porém, não se sabe até que ponto a contrariedade evidente de parte dos 

representantes governamentais, causada principalmente pelas manifestações públicas como as 

de junho de 2013 e 2015, os constantes protestos despertados pela indignação quanto aos 

desdobramentos e descobertas da Operação Laja-jato, a corrupção na Petrobrás, o envolvimento 

sistêmico de políticos, empresários e gestores públicos em atos de corrupção, a própria 

resistência de movimentos sociais em todo o Brasil à PEC 241/2016, servirá de pretexto para o 

refreamento ou até mesmo a extinção de políticas públicas de comunicação, apesar destas ações 

representarem o exercício pleno da cidadania. A falta de avanços neste tipo de política de 

comunicação governamental corroboraria para a manutenção de uma subcidadania 

comunicacional e até mesmo com o crescimento de uma cidadania como incomunicabilidade, 

por meio de ações do Governo que possam promover o silenciamento da sociedade ou parte 

dela.  

Independentemente dos desdobramentos futuros, a comunicação deve ser entendida 

como intrínseca a cidadania. E a comunicação comunitária aplicada ao contexto da 

governamental como uma realidade possível e uma política típica das sociedades democráticas 

contemporâneas.  

 

Olhando para o futuro: a cidadania comunicacional 

Tentamos demonstrar que a garantia do acesso às informações públicas, a manutenção 

do direito à liberdade de expressão e o empoderado dos meios comunicacionais, faz com que o 

                                                 
136 O item alterado foi referente à LEI Nº 17.545, Art. 6º, inciso III, alínea b. 



 
X Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) 
Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

 
377 

 

indivíduo possa exercitar plenamente sua cidadania, coletivamente ou individualmente, ao 

cobrar explicações dos governantes, fiscalizar a aplicação de recursos ou questionar possíveis 

desvios financeiros ou da própria condução ética dos agentes públicos na condução de seus 

cargos.  

A proposta de uma cidadania comunicativa a partir do uso da comunicação comunitária 

em órgão públicos apresenta-se como uma possibilidade para o relacionamento humano por 

gerar no individuo uma capacidade dialógica, propositiva, participativa e cooperativa, e 

principalmente por elevá-lo à condição de cidadão, pois a cidadania vale-se dessas mesmas 

condições para sua existência.  

Longe da possibilidade de esgotamento deste debate, propõe-se a ampliação de pesquisa 

sobre o fenômeno da cidadania na comunicação comunitária no contexto da comunicação 

governamental, considerando o entendimento da comunicação como fenômeno que possibilita 

a negociação de ideias e percepções entre os indivíduos ou grupos e setores da sociedade, 

possibilitando a funcionamento de um espaço social apto para acordar objetivos e para decidir 

sobre os meios mais adequados para alcança-los (BRAGA, 2010). 

Diante das considerações, observa-se que a sociedade contemporânea presencia mais 

uma vez, um conjunto de alterações, dentro de uma base de novas possibilidades 

comunicacionais que possuem o potencial de ir além da capacidade de promover, mas de ser a 

própria natureza da cidadania. O que desperta a atenção para abertura de novas frentes de estudo 

visando dar maior e melhor contorno a esse modelo de cidadania. 
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Comunicabilidade da diferença e rituais sociais de ideologias linguísticas: 

Uma leitura decolonial do corpo negro137 
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Resumo 

O principal objetivo desse trabalho é discutir como como o uso da linguagem se torna fazer, se 

torna ação sobre o mundo e se efetuam em corpos? Isso tendo em vista que essa construção 

retoma ações cotidianas de colonialidade do saber e do poder (QUIJANO, 2005). Que moldam 

nossa forma de pensar, nossa epistemologia e nossa subjetividade a partir de discursos 

considerados “legítimos” e “autorizados”. Isso regula, ritualiza e hierarquiza ideologias 

linguísticas (BLOMMAERT, 2014) acerca das características corporais (BUTLER, 2003, 

1997) que se arquitetam em narrativas normais pelo processo de comunicabilidade (BRIGGS, 

2007). Tal discussão se encontra enlaçada por narrativas midiáticas (SILVERSTONE, 2002) e 

discursos de liberdade de expressão em redes sociais que fornecem aos sujeitos experiências 

mediadas sobre o mundo, possibilitando avaliar os comportamentos, seu efeito social e 

ritualizar signos de ofensa e hierarquização da diferença. 

 

Palavras-chave: Corpo negro; Comunicabilidade; Relações de poder na mídia; Colonialidade 

do saber/poder. 

 

 

Introdução: Perspectiva decolonial e trajetórias da hierarquia da diferença 

Walter Mignolo (2013) discute a noção de decolinialidade a partir da recriação do 

continente americano sob novos significados desvinculados do projeto global colonial. De 

forma que, inclusive, os Direitos Humanos e Civis partem de uma realidade utopica de países 

colonizadores para ser forçadamente implantado nos territórios colonias, desprezando as 

particularidades culturais. Ainda segundo o autor, a Declaração dos Direitos Humanos e Civis 

coincide com o momento crucial em que a França e a Inglaterra tomam a liderança imperial e 

se expandem pela Ásia e a África, além de controlarem econômica e epistemicamente a 

‘América Latina’. 

 

Enfim, a “Declaração Universal dos Direitos Humanos” foi estatuída e instituída pelos 

estados europeus fortes, liderados pelos Estados Unidos, para resolver problemas que 

                                                 
137  Trabalho apresentado no GT4 - Mídia, Cidadania e Direitos Humanos do X Seminário de Mídia e Cidadania 

(SEMIC) – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 06 a 08 de dezembro de 

2016. 
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os europeus e os Estados Unidos tinham criado: o genocídio nazista, 

genocídios stalinistas e duas bombas atômicas, uma em Nagasaki e 

outra em Hiroshima. Argumentei em outros lugares que a questão dos 

“direitos” foi um instrumento encontrado para legitimar a expansão 

imperial desde o seu mero começo, no século XVI (MIGNOLO, 2013, 

s/p) 

 

Tal momento histórico denominado de modernidade, traz esse lado oculto de desastre 

ocasionado aos saberes locais, pois, quando se pensa em modernidade é difícil não relacioná-la 

à ideia de progresso, meio pelo qual foi legitimada. No entanto, pouco se discute a respeito da 

violência desse dito heroísmo social fundante de um projeto global colonial em que a Europa, 

ou um pequeno grupo dela, passam a impor padrões político-econômicos de comportamento 

tidos como corretos e científicos.  

Mignolo (2005) esclarece que o processo de aceleração da economia capitalista se tornou 

possível com exploração advinda do círculo comercial do Atlântico pela exploração de 

escravos. De acordo com o autor, a partir da emergência e consolidação do círculo “já não é 

possível conceber a modernidade sem a colonialidade” (MIGNOLO, 2005, p.34). O mundo, a 

partir de então, passa a ser organizado em bases dicotômicas, ou seja, a Europa, colonizadora, 

e o resto do mundo. Essa organização foi articulada em termos de etno-racialidade, que passa a 

ser a engrenagem da diferença colonial, ao conferir legitimidade às relações de poder e saber, 

e o apagamento, o silenciamento e a fragmentação às/das vozes dos dominados.  Quijano (2005, 

p. 107) explica que 

 

Na América, a ideia de raça foi uma maneira de outorgar legitimidade às 

relações de dominação impostas pela conquista. [Uma] elaboração da 

perspectiva eurocêntrica do conhecimento e com ela à elaboração teórica da 

ideia de raça como naturalização dessas relações coloniais de dominação entre 

europeus e não-europeus. Historicamente, isso significou uma nova maneira 

de legitimar as já antigas ideias e práticas de relações de 

superioridade/inferioridade entre dominantes e dominados. 

 

Tal naturalização de dominação se constitui por uma transformação geoistórica ainda 

reproduzida e que parte “da subalternidade geradas pelas reações iniciais dos escravos 

ameríndios e africanos e agora pelo ataque intelectual ao ocidentalismo e pelos movimentos 

sociais em busca de novos caminhos para um imaginário democrático” (MIGNOLO, 2003, 

p.50). Para compreender o processo de imposição colonial, e o silenciamento do oprimido, não 

podemos perder de vista que ele é algo constante, formando uma realidade, uma verdade 

imperativa e, mediante isso, é construído um passado ideal e uma projeção utópica do futuro. 
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Quijano (2005) propõe, então, o conceito de colonialidade para referir-se a essa situação 

normatizada, como sendo uma estrutura que submeteu a dominação das Américas, África e 

Ásia, a partir da “conquista” de seus territórios.  

O autor também fala de colonialidade do saber e do poder, o primeiro termo faz alusão à 

invasão do imaginário do outro, ou seja, sua ocidentalização. É um discurso que se insere no 

mundo do colonizado, destruindo suas referências locais, seu modo de olhar o mundo e 

invisibilizando suas narrativas, reafirmando os signos do opressor como sendo o padrão. A 

colonialidade se torna então uma violência epistêmica, física e subjetiva, dominando atos 

ideológicos dos colonizados e instituindo formas de pensamento subalternizados. A 

colonialidade do poder, também forma a base desse imperialismo, dominando e delimitando o 

território do colonizado, seus habitantes e o seu modo de interação com o meio, ao afirmar o 

seu poder, pincipalmente bélico, aplicando sanções a quem desobedecesse. 

Diante disso, o esquecimento de processos históricos não europeus se torna uma categoria 

estruturantes para a perpetuação do discurso hegemônico. Podemos ver claramente um desses 

feitos na história clássica do Brasil, e da América latina, transmitida pela maioria dos livros, no 

qual temos uma grande exaltação dos feitos portugueses, e de outros europeus, suas explorações 

marítimas pelo mundo, as descobertas de novas terras, trazendo até um tom salvacionista para 

o feito. Porém, nesse mesmo livro a história e a língua de outros povos, como os índios e negros, 

é ocultada/silenciada ou contada de forma a inferiorizá-los, tratando os como empecilhos para 

a colonização. 

A ideia de Estado, também surge nesse processo com o papel de organizar o projeto 

moderno, de modo a garantir os interesses coloniais, que devem primar pela razão ao 

estabelecer critérios de cidadania.  A noção de cidadania, tem como pressuposto o sujeito de 

direito e, como missão, a criação de identidades homogêneas que tornem possíveis o projeto 

moderno de governabilidade (CASTRO-GOMES, 2005). Em que apenas pela civilização e pelo 

Estado, como a esfera em que os interesses da sociedade podem convergir, se podem formular 

metas coletivas baseadas na concepção eurocêntrica de organização.  

Castro-Gomes (2005, p. 81) explica que para que essas metas coletivas sejam organizadas 

se exige a aplicação estrita de critérios “racionais” que permitam ao estado canalizar os desejos, 

os interesses e as emoções dos cidadãos em direção às metas definidas por ele mesmo. Isto 

significa que o Estado moderno não somente adquire o monopólio da violência, mas que usa 

dela para dirigir racionalmente as atividades dos considerados cidadãos ou não, de acordo com 
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critérios estabelecidos pelo perfil do padrão moderno de “homem universal” – homem, branco, 

europeu, escolarizado, classe alta, falante da língua culta. 

E a globalização, se torna parte do modelo ritual colonial ao se normatizar barbáries 

ideológicas pela promoção da quebra de fronteiras culturais ao silenciar a ação de 

homogeneidade capitalista. Em que o encontro de saberes não é efetivado e a dominação e 

descontextualização cultural, por formas de consumo simbólicas e materiais se tornam a regra. 

E ainda, dentro desse plano pedagógico da epistemologia pregada pelo modelo de 

modernidade/colonialidade, Pratt (2012) percebe o imperialismo monolíngue como um 

exterminador das formas de vida e concepções de mundo que contradizem a ideologia atrelada 

a uma só língua, como sendo a certeza de pertença a um dado povo e território. 

Além de trazer como isso exige dos habitantes de um território uma lealdade com sua 

língua como maneira de definir uma identidade social. A unicidade se torna o requisito primeiro 

e último para se determinar quem é, por exemplo, americano ou não, em que a pureza e a não 

“interferências” de outros idiomas passam a ser o aporte para o direito a igualdade. Tal dogma 

monolíngue, visa tornar o projeto de nação a continuação da colonialidade, e a eugenia da 

língua/cultura passa a ser selecionador de quem pode ou não ter acesso ao poder, a visibilidade, 

ás informações públicas, colocando falantes de outras línguas em dilemas de incapacidade ao 

saber, a ser cidadão, a ter visibilidade.  

E transgredir esse padrão moderno/colonial é praticar atos de decolonialidade como 

forma de criticar o modelo euro-anglo-ocidental de cidadania e de agência de sujeito, já que ao 

apontarmos esse discurso colonial que enraíza na noção do que é língua/linguagem percebemos 

que isso está atrelado também a noção de corpo e quais corpos valem a pena. Nesse sentido, 

decolonizar é, segundo Walsh (2009) transcender a colonialidade, a violência epistêmica da 

modernidade e de seu padrão mundial de poder que continuam se ritualizando em nossas ações 

cotidianas. É um posicionamento não de simples superação do colonialismo, mas de uso de 

ferramentas políticas, epistemológicas para a construção relações sociais pautadas na superação 

das opressões da modernidade/colonialidade/globalização/Estado e de estruturas que 

configuram uma ideia geopolítica mundial desigual. 

É desafiar os discursos que silenciam o outro, é desconstruir aquilo que que torna os 

sujeitos subalternos, que segundo Spivak (2010), são aqueles que se encontram nas camadas 

mais baixas da sociedade, são os sujeitos excluídos do sistema, não são agentes, pois seu 

discurso não é ouvido e se dito não é tido como “oficial” ou “válido”.  Spivak (2010) ainda traz 

a premissa dialética na qual temos que desafiar os discursos hegemônicos e também nossas 
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próprias crenças como leitores, produtores de saber e de conhecimento, questionando sempre a 

origem dos enunciados, dos discursos, do lugar em que o “intelectual” ocupa no mundo para 

entender suas referências, assertivas e escolhas. 

Dessa forma, ao pensarmos sobre o principal objetivo desse trabalho que é discutir como 

como o usos da linguagem se tornam fazer, se tornam ações sobre o mundo e se efetuam em 

corpos?  Temos o pensamento decolonial como caminho crítico de leitura da pedagogia do 

mundo pela história única, que marca a permanência da colonialidade global nos diferentes 

níveis da vida pessoal e coletiva.  O que culmina desconstruir relações de poder configuradas 

por ideologias linguísticas/linguagem, pelo ato de dizer/fazer, marcar, através da nomeação e 

do discurso acerca do outro. Para a discussão, teremos em mente que os usos da linguagem não 

são neutros, mas são permeados por atos políticos com finalidades específicas ao contexto, 

trazendo à tona atos de violência sistematizados esteticamente pela retomada de discursos de 

percepção tidos como “verdadeiros, belos e morais”.  

 

Comunicabilidade midiática, rituais sociais de ideologias linguística e Corpo negro 

Partindo do contexto constituído historicamente, socialmente e culturalmente que 

compõe o Brasil, se percebe que em as práticas sociais estão atreladas a construção de 

hierárquicas de ser e estar no mundo. Estas são ritualizadas e permeadas por ideologias 

provenientes dos valores da colonialidade, de dominação de um sujeito sobre o outro, impondo 

nomeações naturalizadas pelo constante uso do significado. Nesse ritual se configuram as 

cartografias comunicáveis, os modos de compreensão do mundo e dos sujeitos como intrínsecos 

as trajetórias dos atos de fala, que se tornam coerentes ao resgatar noções de diferença e suas 

ideologias que fazem parte da inteligibilidade da sociedade. 

A comunicabilidade das narrativas se forma pelo processo do ato de fala, é o caminho, 

não linear, de construção, circulação e recepção dos discursos. Para Briggs (2007) isso forma 

as cartografias comunicáveis que articulam as relações de poder que tanto podem produzir 

desigualdades, o ordenamento de subjetividades e relações sociais quanto serem rejeitados, 

criticados e tratados parodicamente. E a mídia sendo uma forma de experienciar o mundo 

(SILVERSTONE, 2011) media, por símbolos culturais, essas cartografias comunicativas 

mediante as calibragens interpretativas e indexicadas ao contexto de seus usuários que indicam 

a finalidade do evento de fala. Isso considerando que os sentidos não estão nas palavras, mas 

nos usos que são feitos com ela. 



 
X Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) 
Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

 
384 

 

Por isso, a narrativa midiática ao trazer “a necessidade de focar no movimento dos 

significados através dos limites da representação e da experiência” (SILVERSTONE, 2002, p. 

43) compõe paisagens das quais só podemos ter consciência de nossa existência quando, pelos 

jogos de linguagem, somos nomeados, endereçados, identificados, coporficados em discurso. 

Dessa forma, conforme Foucault (1979), ao procurarmos a proveniência dos discursos teremos 

que articular corpo à história, pois, para o autor, não se trata de descobrir de onde veio 

determinada ideia ou sentimento, mas deve-se encontrar marcas sutis que entrecruzam esta ideia 

ou sentimento com outros em “uma rede difícil de desembaraçar” (FOUCAULT, 1979 p. 20).  

Isto é, a partir do corpo e seus índices inscritos pela história e atividade linguística 

podemos retomar disputas e lutas que permitem determinado saber se sobrepor e colonizar 

outros. O que aciona “o corpo inteiramente marcado de história e a história arruinando o corpo” 

(FOUCAULT, 1979, p. 22) por fluxos incertos de significados e suas consequências no mundo, 

nas subjetividades e de nossas posições sociais.  

Como índices sociais para a reflexão traremos três acontecimentos na rede social 

Facebook e que tiveram destque midiático. Um ocorreu em agosto de 2013 por uma jornalista 

brasileira, Micheline Borges, que ao comentar a chegada dos médicos cubanos ao Brasil disse 

“Me perdoem se for preconceito, mas essas medicas cubanas tem uma Cara de empregada 

doméstica. Será que São medicas mesmo ??? . O outro caso ocorreu no dia  2 de julho de 2015, 

no qual a página oficial do Jornal Nacional, transmitido pelo canal de TV Globo, recebeu vários 

comentários pejorativos referentes a cor da pele da jornalista Maria Júlia Coutinho, conhecida 

como Maju. Um dos comentários dizia “Só conseguiu emprego no JN Por causa das cotas preta 

imunda”. E o ultimo caso é da atriz Taís Araújo, em outubro de 2015, que também teve sua 

rede social bombardeada por comentarios racistas. 

A possibilidade de mobilidade dos espaços se torna recorrente para o que interessa a 

rede, no entanto, esta ainda se situa estruturada pela hegemonia de uma epistemologia, que não 

tem sujeitos ou lugares de concentração do poder de um para todos, mas tal dominação se 

encontra diluída em nossa forma de vida, em nossas organizações sociais de modo que nos 

cegam para alternativas de mundo diferentes. 

Os espaços virtuais retratam uma disputa de saberes que acabam se tornando um discurso 

normal encristado de ódio ao diferente. A ideia de liberdade de expressão acaba por mascarar 

práticas de hierquização que a sociedade tenta esconder sob o rótulo de democracia racial que 

em sua trajetória fomenta a colonialidade do saber/poder alimentada pela mídia hegemônica. 

Por isso, a mídia, a internet, a comunicação mediada, ao ser lida criticamente traz  “a 
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necessidade de focar no movimento dos significados através dos limites da representação e da 

experiência” (SILVERSTONE, 2002, p. 43). 

 A mediação dos conteúdos por articulações comunicativas que realizam escolhas 

linguísticas para realizar efeitos, ou não, na conceptualização dos corpos, configura dadas 

visibilidades, ou não, que sustentam o campo político do qual as diferenças se estruturam em 

uma comunicabilidade das ideologias de apagamento do outro. Assim, tanto o espaço virtual 

quanto o de experiência vivida constitui, conforme Silverstone (2002, p. 31), “tanto a estrutura 

como o conteúdo das narrativas da mídia e das narrativas de nossos discursos cotidianos [que] 

são interdependentes, [e] juntos, eles nos permitem moldar e avaliar a experiência. [Em que] o 

público e o privado se entrelaçam, narrativamente”.  

Desse modo, as configurações de hierarquia social compõem e são compostas pelas 

narrativas midiáticas e sua pedagogização sobre os comportamentos, as posições sociais e as 

características corporais que se reiteram pelo uso da linguagem. Isso, ainda considerando que 

o ‘ato de narrar’ é uma forma de escritura da comunicabilidade que, segundo, Meili (2013, p.95) 

“é como conceito elaborado pelo filósofo [Derrida], o lugar do logos, da representação, origem 

da episteme e da historicidade – quer dizer, da fixação de um devir temporal e expressivo que, 

por sua vez, reintroduz-se na própria fluidez da fala”.  

Meili (2013, p.97) também aponta que os efeitos dessa escritura discursiva sobre os 

corpos produzem um “sujeito-projétil”, que é impulsionado por forças políticas externas, que 

agem sobre os corpos e os movem, resgatam e excluindo aspectos. Esses direcionam os atos de 

fala e as ideologias linguísticas a incidir sobre o corpo pelo sofrimento de “injunções pela 

linguagem e pela materialidade na qual se inscreve o simbólico: corpo orgânico, humano, 

individualizado que se torna simbólico através da linguagem”.  

Por isso, é preciso ter uma visão crítica de como e para quê os produtos midiáticos educam 

e procurarmos promover análises que apontem para uma decolonização do pensamento 

dominante, ocidental, que indexicaliza os corpos e os hierarquizam socialmente. Não se 

abstendo que esse modo de olhar para a mídia deve também se relacionar aos efeitos das novas 

tecnologias e sua articulação com a sociedade e nas interações entre os sujeitos, como as redes 

sociais. 
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Imagem 1:(Fonte: http://natelinha.ne10.uol.com.br/noticias/2015/07/03/maria-julia-coutinho-e-vitima-de-

comentarios-racistas-no-facebook-do-jn-90397.php) 

 

Então, ao trazermos essas discussões para nosso corpus percebemos que o uso do espaço 

virtual para práticas de discriminação revela como os sujeitos ao proporem expressar sua dita 

opinião, apenas reproduzem opiniões que reiteram o padrão colonial de pensamento 

eurocentrista, que inferioriza o conhecimento e o corpo do outro que não é europeu.  Assim, 

quando temos expressões de ódio como “não bebo café para não ter intimidade com preto”, “Só 

conseguiu emprego no JN por causa das cotas preta imunda”, “ ela já nasceu de luto”, “onde 

compro essa escrava? ”, entre muitos outros, remetemos a uma construção histórica do sujeito 

negro e seu não agenciamento como um sujeito social para assumir posições culturalmente de 

poder, como estar em um jornal televisivo de amplitude nacional.  

A respeito dessas nomeações preconceituosas Butler (1997) diz que “os nomes 

injuriosos têm uma história invocada e reconsolidada no momento da fala, mas não é dita 

explicitamente” (BUTLER, 1997, p. 36). O que ritualiza a estigmatização pelo ato de 

linguagem, provocando então efeito violento sobre o corpo do outro ao indexicar um dado 

significado que afirma a subalternidade. Por isso, segundo Butler (1997), “o momento em um 

ritual é uma historicidade condensada: ele excede a si mesmo em direções passadas e futuras, 

um efeito de invocações anteriores e futuras que constituem a instância de proferimento e que 

escapam dela” (BUTLER, 1997, p. 3). 

E ainda considerando que esses atos de diferenciação ocorrem pela intersecção de 

categorias de discriminação, Brah e Phoenix apontam esse encontro como sendo os “efeitos 
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complexos, irredutíveis, variados e variáveis que decorrem quando eixos múltiplos de 

diferenciação – econômica, política, cultural, psíquica, subjetiva e experiencial – cruzam-se em 

contextos historicamente específicos” (BRAH; PHOENIX, 2004, p. 76). Na imagem 1 o 

discurso de subalternidade se estabelece não só pelo fato de Maju ter a pele negra, mas também 

porque ela é tida como mulher, como podemos perceber nos comentários: “Tempo branco? 

Mentira, sua preta” e “Onde compro essa escrava? ”.  

Spivak (2010) afirma que as mulheres são tidas como sujeitos excluídos do sistema, não 

são agentes e estão em situação subalterna, e ainda, dependendo da classe, raça e nação o nível 

de subalternidade pode aumentar como ocorre com as mulheres do terceiro mundo. Isso indica 

que as ideologias e os usos da linguagem são construídos com “formas e sentidos segundo 

práticas de uso e de contextualização culturalmente determinadas” (SIGNORINI, 2008, p. 138) 

e historicamente situadas que moldam o pensamento da sociedade sobre o que é ser mulher 

negra. Assim, como afirma Butler, podemos perceber que “o poder da linguagem de atuar sobre 

os corpos é tanto causa da opressão sexual como caminho para ir além dela [...]. A linguagem 

propõe e alerta seu poder de atuar sobre o real por meio de atos elocutivos” (BUTLER, 2003, 

p. 169), marcando os sujeitos e seus corpos por discursos sobre as características físicas. 

O outro caso que trazemos para a discussão é o comentário da jornalista Micheline 

Borges a respeito da chegada dos médicos cubanos ao Brasil em agosto de 2013, pelo programa 

mais médicos Brasil, no qual teve uma repercussão, principalmente, pela junta médica que 

alegava perder espaço de trabalho. 

 

 

Imagem 2: 
(Fonte: http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2013/08/jornalista-diz-que-medicas-cubanas-

parecem-empregadas-domesticas.html) 

 

Esse acontecimento nos indica como discursos de ódio ao diferente e ao que foge ao 

padrão se encontram naturalizados nas opiniões, até mesmo de pessoas que se encontram em 
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posições sociais consideradas a favor da democracia e de respeito a diversidade de saberes. É 

algo que nos instiga nesse comentário é nos perguntar, primeiro, o que é ter cara de empregada 

doméstica? E o que é ter cara de médico? (Imagem 2). 

Isso nos direciona ao que diz Caldwell (2000, p. 15), que devemos partir da noção do 

que é “ser branco” para “se entender mais completamente como os processos de dominação 

racial e de gênero operam no Brasil contemporâneo”, tendo em vista que essa noção se dá por 

uma relação de poder que vem sendo ensinada pela colonialidade do saber/poder e pela noção 

do saber legítimo e de ciência autorizada e hegemônica. Caldwell (2000) usa o conceito de 

imagens controladoras para discutir que o que sustenta a imagem nacional brasileira de 

“democracia racial”, são formas de desigualdade estruturadas historicamente, representadas 

pela mulata e pela mãe preta, que se repetem nos discursos de forma a naturalizar práticas de 

dominação que fortalecem as representações sociais. 

Isso visto que, geralmente, os papéis sociais de médicos são postos na mídia como sendo 

sujeitos brancos e de preferência homens e ricos, já negras assumem, na maioria das vezes, o 

papel de empregada doméstica ou algo inferior. É uma constante retomada de alinhar corpo e 

discurso, enquadrando os sujeitos em “papéis sociais” cristalizados dentro do projeto de nação 

colonial  

 

tal demarcação de espaços introduz uma dinâmica na qual Negritude significa 

“estar fora de lugar”. Dizem-me que estou fora do meu lugar, como um corpo 

que não está em casa. Dentro do racismo, corpos Negros são construídos como 

corpos impróprios, abjetos, “deslocados” e logo, como corpos que não 

pertencem. Corpos brancos, ao contrário, são construídos como aceitáveis, 

corpos em casa, “no lugar”, corpos que sempre pertencem. Através de tais 

comentários, pessoas Negras são persistentemente convidadas a voltar para o 

“lugar delas”, longe da academia, nas margens, onde seus corpos estão “em 

casa” (KILOMBA, 2016, p. 4). 

 

E falar desse “lugar” que o racismo constrói para os negros, é abordar a opressão que 

recai sobre categorias corporais que se cruzam na complexidade das trajetórias corporais que, 

conforme Moore (2007, p. 217), “atravessa todos os segmentos da sociedade, e todas as formas 

de organização social – partidos políticos, religiões, ideologias, etc.”, se sustentando por uma 

trajetória textual violenta que compõe os modos de produção capitalista, as representações 

sociais e os espaços.  

Essa arquitetura do silenciamento, Sueli Carneiro (2002), faz com que o mito da 

democracia racial produza no Brasil a mais nova e sofisticada forma de racismo no mundo, 
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porque nosso ordenamento jurídico assegurou uma igualdade formal, que dá a todos uma 

suposta igualdade de direitos e oportunidades, e liberou a sociedade para discriminar 

impunemente. E de acordo com Figueiredo e Grosforgel (2009), a obra tida como cânone 

brasileiro, Casa grande & senzala, de Gilberto Freyre, trouxe, entre outros discursos, a questão 

de estarmos em situação “melhor” do que os EUA, que implantou explicitamente e legalmente 

a segregação espacial por raças. 

O que se dava a impressão de que a sociedade brasileira é igualitária e não tinha o porquê 

reivindicar ou levantar debates sobre diferenças raciais num espaço, majoritariamente, mestiço. 

Porém, “a partir da década de 1970, pesquisadores afro-americanos e alguns ativistas negros 

passaram a considerar que o racismo no Brasil é pior do que aquele existente nos Estados 

Unidos, já que a dinâmica racial no Brasil impossibilitou que os negros-mestiços 

desenvolvessem uma consciência racial” (FIGUEIREDO; GROSFORGEL, 2009, p. 227). 

Dessa forma, dentro do não reconhecimento do problema racial como um problema 

social, Segato (2005, p. 2) aponta que a noção de raça se concebe por um conjunto de signos 

que se remetem aos usos de linguagem e se configuram pela leitura compartilhada de uma 

sociedade a respeito do corpo do outro. O que constitui, mesmo cientificamente raça não 

existindo, a marcação do outro por traços raciais, em que raça se performa socialmente por uma 

comunicabilidade da diferença ritualizada por ideologias de linguagem. 

É a impregnação da paisagem social nos corpos mediante um olhar convencionado 

históricamente em um contexto cultural. Assim, a cor se torna o índice de visibilidade que 

aponta para um código de classificação por meio de “identidades prontas para a identificação” 

em que “ser negro significa exibir os traços que lembram e remetem à derrota histórica dos 

povos africanos perante os exércitos coloniais e sua posterior escravização” (SEGATO, 2005, 

p. 4).  

Nesse sentido, o racismo ao se pautar por um discurso de inferioridade de certos corpos 

em relação ao padrão, Signorini (2008, p. 119) aponta que tais discursos se articulam por 

ideologias linguísticas dentro de “lutas metadiscursivas” que situam os sujeitos, suas 

identidades sociais. Essas são articuladas por “avaliações de cunho moral e político sobre a 

estrutura e uso linguístico [..] que garantem o sentido e a legitimidade dos padrões usuais [...] 

que servem de parâmetro para a inclusão/exclusão dos falantes em redes, práticas e 

instituições”. O que configura as ideologias linguísticas, isto é, escolhas lexicais que compõem 

textos ideologicamente direcionados a um determinado efeito por determinados percursos 

comunicativos.  
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Imagem 3 

(Fonte: pragmatismopolitico.com.br) 

 

O ritual da colonialidade/modernidade cria um caminho de comunicabilidade da qual 

a historicidade dos atos de fala, do dizer/fazer, sobre o corpo negro retoma um passado presente, 

sendo esse então, um tempo-espaço construído e reiterado pela ideia de nação, da 

homogeneização de um povo que tem o “progresso”, o futuro, como objetivo. No entanto, se 

situam, experiênciam e tornam como referência o passado, signos que inferiorizam o negro e o 

cristalizam a servidão como algo inerente ao seu corpo. Então, “que tipo de “presente” é este. 

Se é um processo consistente de superação do tempo fantasmagórico da repetição? (BHABHA, 

2005, p.204). 

 Esse processo ritual pelos atos de fala materializados em discursos legítimos nos leva 

a “observar onde eles (rituais) estão sendo acionados, de que maneira estão sendo utilizados e 

o que transmitem” (DORNELLES, 2002, s/p). Por isso, os signos do ritual só obtêm 

concretização quando são culturalmente aceitos, podendo se transformar em símbolos, pela 

relação comunicativa convencional e “nesse processo é possível observar de que maneira os 

indivíduos classificam o mundo e constroem representativamente a realidade em que vivem” 

(DORNELLES, 2002, s/p).  

Assim, comentários como “poder ser mais clara?”, “entrou na globo pelas cotas?” e 

“esse cabelo de esfregão” questionam, e ritualizam, a posição social que uma mulher negra 

pode assumir na mídia hegemônica e de como tal visibilidade produz impactos na interação e 

na sociedade. Isso, segundo Hall (2007), faz com que as identidades invoquem uma origem que 
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residiria em um passado histórico, com o qual elas continuam a manter certa correspondência 

para formarem a inteligibilidade no ato de fala. 

Dessa forma, “o objetivo do racismo não é o homem particular, mas uma certa forma de 

existir” (FANON, 1969, p. 36) que provém da violência epistêmica do outro (SPIVAK, 2010), 

de sua sedimentação de papel social e de uma naturalização dos modos culturais do opressor 

que são produzidos por um conjunto de artificialidades históricas (FOUCAULT, 1987). O que 

aponta também para a estética negra e de como ela deve se comportar para ser aceita, como no 

caso o cabelo crespo que se torna signo contra hegemônico do estilo liso, que remete ao padrão 

eurocêntrico de corpo. 

Em relação a isso, bell hooks (2005) diz que o ato de alisar o cabelo se configura em um 

ritual no qual a menina negra se torna mulher negra, que quer ser desejada, aceita (em 

entrevistas de emprego, em rodas de conversa, pelos homens) e amada, tanto que essa prática 

se torna mais comum entre mulheres heterossexuais que pretendem se tornar mais atraentes 

para homens. Assim, características corporais que se remetem ao dominante é imposto como 

sendo “destinado todas as qualidades que denotam sucesso, felicidade, elegância e poder, entre 

outros atributos que os recobrem numa aura de transcendência e transparência” (MAIA, 2012, 

p. 333). 

Fanon (2008) também indica esse processo como uma questão de cunho econômico e 

epidérmico, em que ao se ter como ideal a pele e as ações políticas associadas ao branco, temos 

uma colonização de saber pela epidermização da inferioridade. “Em termos discursivos, o 

racismo possui uma estrutura metonímica – as diferenças genéticas ocultas são deslocadas ao 

longo da cadeia de significantes através de sua inscrição na superfície do corpo, o qual é visível” 

(HALL, 2005, p.88). 

É uma relação de configuração colonial de corpo e subjetividade, segundo Fanon 

(2008), esse processo cria a polaridade branco/negro o europeu impõe o que é e como o negro 

deve constituir sua identidade cultural. Impossibilitando-o à noção de humanidade, ao não ser 

reconhecido como humano, dotado de direitos e voz, se tornando “apenas” o corpo negro. O 

que, ainda segundo o psicanalista, faz emergir um duplo narcisismo, pois ao negar o outro à 

humanidade o branco também se nega a isso, por se tornar incompleto – desejando o outro, 

estabelecendo oposições radicais (humano x animal) e rejeitando uma interação com o outro 

que os façam existir pelo contato.  

Esse duplo narcisismo impacta as subjetividades de ambos e geram efeitos de 

generalização do negro como sendo o depositário da animalidade, do corpo, da agressividade 
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libidinal, da potência sexual, dos desejos, da emoção, já o branco se torna ligado à “razão” 

rejeitando sua corporeidade. São atos de linguagem que dão forma à materialidade do corpo 

pela vulnerabilidade deste as ações de comunicação e seu processo mediado por dados sujeitos 

que articulam as escolhas linguísticas. Os discursos midiáticos têm importante contribuição na 

construção social de identidade e sua naturalização, tanto por se constituir como narrativas 

coloniais já enraizadas na subjetividade social quanto possibilitarem certas representações 

midiáticas em dados espaços de poder.  

Nesse sentido, Peirano (2002), propõe que todos os aspectos comunicativos das relações 

sociais podem ser considerados e significados como eventos rituais de uma organização 

cultural. Isso opera por processos que ocorrem simultaneamente, fortalecendo e impulsionando 

uma visão de mundo na medida em que anestesia as ações do dominado, naturalizando 

identidades submissas. Nesse viés o efeito diferencial dos pressupostos ontológicos, que são 

construídos e não uma fundação sedimentar, na vida por noções recebidas da realidade, 

determinam que tipos de corpos e seus aspectos serão considerados reais, verdadeiros e 

legítimos.  

Com isso, segundo Kilomba (2016), um dos mitos que devemos desconstruir é a simples 

ideia de que somos discriminados por que somos diferentes, não é apenas isso, mas nos 

tornamos diferentes pela discriminação, quando somos apontados como diferente. Pois o 

“normal” não precisa ser marcado, ele não soa estranho por ser a ordem, o natural, o que requer 

uma desconstrução do racismo pela decolonialidade do conhecimento, de nossas referencias e 

significados que consideramos “naturais”.  

A comunicabilidade traz uma naturalização e indexicalização de significados nos corpos 

ao ter as narrativas de diferença como fato natural, parte da história social, em que a palavra-

discurso “negra(o)” se corporifica pela leitura cultural do sujeito e de seu espaço. Portanto, é 

na comunicação, em sua negociação entre participantes em um cenário físico e social 

(BAUMAN & BRIGGS, 2006) que permeiam significados possíveis que podem se naturalizar 

como parte da cultura por atos de poder envolvido. De forma que o não alinhamento se torna 

uma perturbação da ordem euro-ocidental, provocando também, a descentralização do poder, 

do protagonismo do normatizado. Por isso, nosso contexto requer que “uma verdadeira 

democracia racial só existe sob a condição de lidar com as relações raciais e resolver 

publicamente os conflitos raciais, mediante um processo articulatório sempre provisório e 

parcial” (SALES JR., 2006, p. 254). 
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Considerações finais 

A comunicabilidade se articula em um processo que contextualmente marca os corpos 

pelos usos de linguagem, por meio da construção de campos sociais por cartografias 

comunicáveis, por meio das narrativas que ritualizam o social, situando os sujeitos e sua 

constituição identitária através de características e categorias de diferenças historicamente 

marcadas. E os usos da linguagem por enquadres que retomam discursos e ideologias 

hegemônicas configura uma trajetória textual que exerce ação no mundo ao calibrar os corpos 

em “papéis sociais”, o que sustenta, como vimos, as “correções” realizadas em comentários na 

rede social Facebook.  

Conforme constatamos, a identidade negra é apresentada em nossos corpus através de 

uma série de marcadores de poder, que colocam a mulher negra em posição de inferioridade, 

um ser fora da sociedade, localizado em contexto marginal, oprimido pelo social e o ser branco 

como o dito “normal”, o “modelo de cidadão/civilidade”. Isso se percebe em nossa análise nas 

posições sociais de ‘médico’, ‘jornalista’ e ‘atriz’ que são permeados por ideologias de poder, 

ao serem compostas culturalmente por posições que interferem nas relações de poder. E sendo 

assim, essas posições só podem ser assumidas por pessoas “legitimadas”, não só por mérito, 

mas também por características de identificação corporal, o que causa estranhamento quando 

essa ordem é quebrada e as minorias assumem posições de poder e de agente social. 

E mesmo Maju e Tais sendo mulheres negras que tem visibilidade na mídia, por serem 

jornalista e atriz, e se situam em classe social mais favorecida, é preciso contar que a 

repercussão da denuncia se deu por elas terem status social favoravel para acessar a midia. No 

entanto, considerando que o racismo não é algo individual, então mesmo Tais e Maju se 

tornando os rostos para denunciarem o assunto, tal pratica atinge todo o grupo negro, 

independente de outras categorias sociais, desde o comentário de ódio a visibilidade para 

denunciar a ação. O que rompe, mesmo momentaneamente, com a naturalidade da 

comunicabilidade midiatica, pois 

 

quaisquer contribuições culturais [e transgressoras] válidas que surjam dos 

negros das Américas também afetarão positivamente todos os outros membros 

do mundo negro. Devemos apoiar-nos uns aos outros para evitar que 

afundemos. [...] Embora participemos de diferentes mundos políticos, 

compartilhamos uma mesma alma cultural. Para reforçar esta identidade em 

comum é necessário que lutemos contra o nefasto efeito da mídia de massa 

(MOORE, 2007, p. 230). 
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A mídia, as redes sociais, ao serem um forte instrumento mediador, interferem nas 

experiências dos sujeitos com o mundo e se torna, inclusive, um espaço de disputa e 

normatização social fomentada pelo ódio ao diferente em contraste com o mito da democracia 

racial que insiste em homogeneizar a nação sob a utopia da igualdade.  No entanto, a 

vulnerabilidade da linguagem da qual estamos constantemente expostos faz com que sejamos 

constantemente afetados e nomeados. O que requer uma leitura crítica não só da produção 

midiática, mas principalmente, da arquitetura social que sustenta a desigualdade e a hierarquia 

das diferenças dentro de uma estrutura de apagamento do outro e sua demonização. 
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Violência-imagem, mídia e pulsão de morte: pedagogia do imaginário e 

direitos humanos140 
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Resumo 

O artigo aborda a violência-imagem no contexto das narrativas midiáticas, tencionando o 

conceito de pulsão de morte e a sua relação com a pedagogia do imaginário e com os direitos 

humanos. Entende-se por violência-imagem as cenas ou recortes imaginários nos quais a 

violência projeta-se como espetáculo midiático. São imagens de violência sobressalentes de 

jogos do imaginário construídos pela mídia em seus diferentes processos de sociabilidade. O 

conceito de pulsão de morte não encontra ressonância e não tem vínculo causal com a prática 

agressiva ou violenta. O conceito de pulsão de morte remete à noção de busca do ordenamento 

original da psique e do resgate ao Nirvana. Busca-se compreender a violência-imagem nas 

narrativas midiáticas, ressaltando os aspectos decorrentes da pedagogia do imaginário e da 

formação para oos direitos humanos. 

 

Palavras-chave: Violência; mídia; pedagogia do imaginário; direitos humanos. 

 

 

Da violência-imagem às narrativas midiáticas do medo e do desejo 

 Entendemos por violência-imagem as cenas ou recortes imaginários nos quais a 

violência projeta-se como espetáculo midiático. Em outros termos, trata-se de imagens de 

violência sobressalentes de jogos do imaginário construídos pela mídia em seus diferentes 

processos de sociabilidade. Assim, a violência-imagem é figurativa de processos de 

simbolização arquetípica, notadamente daqueles provenientes do imaginário sombrio (medo, 

desejo, angústia, insegurança, fobia, etc.). 

 A propósito dessa violência-imagem, Gilbert Durand destaca a importância da função 

fantástica na constituição das narrativas imaginárias: "Esta função fantástica não só nos parece 

universal em sua extensão através da espécie humana, senão também em sua compreensão: 

está na raiz de todos os processos da consciência e se revela como a marca originária do 

Espírito" (DURAND, 1981, p. 378). Raiz de todos os processos da consciência e marca 

originária do Espírito, a função fantástica permite os deslocamentos da imaginação rumo a um 

mundo ambíguo e transcendente.  

                                                 
140  Trabalho apresentado no GT-4 Mídia, Cidadania e Direitos Humanos do X Seminário de Mídia e Cidadania 
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2016. 
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 A violência-imagem torna-se, com efeito, veículo ambíguo e polissêmico, através do 

qual as pessoas se deslocam, imaginariamente, para o mundo do sonho ou do pesadelo, 

instâncias privilegiadas de um "lugar fantástico". Durand constatava o desprezo do pensamento 

ocidental às "cabeças imaginantes" (poetas e artistas, por exemplo), que sempre eram taxadas 

como "desviantes". No bojo de iconoclasmos e racionalismos, a imaginação tem sido 

pejorativamente considerada como a "louca da casa", instância na qual predominaria o "erro e 

a falsidade" (DURAND, 1981, p. 17). 

 No contexto de processos de sociabilidade contemporâneos, a mídia bombardeia seus 

telespectadores, internautas ou receptores uma grande enxurrada de imagens espetaculares de 

violência – violência-imagem. Essas imagens de violência explícita nas diversas telas 

midiáticas (agressões, tiros, socos, pontapés, explosões, assassinatos, guerras, perseguições 

policiais, atropelamentos, desastres de automóvel, atos de terrorismo, acidentes geográficos, 

etc) se constituem em puro espetáculo. Trata-se, pois, de uma violência esteticizada, fabricada 

esteticamente, para fins de sedução do olhar da audiência. Tais imagens buscam atender a uma 

demanda de violência imaginária.   Se a violência-imagem tem grande audiência, é porque tais 

cenas (sejam elas veiculadas em filmes, seriados, novelas ou noticiários) encontram ressonância 

no imaginário sombrio dos receptores, sempre povoado de desejos, medos, angústias e fobias. 

 Segundo Jean Dulemeau (1989, p. 23), o sentimento humano de medo é um importante 

motivador no processo imaginário. É capaz de desencadear imagens mentais de violência, seja 

na qualidade de agressor ou de vítima. Mas o medo, cujo tema tem sido "silenciado" por 

pesquisadores e acadêmicos, deve ser encarado como uma das mais importantes paixões 

humanas, talvez aquela em que há maior sofrimento. 

 Esse "silêncio temático", conforme Delumeau, é devido a uma confusão conceitual entre 

medo e covardia, coragem e temedidade. Considerada como "vergonha" da civilização, o 

sentimento de medo é, contudo, natural e até necessário aos seres humanos: "Inerente à nossa 

natureza, (o medo) é uma defesa essencial, uma garantia contra os perigos, um reflexo 

indispensável que permite ao organismo escapar provisoriamente à morte." (DELUMEAU, 

1989, 19). Mas o medo, irradiado pela mídia, só atinge o receptor na medida em que ele se 

digna a imaginar que essas tragédias cotidianas podem acontecer consigo próprio. Ao invés de 

se projetar no outro, ele passaria a introjetar-se em si mesmo: aí, sim, o medo poderia 

transformar-se em neurose, angústia ou fobia (DELUMEAU, 1989, p. 25). O medo e a angústia 

tecem, pois, processos de sociabilidade nos quais o imaginário é recheado de heróis, monstros, 

bandidos, figuras arquetípicas do Bem e o Mal.  
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 Segundo Durand, o imaginário sombrio cinge-se, principalmente no contexto infanto-

juvenil, de "símbolos teriomorfos", entidades em forma de animais (DURAND, 1981, p. 63). 

O lobo, por exemplo, tornou-se o animal feroz por natureza, símbolo do medo, da ameaça e do 

castigo. 

 Já os monstros (ou "homens-monstro") são o símbolo personificável de forças 

destruidoras e devoradoras: a própria morte. Segundo G. Durand, o temor ante a morte é, 

portanto, o primeiro e principal tema do simbolismo da violência, especialmente aquele cuja 

narrativa destaca um animal feroz. Com efeito, a bestialidade representa o símbolo eterno de 

Cronos e Thanatos, forças destruidoras, segundo a mitologia grega. Também merece ênfase o 

simbolismo do dragão, monstro cuja construção remete aos arquétipos da besta, da noite e da 

água. Nessa combinação se mesclam a animalidade vermídea, a ferocidade, os aspectos 

escamoso, viscoso e tenebroso da "água espessa". Assim, as narrativas midiáticas constroem e 

reconstroem o arquétipo do dragão (e da Esfinge) a partir de terrores fragmentários, de 

repugnâncias, de pavores, de repulsões, enfim, do submundo dos horrores e das trevas 

(DURAND, 1981, p. 91-2).     

 Essas narrativas midiáticas do imaginário sombrio têm como ingrediente fundamental a 

violência-imagem, que se irradia freneticamente em processos de sociabilidade contemporânea. 

Esses temores, repugnâncias, repulsões, pavores e medos continuam presentes nos dias atuais, 

embora tenham sofrido mutações tecnológicas e sociais. A mídia tem irradiado diária e 

cotidianamente as novas configurações do medo urbano:  violência policial, assaltos, 

delinquência infanto-juvenil, drogas, roubos, desemprego, miséria, solidão, doenças incuráveis, 

etc. No entanto, as narrativas midiáticas tendem a transformar todas essas variações de violência 

em espetáculo. Assim fazendo, transubstancia as imagens de violenta real em violência 

esteticizada, brilhante como papel celofane, para suarmos a expressão de Durand.  

 Essa proliferação midiática de imagens espetaculares de violência parecem estar 

distantes da realidade pessoal ou comunitária. Parece corresponder a uma outra realidade: ao 

mundo distante do vizinho, do povo, dos marginalizados, enfim, do outro. Outro como lugar 

alheio a qualquer individualidade. Trata-se, portanto, de violência-imagem, produto midiático 

construído por meio de projeções e jogos do imaginário social. Neste caso, quando as imagens 

de violência tornam-se produto simbólico de outro tempo/espaço – sujeito subtraído – então 

essa violência se  esvazia de qualquer indignação ou revolta.  

 Segundo Morin, o indivíduo sente a necessidade (inconsciente) de viver a morte 

imaginária. E isto é possível, por exemplo, através das narrativas midiáticas, sempre repletas 
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de imagens e símbolos de violência-imagem. Ressalta o pensador: “O grande fascínio da morte 

emerge obscuramente sob o jorro da violência. (MORIN, 1990,  p. 114). Esse fascínio, porém, 

se justifica no fato de que a morte imaginária é isenta de concretude, pois são sempre o outros 

que morrem e não o próprio sujeito. De acordo com Morin, no sacrifício uma pessoa ‘morre em 

meu lugar’, enquanto que nas imagens midiáticas ‘são os outros que morrem, e não eu’. 

Ademais, a violência-imagem satisfaz simbólica e oniricamente o desejo inconsciente de 

romper com o Interdito, com a lei, com a ordem, com a organização e a indiferença do mundo 

– essa tosca sociabilidade. A violência-imagem fascina, enfim, porque ela é o símbolo maior 

do próprio desejo.  Mas, na esfera das narrativas midiáticas, essa violência imaginária é como 

que purgada para "neutralizar" ou "eufemizar" a violência real: o nosso medo secular da morte. 

Como afirma Durand (1981), uma maneira de negar a negação. 

 Nota-se, contudo, que as narrativas midiáticas repetem um único tema: a morte. A guerra 

entre a vida e a morte, entre a construção e a destruição.  Como afirma Mircea Eliade (1988), a 

repetição é necessária para a recriação permanente da vida e para proporcionar a transformação 

do homem, preso à sua história, à sua concretude físico-biológica, no homem livre, 

simbolicamente transtemporal. Este mesmo homem que está permanentemente buscando se 

integrar ao tempo mítico das origens, os tempos primordiais. Sendo repetitiva, a lógica das 

narrativas midiáticas é recorrente: primeiro se anuncia a morte (ameaça de extinção, destruição 

ambiental, homicídio, sofrimento, dor, doença); depois, evoca-se a vida (as possibilidades de 

reconstrução, recriação, progresso, evolução continuada). Caminha-se, assim, da desordem para 

a ordem, da morte para a vida, do caos para o cosmos. Afinal, só é possível a reconstrução do 

mundo após a sua destruição parcial. 

 A repetição mítica implica uma forma de atualizar (através do rito) o desejo de recriação 

e renovação permanente do mundo e da vida.  Segundo Gusdorf, "o mundo da repetição é 

o mundo da criação continuada". Ele prossegue: "A repetição assegura a reintegração do tempo 

humano ao tempo primordial" (GUSDORG, 1980, 42). Em consonância a este argumento, 

Lévi-Strauss afirma que a repetição tem uma função própria, que é a de tornar manifesta a 

estrutura do mito (LÉVI-STRAUSS, 1985, p. 264).  

 Eliade sustenta que a vida é uma repetição de gestos inaugurados nos tempos 

primordiais. "Esta repetição consciente de gestos paradigmáticos determinados revela uma 

ontologia original" (ELIADE, 1988, 19). Assim, a repetição mítica fundamenta-se na 

necessidade simbólica de abolição do tempo profano:  
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A repetição de gestos paradigmáticos confere realidade a um ato (ou objeto) e 

é nessa medida em que há a abolição do tempo profano, da duração, da 

'história'; aquele que reproduz o gesto exemplar é transportado assim para a 

época mítica em que esse gesto exemplar foi revelado. (ELIADE, 1988, p.50). 

 

A repetição cria, assim, o mito do "eterno retorno", através do qual se repete ao infinito 

o movimento cíclico "criação/destruição/recriação". Mantém-se, com efeito, o ritmo constante 

e periódico do Cosmos. O mito de eterno retorno revela um desprezo pelo tempo cronológico. 

Trata-se, pois, de "uma resistência à história, uma revolta contra o tempo histórico, carregado 

de experiência humana, no tempo cósmico, cíclico e infinito". (ELIADE, 1988, p. 165). 

 Kolakowiski entende que esse desprezo pelo tempo histórico significa o desejo de 

suspensão do tempo físico. Esta suspensão se dá, simbolicamente, através da forma mítica do 

tempo:  

 

Aquela em que o fluir das coisas não só permita ver a transformação, mas 

também a acumulação, ou que permita  crer que o passado, com 

respeito a seu valor, conserva-se no duradouro, que os fatos não só são fatos, 

mas também materiais de um mundo de valores que pode ser salvo apesar da 

irreversibilidade dos eventos. (KOLAKOWSKI, 1981, p. 11).  

 

Nos mitos, como nos contos, nos romances, nas crônicas, nas novelas, nos seriados, nos 

filmes e nos noticiários, a repetição mítica é uma característica fundamental. Afinal, a repetição 

busca, como diz Kulakowski, a transformação do tempo efêmero em tempo duradouro. 

A repetição da violência na mídia promove, como nas narrativas míticas, a repetição do 

movimento cíclico "criação/destruição/recriação". Essa é a lógica da repetição mítica: instaurar 

a morte para depois negá-la. Se, por um lado, a violência-imagem submerge do imaginário 

sóbrio e ressalta o seu caráter espetacular, por outro lado, ela pode, em seu jogo imaginário, 

possibilitar a negação da negação, a recusa da morte. Como afirma Durand, "a imaginação 

simbólica é dinamicamente negação vital, negação do nada da morte e do tempo" (DURAND, 

1988, p. 99). Do ponto de vista fenomenológico, as imagens simbólicas de violência na mídia 

pode (ou não) cumprir essa função dinâmica de negação do nada da morte e do tempo.  

   Quando imbuídas em contexto simbólico, essas narrativas da violência pode, 

paradoxalmente, buscar o avesso da violência. O receptor, diante das imagens de violência que 

assiste, sente-se distante da violência real, concreta, do seu dia-a-dia. E isso pode deixa-lo, 

eventualmente, mais relaxado, sem, contudo, deixá-lo alienado de sua realidade cotidiana. 

Trata-se, neste caso, de efeito eminentemente catártico. Bettelheim (1979) demonstrou, através 
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dos contos de fada, que a violência fictícia tem esse poder de relaxamento das tensões do 

receptor. Para ele, é uma função até certo ponto “pedagógica” ou “terapêutica”, porque desperta 

as pessoas para as "viagens" na sociabilidade imaginária. 

 

Das narrativas da violência ao paradoxo conceitual da pulsão de morte  

 Freud cria o conceito de pulsão de morte (todestrieb), explicitado no livro “Além do 

princípio do prazer”, de 1919. Nesta obra, ele aprofunda seus estudos sobre a teoria das pulsões, 

especialmente sobre a questão da agressividade e da violência, tema abordado em vários outros 

textos posteriores a esta data. 

 A expressão "pulsão de morte" é comum e erroneamente traduzida como "instinto de 

morte". Mas o termo "trieb" significa pulsão (drive, em inglês) e não instinto. Freud usava 

distintamente a palavra "instinct", que se refere ao comportamento animal. 

 A pulsão de morte (também denominada de Tanatos) é o inverso negativo da pulsão de 

vida (Eros). Segundo algumas interpretações psicanalíticas, a pulsão de morte é, originalmente, 

o fator responsável pelos atos agressivos e violentos do ser humano.  A violência, seja ela 

aplicada contra o próprio indivíduo, contra outrem ou mesmo contra seus "representantes" 

simbólicos (objetos estimativos ou propriedades, por exemplo), é derivada da carga pulsional 

do indivíduo, notadamente de sua pulsão de morte. 

 A pulsão de morte estaria, supostamente, na raiz de todo e qualquer ato de violência. 

Seu conceito seria essencial para a compreensão da agressividade humana, sob todos os 

aspectos e circunstâncias. Baseado neste raciocínio, poder-se-ia afirmar – equivocadamente – 

que o homem destrói, quebra, aniquila, agride, mata e se mata movido pela inexorável pulsão 

de morte.  Entretanto, esta interpretação de pulsão de morte como fator responsável pela 

violência não corresponde à posição de Freud, segundo significativos estudiosos da psicanálise 

freudiana. 

 É importante destacar o fato de que o conceito de pulsão de morte é um dos mais 

polêmicos e problemáticos na área psicanalítica. Exemplo expressivo de resistência à aceitação 

desta noção foi vivenciado durante um simpósio da Federação Europeia de Psicanálise, 

realizado em Marselha (França), em 1984. Mais de 40 profissionais, dentre eles Jean Laplanche, 

Hanna Segal, André Green e Eero Rechardt, discutiram e questionaram o conceito de pulsão de 

morte. 

 Laplanche, por exemplo, recusa a vinculação direta e espontânea da noção de pulsão de 

morte à tese da violência destrutiva, principalmente dirigida contra o outro.   Segundo ele, a 
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pulsão de morte é dirigida, fundamentalmente, contra o próprio indivíduo. Somente em termos 

secundários é que se pode falar de direcionamento da morte contra o outro. Assim, ao invés de 

"pulsão de morte", melhor seria usar o termo "pulsão da própria morte" (LAPLANCHE in 

GREEN, 1988, p. 17).  

 Tomando-se por base a noção de pulsão de morte, na visão de Laplanche, fala-se, 

primordialmente, em autoagressão; e, secundariamente, considera-se a aplicação de atos de 

violência. Isto porque, efetivamente, a tópica freudiana relaciona a noção de pulsão de morte 

muito mais no sentido de um bloqueio de tensões, em busca do repouso e da ausência de 

excitação/perturbação do que propriamente a atos destrutivos.    

 Eero Rechardt e Pentti Ikonen (in GREEN, 1988) afirmam que o homem nutre forte 

rejeição a qualquer tipo de desordem. E foi exatamente esta obstinação humana em lutar contra 

a desordem que os levou a questionar o conceito de agressão que visa à destruição, embora 

reconheçam que a destruição é também uma forma de por fim à desordem. Segundo entendem, 

a desorganização induzida por um objeto ou uma fonte externa pode ser resolvida através de 

recursos extremos, como através da destruição, mas – sublinham – não são os únicos meios de 

resolver tal problema.  

  Este ponto de vista remete, portanto, ao apaziguamento das tensões e perturbações; ao 

apaziguamento da libido excedente. A pulsão de morte encontra, nesta perspectiva, uma busca 

(através do bloqueio, da inibição, da dissociação, da imobilização) do fim da desordem e da 

agitação, provenientes da pulsão de vida (Eros). Como efeito, podemos declarar, com base em 

Rechardt e Ikonen, que a função da pulsão de morte orienta-se menos no sentido da destruição 

(violência) e mais no sentido da estabilização (Nirvana). 

 Laplanche considera de fundamental importância destacar o fato de a pulsão de morte 

estar fortemente vinculada à noção de "princípio do zero" ou Nirvana (retorno imediato à 

ausência de excitação e de perturbação) (RECHARD in GREEN, 1988, p. 47). Esse "princípio 

zero" remete à imagem freudiana de retorno do indivíduo ao ventre materno ou à ideia de sua 

volta ao estado inorgânico, metáfora que conota a  noção de repouso absoluto. Afinal, o que é 

a morte senão este estado de ausência total de excitação? 

 

Assim, dever-se-á entender por pulsão de morte a luta ativa, permanente e 

obstinada, para reencontrar um estado de paz conhecido anteriormente: 

esforço por se livrar do que é vivido como perturbador e/ou mantenedor da 

inquietude. A morte é apenas uma forma particular deste estado de paz, e a 

destruição é somente um dos meios de lutar para a ele ter acesso. O desígnio 

central e principal da pulsão de morte, sua meta, sua finalidade é, 
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precisamente, a paz sob uma forma ou outra, através de um meio ou outro. 

Não se trata, num plano psicanalítico, de um princípio biológico 

demonstrável, mas de uma aspiração psíquica fundamental. (RECHARD in 

GREEN, 1988, p. 47). 

 

 O ideal do repouso absoluto do Nirvana reforça, assim, o argumento contrário à teoria 

da agressividade ou da violência, cuja base teórica é justamente a pulsão de morte. O conceito 

de pulsão de morte tem encontrado importantes argumentos que desmistificam a tese que 

estabelece uma relação mecânica entre violência e pulsão de morte. Como demonstraram 

Laplanche, Rechardt e Ikonen, as causas fundamentais da agressividade e da violência não 

podem ser atribuídas exclusiva e principalmente à teoria da pulsão de morte. 

Ao contrário, observa-se que o conceito de pulsão de morte remete, antes, à noção de 

retorno à ordem fenomenológica, à estabilização imaginária, à sociabilidade do laço 

comunitário, ainda que de forma incompleta, simbólica e inconsciente. Essa sociabilidade, 

voltada para a plenitude da paz interior, da quase efetividade dos direitos humanos, é a busca 

constante que o sujeito desenvolve na luta contra a morte simbólica e contra a violência 

imaginária. 

 

Da pulsão de morte à pedagogia do imaginário e aos direitos humanos 

Ancorada na pulsão de morte, a violência-imagem pode fazer ressoar um "sentir com", 

"vibrar com", "emocionar-se", "comover-se", "encantar-se". Daí porque se entende que a 

violência-imagem está umbilicalmente relacionada às emoções passionais e aos enlaces 

simbólicos, que fazem emergir uma sociabilidade vinculante ao mundo das paixões, sejam elas 

positivas ou negativas do ponto de vistas das convenções sociais. Escreve Maffesoli: 

 

A emoção não pode ser reduzida unicamente à esfera do privado, mas é cada 

vez mais vivenciada coletivamente. Pode-se até mesmo de um ambiente 

afetuoso, no qual as penas e os prazeres são experimentados em comum. Sobre 

isso, basta fazer referência ao papel desempenhado pela televisão, quando de 

catástrofes, guerras, ou outros eventos sangrentos, para se convencer disso. 

(...) Em cada um desses casos, a televisão permite vibrar em comum. Chora-

se, ri-se, sapateia-se em uníssono, e assim, sem que se esteja realmente em 

presença dos outros, cria-se uma espécie de comunhão. (MAFFESOLI, 1995, 

pp. 76-7). 

  

Destarte, nota-se que as imagens midiáticas, inclusive a violência-imagem, permitem – 

imaginariamente – uma "religação" social: "vibra-se com" o outro. Quando efetivamente 

simbólicas, as imagens (de violência ou não) possuem, segundo Durand, a função potencial de 
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restaurador do equilíbrio psicossocial. Nesta perspectiva, coaduna-se com o conceito de pulsão 

de morte, ou seja, busca do reordenamento simbólico e do Nirvana interior. 

 Contudo, é preciso prudência em relação ao que aflora como busca potencial no campo 

simbólico e imaginário. Assim, as narrativas midiáticas podem divergir em dois eixos 

antagônicos. Por um lado, a violência-imagem pode refletir e despertar jogos imaginários 

através dos quais lutamos incessantemente contra a morte, o medo e os nossos desejos 

inconscientes. Por outro lado, a violência-imagem pode tornar-se banalizada, de forma que nada 

restará de polissemia simbólica, caindo em mera reprodução da violência simbólica. Neste 

sentido, corre-se o risco de incorrer-se em perigosa mutação: de simples violência-imagem para 

a espetacularização da violência; de mero imaginário sombrio para a transubstanciação da 

violência tecnorracionalista. Entendendo por violência tecnorracionalista, a violência estrutural 

e institucional da sociedade tecnocrática contemporânea (tecnoburocracia, morosidade e 

ineficiência dos serviços públicos, exclusão social, redes de manipulação político-midiática, 

desigualdades estruturais, etc.).  

Como consequências drásticas, teríamos a dissuasão do sujeito, que aos poucos vai 

abandonando certos referenciais de crenças, ideologias, convicções pessoais e sociopolíticas; a 

dissolução de suas  potencialidades psicossocias e de seus relacionamentos afetivos; e a diluição 

de seus desejos, expectativas, sensibilidade, criatividade, da imaginação       

 Para viabilizar a confluência promissora do sentir-se e do comunicar-se, necessário se 

faz promover uma criativa pedagogia do imaginário, cujo objetivo fundamental é, como afirma 

Bruno Duborgel (1983), desenvolver as capacidades do "homo symbolicus".  

 

O projeto de uma educação da imaginação poderia ser remetida à exigência 

geral de desenvolver - gradualmente, desde a Escola Maternal até a 

Universidade- as capacidades mesmas do 'homo symbolicus', a aprendizagem 

dos modos de conhecimento e da linguagem da imaginação simbólica. 

(DUBORGEL, 1983, p. 445).  

 

Isso implica a aprendizagem dos modos de conhecimento e da linguagem da 

imaginação simbólica. Tal aprendizagem dar-se-á não só nos espaços da escola, como em 

todos e quaisquer espaços onde possa haver comunicação e trocas culturais. Especialmente, 

no processo de comunicação dos mass media.  

Contudo, a concretização de uma pedagogia do imaginário – voltada para o sentir-se e 

para o comunicar-se – só seria possível se se buscasse um efetivo resgate da imaginação 

simbólica, da educação da imaginação, da ética da estética, da remitização de mitos e 
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símbolos. Será ético equilibrar a exibição e o fluxo televisivo de imagens de violência 

impactantes, fortes, contundentes. O impacto traumático aguça a curiosidade do olhar, mas 

pode agredir as retinas da imaginação e do equilíbrio psicossocial. Será ético, ainda, dosar a 

veiculação de imagens sanguinárias para não se correr o risco de banalização e de 

espetacularização da violência, cuja sequela psicossocial maior será a diluição da imaginação 

simbólica.   

O poder de criação, a atividade criadora, o desejo de criar, o olhar criativo. Este seria 

o terreno a ser cultivado por uma pedagogia do imaginário, cuja compreensão (e 

desenvolvimento) estaria a serviço do sujeito-desejante, do sujeito de direitos humanos. 

Afinal, apesar do eterno sentimento de impotência peculiar ao desejo, a plenitude parcial 

("vivência de satisfação" substitutiva e fracionada) e a autoafirmação do sujeito viabilizam-se 

através do poder de criação e de afirmação como ser humano.  

O resgate das forças do imaginário será possível, pois, a partir da compreensão em 

profundidade da relação olhar/desejo/imaginação. O fenômeno imaginário é, portanto, crucial 

para o estudo do sujeito-desejante: a finitude ou infinitude semântica de sua imaginação. 

Entretanto, uma pedagogia do imaginário não se constrói apenas através dos processos 

de democratização ideológica da educação. Não se limita à produção de conhecimentos e às 

trocas culturais. Mais que isso, uma requer uma transformação global nas formas de apreensão, 

compreensão e expressão simbólica do mundo humano, material e cósmico. Requer, enfim, 

que se permita e se incentive o nosso inalienável direito de sonhar (BACHELARD, 1970) e 

de ser afirmar como humano de direitos humanos. 

 É importante ressaltar que os direitos humanos não são um privilégio de determinados 

grupos sociais, sejam eles marginalizados ou privilegiados. Ao contrário, transitam por todos 

os segmentos sociais, portanto, valem para todos os partícipes da sociedade. São direitos além 

de fronteiras, que ultrapassam limites das nações e dos estados. Segundo Norberto Bobbio 

(2004), os direitos humanos são universais na medida em que é um ideal a ser alcançado por 

todos os povos e nações. Reside no campo da desejabilidade, pois remetem às coisas que 

desejamos individual ou socialmente, para o sujeito, sua família, sua comunidade, sua nação, 

seu mundo histórico. São fins que merecem ser perseguidos. Mas, apesar dessa desejabilidade, 

não foram totalmente reconhecidos e nem plenamente alcançados. 

Além de universais e não-absolutos, os direitos humanos são heterogêneos. Há 

pretensões diversas e até incompatíveis. As razões para sustentar certos direitos não valem para 

outros. Os direitos e seus fundamentos podem entrar em concorrência. Exemplo: o direito à 
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liberdade de expressão versus o direito de não ser escandalizado ou chocado (BOBBIO, 2004). 

Explicando melhor: o direito consagrado de livre manifestação do pensamento encontra um 

limite ético à medida que este não pode ser usado para fazer apologia à violência, à 

criminalidade, à ilegalidade. A liberdade de opinião – direito constitucional e universal – não 

pode transpor o limite educacional de não atingir crianças e adolescentes em face de imagens e 

conteúdos pornográficos, ou de cenas chocantes que possam constranger ou vilipendiar a 

dignidade da família, da comunidade, da raça, da religião ou dos valores culturais de um povo. 

Deve-se, assim, minimizar a importância excessiva conferida ao mundo da 

objetividade, das necessidades, da racionalidade. Caberá, no entanto, valorizar o mundo da 

subjetividade, do devaneio, das imagens e dos desejos da imaginação. Em relação à linguagem, 

por exemplo, Bachelard afirma: 

 

Precisamos procurar, pacientemente, a propósito de todas as palavras, os 

desejos de alteridade, os desejos de duplo sentido, os desejos de metáfora. De 

um modo mais geral, devemos recencear todos os desejos de abandonar aquilo 

que vemos e aquilo que dizemos, em favor daquilo que imaginamos. 

(BACHELARD, 1965, p. 10).  

 

Será necessário, destarte, valorizar uma visão holista ou holonômica, integrando, 

assim, o saber à realidade humana, a objetividade à subjetividade, o particular ao universal, 

sempre de forma pluralista e dialógica/analógica. (PAULA CARVALHO, 1990, p. 22).   

Inácio de Loyola, já no século XVI, manifestava preocupação em se fundar e se desenvolver 

uma educação da imaginação, através da cultuação às imagens simbólicas.  

Objetividade vazia dos signos, subjetividade redutora das alegorias, dogmatismo das 

ideias, sectarismo das práticas. Eis, pois, aquilo que uma pedagogia do imaginário rejeita com 

veemência. Uma pedagogia do imaginário cultiva a beleza e a amplitude estética das imagens 

e dos mitos; o valor ético e a força dos ritos e dos gestos; o mistério e a experiência inenarrável 

de simplesmente estar vivo, de sentir-se uns aos outros e de comunicar-se uns com os outros. 

 

Dizem que o que todos procuramos é um sentido para a  vida. Não penso que 

seja assim. Penso que o que estamos procurando é uma experiência de estar 

vivos, de modo que nossas experiências de vida, no plano puramente físico, 

tenham ressonância no interior de nosso ser e de nossa realidade mais íntimos, 

de modo que realmente sintamos o enlevo de estar vivos. (CAMPBELL, 1990, 

p. 5).  

 



 
X Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) 
Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

 
408 

 

É relevante observar que esse mistério proporcionado pela experiência de estar vivo e 

de comunicar-se remete à ideia maffesoliana de "ética da estética". Ou seja: Existe no interior 

da sociabilidade um modo de ser (ethos) no qual as esperiências compartilhadas com os outros 

(estar-junto), a estética (aisthesis), o sentir comum, tudo isso é fundamental ao "homo 

symbolicus". Tão fundamental, que ele se torna também um "homo estheticus". Assim, a 

pergunta de Maffesoli torna-se muito sugestiva: "...Depois do 'homo politicus' e do 'homo 

economicus', não nos confrontamos com o surgimento do 'homo estheticus'?"  (MAFFESOLI, 

1996, p. 42). 

 Essa "ética da estética" propicia o prazer, a delícia e o conflito de estar-junto e de 

integrar determinado grupo social ("tribos" urbanas). E "o fato de experimentar em comum 

suscita um valor, é vetor de criação". "A potência coletiva cria uma obra de arte: a vida social 

em seu todo, e em suas diversas modalidades. É, portanto, a partir de uma arte generalizada 

que se pode compreender a estética como faculdade de sentir em comum" (MAFFESOLI, 1996, 

p. 28). Neste sentido, a pedagogia do imaginário valoriza não só a experiência imagética, 

simbólica, como também estética e afetiva. Com efeito, busca-se conciliar o "homo 

symbolicus" ao "homo estheticus", bem como ao “humanae iura”.  

Mas, além dos equilíbrios vital e psicossocial, G. Durand afirma que o símbolo é 

também dinamizador de um equilíbrio antropológico (constituinte do humanismo e do 

ecumenismo da alma humana) e da teofania (domínio do "supremo valor"). Em suma: resgatar 

o poder da simbolização, a beleza da criação e a experiência da mitização do ser humano são, 

pois, o meio através do qual se tecerá uma sugestiva educação da imaginação, objetivo 

essencial de uma pedagogia do imaginário. 

Entretanto, como afirma Duborgel, importa, antes de tudo, preparar o educador para 

"ler" e para "esclarecer" as formas e as estratégias da iconoclastia no universo cotidiano das 

práticas escolares e comunicacionais. E essa tarefa é de "primeira urgência se é verdade que 

uma pedagogia da imaginação tem por desafio e por condição fundamental a modificação de 

certas características de nossa cultura" (DUBORGEL, 1983, 443). 

Mas a modificação da cultura, na perspectiva de uma educação da imaginação, 

necessita radical ruptura com as posturas positivistas e objetivistas que ainda prevalecem na 

sociedade contemporânea.  Necessário, assim, que as imagens simbólicas emergentes 

prevaleçam sobre as imagens saturadas e vigentes de violência simbólica. 

 Em suma: resgatar o poder da simbolização, cultivar a beleza da criação, valorizar a 

experiência da mitificação do ser humano e ressaltar o caráter humanitário do sujeito são, pois, 
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o meio através do qual se tecerá uma sugestiva educação da imaginação, objetivo essencial de 

uma pedagogia do imaginário e de uma afirmação dos direitos humanos. De acordo com 

Duborgel (1983), importa, antes de tudo, preparar o educador para "ler" e para "esclarecer" as 

formas e as estratégias da iconoclastia no universo cotidiano das práticas escolares e 

comunicacionais, vislumbrando uma formação cidadão e voltada para o respeito aos direitos 

humanos. E essa tarefa é de "primeira urgência se é verdade que uma pedagogia da imaginação 

tem por desafio e por condição fundamental a modificação de certas características de nossa 

cultura" (DUBORGEL, 1983, p. 443). Mas a modificação da cultura, na perspectiva de uma 

educação da imaginação, necessita radical ruptura com as posturas positivistas e objetivistas 

que ainda prevalecem na sociedade contemporânea. Necessário, assim, que as imagens 

simbólicas emergentes prevaleçam sobre as imagens saturadas vigentes – violência-imagem 

em suas múltiplas facetas. 
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Museus do século XXI: locais de cidadania ou ambientes sujeitos às velhas 

práticas legitimadoras de classe? O caso do Saint Louis Art Museum142 
 

Marina Roriz Rizzo Lousa da CUNHA143 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GOIÁS 

 

Resumo 

Criado no século XVIII, com a missão de ser repositório de conhecimento, visando educar as 

massas e refinar seus costumes, melhorar a sociedade e garantir a preservação da cultura de 

elite, o museu chega ao século XXI de maneira híbrida, se estruturando como um meio de 

comunicação de massa, local em que as práticas culturais passam a obedecer a lógica do 

mercado e da economia globalizada. Nesse sentido, reorganiza sua estrutura, para se adequar e 

sobreviver ao contexto contemporâneo, se tornando, à primeira vista um local mais 

democrático. Este trabalho analisa como essas práticas, aparentemente mais inclusivas e 

dialógicas estão sujeitas, no entanto às velhas práticas de legitimação de classe. Para 

desenvolver tal hipótese apresenta o caso do Saint Louis Art Museum.  

 

Palavras-chave: Pós-modernidade; museus; mercado; Saint Louis Art Museum. 

 

 

Museus contemporâneos como meios de comunicação de massa 

O museu é um invento nascido do entusiasmo das elites letradas do século XVIII. Criado 

inicialmente, com a missão planejada de ser repositório de conhecimento, visando educar as 

massas e refinar seus costumes, com o intuito de melhorar a sociedade e garantir a preservação 

da cultura de elite, o museu chega ao século XXI de maneira híbrida144, se estruturando como 

um meio de comunicação de massa, local em que as práticas culturais passam a obedecer a 

lógica do mercado e da economia globalizada. As mudanças nos museus contemporâneos são 

de diversas ordens e grandezas e estão diretamente ligadas as alterações econômicas, 

tecnológicas, demográficas, sociais e culturais que emergem com a dinâmica pós-moderna145. 

                                                 
142  Trabalho apresentado no GT 9 – Interfaces Comunicacionais do VIII Seminário de Mídia e Cultura – Faculdade 

de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 06 a 08 de dezembro de 2016. 
143 Doutoranda em Sociologia. Mestre em Sociologia. Professora Adjunta do curso de Comunicação Social – 

habilitação Publicidade e Propaganda. Universidade Federal de Goiás. E-mail: roriz.marina@gmail.com 
144 As instituições pós-modernas passam por hibridação, isto é, “processos socioculturais nos quais estruturas ou 

práticas discretas, que existiam de forma separada, se combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas” 

(CANCLINI, 2008, p. XIX). 
145 Para Featherstone (1995) a pós-modernidade, apesar de contar com o prefixo pós, querendo sugerir a mudança 

de uma época para outra ou a interrupção da modernidade, envolvendo a emergência de uma nova totalidade social, 

com seus princípios organizadores próprios e distintos, refere-se a um movimento em direção a uma era pós-

industrial, com novas formas de tecnologia e informação, que se tornam as bases fundamentais para a passagem 

de uma ordem social produtiva para uma reprodutiva. Um dominante cultural ou lógica cultural da terceira grande 

etapa do capitalismo, o capitalismo tardio, num período que induz um sentido de descontinuidade do tempo, de 

rompimento com a tradição, de sentimento de novidade e sensibilidade para com a natureza contingente, efêmera 

e fugaz do presente (FEATHERSTONE, 1995).  
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Os museus contemporâneos vêm se adequando a uma situação de redefinição de 

comportamentos, de configuração versátil, em que elementos como moda, comércio, 

rentabilidade, atração das massas, tem os convertidos em instrumentos adequados para um 

tribalismo cultural e um processo de secularização e reencantamento do mundo. Uma situação 

radicalmente diferente, paradoxal.  

Neste contexto espera-se que museus não mais sejam vistos como locais para que a elite 

aprecie seu patrimônio. A ordem é a democratização do espaço museológico. Para tanto, os 

museus mergulham na relação com o sistema de comunicação, com a profissionalização dos 

técnicos e profissionais atuantes e com novas possibilidades de olhar o próprio espaço como 

espaço de aprendizagem e não como algo distante, a ser venerado. Neste sentido, os ambientes 

museológicos passam a organizar atividades diversas, dinamizando-o com palestras, debates, 

filmes, cursos e “como parte de uma política de conscientização, com propósitos de educação 

não formal, com objetivos voltados para o desenvolvimento social” (BEMVENUTI, 2004, p. 

35), incorporando a noção de museu como instrumento de desenvolvimento e entendendo-o 

como uma instituição a serviço da sociedade, da qual é parte integrante e que possui nele mesmo 

os elementos que lhe permitem participar na formação da consciência das comunidades, a partir 

da situação de suas atividades em um quadro social histórico que permita esclarecer os 

problemas contemporâneos, ligando passado ao presente.  

Na visão de Canclini (2008), a partir da segunda metade do século XX a dinâmica da 

pós-modernidade levará a uma reorganização cultural do poder, que afeta não só o mundo dos 

museus, mas toda a sociedade, passando-se de uma concepção vertical e bipolar, para relações 

sociopolíticas descentralizadas e multideterminadas. Apesar das desigualdades na apropriação 

dos bens simbólicos e no acesso à inovação cultural ainda existir, a cultura não mais se encontra 

dividida em forma simples e polarizada, em dominadores e dominados, em impérios e nações 

dependentes. A situação contemporânea dos museus, por exemplo, passa a se concretizar numa 

universalidade de convicções e critérios e busca-se uma nova ordem de conceito e função 

sociocultural.  

Há, assim, para além da autoridade do âmbito institucional, o emergir de vozes 

individuais. “A autoridade e os privilégios devidos a um ser superior, antes a única propriedade, 

protegida com muito ciúme, da sociedade humana, recaíram sobre os produtos humanos, esses 

traços materiais da razão, inventividade e habilidades humanas” (BAUMAN, 2008, p. 78). Um 

processo de democratização da cultura, em que novas vozes e novos discursos emergem com 

poder de autoridade.  
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Neste tempo, museus, muitas vezes acusados de serem templos sacrossantos do 

patrimônio, mausoléus solenes e estáticos, se convertem em catedrais laicas. É o substituir dos 

templos religiosos dos anos passados, da participação pelas funções e ritos eclesiásticos pelo 

conservar e festejar dos objetos da arte e da ciência, das religiões pós-modernas. Museus se 

tornam mais acessíveis ao público, menos críticos e obscuros aos dogmas, ritos e funções 

propriamente religiosas, impulsionando uma nova geração de museus nos países ocidentais, 

incluindo o Japão. Instituições sedutoras e espetaculares, com a ascensão e autolegitimação 

protagonista do espectador (VARINE-BOHAN, 1976)  

Para tanto, os museus contemporâneos são convidados a ingressar em uma era em que 

precisam estar de acordo com o espetáculo, o imediato e as multidões. O fazer museológico vai 

gradativamente se tornando um encontro coletivo, um espaço reluzente, cada vez mais 

chamativo e moderno, que precisa ser capaz de atrair até mesmo pessoas que não desejam 

receber mais do que entretenimento e brilho. Uma cultura de consumo que convida museus as 

grandes montagens, a exposições excepcionais. 

Há, ainda, a necessidade de ritualização cultural dos patrimônios que se queira legitimar: 

é preciso apropriar-se deles e colocar em cena. O “patrimônio existe como força política na 

medida em que é teatralizado em comemorações, monumentos e museus” (CANCLINI, 2003, 

p. 162). Seus significados são inculcados, a partir de conteúdos expostos em celebrações, 

festividades, exposições e visitas a lugares místicos, de todo um sistema de rituais no qual se 

organiza, rememora e confirma a naturalidade da demarcação que fixa o patrimônio originário 

e legítimo. Ir a um museu, por exemplo, passa a ser sinônimo de frequentar eventos, exposições, 

atrações plenamente anunciadas na mídia. Uma situação sujeita a critérios de mediação e 

valores como iminência de consumo, de satisfação e lucro.  

No tempo presente, há a transformação das relações profissionais entre artistas, Estado, 

as classes e seus vínculos inovadores, e um posicionamento intermediário entre o Estado e o 

mercado. Como consequência a “socialização ou democratização da cultura foi realizada pelas 

indústrias culturais – em posse quase sempre de empresas privadas mais do que pela vontade 

cultural ou política dos produtores” (CANCLINI, 2003, p. 97). É o crescimento do 

neoliberalismo! Neste sentido, os setores culturais passam a serem geridos, cada vez mais, como 

empresas e o bem cultural entendido como mercadoria, favorecendo e promovendo o giro 

rápido e o menor intervalo de tempo entre o uso e o descarte, visando à reposição imediata dos 

produtos que não sejam mais lucrativos.   
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Observa-se, portanto, uma verdadeira submissão da atividade cultural aos padrões e 

critérios dos mercados de consumo, inclusive com a aceitação das condições de ingresso 

impostas a qualquer produto que aspire à categoria de bem de consumo: justificar-se em termos 

de seu valor de mercado atual. A linha que divide as atividades culturais bem-sucedidas 

daquelas nem tanto é traçada a partir da referência estatística em vendas, frequência e lucro das 

exposições.  

Marcas são agregadas ao valor das obras. Eventos aparecem como a fonte mais rica de 

valor agregado da cultura. “Quando se procura uma razão decisiva para os altos preços de um 

artista, é mais fácil encontrá-la no nome da galeria, no programa de televisão ou no jornal 

responsável por tirar o artista e sua obra das sombras para o brilho da publicidade do que em 

seus trabalhos” (BAUMAN, 2013, p. 104).  No âmbito dos museus essa submissão é sentida 

pela busca constante por grandes audiências para as exibições. Também se observa a 

rotatividade das coleções expostas e o uso de artistas de renome, como chamarizes, garotos-

propaganda das campanhas publicitárias. Museus assim parecem ter se tornado meios de 

comunicação de massa, como acredita Huyssen (1995).  

Dessa maneira, ao se transferir para a iniciativa privada amplos setores da produção, até 

então controlados pelo poder público, substitui-se o tipo de hegemonia, baseada na 

subordinação das diferentes classes à unificação nacionalista do Estado, por outro, no qual as 

empresas privadas aparecem como promotoras da cultura. Assim, ao subordinar a interação 

entre os agentes do campo artístico a uma vontade empresarial, diferente da cultura moderna 

que se realiza na autonomização, formado por agentes específicos de cada prática, como 

artistas, galerias, museus, críticos e públicos, tende-se a neutralizar o desenvolvimento 

autônomo no campo. “A posse simultânea por parte dessas empresas de grandes salas de 

exposição, espaços publicitários e críticos em cadeias de tevê e rádio, em revistas e outras 

instituições, permite-lhes programar ações culturais de vasta repercussão e alto custo, controlar 

os circuitos pelos quais serão veiculadas as críticas, e até certo ponto a decodificação que farão 

os diferentes públicos (CANCLINI, 2008, p. 93). Deixa-se para as indústrias culturais a 

responsabilidade da socialização ou democratização da cultura. Popular e culto são agora 

mediados por uma reorganização industrial, mercantil e espetacular dos processos simbólicos, 

levando a novas estratégias de ação. 

Em suma, o que é possível perceber é que não só a cultura, como também os museus na 

pós-modernidade têm clientes a seduzir, e não uma massa a ser esclarecida e dignificada. Uma 

sedução que não é tarefa que se completa, de forma única, mas uma atividade com fim em 
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aberto. “A função da cultura não é satisfazer necessidades existentes, mas criar outras – ao 

mesmo tempo que mantém as necessidades já entranhadas ou permanentemente irrealizadas” 

(BAUMAN, 2013, p. 21). Sua maior inquietação é evitar o sentimento de satisfação, 

neutralizando de maneira peculiar, a satisfação total, completa e definitiva. Cabe a cultura 

construir um espaço para que novas necessidades e fantasias sejam sempre inalcançáveis.  

Desta maneira, o capitalismo dá a cultura uma nova função e um modo de consumo 

inédito dos bens culturais, inclusive ao consumo dos bens museológicos. A cultura se 

transforma em propaganda (HEWISON, 1994), um elemento meramente instrumental, uma 

questão de “value for money”, em que a oposição entre a cultura e a sociedade industrial 

meramente desaparecem.  

 

“Have become a product that is consumed by customers, who are no longer 

moved, inspired, or challenged by what they see but encouraged to make 

marginal shifts in their discretionary spending, thus causing a revenue uplift 

in the leisure and tourism sector” (HEWISON, 1994, p. 30). 

 

Assim, considerando o ambiente do século XXI, é possível perceber que os museus 

contemporâneos parecem se encaixar numa proposta cada vez mais híbrida. O museu se torna 

um lugar híbrido em muitos sentidos. Em suas fontes de recursos, em seu modo de ser gerido, 

na suavização de fronteiras entre galerias de arte, centros culturais e museus, entre outros. Um 

lugar que chega ao século XXI propondo desafios às práticas museológicas tradicionais e 

exigindo que as instituições museológicas sejam capazes de contar histórias e apresentar ideias, 

“that are not so easily explained through collections” (SUCHY, 2004, p. 19). Sob esta ótica, 

“... the museum can no longer be described as a single institution with stable and well-drawn 

boundaries.” (HUYSSEN, 1995, p. 14). Pelo contrário. Estão a ser transformados de 

conservatórios aristocráticos em meios de massa, espetaculares e exuberantes. Estão a ser 

debatidas as mudanças de que necessita a instituição, marcada desde sua origem pelas 

estratégias mais elitistas, para rever sua posição na industrialização e na democratização da 

cultura (CANCLINI, 2008, p. 170). 

 

“My hypothesis would be that in the age of postmodern the museum has not 

simply been restored to a position of traditional cultural authority, as some 

critics would have it, but that it is currently undergoing a process of 

transformation that may signal, in its own small and specific way, the end of 

the traditional museum/modern dialetic. Put hyperbolically, the museum is no 

longer simply the guardian of treasures and artifacts from the past discreetly 

exhibited for the select group of experts and connoisseurs, no longer is its 
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position in the eye of the storm, nor do its walls provide a barrier agains the 

outside world. Banners and billboards on museum fronts indicate how close 

the museum has moved to the world of spectacle, of the popular fair and mass 

entertainment. The museum itself has been sucked into the maelstrom of 

modernization: museum shows are managed and advertised as major 

spectacles with calculable benefits for sponsors, organizers, and city budgets, 

and the claim to fame of any major metropolis will depend considerably on 

the attractiveness of its museal sites. (…) The long-standing but often hidden 

intimacy between culture and capital is becoming even more visible, not to 

say blatant, and, as Jürgen Habermas has observed, a new intimacy has 

developed in recent years between culture and politics, realms which a now 

obsolete cold war ideology went to great contortions to keep apart” 

(HUYSSEN, 1995, p. 21).  

 

Nesta perspectiva, o modelo museológico deixa de se caracterizar como um bastião de 

alta cultura para se tornar o que Huyssen (1995, p. 18) considera “the new kingpin of the culture 

industry”. “Os museus, como meios de comunicação de massa, podem desempenhar um papel 

significativo na democratização da cultura e na mudança do conceito de cultura” (CANCLINI, 

2008, p. 169). E nesse sentido, ganham visuais diversos, procurando se adequar as expectativas 

flutuantes da audiência. “Spectators in ever larger numbers seem to be looking for empathic 

experiences, instant illuminations, stellar events, and blockbuster shows rather than serious 

and meticulous appropriation of cultural knowledge” (HUYSSEN, 1995, p. 14). Neste sentido, 

“Os museus são analisados como parte de um processo de transformação de sociedades 

modernas, em que diversas práticas culturais passaram a obedecer a lógica do mercado em uma 

economia que se tornou globalizada” (SANTOS, 2014, p. 62). 

Essa mudança implicará em transformações positivas, dentre elas o cruzamento das 

barreiras entre arte e a vida cotidiana, o declínio das paredes dos museus, a democratização da 

instituição, pelo menos em termos de acessibilidade, e o transformar dos museus de fortalezas 

designadas para alguns, em meios de massa, de tesouros em objetos consagrados direcionados 

a um público cada vez maior. Há também o processo de inclusão social, em que a autonomia 

da estética e a objetividade científica são questionadas. “… this new museum politics also 

decapitates traditional strategies that safeguarded the exclusionary and elite nature of the 

museum” (HUYSSEN, 1995, p. 22).  

Dessa forma, pensa Huyssen (1995) um aspecto que não mais se adequa ao cenário 

museológico contemporâneo é o de museus como locais de exclusão, “as temple for the muses” 

(HUYSSEN, 1995, p. 15). No seu lugar se instala um “hybrid space, somewhere between public 

fair and department store” (HUYSSEN, 1995, p. 15). “De lugar de preservação da cultura de 
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elite, os museus passaram a ser um meio de comunicação de massa, atendendo as expectativas 

de um público ávido por novas experiências” (SANTOS, 2014, p. 62).  

 

Museus da contemporaneidade: locais em que a cidadania realmente acontece?  

 Como visto no item anterior, as transformações econômicas, sociais, culturais e políticas 

advindas com a pós-modernidade, alterarão em muitos aspectos o modo como os museus são 

concebidos na atualidade. Como visto, eles se revestirão de uma nova roupagem, que os adapta 

a ótica de mercado, os tornando muito próximos de meios de comunicação de massa, onde, 

aparentemente, novas vozes emergem com poder de autoridade. De um instrumento feito de e 

para a elite, os museus do século XXI movem-se na direção das grandes audiências. A questão, 

no entanto, é, diante deste processo de democratização do acesso e do emergir de novas vozes 

com poder de autoridade, estamos vivendo um momento de modificação do instrumento 

museológico, de um modelo elitista em um exemplar de aspiração democrática e transparente?  

A resposta pode ser, nem todos acreditam nisto.  “Para Néstor García Canclini, os 

modernos não superam o modelo elitista herdado do século XIX como esperavam e propagam” 

(OLIVEIRA, 2010, p. 21). Já Bennett (1995) acredita que os museus se caracterizam como 

técnicas de regulação e auto-regulação de comportamentos, de grandes populações, sujeitas a 

novas formas de gerenciamento social. “The practices of the museum served to drive a wedge 

between the publics it attracted and that recalcitrante portion of the population whose manners 

remained those of the taverna and the fair” (BENNETT, 1995, p. 99). São mecanismos de 

transformação de multidões em públicos ordenados, e idealmente auto-regulamentados, 

reformadores de maneiras públicas. E mesmo se afirmando gratuitos e para todos, estabelecem 

seu próprio padrão de discriminação e exclusão. “In this way, through offering a space of 

supervised conformity, the museum offered a context in which new forms of behaviour might, 

in being internalized, become self-acting imperatives” (BENNETT, 1995, p. 100).  

Museus atuam, assim, inspirados por uma aspiração democrática, transparente, sem 

demonstrar seu olhar controlador. Agem como agentes que estabelecem e policiam as normas 

de conduta pública, instrumentos cívicos de educação, com função normalizadora para crenças 

e para instrumentos de regulação de comportamentos. Para Foucault (1999) a norma, seu poder, 

está em sua habilidade tanto de dar sinais de filiação a um corpo social homogêneo quanto ser 

capaz de desempenhar papéis de classificação, de hierarquização e de distribuição de lugares. 

“Em certo sentido, o poder de regulamentação obriga a homogeneidade, mas individualiza, 
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permitindo medir os desvios, determinar os níveis, fixar as especialidades e tornar úteis as 

diferenças, ajustando-as umas às outras” (FOUCAULT, 1999, p. 152-3).  

E nessa direção vale ressaltar que mesmo havendo, no século XXI, uma maior pressão 

por uma efetiva democratização do acesso de grupos minoritários, o museu cria impedimentos 

para que isso se realize efetivamente. Para analisar melhor a questão, os dados coletados no 

Saint Louis Art Museum146 (SLAM), podem ajudar.   

Desde sua inauguração, há 136 anos, diversas ações posicionam o Saint Louis Art 

Museum como um tesouro cultural da cidade e região. “We are the city treasure, the Saint Louis 

Art Museum” (ENTREVISTADO P). A escolha de sua localização num ponto privilegiado da 

cidade, no meio do Forest Park, considerado o parque da cidade, “You have your neighboorhood 

park, I live in another park, that’s my park, but this is the city’s park. Where if you live far in 

the county or downtown, north, south, doesn’t matter! Forest Park is the city’s park. There is 

so much here. It’s free! And wonderful” (ENTREVISTADO P), no topo da Art Hill, o elevado 

central do parque, e a arquitetura do prédio, da Feira de 1904, elemento icônico e imponente, 

presente em todos os guias e referenciais turísticos da cidade, “You know the building itself is 

iconic. Anytime you see an advertisement about things to do in Saint Louis, there is the 

building” (ENTREVISTADO M), reforçam tal percepção. Também avigoram a imagem, a 

gratuidade das entradas para visitar a coleção principal, “This museum has Always been open 

free to the public” (ENTREVISTADO K) e os dizeres na fachada, “Dedicated to art and free 

to all”.  

A coleção, com peças tão precisamente escolhidas ao longo dos anos, também ajuda a 

reforçar essa percepção, “... the police of the management has been to acquire only works of 

superlative merit to the end that the collections should be throughly representative of the art of 

various countries and historic periods” (BENJAMIN, 2004, p. 10), tanto na região quanto no 

país, posicionando o Slam como uma instituição vencedora. “Today the quality and breadth of 

the Museum’s collection secure for it a place among the very best institutions of its kind” 

(SLAM, 2016). Um exemplo de sucesso, que delineia a instituição como instrumento de 

orgulho cívico, “They are civic proud of having it in their community” (ENTREVISTADO K), 

                                                 
146 O Saint Louis Art Museum é um museu de arte, localizado em Saint Louis, Missouri, Estados Unidos. Foi 

fundado no fim do século XIX, pela elite local. Hoje é considerado um dos principais museus de arte do país. 

Possui pinturas, esculturas, objetos culturais e peças antigas de toda parte do mundo. Seu público visitante é de 

cerca de meio milhão de pessoas, por ano. As entradas para visitas a coleção principal são gratuitas. Boa parte da 

renda do museu é provinda de uma taxa cultural paga por todos os moradores do distrito da cidade de Saint Louis 

e do condado. Maiores informações podem ser acessadas em www.slam.org.br.  

http://www.slam.org.br/
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“…one of the key civic institutions, not only for Saint Louis but of the region” 

(ENTREVISTADO J), que reforça o espírito de comunidade, “Yes, so the people here are very 

passionate about the city and they want it, to see it succeed” (ENTREVISTADO N) e o 

sentimento de que é possível ter em Saint Louis os melhores modelos mundiais, “They were 

looking at models from the whole world. (...) So this is this hole idea of improvement” 

(ENTREVISTADO J), que fazem da cidade um local privilegiado, “When you think about what 

makes Saint Louis great, this art museum is right there, on the top of the list” 

(ENTREVISTADO P). 

Situações que para além do posicionamento como tesouro cultural, reforçam a posição 

de prestígio, de credibilidade e a função do Saint Louis Art Museum na sociedade em que está 

inserido: dá a instituição papel organizativo, fazendo-a atuar aos moldes dos intelectuais, 

agentes da classe dominante, “comprometidos em elaborar e difundir a visão de mundo a ser 

universalizada, com vistas a transformar os sentimentos espontâneos das massas, conferindo 

aos mesmos uma direção crítica e consciente” (DEL ROIO, 2005, p. 172). 

Uma visão de mundo, que para além de considerar o museu e suas obras como tesouro 

cultural, avigora no senso comum a impressão de que o Saint Louis Art Museum é um espaço 

democrático. “We really think the museum is for everyone. (…) Remining people that this is 

their museum, reminding people that’s is free” (ENTREVISTADO J). Para corroborar tal 

pensamento, a taxa ZMD e seu pagamento por todos os cidadãos da região, atua como 

instrumento que diretamente reforça essa percepção. “… That’s a direct support from 

individual’s tax payers, through it, there is a transmission method. But it was not something 

that was established by the city or by the count or by the state. It was established by the people, 

so it’s very democratic in that way. What is quite wonderful” (ENTREVISTADO J)! Um 

espaço que se diz democrático, mas que na prática, em seu cotidiano, recebe visitas de um perfil 

de público bem específico. “So, we’re reaching 70% of only 30% of the audience. Does it make 

sense? 30% of the people huffily don’t have a degree but 70% of our people have a 4-year 

degree” (ENTREVISTADO K). E porque isso acontece? “I think, the perception people have 

that we are not for them” (ENTREVISTADO P). “I don’t, I think it’s very difficult to get 

visitors to come to something that they don’t see theirselves a part of (ENTREVISTADO K).  

Um tesouro cultural, democrático, que se faz presente na vida do cidadão da região, 

“this museum has been here for a 136 years, so for many people that grow up here, or moved 

here, this is an important part of their life” (ENTREVISTADO N), que tem sua confiança “... 

they also saw us as being trustworthy and a lot of people had a good deal of pride in the fact 
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that that was their art museum and were very well known in the country (ENTREVISTADO 

M), legitimidade,  “I think that this museum had a big campaign to build the new building and 

raised a 160 million dollars, which was the most ever given to any cultural institution in Saint 

Louis” (ENTREVISTADO N) e que atua, no cotidiano, convidando a região para alguma forma 

de envolvimento institucional, seja através das visitas as exposições e as obras, “So we kind of 

work really hard to build that, kind of incentive a lot of other programs like classes, the lecture 

programs, the exhibitions” (ENTREVISTADO L) ou mesmo eventos, como o Slam 

Underground, “on last Friday of every month we have an event called Slam Underground” 

(ENTREVISTADO M), por parcerias com escolas, “We think the school groups are really 

importants, because you can make so many connections”(ENTREVISTADO L), por meio de 

vínculos com a instituição, tanto via doações em dinheiro e em obras ou programas de 

fidelidade, “We have memberships that starts at 65 and goes all the way to a hundred 

thousand” (ENTREVISTADO L), quanto por projetos educativos, “many of them are a long 

standing program” (ENTREVISTADO L), ou mesmo pela presença constante em veículos de 

comunicação e redes sociais “We use the press (…) when you can get the press’s attention it’s 

a wonderful thing” (ENTREVISTADO M). “…We need to make ourselves relevant for what 

we’re doing” (ENTREVISTADO Q). 

É nessa presença, tão naturalizada das práticas cotidianas, que para além da imagem de 

tesouro cultural democrático, a instituição se posiciona como uma representação da cidade, 

“We’re part of the city for them” (ENTREVISTADO N). Uma postura que ensina aos 

frequentadores do Saint Louis Art Museum e também aqueles que não o frequentam, suas 

crenças, o valor das mesmas e a noção de que devem apoiá-las, mesmo que seja para que outros 

tenham a oportunidade. “You’re also supporting this civic treasure which we use a lot, because 

we are free. And you know, you’re also supporting anybody coming here. See that school group, 

they’re coming here for free too” (ENTREVISTADO L).  

Uma ideologia que não se limita ao ambiente cultural e ideológico. Atua também no 

âmbito econômico, educando e preparando a mão de obra, da maneira como esta precisa ser 

qualificada, segundo a visão das empresas patrocinadoras. “Preparing the next generation of 

workers” (ENTREVISTADO L), isto é, atendendo as demandas sociais, “In the USA there is a 

lot of energy in that area right now, but a lot of people are doing, science, technology, 

engineering, art and math are kind of core subjects” (ENTREVISTADO Q) e direcionando-as 

para os valores que a visão dominante acredita serem relevantes para o futuro. “So, I think there 
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is something of thinking ahead that needs to happen, we need to be prepare for what future, 

what current and future learners will need from a museum” (ENTREVISTADO Q).  

E nessa direção o departamento educativo mais do que apenas apresentar uma 

concepção geral de vida, prepara e divulga um programa político reconhecido como uma 

expressão das necessidades vitais da comunidade. São projetos de curta e longa duração, 

consolidados, direcionados a perfis de públicos específicos e estruturados para estabelecer 

experiências tão favoráveis, que se tenha vontade de voltar. “The challenge is to get them to 

come back. Right? You get them here once, and you give them a great experience and hopefully 

than you can taste them to come back” (ENTREVISTADO Q) Também são constituídos para 

tornar a arte um elemento cada vez mais relevante e significativo, para uma maior audiência. 

“... but it’s how to make the art relevant and meaningful to more people, right?” 

(ENTREVISTADO Q). Um verdadeiro trabalho de penetração cultural, de permeação de ideias, 

que estabelece uma nova cultura, transformando-a em senso comum.  

 
Criar uma nova cultura não significa apenas fazer individualmente 

descobertas originais, significa também, e sobretudo, difundir criticamente 

verdades já descobertas, socializá-las por assim dizer, e, portanto, transformá-

las em base de ações vitais, um elemento de coordenação e de ordem 

intelectual e moral (GRAMSCI, 1999, p. 96). 

 

A partir de todas as práticas listadas aqui, o Slam constrói e reforça, ao longo dos anos, 

o consenso sobre o que a instituição representa para a cidade. “That’s the place you love” 

(ENTREVISTADO L). Como diria Gramsci (2000) “educa o consenso”. Define e justifica o 

indivíduo, ensina a pensar de certa maneira e não de outra, indica os valores que devem 

compartilhar, as aspirações permitidas e as fobias imprescindíveis. Robustece a opinião pública 

e a utiliza como estratégia para fortalecimento da ideologia que defende.  

No caso específico do Slam é assim que as ideias da elite dominante, principal 

mantenedora da instituição, são disseminadas na região. As obras de arte chanceladas pela 

instituição e apoiadas pela alta elite do condado são valorizadas como tesouros. O museu é tido 

como um templo, que guarda relíquias de vários países, de diversos séculos, reforçando, a 

distinção entre as classes, entre alta cultura e cultura de massa, apesar de se apresentar como 

uma instituição democrática. Porém, essa ideologia vem nos últimos anos, principalmente a 

partir da década de 1980, passando por uma adaptação as novas condições impostas pela 

contemporaneidade. Neste sentido, a instituição, gradativamente, vem procurando ampliar seus 
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horizontes, angariar novos frequentadores, que não somente entre aqueles das classes sociais 

mais altas.  

A instituição sente a necessidade de diversificar sua audiência para que possa se 

fortalecer, para que seja possível encontrar novos financiadores para o projeto no futuro. “We 

can no longer rely on the older, wealthy, well educated, white patriot to support the museum. 

We still want them but we’ve got to add to that pot. And adding to that pot means looking 

beyond that core audience (ENTREVISTADO K).  

Tem feito isso a partir de instrumentos que assegurem as condições necessárias para 

ampliar a educação pelo consenso, e assim, conseguir “adequar a civilização e a moralidade das 

mais amplas massas populares às necessidades do desenvolvimento continuado do aparelho 

econômico de produção” (GRAMSCI, 1968, p. 91). E, nesse sentido, o Saint Louis Art Museum 

vem elaborando há algum tempo, um plano estratégico para os próximos cinco anos. Seu 

objetivo: se adequar ao ambiente da contemporaneidade e levar a proposta ideológica para um 

perfil diversificado de audiência. Um plano que envolve “… It’s like we need to add to that pot, 

we need millennials, we need kids, we need African Americans, we need people with high school 

diplomas and those who don’t have PhD’s. so, I think it’s more at diversifying and broading at 

the same time, who your visitor is” (ENTREVISTADO K) e que tem como meta “… trying to 

find the right audience, and the right content to push to them” (ENTREVISTADO M). Um 

planejamento que implica reestruturar barreiras reais e percebidas, “So, yes, there are barriers 

to cross” (ENTREVISTADO K), minimizar a imagem como instituição exclusivista e 

aristocrata e reforçar a percepção democrática. “So what could museums do to become more 

inclusive (ENTREVISTADO K)?  

 Traduzindo, tem-se que o Saint Louis Art Museum precisa angariar novos seguidores 

para sua proposta, transformar os sentimentos espontâneos da massa, conferindo-os uma 

direção crítica e consciente e assim, assegurar, a reprodução do sistema e sua própria 

sobrevivência.  

Se tomarmos como referência Pareto (1966) podemos entender melhor este 

movimento147. Para o autor, existem apenas dois meios pelos quais se define se uma elite 

dirigente será renovada ou substituída: o primeiro é pela condição aberta do grupo dominante, 

isto é, se esta aceita e incorpora novos membros, aqueles mais proeminentes entre a não elite. 

O segundo, é caracterizado pelo oposto, uma elite fechada, não aberta a renovações, que exclui 

                                                 
147 Esse movimento é conhecido como Teoria da Circulação das Elites.  
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todos aqueles que não fazem parte do grupo dominante. Uma consequência da postura fechada 

seria o descontentamento entre aqueles indivíduos mais capacitados das camadas inferiores, 

que poderiam liderar a não elite em uma revolta, tendo por objetivo tomar o poder. 

 

Quando a circulação cessa, ou se torna demasiado lenta, o que se observa é 

uma degeneração da elite. Ela passa a concentrar elementos de qualidade 

inferior, ao mesmo tempo que, abaixo dela, nas camadas inferiores, ocorre um 

acúmulo de indivíduos de traço superior. Conforma-se, assim, um quadro 

sério de perturbação e crise, propicio a derrubada violenta da elite governante, 

à sua substituição por via de uma revolução (GRYNSZPAN, 1996, p. 36).  

 

Desta forma, uma elite aberta é propensa a se perpetuar no poder, tendo capacidade para 

se renovar a partir de membros capacitados, gerando estabilidade política.  

 

 Esse comportamento passa para a não elite a imagem que que os merecedores 

terão sua capacidade percebida e recompensada. No entanto se adotar a atitude 

contraria, a elite estará fadada ao fracasso e eliminação, pois as massas não 

aceitarão sua condição de subalternos se não tiverem em mente a possibilidade 

de se tornarem superiores, e aqueles indivíduos que se considerarem 

merecedores (...) se revoltarão e instigarão o povo a fazer uma revolução 

(SCHMÖKEL, MIRANDA e COLVERO, 2014, p. 6). 

 

Assim, a elite de Saint Louis, mantenedora do museu, parece se caracterizar como 

aberta. Ao agir de tal modo, para além de assegurar sua manutenção no poder e de seus valores 

e crenças, a atitude colabora para o ingresso de novas fontes de renda, visando a 

sustentabilidade do projeto ideológico no futuro, além de contribuir para minimizar 

divergências entre as elites branca e negra, dando continuidade ao “pacto de harmonia” 

estabelecido na cidade. O poder da elite, portanto, se reproduz. Os indivíduos admitidos na elite, 

diluir-se-ão na organização. A massa, a cidade de Saint Louis, caberá participar da constituição 

do poder, legitimando a vontade da elite (MOSCA, 1982). 

Interessante ressaltar, no entanto, que esse movimento de buscar novas audiências, não 

implica na aceitação e absorção de valores de culturas minoritárias. Angariar novas audiências 

para o financiamento do projeto, sim. Fazer com que estas minorias, sua cultura e sua crença 

sejam representadas, não. Isso ainda parece ser uma realidade muito distante.  
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Considerações finais 

 A partir do caso exposto é possível perceber que mesmo diante das transformações pelas 

quais os museus passaram no último século, ajustando-se a uma lógica aparentemente mais 

democrática, as instituições museológicas continuam a atuar a partir dos velhos modelos 

elitistas do passado, visando essencialmente a dominação ideológica e a hegemonia de classe. 

A grande diferença, do modelo anterior está na estrutura original que se estabelece. No contexto 

de hipermercantilização em que vivemos, a construção da hegemonia se dá baseada numa 

democratização mercantil, em que a participação nas atividades culturais é mediada pelo poder 

aquisitivo, pelo financiamento. Com o enfraquecimento do estatismo e também da elite, que 

não conseguem mais sustentar sozinhos os aparelhos privados de hegemonia, o mercado 

emergirá como o instrumento que favorecerá o acesso aos bens, inclusive os culturais. Dará-lhe 

roupagem contemporânea, adequada a sua lógica. Reformulará seus conceitos e divulgará um 

senso democrático. Uma aparente abertura para que todos façam parte. 

Essa abertura democrática, no entanto, tem sentido próprio. Trata-se tão somente de um 

mecanismo para que a classe dominante consiga o financiamento de sua proposta dentro da 

conjuntura atual e não perca o controle sobre os processos ideológicos-culturais, assegurando a 

manutenção de seu poder.   

Desta forma, os modelos contemporâneos de museus estudados parecem não superarem 

os modelos elitistas herdados do século XIX. Podem ser consideradas versões melhoradas, com 

evolução limitada do que tivemos até então. No ponto, calha observar que, ao que tudo indica, 

essa “evolução” não está ligada a uma verdadeira vontade ou intenção de mudança, mas tão 

somente à necessidade de adequação à uma nova ordem. Ao que parece, são mais do mesmo. 

Papéis e funções radicalmente novos? Os dados sugerem que não. Afinal, os responsáveis pela 

implementação da cultura, nos dois casos estudados, ainda são os mesmos portadores de 

interesses e valores de outrora. E estes, definitivamente, não estão ligados a emancipação 

humana.  
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Resumo 

O trabalho tem como proposta esclarecer as questões acerca do consumo e os desafios que 

envolvem a indústria midiática e a sua relação com o Estado pela perspectiva do mercado, do 

consumo e da própria mídia. Também busca entender como a mídia influencia indivíduos, 

ressignificando comportamentos e redefinindo identidades, em um sociedade cada vez mais 

refém do imediatismo e do consumismo.  

 

Palavras-chave: Consumo; Cidadania; Estado; Mercado; Mídia. 

 

 

Introdução 

O Estado retroalimenta a indústria midiática no momento em que direciona, de maneira 

unilateral, autopromocional, desproporcional e sem nenhum critério minimamente plausível, 

recursos que poderiam beneficiar cidadãos carentes de serviços públicos de qualidade 

essenciais à sobrevivência. 

Por esta perspectiva, qual seria o sentido de se “gastar” dinheiro público em propaganda 

institucional, um tipo de autopromoção governamental, enquanto as esferas públicas de poder 

se deterioram? E até que ponto isso poderia, de alguma maneira, comprometer a Liberdade a 

Igualdade e a própria Democracia?  

Para melhor entendermos como Estado, Mídia, Consumo e Privado se inter-relacionam, 

Tuzzo (2014) nos leva a refletir sobre os aspectos que envolvem a mídia e a cidadania no 

momento em que, “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.” (TUZZO, p.176). 

Tondato (2011), por sua vez, corrobora afirmando que, “participar a sociedade midiática e ser 

consumidor de bens e serviços transformam-se em atividades culturais, naturalizando demandas 

hegemônicas, inserindo o indivíduo-sujeito na cidadania.” (TONDATO, p. 172)  

                                                 
148  Trabalho apresentado no GT4 – Mídia, Cidadania e Direitos Humanos do X Seminário de Mídia e Cidadania 

(SEMIC) – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 06 a 08 de dezembro de 

2016. 
149 Mestrando do Programa do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Faculdade de Informação e 

Comunicação da Universidade Federal de Goiás – FIC/UFG. 
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Ainda, no que se refere aos investimentos em mídia e publicidade promovidos pelo 

Estado, o que distinguiria o bem público do bem privado considerando o fato de que concessões 

de televisão e rádio são públicas? Signates (2011) procura esclarecer essa inquietação relevando 

que, “as mídias servem a dois senhores: os anunciantes, entre os quais, no Brasil, desponta com 

primazia a instituição do Estado; e a audiência ou os públicos conectados.” (SIGNATES, p. 86) 

O quadro abaixo, que ranqueia os 15 maiores anunciantes de governos, das esferas 

municipais, estaduais e federais, ilustra bem este ecossistema de interesses quando nos 

referimos à “prioridade” de investimentos: juntos, Ministério da Educação, Ministério da Saúde 

e Ministério do Desenvolvimento Social de Combate à Fome, consumiram dos cofres públicos 

em 2015, somente em mídia, quase 500 milhões de reais. 

 

15 maiores anunciantes governo 

Posição Anunciante 2015 (R$) 

1 Ministério da Educação  399.093.000 

2 Ministério da Saúde 75.939.000 

3 Governo Federal* 51.052.000 

4 Governo do Estado de São Paulo 49.936.000 

5 Ministério da Defesa 44.312.000 

6 Prefeitura Municipal de São Paulo 33.055.000 

7 Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro 31.959.000 

8 Marinha 30.465.000 

9 Governo do Estado da Bahia 25.495.000 

10 Ministério da Cultura 19.529.000 

11 Prefeitura Municipal de Salvador 18.275.000 

12 Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 16.930.000 

13 Governo do Estado de Minas Gerais 15.631.000 

14 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 12.949.000 

15 Governo do Estado do Ceará 12.455.000 

 
Fonte: Especial Meio&Mensagem “Agências e Anunciantes” de 30 de Maio de 2016 - Media Compass com base 

nos dados da Kantar Ibope Media- Monitor Evolution. *Campanhas sem assinatura Ministérios.  
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Mesmo que uma parte destes recursos fossem destinados à comunicação de utilidade 

pública, com o único objetivo de informar, exemplo das campanhas de Vacinação Infantil e de 

Matrículas do Ensino Fundamental, da maior parte do montante financeiro restante, quanto 

equivaleria em recursos financeiros, produtos e serviços recorrentemente escassos em 

determinadas esferas públicas, como por exemplo, unidades de soros fisiológicos, leitos de 

U.T.I, livros didáticos, carteiras escolares e cestas básicas? 

Tudo isso é altamente simbólico e só deixa ainda mais claro que o Estado se apropria 

de recursos públicos objetivando interesses próprios pautados pela publicidade e pela mídia, no 

sentido de construir um padrão ideológico no imaginário dos cidadãos, um ideal de vida que 

pode ser comprado. Isso se torna evidente por Bourdieu (1999) quando afirma que, 

 

As diferenças propriamente econômicas são duplicadas pelas distinções 

simbólicas na maneira de usufruir estes bens, ou melhor, através do consumo, 

e mais, através do consumo simbólico (ou ostentatório) que transmuta os bens 

em signos. (BOURDIEU, 1999, p. 16) 

 

A informação, no que se refere a publicidade estatal, acaba por se tornar um substrato 

da mídia em função de uma autopromoção ideológica carregada de simbolismos metafóricos 

comuns da publicidade das empresas de iniciativa privada. 

Por esta ótica, de como o Estado se reconhece no Mercado pelo viés da indústria 

consumista e midiática, Sodré (2009) chama a atenção sobre este assunto e também pela 

perspectiva de como o próprio Mercado se enxerga, inserido nessa relação com o Estado e com 

o cidadão comum, afirmando que, “na mídia, orquestrada pelo mercado pode funcionar como 

substituto compensatório do vazio político.” (SODRÉ, p. 74). Complementarmente a isso, 

Canclini (2015) faz a seguinte reflexão: “ao consumir também se pensa, se escolhe e reelabora 

o sentido social (...) devemos nos perguntar se ao consumir não estamos fazendo algo que 

sustenta, nutre e, até certo ponto, constitui uma nova maneira de ser cidadãos.” (CANCLINI, 

p. 43) 

 

O Poder da Mídia 

Se os indivíduos, “empurrados” pelo “rolo compressor” midiático, que cria, conforme 

nos apresenta Wolf (2009), “pseudo-individualidades, o desejo, que condiciona a ativação do 

impulso existencialista do ser humano”, para Tondato (2011), “está ligado essencialmente ao 

fato dos consumidores já saberem o que querem, de uma ação econômica (pública) fora do 
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mercado, antes que seus desejos sejam formados”. A mídia, orquestrada pelo mercado, por sua 

vez, leva os indivíduos a ressignificarem a sua própria noção de realidade.   

 O quadro abaixo demonstra bem o quão forte é a indústria midiática. Apenas o Governo 

Federal, excluindo neste caso os investimentos oriundos da iniciativa privada, destinou em 2015 

próximo a 1,9 bilhões de reais em mídia. Deste total 66% foram aplicados somente no meio 

TV. Este é o atual cenário de como a televisão ainda ocupa uma posição “cristalizada” em todos 

os sentidos. Medeiros (2011) procura evidenciar a razão pela qual a TV, não só pelos aspectos 

econômico-financeiro, mas principalmente, meio detentor de um status midiático que o coloca 

como líder em todos os aspectos, é ainda um dispositivo de enorme penetração do ponto de 

vista do consumo e de audiência: “A televisão fascina os receptores porque “joga” com certas 

necessidades (conscientes/inconscientes) da audiência.” (MEDEIROS, p. 44)  

   

O Consumismo Existencial Pela Perspectiva da Educação e Saúde  

A Mídia, e sobretudo o consumismo, legitimado por uma nova conceituação de 

cidadania, ousando até dizer, como a “Cidadania das Coisas”, é pautada pelo excesso de 

estímulos e, especialmente no Brasil, contrabalanceado pelo baixo poder de criticidade dos 

cidadãos. O mercado, por sua vez, acaba por ocupar as lacunas em aberto deixadas pelo próprio 

Estado e se encarrega de ofertar aos cidadãos, obviamente cobrando “um preço” por isso, os 

benefícios que deveriam ser originalmente um bem constituído, de uma cidadania plena em sua 

naturalidade. E conforme nos sugere Bauman (2008), “a sociedade de consumo consegue tornar 

permanente a insatisfação”, validando desta forma uma nova noção de cidadania. Se o Estado 

não fornece, que se busque então pelas vias privadas. Pelas vias do consumo.   

 Imaginemos o exemplo da Educação. Embora seja constitucionalmente um direito de 

todos, de acordo com Marshall (1967), “um pré-requisito necessário da liberdade civil”, 

independentemente da estatura social ou econômica em que se encontrem os indivíduos, o 

Estado, como provedor desse sistema, acaba por deixar em aberto uma lacuna para que a 

iniciativa privada naturalmente se acomode.  

O contraste entre público e privado, no caso da Educação, acentua-se na medida em que 

o cidadão, aquele que economicamente pode se dar ao luxo de escolher e contratar a educação 

privada, quase que de forma automática, acaba por excluir, por conveniência, a opção da 

educação pública. É como se, pragmaticamente, não houvesse nem mesmo uma avaliação 

comparativa prévia entre um e outro. A educação pública já nasce excluída. Ela não é 
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considerada como uma possibilidade porque já vem carregada de deméritos que a colocam em 

segundo plano, quando não menos, completamente fora de questão.  

A partir do momento em que Marshall (1967) afirma que, “a classe social (...) é um 

sistema de desigualdade”, sob a perspectiva do consumo poderíamos supor, de forma análoga, 

principalmente no Brasil, que a Educação também é um sistema de desigualdade. Ou seja, para 

que se desenhe um futuro de autossuficiência e independência do Estado, a educação, assim 

como ilustrado nas metáforas já citadas, necessita ser comprada. 

Sob esta ótica proliferam por todo o país escolas privadas de ensino básico, médio e 

superior. Nesta esfera, o ensino privado ainda é inacessível para os menos favorecidos 

economicamente e que ainda encontram no ensino público a sua única alternativa viável de 

acesso à educação. No entanto seria pertinente uma reflexão mais profunda se a Educação é 

mesmo de fato uma prioridade para cidadãos intelectualmente, pouco ou nada esclarecidos. E, 

principalmente, em quais aspectos o consumismo, de itens que não deveriam ser considerados 

de primeira necessidade, acabam por substituir a educação, mesmo através da aquisição pelas 

vias privadas, como elemento essencial da prática do conhecimento, do aprimoramento 

intelectual e da cidadania. Carvalho (2015) frisa que, “O pensamento liberal renovado volta a 

insistir na importância do mercado como mecanismo autorregulador da vida econômica e social 

e, como consequência, na redução do papel do Estado.” (CARVALHO, p. 225) 

Ainda sob a ótica do Estado, com algumas exceções no que se refere às universidades 

de nível estadual e federal, no Brasil, deficiências também são notórias, principalmente em 

relação às escolas de nível básico e médio, municipais quanto estaduais. Neste contexto, para 

uma avaliação do ensino privado, tomando como base, especialmente as escolas de ensino 

superior, é possível notar também alguns acentuados desgastes estruturais. Professores mal 

remunerados, sobrecarregados, emocionalmente desgastados, desencorajados, metodologia de 

ensino questionável e principalmente, alunos que chegam “da base” despreparados e 

desqualificados quase que jogados ao ensino superior por uma necessidade imediatista de 

colocação ou recolocação no mercado de trabalho.  

São questões difíceis e complexas de solucionar e que merecem especial atenção, neste 

caso, não da iniciativa privada, mas pelo ponto de vista regulatório, pelo próprio Estado. Neste 

sentido, o privado, embora pareça ser uma alternativa definitiva, precisa ainda evoluir 

consideravelmente pelo que concerne à cidadania.  

Ainda no campo dos exemplos, falemos da Saúde. Assim como a Educação, a Saúde 

constitui uma esfera essencial da cidadania. Sob a mesma perspectiva educacional, a Saúde, um 
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item de primeira necessidade, diferentemente da Educação, no que diz respeito ao Brasil, em 

que pese, historicamente e culturalmente parece não ser levada tão a sério por sua população, é 

mais compreendida como um item de segunda necessidade, embora fundamentalmente, 

Educação e Saúde, sob a tutela do Estado, estejam ancoradas no mesmo eixo de ineficiência, 

baixa qualidade e sucateamento. Ambas, acabam por se estabelecer como alternativas práticas, 

seguras e confortáveis enquanto bem privado. Por esta razão contratar um plano de saúde 

privado não é só uma questão optativa, mas uma garantia de sobrevivência. Por esta perspectiva, 

a Saúde, embora para a base econômica da pirâmide ainda seja pouco acessível, o seu valor 

financeiro relativo, se for entendida como uma alternativa de escolha - uma compra, 

comparativamente à educação, por exemplo, através da aquisição de um plano de saúde privado, 

imagina-se que seja menos oneroso do ponto de vista financeiro e mais viável e seguro do ponto 

de inclusão social, o que de certo modo possibilitaria o acesso a este tipo de serviço 

possivelmente até mesmo para as classes economicamente menos privilegiadas. Assim, 

considerando uma oportunidade de custo versus benefício, a alternativa de saúde privada 

poderia vir a ser uma boa opção, anulando, por completo, a dependência da saúde oferecida 

pelo Estado. Resta saber se o governo ou até mesmo a própria iniciativa privada enxergam nisso 

uma oportunidade de melhoraria da qualidade dos serviços prestados nesta esfera. Tal como 

sabemos, para ambas os segmentos, não existem méritos que mereçam ser destacados tampouco 

elogiados.    

Seja pela Educação ou seja pela Saúde, assim como definiu Bauman (2008), “O 

consumo é um investimento em tudo que serve para o “valor social” e a autoestima do 

indivíduo.” (BAUMAN, p. 76)  

 

A Cidadania “das Coisas” 

A partir dos temas abordados anteriormente e, “colocando uma lupa” sobre as 

deficiências do Estado, o mercado de consumo acaba descobrindo nichos fragilizados pela 

inoperância do governo até mesmo para as fatias mais carentes da população. Encontram nisso 

maneiras de atrair, a preços mais acessíveis, embora nem sempre tão “honestos”, do ponto de 

vista de qualidade e eficiência, uma nova classe de consumidores. 

O Mercado enxergou nisso uma oportunidade e o Estado uma maneira de legitimar uma 

nova modalidade de cidadania, um tal “consumismo existencial”, assim como definiu Tondato 

(2011), “participar a sociedade midiática e ser consumidor de bens e serviços transformam-se 
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em atividades culturais, naturalizando demandas hegemônicas, inserindo o indivíduo-sujeito na 

cidadania.” (TONDATO, p. 172) 

Desta forma, por uma perspectiva de amplo escalonamento econômico, através de 

preços mais baixos e acessíveis que caibam no bolso de qualquer um, o privado, pelo viés 

mercadológico, acaba sendo bem aceito no momento em que a população não mais suporta a 

precariedade dos serviços disponibilizados pelo Estado. Ou seja, mesmo com uma qualidade 

questionável, a iniciativa privada consegue ser ainda mais competente do que o próprio poder 

público, este, mais próximo do sucateamento e do abandono do que de uma perspectiva de 

evolução e melhoria. Todavia, muito ainda há o que ser feito para que a iniciativa privada se 

torne unanimemente um modelo de qualidade e eficiência. Não é tão comum que empresas de 

planos de saúde figurem no topo do ranking como um dos piores serviços fornecidos à 

população. Filas, péssimo atendimento, médicos despreparados, contratos obscuros e até 

mesmo atitudes de má fé, compõem o quadro de deficiências deste segmento.  

Poderíamos citar outros inúmeros exemplos de serviços públicos essenciais que estão 

sendo ocupados cada vez mais pela iniciativa privada, pela chancela do consumo. Além da 

Saúde e Educação; Segurança, Transportes e tantos outros, do ponto de vista da cidadania, de 

direitos constitucionais que deveriam ser oferecidos pelo menos com razoável qualidade, 

através do privado, já não são há algum tempo uma opção mas sim uma necessidade. Sendo 

assim, nem mesmo os serviços públicos escapam “das garras” do Mercado. Bauman (2009) 

frisa: 

 

O que o mercado toca, não importa o que seja, transforma-se em mercadoria 

de consumo - incluindo as coisas que tentam escapar a esse domínio e até os 

meios e formas utilizados em suas tentativas de escape (BAUMAN, 2009, p. 

116) 

 

Seria oportuno considerar que a cidadania de bens e serviços oferecidos pelo Estado se 

transfigura também em uma nova modalidade de subcidadania. A cidadania, por sua vez, dos 

mesmos serviços disponibilizados pelo Estado, em paralelo, vendidos também pela iniciativa 

privada, são de fato, projetados aos olhos da população como mais apropriadas e convenientes.

 É importante evidenciar que todas estas questões levantadas estão restritas ao Brasil. 

Seria simplista e superficial promover generalizações neste sentido em nível internacional e/ou 

mundial, principalmente em países onde a da cultura da cidadania foi delineada a partir de 

processos históricos, heterogêneos e distintos aos nossos.  
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 Em países onde a cidadania apresenta-se bem mais desconectada das interferências do 

consumo e consumismo, a pirâmide na qual se alicerçou os princípios estruturais de uma 

cidadania plena, com base na pirâmide dos Direitos Civis, Políticos e Sociais, em seu processo 

de estruturação histórica, um modelo de cidadania mais próxima do ideal foi alcançado. Para 

Marshall (1967), 

 

A classe se assenta numa hierarquia de status e expressa a diferença entre uma 

classe e outra em termos de direitos legais e costumes estabelecidos que 

possuem o caráter coercivo essencial a lei. Em sua forma extrema, tal sistema 

divide uma sociedade numa série de espécies humanas distintas, hereditárias 

-  patrícios, plebeus, servos, escravos e assim por diante (MARSHALL, 1967, 

p. 76) 

 

Diferentemente do Brasil (colônia de exploração), esse mesmo tripé da pirâmide da 

cidadania originou-se invertido. Carvalho (2015) sustenta essa afirmação destacando que, “a 

pirâmide dos direitos foi colocada de cabeça para baixo”, atropeladamente e desordenadamente 

construída sobre uma frágil e fragmentada estrutura.  

Historicamente, entre os períodos da monarquia, a partir de 1806 até a transição e lento 

processo de desenvolvimento do Brasil república, entre 1889 até meados de 1985, ano em que 

culminou com o fim do tortuoso processo de ditadura que levou o país naquele período ao golpe 

militar, um “um apagão”; um “desligar das luzes”, por completo dos Direitos Civis e também, 

em grande parte dos Direitos Políticos, foi marcado por governos populistas, corruptos, por 

uma indústria midiática pouco esclarecedora e de uma sociedade com precária escolaridade, 

acrítica e pouca consciência cidadã. Tivemos poucos avanços nesse sentido. Carvalho (2015) 

complementa afirmando que, “ainda hoje muito direitos civis, a base da sequência de Marshall, 

continuam inacessíveis à maioria da população” (CARVALHO, p. 220). 

 Não estamos tratando apenas de uma consciência cidadã, midiaticamente valorizada em 

períodos de eleições com frases de efeito do tipo: “Exerça a sua cidadania. Vote consciente!”. 

Como nos demonstra Marshall (1967), “um sistema de sufrágio universal trata o voto como a 

voz do indivíduo.” (MARSHALL, p. 86). Ora, o exercício da cidadania é constante, orgânico, 

vivo, não apenas isoladamente em curtos e espaçados momentos do processo democrático mas, 

em todas as suas manifestações, enquanto indivíduos ocupantes de uma cidade, do território 

urbano, do espaço social, das relações interpessoais, do respeito às diferenças, do ir-e-vir, da 

colaboração individual mútua e para a construção de uma sociedade mais equilibrada e 

evoluída.  
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Por estes e outros aspectos, diferentemente de nações mais avançadas no que diz respeito 

às práticas de cidadania, em que pese, o seu aprimoramento encontra-se bem mais evoluído e 

maduro, no Brasil, ainda frágil e imaturo, neste sentido, historicamente, sustentados em 

governos populistas e tendenciosamente ancorados no consumo e na mídia, como mola 

propulsora de todo este processo de massificação do consumismo, configura-se instável, 

ofuscando mais do que clareando aos seus cidadãos a verdadeira noção de cidadania. 

 Possuir o privado, aquilo que é acessível, desde que se compre. Esse é o lema de uma 

nova mentalidade cidadã e que passa distante de uma plenitude pelas vias governamentais, a 

cidadania do consumo, ou a “cidadania das coisas”, representa mais legitimamente um modelo 

de vida, ou pelo qual poderíamos melhor conceituar, como próxima de um ideal. Pela 

perspectiva de Tondato (2011, p. 154) isso se torna mais evidente ao afirmar que, “no âmbito 

da identidade, escolhemos produtos, bens, serviços que satisfaçam o nosso eu, na sociedade 

complexa, que complementem identidades requisitadas, ajudem na auto-estima”. 

  

Consumismo Existencial 

Neste sentido podemos suscitar que a cidadania tornou-se um conceito publicizado. A 

viagem para a praia, o carro novo, o plano de saúde, a TV de tela fina, o o smartphone, o curso 

de ensino superior, a viagem de avião, a casa própria e um modelo de vida de sucesso, baseado 

no que se vê na televisão, foram eleitos os novos símbolos de uma classe de consumo cheia de 

vigor e em rápida ascensão. Tomando isso por base, para Marshall (1967), “a igualdade de 

status é mais importante do que a igualdade de renda.” (MARSHALL, p. 94)  

 Para projetar uma política marqueteira-mercadológica nestas proporções, em um país 

com características continentais como o Brasil, nada mais eficiente do que a Mídia para 

impulsionar e consolidar a nova cultura do consumismo emergente.  

 Fácil de medir e estatisticamente controlável, conduzir um processo de massificação do 

consumo, num momento em que o crédito estava favorável e acessível a todos, poderia ser 

facilmente disseminada pela Mídia, onde, historicamente a TV,  construída por meio de poucas 

e grandes emissoras, e através de uma meia dúzia de programas com altíssimo poder de 

audiência e penetração, seria o caminho mais curto para a consolidação de um sistema baseado 

no consumismo e no poder de sedução de uma sociedade transmutada por uma realidade 

cenografada através da tela da TV. Temer (2014, p. 167) deixa isso claro quando diz que, “o 

que vemos na televisão não é real, mas parece sedutoramente verdadeiro, e é a tal ponto 

encantador, que confunde a percepção humana da realidade.” Medeiros (2014, p. 22) corrobora 
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destacando que, “o fascínio da televisão sempre residiu no espetáculo. Tudo o que se passa na 

TV tende a se transformar em espetacular.”  

 Entre 2002 e 2009 o mercado de consumo do Brasil estava muito aquecido. Com um 

sem fim de novos produtos e serviços lançados a cada minuto no mercado, naquele período, o 

consumo transformou-se em uma solução, até para os mais céticos uma boa e positiva 

alternativa de transformação social, econômica e cultural.  

No decorrer dos últimos anos, com a queda do poder econômico da população, o modelo 

político-econômico brasileiro baseado no consumo, mostrou-se frágil num momento em que as 

instituições que compõem as esferas públicas de poder, do ponto de vista histórico-cultural e 

das organizações político-sociais que as representam, tais como a educação, a segurança, o 

transporte, a ciência, o meio ambiente, a insfraestrutura urbana, entre outros, continuavam 

paralisados, ou até pior, em pleno processo de involução. 

O consumo, neste ponto, não foi capaz de promover efeitos positivos perceptíveis no 

que se refere as bases estruturais de um modelo ideal de cidadania. Principalmente, contribuiu 

para desencadear a cultura do medo, baseada na insegurança, na instabilidade profissional e 

financeira, da perda das recentes conquistas materiais e do crescimento da violência, reflexos 

da decadência deste modelo. Medo, conforme destaca um trecho de um documentário televisivo 

intitulado Best of Enemies, que conta a história da longa e acirrada rivalidade entre os 

intelectuais Gore Vidal e Willian F. Buckley Jr. é percebido como,  

 

[...] o que passa pela cabeça das pessoas, o que lhes dá medo é que uma 

geração que, através da reforma social, foi colocada na classe média, vá agora 

perder todos esses ganhos (Best of Enemies. EUA: Netflix, 2015) 

 

Por outro lado, para Bauman (2009), 

 

A exibição de ameaças à segurança pessoal tornou-se um dos principais 

trunfos, talvez o principal, na guerra por audiência na mídia (ampliando ainda 

mais os êxitos tanto do marketing quanto dos usos políticos do capital do 

medo). (BAUMAN, 2009, p. 92) 

  

Sendo assim, pressupõe-se que, quanto mais consumista seja uma população e menos 

esclarecida a respeito de seus direitos e deveres enquanto cidadãos, mais intensificam-se 

problemas de ordem social. Assim como já citado, o crescimento acelerado dos índices de 

violência em suas diversas modalidades torna-se um grave indício de que a política do consumo 
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não caminha muito bem. Para Bauman (2009), ao metaforizar a violência através do que se vê 

na televisão, citando Ray Surette, promove uma inquietação social-midiática, frisando: “o 

mundo visto pela TV parece um de cidadãos-ovelhas” sendo protegidos de “criminosos-lobos” 

por “policiais-cães pastores”. 

Os avanços democráticos se consolidam em nações cuja sociedade baseia-se na elevação 

intelectual e do poder de criticidade de seus cidadãos, e não tão somente pela efêmera via do 

consumismo. E por isso, quando a cultura de um país está baseada nos símbolos de status, 

disseminados pela mídia ou por manifestações imagéticas e alegóricas, reflexo do que se assiste 

diariamente na televisão e na internet, ainda mais influenciável e suscetível, frente aos apelos 

do consumo, se torna o cidadão.  

 Este consumo do qual tratamos não se refere apenas ao consumo de produtos de primeira 

necessidade essenciais à sobrevivência. O consumo do qual se propõe analisar este trabalho diz 

respeito, pela ótica social e urbana, conforme nos sugere Bauman (2008), também à sociedade, 

e o consumismo, por sua vez, ligado ao indivíduo. Sendo assim, o consumo passa a ser nocivo 

e perigoso na medida em que cidadãos passam a utilizar o consumismo como única alternativa 

viável para crescer e se desenvolver. Além do mais, a mídia, como um eficiente disseminador 

da cultura do consumismo, encontra-se cada vez mais impregnada no ambiente urbano. Não há 

como se esconder. 

Em todas as esquinas se vê anúncios de algo que possa ser comprado. A publicidade, 

encarregada de transformar produtos em desejo e necessidades em promessas de felicidade, 

invade a cidade e modifica drasticamente sua paisagem por meio de uma cenografia 

espalhafatosa, oferecendo aos cidadãos realizações transmutadas de uma vida perfeita. Não 

apenas a publicidade mas também o telejornalismo, está carregado de interesses escusos e 

tendenciosos. Temer (2011), chama a atenção neste sentido ao afirmar que,  

 

É necessário acrescentar que a postura do telejornalismo é uma relação 

“viciada”, na qual o Estado obtém ganhos com a visibilidade dada ao governo, 

e retribui favores com informações privilegiadas, investimentos publicitários 

e outros benefícios menos óbvios ou menos comuns (TEMER, 2011, p. 123) 

 

 As promessas oferecidas pelo consumismo, distribuídas por onde quer que se vá, seja 

pela tela da TV, do celular, do outdoor ou qualquer outra manifestação publicitária, são 

mensagens que condicionam emocionalmente o indivíduo a uma eternização consumista. Neste 

aspecto, a publicidade se renova na medida em que a competição por produtos na “prateleira” 
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aumentam cada vez mais e, assim como salienta Tondato (2011), “vivemos em um tempo de 

identidades múltiplas, em um ambiente dominado pela mídia, em que, o próprio homem se 

transforma em mercadoria como estratégia de inserção.” (TONDATO, p. 154) 

 Uma promessa de uma vida melhor passa então pela mídia, teatralizada por recriações 

alegóricas de uma sociedade perfeita, bem sucedida, alegre e realizada. No mundo midiatizado 

não existem frustações. Todos são belos, perfumados, inteligentes e interessantes. Destacando 

Wolf (2009), “aquilo a que outrora os filósofos chamavam de vida, reduziu-se à esfera do 

privado”. (WOLF, p 86. apud ADORNO, 1954, p. 3) 

 

Ter para Ser... Ter para Ter 

 A população brasileira experimentou por um razoável período de tempo, uma sensação 

única de pertencimento e de inclusão social. Por este aspecto, o consumo mostrou-se eficiente, 

embora tivesse sido parte de uma ilusão pré-anunciada.  

Possuir as mesmas coisas, os mesmos produtos e serviços das classes mais ricas, tudo 

aquilo que exercia um fascínio consumista, antes inacessível e distante, assim como o acesso à 

tecnologia, a produtos de ponta, ao carro, a casa própria, a viagem de avião, as férias na praia, 

o acesso à faculdade, tornaram-se então uma realidade. Até o mais ricos, habituados ao 

consumo, como parte comum e natural de suas realidades, se viram interessados nesse 

promissor movimento mercadológico, como integrantes da cadeia produtiva, trataram logo de 

criar e distribuir mais produtos e serviços no mercado. 

A partir do acesso facilitado e indiscriminado ao crédito a taxas mínimas, o dinheiro de 

plástico, simbolizado pelo cartão de crédito, sinalizava que as desigualdades entre pobres e 

ricos haviam se estreitado razoavelmente transformando consumidores em cidadãos. Uma 

cidadania adquirida.  

Antes deste período, pobres eram visivelmente pobres, e ricos, visivelmente ricos. A 

delimitação territorial, do estético, do intelectual, do físico, do geográfico e do econômico, era 

até então altamente perceptível, um certo tipo de distinção identitária entre classes. Jordão 

(2014) destaca: 

 

Em relação ao termo “classe”, o mercado, a mídia e o senso comum utilizam 

(...) uma conceituação feita por critérios econômicos, medidos por meio de 

renda e/ou posse de bens, que é o modo como a mídia de massa e o mercado 

dispõem para categorizar grupos de pessoas, ou mais especificamente, de 

consumidores. (JORDÃO, 2014, p. 55) 
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A partir do momento em que o mercado nivela todos a uma só estatura social pelo acesso 

ao consumo, principalmente pelos mais pobres, ou seja, sem distinções de classes, pelo menos 

aparentemente, aflora também um movimento social e cultural que transcende as questões de 

ordem especificamente econômica. Um novo rótulo, denominada então como a nova Classe C, 

que não por acaso foi criado mercadologicamente com o propósito de elevar a autoestima deste 

novo clube de consumidores, gerou um efeito em onda de toda a base da pirâmide econômica. 

Midiaticamente, afirmações classificatórias produzidas por marcas e pela indústria cultural e 

do entretenimento, deixava bastante evidente que as classes haviam se modificado e se 

reposicionado.  

A classe E, até então um peso morto, aquela cruelmente definida como abaixo da linha 

da pobreza, passou a ser a nova classe D. A classe E, pelo menos, conceitualmente para o 

mercado, deixou de existir. Mesmo sem acesso ao mínimo necessário para que uma família 

pudesse viver dignamente, possuir o essencial, como esgoto, água encanada, asfalto, moradia, 

etc., eram itens irrelevantes, tanto aos olhos do Estado como do próprio mercado. Poder entrar 

em uma loja e sair dela com uma TV nova ou um novo celular era mais do que o suficiente. 

Mesmo com o esgoto correndo a céu aberto pela porta de uma casa que estruturalmente mal se 

aguentava em pé, a nova TV de tela fina apresentada aos vizinhos, ressignificou o conceito de 

pertencimento e inclusão social. 

Neste efeito em onda, de migração de classes, a classe D subiu um degrau para a classe 

C e a classe C para o degrau da classe B. E, do meio da pirâmide para cima, simbolizada 

“marqueteiramente” como a nova classe C ou nova classe média, migrar para o topo seria 

apenas uma questão de tempo.  

Abrir o próprio negócio poderia ser um caminho viável para uma ascensão ainda mais 

rápida. O comércio se multiplicou, as franquias e shoppings se disseminaram e, de 

consumidores, o meio da pirâmide poderia então se reposicionar como um produtor de riquezas. 

Muitos se desenvolveram e novas atividades consumidoras como marcas, produtos e serviços 

foram lançados. O consumo popular explodiu.  

Com a periferia em intensa ebulição econômica, surge uma revigorada indústria do 

consumo. Com maior destaque para música e a moda, “o pobre”, redefiniu uma nova atitude 

cultural que foi instantaneamente absorvida também pelos mais ricos. 

Subir o morro, na favela, antes pouco acessível e arriscado, utilizado pelos mais ricos 

com o único objetivo do consumo de drogas, passou a fazer parte do roteiro turístico e de 

entretenimento dessa mesma classe. Frequentar o baile funk e o churrasco na laje passou a ser 
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considerado uma atitude cool. Ricos e pobres, lado a lado, num mesmo ambiente, interagindo 

e trocando experiências, passou a ser significativo e lucrativo para este novo mercado de 

consumo.  

 

Considerações finais 

São por estas razões que no Brasil a influência da mídia e da publicidade atinge 

patamares muito acima dos registrados do que em países culturalmente, socialmente e 

politicamente mais desenvolvidos. Multinacionais de diversos segmentos de consumo 

encontram no Brasil um ambiente confortável. Seus produtos se multiplicam rapidamente, 

como bactérias instaladas em um local quente e úmido. 

 É neste sentido que o consumo, introduzido pela espetacular atuação da mídia, 

implementou na sociedade uma distorcida ideia de que a realização pessoal em sua totalidade, 

pode ser facilmente alcançada pelas vias do bem privado. 

 Se o cidadão encontra no consumo um alívio, quando a capacidade de consumir é 

cerceada por um recuo econômico, como o que ocorre atualmente no Brasil, principalmente no 

que se refere às políticas econômicas de acesso ao crédito, choques de realidade começam a 

aflorar. Percebe-se então que, o que se apresentava sólido na verdade mostrava-se inconsistente.  

Em suma, acompanhamos hoje pela tela da televisão e do celular, e dos múltiplos 

devices de acesso à internet, uma sociedade legitimada pelo poder midiático, de cidadãos 

acríticos, embora cínicos e cada vez mais indiferentes aos apelos demagógicos-publicitários 

“panfletados” pelo Estado, que se ocupa em deteriorar a máquina pública em estratégias 

publicitárias pouco esclarecedoras e de esforços midiáticos onerosos e ineficientes.   

Pelo aspecto da cidadania, que se deu por vencida pela imposição do bem privado e por 

uma Estado mergulhado em uma instabilidade econômica de mercado, assim como a 

transfiguração de uma realidade distorcida, produzida pela indústria midiática, cresce uma nova 

sociedade de indivíduos cada vez mais consumistas, incessantemente em busca de um estilo de 

vida ideal - por símbolos de status, por um sentido de pertencimento e por uma promessa de 

felicidade inalcançável. 
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Resumo 

O texto apresenta a compreensão sobre o termo cidadania e seus diversos aspectos, bem como 

uma discussão a respeito das questões inerentes a sua construção por meio do ambiente virtual 

de aprendizagem. A educação a distância é uma conquista digital surgida para sanar as 

necessidades daqueles que não podem estar presentes em uma sala de aula física. As novas 

tecnologias disponibilizam diversas interfaces para que os envolvidos no processo da 

construção do conhecimento interajam e estabeleçam aspectos comunicacionais efetivos. 

Estudos a distância tanto isolados quanto coletivos, realizados de maneira autônoma e 

independente sobre temas diversos podem levar o aluno a uma reflexão sobre a realidade atual 

e atitudes que contribuirão para a construção da realidade desejada. 

 

Palavras-chave: Cidadania, Comunicação, Educação a Distância, Ambiente virtual de 

aprendizagem. 

 

 

Introdução 

 Para Hannah Arendth (2007) “Cidadania é o direito a ter direitos” e presume igualdade 

e liberdade para todos. Porém, segundo Marshal (1967), “o cidadão pleno é aquele que detém 

os direitos civis, políticos e sociais”, ficando os demais expostos à situação de cidadania 

incompleta ou de não cidadão. 

 A educação adquirida nas escolas é uma das principais portas de entrada para a 

construção da cidadania. No entanto, à aquele que possui pouca educação formal, ficando 

cerceado os direitos garantidos pela Constituição, o que muitas vezes o leva a uma situação de 

segregação social.  

 A evolução da humanidade nesse sentido tem acontecido processualmente por meio das 

diversas conquistas, uma delas é o acesso aos meios de comunicação viabilizados com o 

surgimento das novas tecnologias. As inúmeras possibilidades que a internet nos proporciona, 

levam ao rompimento das fronteiras impostas pelo distanciamento físico facilitando o processo 

                                                 
150 Trabalho apresentado no GT 4-Mídia, Cidadania e Direitos Humanos – X Seminário de Mídia e Cidadania da 

Faculdade de Informação e Comunicação-Universidade Federal de Goiás. 06 a 08 de Dezembro de 2016. 
151 Sirlei dos Reis Rodrigues Segatti, aluna especial do programa de mestrado em Comunicação da Universidade 

Federal de Goiás. Disciplina de Mídia e Cidadania. E-mail: sirleisegatti@hotmail.com. 
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comunicacional e o aprendizado, de maneira independente e autônoma quebrando paradigmas 

e fazendo com que a pessoa seja autora de sua própria trajetória. 

 A sociedade da informação possui como uma de suas diretrizes primordiais a 

transformação da informação em conhecimento. Poder captá-la e realizar o seu processamento 

relacionando-a com a vida cotidiana e aplicando-a na prática é um desafio. A educação à 

distância, por meio da utilização de temas diversos contribui para que o aluno compreenda a 

realidade do cenário no qual está inserido e reflita sobre atitudes necessárias para que ele 

desenvolva efetivamente o seu papel enquanto participante da sociedade.  

 O presente trabalho  tem por  objetivo realizar um estudo referente ao ambiente virtual 

de aprendizagem como uma ferramenta midiática para a construção da cidadania, uma vez que 

as novas tecnologias por meio das diversas interfaces têm proporcionado condições para que as 

barreiras comunicacionais sejam rompidas e a construção do conhecimento aconteça de 

maneira dinâmica e interativa, ainda os envolvidos no processo estejam distantes fisicamente. 

 

1- Cidadania: Conceito e história 

 O termo cidadania e seu entendimento não são novos no mundo ocidental. Vários 

autores discorrem sobre o assunto por meio de abordagens em diferentes perspectivas de tempo 

e espaço. Como diz Da Matta (1997, p. 75), “[...] em situações históricas e sociais diferentes, a 

mesma noção de cidadania, o mesmo conceito de indivíduo geram práticas sociais e tratamentos 

substancialmente diversos”. Vai depender da realidade vivenciada por cada cultura. As 

transformações acontecidas em todo o mundo tem feito com que os direitos do homem também 

fossem alvo de transformação, uma vez que o mesmo deve acompanhar as condições impostas 

pelas constantes mudanças . Bobbio acrescenta que “O elenco dos direitos do homem se 

modificou, e continua a se modificar, com a mudança das condições históricas, ou seja, dos 

carecimentos e dos interesses, das classes no poder, dos meios disponíveis para a realização dos 

mesmos, das transformações técnicas, etc.” (BOBBIO, 2004, p. 13).  

 Essas mudanças, no entanto, continuarão a acontecer, pois a busca pelo atingimento de 

novos objetivos é contínua, remetendo-nos ao ciclo motivacional que retrata o homem como 

um ser que está constantemente buscando satisfazer alguma necessidade em um mundo de 

constantes mudanças: culturais, tecnológicas, econômicas, financeiras, intelectuais etc. 

 Singer (2003) afirma que o surgimento da cidadania se baseia nos direitos sociais 

oferecidos ao cidadão trabalhador, seja ele assalariado, autônomo ou aquele que não possui 

atividade remunerada, seja por que não encontrou quem quisesse emprega-lo ou até mesmo 
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comprar seus produtos ou serviços, seja por que está incapacitado para desenvolver o trabalho, 

por motivo de enfermidade, idade ou acidente de trabalho. Compreende-se que a falta de 

trabalho leva o cidadão à condição de carência impossibilitando-o de sustentar sua família. Para 

que situações como esta fossem evitadas, criaram-se direitos que impedissem que este cidadão 

fosse condenado a situação de vulnerabilidade social. Portanto, os direitos sociais têm como 

sujeito os trabalhadores que desfrutam do trabalho, sejam assalariados ou autônomos, os 

trabalhadores que dele necessitam, além das pessoas que estão totalmente fora do mercado, mas 

que também usufruem desse benefício. 

 Entende-se que a sociedade capitalista possui a classe dos capitalistas e a dos 

trabalhadores. A primeira classe representa uma parte da população que não depende da 

atividade remunerada para garantir sua sobrevivência, a segunda, do trabalhador, representa 

aquele que trabalha em troca de remuneração, para que possa sobreviver e garantir o sustento 

de sua família. Esse segundo por sua vez, trabalha por medo da fome e das condições impostas 

pela situação de vulnerabilidade econômica e social. 

Marshalll (1967) divide a cidadania em três grandes esferas: a civil, a política e a social. 

Estabelecendo como direitos civis aqueles necessários para a liberdade do indivíduo, direitos 

políticos aqueles que garantem ao homem o direito de participação na escolha dos seus 

governantes, uma vez que possuem direito ao voto, e por fim, os direitos sociais que garantem 

o mínimo de bem estar junto a sociedade. Compreende-se então que um cidadão pleno é aquele 

que exerce os três direitos, o incompleto exerce algum deles e o não cidadão não exerce nenhum 

dos direitos. 

 Nas sociedades antigas, esses direitos estavam ligados à posição que o indivíduo 

ocupava, ou seja, o seu status determinava quais eram os acessos que ele tinha em sua 

comunidade. A partir da análise sobre o desenvolvimento da cidadania na Inglaterra,  Marshall 

constatou que a sua evolução  se deu num processo duplo de fusão geográfica, por meio da 

nacionalização e separação funcional, com a divisão de tarefas em diferentes instituições. Um 

marco importante da época aconteceu no século XII, o estabelecimento da justiça real como 

defensora e criadora dos direitos civis do homem. Com o passar do tempo, seguiram os vários 

conselhos da Coroa, as câmaras do Parlamento e os tribunais de justiça. (MARSHALL, 1967, 

p. 65). 

 Os direitos civis, portanto, vieram para atender a diversas necessidades do homem 

enquanto cidadão. 
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 Porém, “a emancipação humana só será plena quando o homem real e individual tiver 

em si o cidadão abstrato; quando como homem individual, na sua vida empírica, no trabalho e 

nas suas relações individuais, se tiver tornado um ser genérico; e quando tiver reconhecido e 

organizado as suas próprias forças como forças sociais, de maneira a nunca mais separar de si 

esta força social como força política”. (MARX, 1989, p. 30). 

 Pensar em cidadania é refletir a respeito da realidade social, compreendendo o contexto 

como um todo. Por isso, ela deve ser trabalhada de maneira transversal, por corresponder a 

questões necessárias e urgentes, que estão presentes na vida das pessoas. 

 Segundo Dowbor (1993) e Drucker (1993), uma das diretrizes da educação na Sociedade 

da Informação é transformar a informação em conhecimento, captá-la, senti-la, relacioná-la 

com a vida e transformá-la em ação presente ou futura. Pois, um grande desafio para os 

educadores é realmente mostrar como se aplica na prática o conteúdo apresentado teoricamente. 

 A partir do exercício dos direitos civis, nas liberdades civis, que os ingleses iniciaram a 

luta pelo direito ao voto, direito esse que os permitiria participar do governo de seu país. Essa 

participação no entanto permitiu que acontecesse eleições de operários e a criação do partido 

trabalhista, responsáveis pela introdução dos direitos sociais. (Carvalho, 2002, p.11) 

 Em seu entendimento, Carvalho (2002) explica que, como havia lógica na sequencia 

inglesa, a alteração de tal lógica automaticamente afetou a natureza da cidadania brasileira. 

Deve-se destacar que não foi pretensão de Marshall ( 1967) direcionar-se a cidadania inglesa  

como universal e muito menos como modelo para outras nações. Mas sua intenção foi apenas 

fazer uma explanação histórica da cidadania no contexto da Inglaterra. 

 Carvalho (2002) afirma ainda que os caminhos para o surgimento dos direitos são 

passíveis de retrocessos e desvios não previstos por Marshall. Então percebe-se que não é algo 

estático ou inflexível. Carvalho (2002), cita como exemplo a educação popular, embora 

compreendida como direito social, tem sido um pré-requisito para a propalação de outros 

direitos, o que seria uma exceção à construção sequencial dos direitos por Marshall. Para 

Carvalho (2002), nos países em que o desenvolvimento da cidadania aconteceu mais 

rapidamente, a educação popular foi quem permitiu as pessoas a compreenderem os direitos e 

se organizar para lutar por eles. 
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2- A arte da comunicação 

 A evolução da humanidade trouxe consigo a evolução também nos processos de 

comunicação. Comunicar é algo inerente à sobrevivência humana e vai além da simples fala, 

abrange também tipos de linguagens muitas vezes mais eficientes que a linguagem oral.  Os 

meios de comunicação são extensões de nosso corpo, e suas mensagens, de nossos sentir e 

pensar. (GONTIJO, 2004, p. 11). 

 Ninguém é capaz de viver sem se comunicar, uma vez que ela vai além da simples fala, 

abrange também os gestos e atitudes. Muitas vezes um simples olhar transmite uma mensagem 

de maneira mais eficiente do que a linguagem falada. 

 Os conceitos de comunicação e de cultura caminham lado a lado. Sobre isso, Santaella 

nos diz que “quaisquer meios de comunicações ou mídias são inseparáveis das suas formas de 

socialização e cultura que são capazes de criar, de modo que o advento de cada novo meio de 

comunicação traz consigo um ciclo cultural que lhe é próprio”. (SANTAELLA, 2002, p. 45-6). 

 A história da comunicação nos remete a alguns períodos bem marcantes. Na 

comunicação oral tanto o emissor quanto o receptor deveriam estar presentes em um mesmo 

ambiente para compartilhar determinada informação. Na escrita, as informações passaram a ser 

armazenadas e transportadas, sendo manipuladas no tempo e espaço. Já na era digital da 

comunicação, como estamos vivenciando hoje, as inúmeras possibilidades que a internet nos 

proporciona, levam a quebra da continuidade e faz com que cada pessoa seja autor de sua 

própria trajetória. 

 Pierre Lévy, citado por Santos, faz a seguinte afirmação sobre o tema: 

 

Comunicar não é de modo algum transmitir uma mensagem ou receber uma 

mensagem. Isso é condição física da comunicação. É certo que, para 

comunicar, é preciso enviar mensagens, mas enviar mensagem não é 

comunicar. Comunicar é partilhar sentido. (LÉVY apud SANTOS, 2010, p. 

29). Se não houver coerência entre o emissor e o receptor sobre o que está 

sendo transmitido, então a comunicação não  atingiu o objetivo desejado para 

aquela determinada situação, percebe-se então, o quanto esse processo é 

delicado. 

 

 Conforme Vilalba (2006, p. 11), na construção do sentido o comunicador responde a 

estímulos que lhe permitirão interagir com o mundo exterior, ele é portador das seguintes 

dimensões que interagem entre si: corporal, mental, social e tecnológica. Nessa última encontra-

se a possibilidade de difusão dos sentidos. Partindo desse princípio o termo sentido passa a ter 

o seu conceito ampliado. 
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 ‘Sentido’ é uma resposta mental a um estímulo percebido pelo corpo e que, na mente, 

torna-se informação. Por sua vez, essa informação, aplicada de maneira eficaz, transforma-se 

em conhecimento. Tudo isso por meio do processo de comunicação, em que o sentido é 

formado, apresentado e negociado. (VILALBA, 2006, p. 6) 

As constantes e avassaladoras mudanças provocadas pela globalização têm causado 

impactos significativos na vida das pessoas e nos processos comunicacionais. As inovações 

tecnológicas têm rompido as fronteiras da comunicação e aproximado virtualmente as pessoas 

por maior que seja a distância física entre elas.   

 Estudos mostram que os primeiros equipamentos digitais que facilitaram esse processo 

comunicacional surgiram em meados de 1940, mas que a reviravolta fundamental se deu em 

meados de 1970, quando houve o desenvolvimento e a comercialização do microprocessador 

possibilitando a criação e disseminação dos computadores pessoais. 

 Lévy (2000, p. 32) ressalta ainda que as “[...] as tecnologias digitais surgiram, então, 

como a infraestrutura do ciberespaço, novo espaço de comunicação, de sociabilidade, de 

organização e de transação”. Para ele surgia nesse momento um novo mercado. Criado para 

atender as necessidades de informação e de conhecimento. Algo promissor e tendencioso. 

 A comunicação digital se dá no ciberespaço, por meio de computadores, tablets, 

celulares que permitem duas ou mais pessoas a comunicarem eficientemente de maneira 

síncrona ou assíncrona em qualquer lugar do mundo. Pode-se compreender então, que a 

comunicação digital realmente surgiu para atender necessidades. 

 Para Franco e Braga (2007, p. 1), “a comunicação virtual é toda a comunicação que se 

faz usando um equipamento digital. Podemos comunicar recorrendo ao teclado, ao som e à 

imagem. A comunicação pode ocorrer em tempo real – síncrona (bate-papo), ou off-line - 

assíncrona, deixando mensagens (e-mails)”. 

 Quintas-Mendes e outros autores, afirmam que “a comunicação digital, estabelecida por 

recursos tecnológicos pode apresentar um significado socioemocional muito forte, em muitos 

aspectos não inferiores à comunicação face-a-face, sendo bastante favorável à criação de 

comunidades de aprendizagens com relações sociais fortes e desempenhos de tarefas 

comparáveis à comunicação presencial”. (QUINTAS-MENDES et al, 2010, p. 258). 

 Ao contrário do que muitos pensam a comunicação virtual não deve ser vista como 

sinônimo de isolamento ou de estudo solitário, mas pode acontecer de forma até mais calorosa 

que a comunicação face a face, se for construída de maneira interativa e dinâmica.  
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 Com o surgimento do uso das TIC’s (tecnologias da informação e comunicação), a 

compreensão do termo sentido tornou-se mais abrangente, pois “a noção de comunicação se 

ampliou remetendo-se a uma multiplicidade de sentidos. Se isso está acontecendo a tempos, o 

aumento das tecnologias e a profissionalização das práticas acrescentaram novas vozes a essa 

polifonia”.  (MATTELART & MATTELART, 2001, p. 9).  

 

3- Educação a Distância: conceitos e reflexões 

 Alves Nogueira (2001), afirma que não existem registros com exatos sobre a criação da 

EAD no Brasil.  

 Alves (2009) por sua vez diz que estudos realizados pelo IPEA, demonstram que em 

1900 já existiam alguns anúncios em jornais do Rio de Janeiro que ofereciam cursos 

profissionalizantes de datilografia, ministrados por professoras particulares. Para alguns 

autores, a primeira experiência oficial aconteceu em 1904. 

 Gouvêa e Oliveira (2006) destacam passos iniciais da EaD ocorridos com a utilização 

do rádio na criação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, por Edgar Roquette-Pinto, em 1923. 

Em 1936, ela se transformou na Rádio Ministério da Educação e Cultura, com caráter educativo 

e cultural. Já no ano de 1939, o Instituto Universal Brasileiro passou a ofertar seus cursos por 

correspondência. 

 Alvez (2011) explica ainda que a distância não representa mais um obstáculo. As 

pessoas se aproximam por meio das redes sociais e por meio delas também realizam sonhos, 

adquirem conhecimentos, oportunidades, atingem objetivos. As redes sociais como instrumento 

de educação à distância surgiram para atender as necessidades daquelas pessoas que não 

possuem condições de estarem presentes fisicamente na sala de aula. 

 E, se até então o professor era figura indispensável e responsável pela aprendizagem do 

aluno, agora, temos o aluno como personagem principal no processo ensino-aprendizagem, 

autônomo em suas ações de aquisição do conhecimento. (PRETI, 2005). 

 Em 1996 aconteceu a oficialização do surgimento da Educação a Distância, com a 

criação da Secretaria de Educação a Distância ( SEED) do Ministério da Educação (MEC). Em 

2005 deu-se a criação da Universidade Aberta do Brasil, oferecendo cursos na modalidade a 

distância por meio da união do Ministério da Educação, municípios e instituições de ensino. 

Tal união teve como resultado o fortalecimento da modalidade. A SEED porém foi extinta em 

2011. 
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 A Associação Brasileira de Educação a Distância-ABED, entende que a extinção da 

SEED veio contribuir para que a EAD se torne realmente parte integrante do sistema 

educacional e não uma modalidade isolada de educação. Mas também a ABED está preocupada 

com o fato de que a EAD ainda encontra-se em processo de fortalecimento no Brasil. 

 

3.1- Tipos de cursos: Modelos diferenciados de cursos em EAD e aspectos 

tecnológicos 

 
 A revolução tecnológica além de proporcionar a efetividade e o fortalecimento da oferta 

de cursos em EAD, também abriu um leque de grandes possibilidades de interfaces a serem 

utilizadas, contribuindo para um processo de ensino aprendizagem interativo e dinâmico.            

 

  “Art. 1º Educação a distância é uma forma de ensino que possibilita a 

autoaprendizagem, com a mediação de recursos didáticos sistematicamente 

organizados, apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados 

isoladamente ou combinados, e veiculados pelos diversos meios de 

comunicação”. (Ministério da Educação e Cultura, Decreto n.º 2.494, de 10 

de fevereiro de 1998). 

  

Considerando-se o que o Ministério da Educação apresentou como definição de 

educação a distância, tornou-se possível que cada instituição de ensino planejasse os cursos a 

partir das demandas que lhes apresentassem.   

 De acordo com Behar, Passerino e Bernadi (2007), ao tratar da construção de um modelo 

pedagógico voltado para a EAD, entende-se que seja necessário definir seus elementos: modelo 

pedagógico, arquitetura pedagógica, planejamento pedagógico, conteúdos, aspectos 

metodológicos e tecnológicos. 

 As interfaces utilizadas no ensino à distância poderão contribuir significativamente para 

um ensino integrado e dinâmico. Uma vez que proporcionarão ao professor, alternativas para 

realização de diversas atividades tanto em grupo quanto individual. 

 Para Valente (1993, p. 1), existem quatro componentes básicos na implantação do 

computador na educação: “o próprio computador, o software educativo, o professor capacitado 

para usar o computador como meio educacional e o aluno”.  

 A qualificação das pessoas envolvidas no sistema de educação a distância é fundamental 

para o atingimento dos objetivos. O tutor bem preparado, embora distante fisicamente, 

consegue conduzir o processo de ensino aprendizagem de maneira interativa 
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3.2- O Ambiente virtual de aprendizagem e a construção da cidadania 

 A educação deve ser vista como uma arma para o exercício da cidadania. Cabendo ao 

cidadão com pouca ou nenhuma educação formal apegar-se aos direitos constitucionais a que 

lhes dizem respeito para conquistar tal formação. Considera-se dessa maneira que todo cidadão 

formado ou não, possui direitos que contribuem para o exercício da cidadania. Como afirma 

Arroyo (1995). 

  “(...) a luta pela cidadania e educação, pelo legítimo, pelos direitos, é o espaço 

pedagógico onde se dá o verdadeiro processo de formação e constituição do cidadão. A 

educação não é uma precondição da democracia e da participação, mas é parte, fruto e expressão 

do processo de sua constituição”. (ARROYO, 1995, p. 79) 

 Para atender as necessidades de inúmeras pessoas que não possuem condições de estar 

presentes fisicamente em uma sala de aula física, foram criados os AVA’s ou Ambientes 

Virtuais de Aprendizagem, que são softwares educacionais via internet, com a função de apoiar 

as atividades de educação a distância. Estes softwares oferecem uma estrutura rica em 

tecnologias de informação e comunicação permitindo ao aluno desenvolver as suas atividades 

no tempo, espaço e ritmo que necessita. ( Ribeiro, 2007, 2007, p. 40) 

 Considera-se que o Ambiente virtual de aprendizagem seja uma espécie de sala de aula 

virtual, contendo diversos espaços e permitindo a descrição dos perfis de alunos e docentes, 

visualização de todas as aulas por meio de links de fácil acesso, ementas, atividades, avaliações 

e diversas alternativas. Alguns permitem trabalhar com e-mails, chats, fóruns e wikis. Todas as 

atividades devem ser desenvolvidas por meio de uma relação interativa entre professor e alunos.  

 Ao contrário do que muitos pensam, o AVA não provedor de um estudo solitário, mas 

por ser composto por diversas interfaces possui  a capacidade de proporcionar momentos mais 

interativos e dinâmicos. As aulas funcionam por meio das apresentações de atividades a serem 

realizadas, tudo com o acompanhamento do professor que é o responsável pela mediação e 

interação de todos os envolvidos no processo.  

 O planejamento é um fator fundamental para que os objetivos estabelecidos pela 

instituição de ensino sejam atingidos. Ele estabelece quais ferramentas estão disponíveis, para 

que a comunicação desejada seja efetiva e democrática permitindo que todos participem de 

maneira síncrona ou assíncrona. 

 “Aprender é compreender o que é repassado, é construir o conhecimento social e 

dialógico, considerando-se todos os conhecimentos acumulados ao longo dos anos pela 

humanidade. Uma construção que tem como mediadora a linguagem, pois ao compreender 
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tornamo-nos parte do texto, numa interação como relação dialógica mediante a confrontação 

de sentidos, uma compreensão responsiva ativa e que exige duas consciências” (GUTIERREZ, 

2005, p.6). 

 O aprendizado rico é aquele que vai além da ementa pedagógica, se preocupa em 

transmitir informações que contribuirão para que o aluno possa conhecer além-sala de aula e 

compreender o seu papel na sociedade. 

 “Compreende-se que a construção da cidadania acontece por meio do conhecimento do 

mundo, adquirido tanto formal quanto informalmente, por meio de experiências acumuladas e 

do convívio em sociedade, além das compreensões linguísticas e reconhecimento de símbolos, 

em um processo sistemático de formação intelectual e moral do indivíduo”.  (ROCHA, 2000, 

p. 40, grifo do autor). 

 O computador é a ferramenta primordial, através do qual o aluno terá acesso ao AVA e 

as informações necessárias para a construção do conhecimento e sua aplicação na vida 

cotidiana, enquanto cidadão que desenvolve de maneira responsável os seus direitos e deveres. 

 “O computador pode colaborar no aprender a aprender e no saber pensar, desde que seu 

manejo inclua este desafio” (DEMO, 1997, p. 59). Como parte fundamental do processo de 

ensino aprendizagem, ele deve ser utilizado com a finalidade de contribuir para a construção da 

cidadania de seus usuários oferecendo todos os recursos que possui disponíveis. Por meio 

desses recursos o aluno poderá ter uma compreensão ampliada do mundo e a partir daí, adotar 

atitudes que o levem a fazer diferença enquanto cidadão. 

 As diversas interfaces disponibilizadas pelas TIC’s proporcionam ao aluno condições 

de realizar estudos individuais ou coletivos que irão contribuir para a construção da cidadania. 

Temas que o levam a reflexão sobre a realidade do mundo atual, as necessidades e 

possibilidades de mudanças contribuem para atitudes cidadãs. 

 Conforme Martins et al. (1999), “o computador apresenta várias virtudes, entre elas a 

de possibilitar as diversas formas de relação, enriquecendo as experiências dos indivíduos, 

colaborando, portanto, em seu desenvolvimento e possibilitando também a construção do 

conhecimento pelo próprio sujeito, por meio de sua exploração autônoma e independente”. 

 

Conclusão 

 Por meio dos estudos realizados, conclui-se que a cidadania compreende a aquisição dos 

direitos civis, sociais e políticos, podendo ser considerado como cidadão pleno aquele que 
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detém os três direitos, o cidadão incompleto é aquele que exerce apenas algum deles e o não 

cidadão é aquele que não exerce nenhum direito.  

 De posse dos direitos civis, os ingleses tiveram condições de iniciar a luta pelo direito 

também ao voto, que seria um direito político. Esse direito, porém, os permitiriam participar do 

governo de seu país. Além de poder votar, foi permitido também que operários se 

candidatassem e criassem o partido trabalhista, responsável pela introdução dos direitos sociais 

no país. 

 Essas conquistas adquiridas por meio da evolução da humanidade propiciou também a 

evolução nos processos comunicacionais, levando a compreensão de que comunicar vai além 

da simples fala, abrangendo também aspectos não verbais como gestos e atitudes.   

 A história da comunicação nos remete a alguns períodos bem marcantes. Na 

comunicação oral tanto o emissor quanto o receptor deveriam estar presentes em um mesmo 

ambiente para compartilhar determinada informação. Na escrita, as informações passaram a ser 

armazenadas e transportadas, sendo manipuladas no tempo e espaço. Já na era digital da 

comunicação, como estamos vivenciando hoje, as inúmeras possibilidades que a internet nos 

proporciona, levam a quebra da continuidade e faz com que cada pessoa seja autor de sua 

própria trajetória. 

 Uma das grandes conquistas adquiridas da era digital é a eliminação das fronteiras 

comunicacionais impostas pelo distanciamento físico entre as pessoas. Elas se comunicam 

facilmente por meio das novas tecnologias e podem inclusive assistir aulas a qualquer momento 

e de qualquer lugar utilizando apenas o espaço virtual.  

 Compreende-se que as redes sociais como instrumento de educação surgiram 

exatamente para atender as necessidades daquelas pessoas que não possuem condições de 

estarem presentes fisicamente em uma sala de aula de instituição de ensino. 

 A criação dos ambientes virtuais de aprendizagens tem como finalidade apoiar as 

pessoas em suas atividades a distância. São softwares que oferecem uma estrutura rica em 

tecnologias de informação e comunicação permitindo que o aluno desenvolva suas atividades 

no tempo, espaço e ritmo que necessita. 

 Na educação à distância o computador é a ferramenta primordial, através do qual o aluno 

terá acesso as informações necessárias para a construção do conhecimento e sua aplicação na 

vida cotidiana, enquanto cidadão que desenvolve de maneira responsável os seus direitos e 

deveres. Os estudos individuais e coletivos sobre diversos temas podem leva-lo a uma reflexão 

sobre a realidade atual e atitudes que poderão contribuir para uma realidade desejada. 



 
X Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) 
Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

 
452 

 

 A construção do conhecimento conduzida pelo próprio sujeito por meio de uma 

exploração autônoma e independente contribui de forma significativa para a compreensão do 

significado de cidadania e a conscientização de seu papel enquantocidadão. 
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Resumo 

Este estudo irá analisar os aspectos e as características da comunicação pública no ciberespaço. 

Para tanto, serão apresentados conceitos com o intuito de refletir sobre as possibilidades de 

interatividade do Estado com o cidadão e do que ele poderia promover para uma democracia 

mais participativa a partir da internet. Neste sentido, será visto que a comunicação pública 

extrapola as organizações governamentais e as tradicionais trocas entre emissor e receptor e 

busca meios que proporcionem vínculos e interações entre os membros da sociedade para ser 

efetiva. Por outro lado, abordaremos a questão das conexões do ciberespaço como formas de 

comunicação livre para a midiatização do interesse público de forma a envolver o cidadão como 

ator e promotor sobre o assunto.  

 

Palavras-chave: Estado; internet; interesse público; cidadania; 

 

 

Introdução 

Com o olhar na sociedade brasileira que possui indivíduos cada vez mais conectados e 

que possui um Estado neoliberal propenso a terceirizar suas obrigações, vislumbramos a 

comunicação pública na internet como uma alternativa de midiatização do interesse público a 

partir de uma reinvenção de interações. Se esse interesse público é construído a partir de 

conhecimentos e discussões das necessidades do bem comum, o ciberespaço é um meio de 

concretizar a troca de informações sem barreiras físicas ou amarras dos conglomerados de 

comunicação que possam intimidar ou suprimir a abordagem cidadã.  

Neste contexto, este trabalho tem o objetivo de pesquisar olhares teóricos 

comunicacionais que auxiliem na construção de possibilidades comunicativas para a associação 

da comunicação pública e as mídias digitais como forma de defender o interesse público. Assim, 

mostraremos a importância da midiatização nas plataformas digitais ao incentivo à consciência 

democrática e à participação nos assuntos da coletividade. 
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VIII Seminário de Mídia e Cultura – X Seminário de Mídia e Cidadania (SEMIC) – Faculdade de Informação e 

Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 06 a 08 de dezembro de 2016.  
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Comunicação Pública, Estado e Cidadania 

Neste tópico refletiremos sobre alguns conceitos que teorizam a comunicação, 

considerada neste trabalho como um espaço de discussão dos interesses públicos da sociedade. 

Quando pensamos em internet e em seu rápido crescimento de acessibilidade e possibilidades 

de interações, discussões, compartilhamentos de informações, podemos acreditar em um meio 

poderoso para se racionalizar sobre um bem comum de uma sociedade: a cidadania. 

Analisaremos a seguir alguns conceitos que embasam essas afirmações. 

Heloíza Matos (DUARTE, 2009, p.57) afirma que a comunicação pública é uma ação 

coletiva sobre questões de interesse público com o objetivo de tomar decisões consensuais para 

benefício mútuo. Já Elizabeth Pazito Brandão (DUARTE, 2009, p.5) fala que a comunicação 

pública é um processo comunicativo que se instaura entre o Estado, o governo e a sociedade 

com o objetivo de informar para a construção da cidadania. A partir disso, vemos surgir dentro 

dos conceitos de comunicação pública a ligação intrínseca com a cidadania.  

 

Comunicação Pública é toda comunicação sobre bens, serviços, agentes, 

planos, políticas, ações, ideias, causas, atitudes e comportamentos públicos, 

no que tem de propriedade, uso, interesse, utilidade, relevância e prioridade 

públicos, para a garantia e a promoção de liberdades e direitos dos indivíduos 

vivendo em sociedade. Noutras palavras: toda comunicação sobre assuntos 

tornados ou tornáveis públicos, dado que tiveram, tem ou terão relação com a 

vida prática (ou conceitual) em sociedade, com o intuito de implantar e 

ampliar o exercício individual e coletivo da cidadania.   (NOBRE, 2008, p.10).    

 

Marcia Duarte (DUARTE, 2009, p.113) aprofunda ainda mais este relacionamento 

comunicação e cidadania ressaltando que são conceitos interligados, cujo crescimento e 

aperfeiçoamento reforçam a existência mútua.  

 

A comunicação deve ser plena a tal ponto que possa oferecer ao cidadão 

condições de se expressar enquanto personalidade crítica e autônoma, 

emancipar-se e compreender-se, de modo a fomentar uma capacidade de 

organização e mobilização dos sujeitos que consistirá, em última instância, na 

concretização de uma cidadania ativa, fruto do aprendizado, da produção 

coletiva dos saberes, capaz de romper formas de exclusão e opressão e 

encontrar caminho e modelos próprios de organização da vida coletiva. 

(DUARTE, 2009, p.113).  

 

A partir dessas leituras, consideramos o tripé formado pela comunicação pública, 

cidadania e democracia que geram um ciclo de interdependência para a eficácia de seu 

funcionamento.  As pessoas precisam ser informadas sobre seus direitos, como buscá-los, 
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discutir em suas comunidades os interesses comuns, mostrar suas necessidades e buscar meios 

para garantir a igualdade e execução dos direitos. Na comunicação pública, o interesse público 

e o bem comum devem estar acima de qualquer interesse institucional. E só se conhece as 

necessidades, o que é esse interesse público por meio de interações com os cidadãos.  

 

A restauração da democracia e o consequente crescimento de novas formas de 

vivências democráticas despertaram a necessidade de informação voltada para 

a construção da cidadania.  A própria noção de cidadania sofre mudança e 

começa a ser entendida de forma menos passiva e mais participativa, 

apreendida como livre exercício de direitos e deveres, situação para a qual só 

se está preparado quando existem condições de informação e comunicação. A 

comunicação é hoje um ator político proeminente e é parte constituinte da 

formação do novo espaço público. (DUARTE, 2009, p. 10). 

 

Assim vemos que o fluxo de relações comunicativas entre Estado e sociedade deve ser 

direcionado para a construção de uma cidadania democrática colaborativa e participativa. E 

para exercer a cidadania o indivíduo deve ao menos conhecer seus direitos, discutir com seus 

pares sobre quem deve fornecê-los e como deve exercê-los.  

Podemos interpretar a realidade da cidadania como um conjunto de direitos e deveres, 

promovidos e defendidos pelo Estado para a convivência em uma sociedade sob a plataforma 

da democracia. 

 

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 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. 

(PINSKY, 2003, p.32). 

 

Do ponto de vista brasileiro, verificamos que Carvalho (CARVALHO, 2002, p.9) 

conceitua a cidadania plena, retoma as várias dimensões da cidadania e afirma que algumas 

podem estar presentes sem as outras.  

 

Uma cidadania plena, que combine liberdade, participação e igualdade para 

todos, é um ideal desenvolvido no Ocidente e talvez inatingível. Mas ele tem 

servido de parâmetro para o julgamento da qualidade da cidadania em cada 

país e em cada momento histórico. Tornou-se costume desdobrar a cidadania 

em direitos civis, políticos e sociais. O cidadão pleno seria aquele que fosse 
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titular dos três direitos. Cidadãos incompletos seriam os que possuíssem 

apenas alguns dos direitos. Os que não se beneficiassem de nenhum dos 

direitos seriam não-cidadãos. (CARVALHO, 2002, p.9).  

 

Ele define que os direitos civis são os direitos fundamentais à vida, à liberdade, à 

propriedade, à igualdade perante a lei, garantem o ir e vir, a escolha do trabalho, da 

manifestação do pensamento, de organizar-se, de ter respeitada a inviolabilidade do lar e da 

correspondência, de não ser preso a não ser pela autoridade competente e de acordo com as leis, 

de não ser condenado sem processo legal regular. O autor não explicita neste momento da 

conceituação, mas envolve o Estado na responsabilidade da promoção da cidadania quando 

afirma que esses são direitos cuja garantia se baseia na existência de uma justiça independente, 

eficiente, barata e acessível a todos. São eles que garantem as relações civilizadas entre as 

pessoas e a própria existência da sociedade civil surgida com o desenvolvimento do capitalismo.  

O autor continua a conceituação mostrando que se os direitos civis garantem a vida em 

sociedade, e se os direitos políticos garantem a participação no governo da sociedade, os direitos 

sociais garantem a participação na riqueza coletiva. Carvalho também vê que esses direitos são 

educação, trabalho, salário justo, saúde, aposentadoria. E no momento em que fala dos serviços 

aos cidadãos, responsabiliza o Estado falando que a garantia da vigência desses direitos depende 

da existência de uma eficiente máquina administrativa do Poder Executivo. Ele também nos 

mostra que a cidadania plena deve ser igualitária, pois fala que os direitos sociais permitem às 

sociedades politicamente organizadas reduzir os excessos de desigualdade produzidos pelo 

capitalismo e garantir um mínimo de bem-estar para todos. A ideia central em que se baseiam 

é a da justiça social. 

Por outro lado, Carvalho (CARVALHO, 2002, p.13) ressalta que a internacionalização 

do sistema capitalista, iniciada há séculos, mas muito acelerada pelos avanços tecnológicos 

recentes, e a criação de blocos econômicos e políticos causou uma redução do poder dos Estados 

que afeta natureza dos antigos direitos, sobretudo dos direitos políticos e sociais. 

 

Se os direitos políticos significam participação no governo, uma diminuição 

no poder do governo reduz também a relevância do direito de participar. Por 

outro lado, a ampliação da competição internacional coloca pressão sobre o 

custo da mão-de-obra e sobre as finanças estatais, o que acaba afetando o 

emprego e os gastos do governo, do qual dependem os direitos sociais. 

(CARVALHO, 2002, p.13). 
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Canclini (CANCLINI, 2006, p.92) também fala que depois da década perdida da 

América Latina que foi a dos anos 80, durante a qual os Estados cederam o controle da 

economia material e simbólica às empresas, está claro aonde a privatização sem limites conduz: 

descapitalização nacional, subconsumo das maiorias, desemprego, empobrecimento da oferta 

cultural. 

Pensando nos direitos que fazem parte da cidadania de uma forma ampla e entendendo 

que a sociedade e suas necessidades estão em constante mutação podemos ver a importância de 

formar um tipo de cidadão questionador e que saiba reconhecer e buscar seus direitos, além de 

ouvir para entender o interesse público. Pierre Zémor (apud: DUARTE, 2009, p. 238) fala que 

a legitimidade da comunicação pública se determina pela legitimidade do interesse geral. Por 

isso, as finalidades dessa comunicação devem estar associadas às finalidades das instituições 

públicas que são informar, ouvir as demandas, as expectativas, as interrogações e o debate 

público; contribuir para assegurar a relação social (sentimento de pertencer ao coletivo, tomada 

de consciência do cidadão enquanto ator); e de acompanhar as mudanças, tanto as 

comportamentais quanto as da organização social. 

Mas para que essas ações possam ser desenvolvidas, concordamos com Novelli 

(DUARTE, 2009, p. 74) que a prática da comunicação pública, quando conduzida de forma 

ética e responsável, tem a possibilidade de promover e consolidar o engajamento ativo dos 

cidadãos nas definições e implantações de políticas públicas. 

Ou seja, para se construir uma cidadania democrática é necessária uma comunicação 

pública efetiva mais profunda que o processo de passagem da mensagem de um emissor para 

um receptor. Jorge Duarte (DUARTE, 2009, p.30) explica que a comunicação pública ocorre 

no espaço formado pelos fluxos de informação e de interação entre agentes públicos e atores 

sociais em temas de interesse público o ocupa-se da viabilização do direito social coletivo e 

individual ao diálogo, à informação e expressão.  Assim, fazer comunicação pública é assumir 

a perspectiva cidadã na comunicação envolvendo temas de interesse coletivo. 

 

A nova configuração do Estado democrático que vem se formando nos últimos 

anos desarmou a dicotomia público x privado em que, de um lado, tinha-se o 

Estado identificado com a esfera pública com o poder político e que o que era 

o guardião do interesse público, de outro, o mercado identificado com o setor 

privado com o poder econômico e com os interesses empresariais. A formação 

do terceiro setor entrou como uma cunha entre os dois polos desta dicotomia, 

formando o que recentes denominações vêm tentando dar conta de explicar, 

como os conceitos de “nova esfera pública” e de “privado, porém público”. A 

nova democracia representativa, que nada ou pouco tem a ver com ao oikos 
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grega, insistentemente lembrada quando o assunto é democracia e cidadão, 

impõe a organização estratégia dos cidadãos para que obtenham uma forma 

de poder mais diretamente influente na formulação de políticas públicas ou na 

reinvindicação de seus direitos do que exprimir o voto e a eleição dos 

representantes políticos que frequentemente, não cuidam dos interesses desses 

cidadãos pelos quais foram eleitos. (DUARTE, 2009, p.30). 

 

Isso mostra a responsabilidade do Estado e que também a comunicação pública não é 

feita somente pelos órgãos governamentais. Segundo Graça França Monteiro (DUARTE, 2009, 

p. 34) a origem das informações (emissor) na comunicação pública também pode ser feita por 

movimentos sociais, organizações do terceiro setor, e empresas privadas cujas ações sociais os 

limites dos negócios privados para alcançar cidadãos e sociedade com que se relaciona, mas, 

quando se relaciona com a mensagem é possível começar a perceber alguma singularidade. O 

que podemos concluir é que a característica principal desse tipo de informação é ser do interesse 

geral. Baseados nesses interesses são firmados compromissos vindos de debates, de 

negociações, questionamentos, trocas de experiências. 

“Importa que as mensagens sejam fruto do debate público e propiciem o debate público. 

Por isso, a importância do termo relação utilizado por Zémor para descrever o processo de 

comunicação em geral” (DUARTE, 2009, p. 40). Concordamos que essa é uma relação a longo 

prazo já que um dos objetivos da comunicação pública além de informar é qualificar o cidadão 

para exercer seu poder de voz nas questões que dizem respeito à coletividade.  

Vemos a partir desses conceitos que as interações entre Estado, sociedade e cidadãos 

como forma de construção e manutenção da cidadania conforme os interesses gerais formam o 

vínculo social que é o objeto comunicacional teorizado por Sodré: 

 

(...) faz-se claro o núcleo teórico da comunicação: a vinculação entre o eu e o 

outro, logo, a apreensão do ser-em-comum (individual ou coletivo), seja sob 

a forma do empenho ético de reequilibração das tensões comunitárias. Não se 

trata, portanto, de vinculação como mero compartilhamento de um fundo 

comum, resultante de uma metáfora que concebe a comunicação como um 

receptáculo de coisas a serem “divididas” entre os membros do grupo social. 

Vinculação é a radicalidade da diferenciação e aproximação entre os seres 

humanos (SODRÉ, 2013, p. 223).     

 

 Além disso, consideramos ainda, a partir dos conceitos citados acima que a 

comunicação pública também tem a característica do esforço comunicacional para uma 

interação simbólica utilizando transações da linguagem e dispositivos comunicacionais que 

geram impacto para a “produção de sentidos compartilháveis na sociedade”, conforme Braga 
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(BRAGA, 2006, p.22). Interpretamos também que os assuntos que fazem parte da comunicação 

pública podem encontrar nos dispositivos sociais, ambientes para a execução de debates, 

discussões e busca do interesse público, já que segundo o autor, os dispositivos são formas 

socialmente geradas e tornadas culturalmente disponíveis como matrizes para realizações de 

fala específicas.   

Neste ambiente lembramo-nos do grande desafio da comunicação pública ressaltado por 

Mattos (DUARTE, 2009, p. 57), como estipular procedimentos que garantam e preservem a 

liberdade de expressão, capazes ao mesmo tempo de orientar o debate a partir do interesse e da 

utilidade pública? Esse desafio se torna mais amplo devido ao fato do grande poder de 

influência dos grandes conglomerados de comunicação.  

 

O que se verifica no Brasil é que a estrutura de comunicação formada 

tradicionalmente não confere ao cidadão o pleno direito à comunicação. A 

realidade do país compreende a concentração da propriedade dos veículos de 

comunicação do país compreende a concentração da propriedade dos veículos 

de comunicação nas mãos de poucos, em geral constituindo grupos 

multimídia, configurando um cenário de ausência de pluralidade de opiniões 

e de diversidade cultural ... (DUARTE, 2009, p. 108) 

 

Isso quer dizer que comunicação pública, cidadania e democracia, funcionam de forma 

mais produtiva e ideal de comunicação se os tradicionais fluxos comunicativos evoluírem para 

interações sociais entre cidadãos, sociedade e Estado. Diante deste cenário, buscaremos no 

próximo tópico apontar como a comunicação pública pode se tornar mais efetiva conforme 

estudos bibliográficos. 

 

Comunicação para Pensar e Agir 

Acreditamos que a comunicação pública sendo um espaço de interações sobre o 

interesse público é a forma ideal para se pensar sobre cidadania. Mas como fazer essa 

comunicação de forma plena?  Segundo Habermas (HABERMAS, 2012, p. 40), a racionalidade 

presente na prática comunicativa estende-se por uma forma mais ampla. Ela indica formas 

diversas de argumentação, bem como diversas possibilidades de dar prosseguimento ao agir 

comunicativo por meio de recursos reflexivos.  

O autor explica que a ação orientada para um fim só pode ser designada racional 

quando um ator satisfaz as condições necessárias para a realização da intenção de intervir no 

mundo de forma bem sucedida. O autor reforça que a capacidade de fundamentação exigida 
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para proceder a exteriorizações racionais significa que o sujeito ao qual elas podem ser 

atribuídas deve, ele mesmo, ter condições de apresentar fundamentos, sob circunstâncias 

apropriadas. Ou seja, é necessário primeiramente educar o cidadão, com o conhecimento 

voltado para a cidadania e incentivá-lo ao hábito do questionamento. Se pensarmos no interesse 

público como uma busca de direitos para o bem comum, é preciso um entendimento mútuo e 

consenso para estabelecer o que é esse interesse. 

 

Uma maior medida de racionalidade cognitivamente instrumental proporciona 

uma maior independência em relação a limitações que o mundo circundante e 

contingente impõe à autoafirmação de sujeitos que agem orientados para um 

fim. Racionalidade comunicativa em maior medida, por sua vez, amplia o 

interior de uma comunidade de comunicação o espaço de ação estratégica para 

a coordenação não coativa de ações e a superação consensual de conflitos de 

ação (desde que estes remontem a dissonâncias cognitivas em sentido estrito). 

(...) Mas a racionalidade de pessoas não se revela explicitamente apenas na 

capacidade de alcançar consenso e agir de modo eficiente. Denominamos 

racionais os sujeitos capazes de agir e falar que na medida do possível não se 

enganam quanto a fatos e relações entre meio e fim. (...) Em contextos de 

comunicação, não chamamos de racional apenas quem faz uma asserção capaz 

de fundamentá-la diante de um crítico, tratando de apresentar as evidências 

devidas. Também é assim chamado racional quem segue uma norma vigente 

e se mostra capaz de justificar seu agir em face de um crítico, tratando de 

explicar uma situação dada à luz de expectativas comportamentais legítimas. 

E é chamado de racional até mesmo quem exterioriza de maneira sincera um 

desejo, um sentimento ou um estado de espírito, quem revela um segredo, 

admite ter cometido um ato qualquer etc, e então se mostra capaz de dar a um 

crítico a certeza dessa vivência revelada, tratando de tirar consequências 

práticas disso e comportar-se a partir dali de maneira consistente. 

(HABERMAS, 2012, p. 43-44).  

 

Segundo o autor, pode-se dizer que as ações reguladas por normas, as 

autorrepresentações expressivas e as exteriorizações avaliativas servem de complemento às 

ações de fala constatativas, para que estas se tornem uma prática comunicativa voltada à 

conquista, manutenção e renovação de consenso, ante o pano de fundo do mundo da vida: um 

consenso baseado no reconhecimento intersubjetivo de pretensões de validade criticáveis. A 

racionalidade que está nessa prática revela-se no fato de que um comum acordo que se pretende 

alcançar por via comunicativa precisa, ao fim e ao cabo, sustentar-se sobre razões. E a 

racionalidade dos que participam dessa prática comunicativa pode ser mensurada segundo sua 

maior ou menor capacidade de fundamentar suas exteriorizações sob circunstâncias 

apropriadas.  
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Portanto, a racionalidade presente na prática comunicativa cotidiana remete à prática 

argumentativa como instância de apelação que possibilita dar prosseguimento ao agir 

comunicativo com outros meios, quando não se pode abrandar um dissenso por meio das rotinas 

do dia a dia, mas ainda se deve decidir sobre ele sem o emprego imediato ou estratégico da 

violência. Por isso, Habermas considera necessária uma teoria da argumentação capaz de 

explicitar devidamente esse conceito de racionalidade comunicativa, referida a um contexto 

sistemático de pretensões universais de validade ainda não esclarecido. Argumentação é 

chamada como o tipo de discurso em que os participantes tematizam pretensões de validade 

controversas e procuram resolvê-las ou criticá-las com argumentos.    

Assim, entendemos que se houver uma formação de indivíduos capazes de argumentar 

e discutir de forma racional utilizando as interações da comunicação pública pode-se haver um 

agir comunicativo em prol de uma comunidade democrática. Mas qual o espaço para se 

estabelecer uma comunicação pública ideal e racional de forma libertadora? O tópico seguinte 

mostrará a internet como uma opção de meio para esta comunicação ser realizada. 

 

O que há de Comunicacional na Internet?      

Se a discussão igualitária é uma forma de transformar o pensamento para uma possível 

busca pela cidadania, qual seria o meio de comunicação que permitiria um debate livre e 

constante? Paulo Freire vê a comunicação como um diálogo e o relaciona com a educação “A 

educação é comunicação, é diálogo, na medida em que não é transferência de saber, mas um 

encontro de sujeitos interlocutores, que buscam a significação dos significados.” (FREIRE, 

1983, p.69). Neste sentido, refletimos se os meios de comunicação de massa tradicionais 

realmente proporcionam um processo educativo-libertador.  

Para Marcia Duarte (DUARTE, 2009, p. 108) no Brasil a estrutura midiática formada 

tradicionalmente não confere ao cidadão o pleno direito à comunicação. A realidade do País 

compreende a concentração da propriedade dos veículos de comunicação nas mãos de poucos, 

em geral constituindo grupos multimídia, configurando um cenário de ausência de pluralidade 

de opiniões e de diversidade cultural. Esse fato nos remete aos grandes conglomerados de 

comunicação que dominam e estabelecem a pauta da grande mídia e que não proporcionam ao 

cidadão a formação de conhecimentos profundos e espaços para amplas interações e discussões.  

Isso porque, segundo Jorge Duarte (DUARTE, 2009, p.61), a comunicação pública exige 

compromisso em privilegiar o interesse público em relação ao interesse individual ou 

corporativo, centralizar o processo no cidadão, tratar comunicação como um processo mais 
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amplo que a informação, adaptação dos instrumentos às necessidades da situação 

comunicacional. O autor afirma que a comunicação pública coloca a centralidade do processo 

de comunicação no cidadão e não apenas por meio da garantia do direito à informação e à 

expressão, mas também do diálogo, do respeito a suas características e necessidades, do 

estímulo à participação ativa, racional e corresponsável.  

Nesse contexto, lembramos do estudo de Silva (apud: HOHLFELDT, MARTINO, 

FRANÇA, 2002, p. 170) do pensamento contemporâneo francês sobre a comunicação que 

aponta Lévy como o porta-voz das novas tecnologias e o seu vislumbre de que todos são 

emissores e, por isso o cidadão está fora da massa. E vê a possibilidade de uma importante 

característica do ciberespaço que tira a comunicação do estigma da manipulação para entrar na 

utopia da mediação. As escolas francesas consideram a importância das redes de interações o 

que hoje é fundamental, pois com a tecnologia os limites das antigas esferas públicas não 

existem mais. Pessoas de diferentes comunidades podem compartilhar e discutir sobre 

cidadania. 

 

Uma imensa rede loucamente complicada, que pensa de forma múltipla, cada 

nó da qual é por sua vez em entrelace indiscernível de partes heterogêneas, e 

assim por diante em uma descida fractal sem fim. Os atores desta rede não 

param de traduzir, de repetir, de cortar, de flexionar em todos os sentidos 

aquilo que recebem dos outros (...). É claro, a pessoa pensa, mas é porque uma 

megarrede cosmopolita pensa dentro dela, cidades e neurônios, escola pública 

e neurotransmissores, sistemas de signos e reflexos. Quando deixamos de 

manter a consciência individual no centro, descobrimos uma nova paisagem 

cognitiva, mais complexa, mais rica. Em particular, o papel das interfaces e 

das conexões de todos os tipos adquire uma importância fundamental (...). Ao 

conectar os sujeitos, interporem-se entre eles, as técnicas de comunicação e 

de representação estruturam a rede cognitiva coletiva e contribuem para 

determinar suas propriedades. As tecnologias intelectuais estão ainda nos 

sujeitos, através da imaginação e da aprendizagem. (LÉVY, 1993, p. 175-

176). 

 

Nesta dinâmica de articulação de ideias e interações, concordamos com a proposta de 

Pierre Lévy (LÉVY, 2000 p.157) que conceitua o ciberespaço como um novo meio de 

comunicação a partir da interconexão mundial dos computadores. Na visão deste autor, 

 

O ciberespaço suporta tecnologias intelectuais que amplificam, exteriorizam 

e modificam numerosas funções cognitivas humanas, tais como a memória, o 

raciocínio dentre outros. Essas tecnologias intelectuais favorecem novas 

formas de acesso à informação, pesquisa, novos estilos de raciocínio e 

conhecimento. (LÉVY, 2000 p.157). 
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Acreditamos que por meio do ciberespaço toda a conjuntura que envolve a comunicação 

pública pode ser compartilhada e discutida com possibilidades de construção de redes de forma 

inclusiva, possibilitando novas práticas democráticas. Vemos que a internet é um conjunto de 

plataformas de possibilidades acessíveis e disponíveis para se construir e defender formas de 

cidadania. Mas para a eficácia desse processo comunicativo os indivíduos precisam ser 

informados, incentivados sobre o ser cidadão e para esse início, o ciberespaço também tem 

papel importante no sentido de formar cidadãos que possam utilizar a rede de forma construtiva. 

Um ciclo em que a comunicação digital pode ser instrumento principal conforme os atores que 

a utilizarem. 

Lévy (LÉVY, 2000, p.185) conceitua a democracia eletrônica como um encorajamento, 

graças às possibilidades de comunicação interativa e coletiva do ciberespaço, a expressão e a 

elaboração dos problemas da cidade pelos próprios cidadãos, a auto-organização das 

comunidades locais, a participação nas deliberações por parte dos grupos diretamente afetados 

pelas decisões, a transparência das políticas públicas e sua avaliação pelos cidadãos. O autor 

também afirma que o filtro por onde passam as informações e uma possível participação popular 

nas grandes e tradicionais mídias não existe na rede, o que não só liberta o cidadão, mas também 

conteúdos de todos os tipos. Isso reforça o papel orientador da comunicação pública que 

direciona seus assuntos em prol do cidadão. Porém, esse direcionamento pode ser mais 

condizente com os interesses de um Estado neoliberal do que com um Estado cidadão. Sendo a 

comunicação pública uma propulsora do interesse público cabe a ela desempenhar essa 

orientação e incentivo, mesmo que não venha das instituições governamentais. Os cidadãos e 

organizações devem se unir para propor ações que façam esse meio comunicativo seja um 

promotor da cidadania.    

 

(...) uma política voluntarista da parte dos poderes públicos, de coletividades 

locais, de associações de cidadãos e de grupos de empresários pode colocar o 

ciberespaço a serviço do desenvolvimento de regiões desfavorecidas 

explorando ao máximo seu potencial de inteligência coletiva: valorização das 

competências locais, organização das complementaridades entre recursos e 

projetos, trocas de saberes e de experiências, redes de ajuda mútua, maior 

participação da população nas decisões políticas etc. (LÉVY, 2000, p.185). 

 

Essa realidade de possibilitar uma estrutura comunicacional no Brasil para o 

conhecimento, alcance e exercício da cidadania de forma igualitária é algo que as propriedades 



 
X Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) 
Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

 
465 

 

de abrangência e compartilhamento que as plataformas digitais podem proporcionar, apesar de 

existirem desafios.  

Além disso, Canclini (CANCLINI, 2006, p. 95) ressalta o crescimento das tecnologias 

audiovisuais de comunicação e o desenvolvimento do público. Mas estes mesmos meios 

eletrônicos que fizeram irromper as massas populares na esfera pública também foram 

deslocando o desempenho da cidadania às práticas de consumo.  

 

Foram estabelecidas outras maneiras de se informar, de entender as 

comunidades a que se pertence, de conceber e exercer os direitos. E se as 

instituições cidadãs não disponibilizam os serviços, justiça ou até atendimento 

o público recorre aos meios de comunicação de massa mesmo que não haja o 

resultado esperado, mas a dinâmica do processo comunicacional e sua 

visibilidade atrai as pessoas. Só através da reconquista criativa dos espaços 

públicos, do interesse pelo público, o consumo poderá ser um lugar de valor 

cognitivo, útil para pensar e agir significativa e renovadoramente na vida 

social. Vincular o consumo com a cidadania requer ensaiar um 

reposicionamento do mercado na sociedade, tentar a reconquista imaginativa 

dos espaços públicos, do interesse pelo público (CANCLINI, 2006, p. 95). 

 

Com essas leituras entendemos que a discussão, a troca de informações e experiências, 

a construção de conhecimentos por meio de questionamentos são interações que podem 

promover um pensamento democrático por meio da internet.  Ou seja, mesmo que se conquiste 

a cidadania por meio do consumo, quer seja pela falta do Estado, quer seja por uma questão de 

status, este fato deve ser vista como interesse público de forma aberta e acessível.  

Por outro lado, segundo Duarte (DUARTE, 2009, p. 112), o acesso às novas tecnologias 

não está necessariamente vinculado a uma política de comunicação voltada para o cidadão e o 

atendimento de suas necessidades. Muitas empresas privadas e órgãos públicos disponibilizam 

e-mails, sítios na internet, ouvidorias e outros instrumentos de comunicação, mas grande 

maioria não responde sequer aos próprios questionários de avaliação que disponibilizam para 

análise de serviço prestado ou eventos realizados, atendem mal por telefone, não respondem às 

consultas ou só respondem aquelas que chegam por mail ou internet. 

Castells (MORAES, 2005, p. 279) também considera que a internet poderia ser um 

instrumento de participação cidadã extraordinário, mas em geral o que se observa, segundo ele, 

é que os governos, as administrações, os partidos políticos confundiram a internet com um 

quadro de anúncios. 

Diante deste cenário caberá aos cidadãos escolher e criar alternativas de comunicação 

pública aproveitando as características do ciberespaço para dar voz a seus interesses, 
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compartilhar experiências, buscar inclusões de determinados grupos e fomentar apoio e 

compromisso da sociedade. Essa visão é confirmada por Lévy (LÉVY, 2000, p.185) que vê a 

rede como um meio para encorajar uma troca recíproca e comunitária, enquanto as mídias 

clássicas praticam uma comunicação unidirecional na qual os receptores estão isolados uns dos 

outros. Dessa forma, a internet propicia também as interações que são fundamentais para a 

realização da comunicação pública. 

 

Considerações Finais 

A partir de conceitos que consideram a comunicação como um conjunto de interações e 

vínculos sociais por meio da linguística em suas diversas variações, consideramos a 

comunicação pública como um tipo de agir comunicacional para se pensar e discutir 

racionalmente a cidadania. Analisamos ainda que esta comunicação pública não pode possuir 

influências particulares ou organizacionais, pois sua função é promover o interesse público. E 

como os antigos meios são fundamentados em interesses econômicos que, por sua vez, também 

influenciam o discurso governamental, além de não oferecerem as possibilidades interacionais 

libertadoras que uma comunicação pública plena exige.  

Então, por meio da pesquisa bibliográfica realizada, constatamos que a internet pode ser 

um instrumento para a comunicação pública ser propagada, utilizada, compartilhada, gerar 

interatividade, conhecimentos, ou seja, ser comunicacional, para promover a cidadania e o 

interesse público. 
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Resumo 

A cidade depende da circulação que os meios de transportes a oferece para garantir a 

circularidade das redes e fluxos que entremeiam a vida urbana. Os meios de transportes, 

entretanto, também podem segregar, quando vinculados à ideia de mais um dispositivo de 

controle social, operando a partir de verticalizações sociorraciais. Se a mobilidade urbana é 

interrompida, tem-se a instituição de fronteiras que marcam a vida dos estrangeiros locais, 

impossibilitados de vivenciar a cidade. Vigiados e punidos, os estrangeiros locais, de nossa 

própria cidade, têm o consenso do Estado, do discurso midiático e da classe dominante para 

protagonizarem uma segregação sociorracial urbana evidente. Por serem negros e pobres, os 

estrangeiros locais são proibidos de desfrutarem de sua própria cidade, o Rio de Janeiro. 

 

Palavras-chave: Mobilidade urbana; segregação urbana; juventudes negras 

 

 

Introdução 

Por emaranhados de fluxos, rastros e processos, a cidade constrói-se e se reconstrói 

constantemente. Para Deleuze e Guattari (1997), a cidade é correlata da estrada e, por assim 

ser, só existe em razão de uma circulação e de seus circuitos; ela se constitui com entradas e 

saídas. Em diálogo com os autores, a cidade, na perspectiva de Janice Caiafa (2007), é marcada 

por movimento e deslocamento, cujos fluxos que vêm de fora – e também os de dentro - criam 

um nomadismo tipicamente urbano e constituem a cidade como lugar tanto de circulação quanto 

de dispersão. A cada movimento e migração com suas chegadas e partidas, a cada inovação 

tecnológica, a cada decisão política e a cada fenômeno social, muda-se a cidade, novas 

fronteiras são realocadas e, assim, novos processos de exclusão, também, são estabelecidos.  

No limiar entre o crescimento urbano e a territorialização e reterritorialização da 

cidade, se dá a divisão espacial e simbólica dos lugares que podem ou não ser habitados ou, 

simplesmente, frequentados, de acordo com relações de poder. A desigualdade social é expressa 

                                                 
154 Trabalho apresentado no GT 11 – Comunicação, Transgressão e Bem Viver do X Seminário de Mídia e 

Cidadania (SEMIC) – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 06 a 08 de 

dezembro de 2016. 
155 Mestranda em Comunicação pela Universidade Federal de Goiás. Graduada em Comunicação Social, 

bacharelado em Jornalismo, pela Universidade Federal de Goiás   E-mail: anaclagc@hotmail.com. 
156 Orientadora do trabalho. Doutora em Antropologia Social pela Universidade de Brasília (UnB) e professora do 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade 

Federal de Goiás. E-mail: lucienediasj@gmail.com 
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nas formas de ocupação da cidade, bem como na ausência desta em detrimento de gênero, raça, 

etnia ou classe, e marca o confronto urbano de pertencimento ou não a lugares de fala, a lugares 

de direitos e a lugares de significação social. Os contrastes da relação ausência, presença e 

pertencimento são notórios nos mais corriqueiros elementos da cidade; são evidenciados em 

todas as esferas públicas da vida social, da saúde à educação, da moradia à mobilidade urbana.  

Uma vez que a condição de cidadão, habitante e pertencente à cidade, pressupõe 

liberdades individuais dos direitos civis, a cidadania está intrinsecamente relacionada ao direito 

de ir e vir e à liberdade de ocupação da cidade das mais diversas e subjetivas maneiras possíveis. 

Deslocar, transladar, transportar são, portanto, ações significativas e elementares que mantêm 

o movimento vivo da cidade e que garantem a circularidade das redes e fluxos. Se não há 

transporte e movimento, não há trocas, não há comunicação, não há integração, não há 

mudanças na cidade. São os meios de transportes que instrumentalizam e tornam possível o ir 

e vir a longas ou curtas distâncias, otimizando sempre a relação espaço-tempo. São eles – 

sobretudo o transporte coletivo - que permitem a mobilidade urbana e, assim, a interconexão de 

pessoas de diferentes lugares a diferentes locais de encontro, seja por qual motivo necessite-se 

deslocar. Como um meio de transporte mais democrático, o transporte coletivo  

 

É um grande agente dos desafios da cidade porque constrói acesso aos lugares 

e pode criar em seu meio mesmo um tipo de ocupação coletiva do espaço 

urbano. [...] O transporte coletivo, ao distribuir de alguma forma a população, 

ao conduzir para longe das vizinhanças, tem um aspecto dessegregante.  

Ocorre uma dessegregação, mesmo que provisória e local. O transporte 

coletivo reúne à sua maneira desconhecidos e dispersa a população, realizando 

por si só uma abertura (CAIAFA, 2007, p.119). 

 

Trabalho, estudo, lazer, moradia, busca por serviços. Todas essas instâncias da vida 

social pressupõem uma necessidade de chegada e partida que, por sua vez, dependem do 

percorrer distâncias. Estas que, com o desenvolvimento tecnológico e o uso do maquínico a 

serviço de pessoas, podem ser encurtadas e facilitadas. Da bicicleta ao avião, os meios de 

transportes são indispensáveis nas sociedades modernas. Sua ausência é impensável na 

urbanidade. Entretanto, eles também se inserem na lógica dos processos de exclusão, mesmo 

em se tratando de transporte coletivo com seu caráter elementar de dessegregante. 
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A mercantilização do ir e vir 

Para além da globalizante necessidade de locomoção, a questão da mobilidade urbana 

se encaixa, em primeira instância, na relação binária público versus privado. Essa relação é 

estabelecida, sobretudo, quando as concessões do transporte público são fornecidas ao domínio 

de empresas privadas para implementação, funcionamento e manutenção do transporte coletivo, 

como ocorre na cidade do Rio de Janeiro157. A liberdade individual do ir e vir, expressa na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, e a ideia de ser "livre a locomoção no território 

nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer 

ou dele sair com seus bens", expressa no artigo 5°, inciso XV da Constituição Federal, ficam, 

assim, à revelia da mercantilização do transporte público e da condição financeira de se arcar 

com o serviço prestado. Tida como um grande negócio, a locomoção no espaço urbano e o 

direito ao transporte, transcendem a condição de um direito social158, fruto do estado de direitos, 

e passam a protagonizar a emblemática do transporte público e coletivo, nas grandes cidades, 

que atua, primeiramente, no palco da lucratividade e dos interesses da iniciativa privada. 

Deve-se, portanto, criticizar o uso do transporte público, reiterando as suas falhas e 

limitações em articulação aos seus alcances, a sua abrangência e desempenho, considerando 

sempre os interesses econômicos das empresas que o operam. De fato, partindo da perspectiva 

de André Lemos (2009, p.29) a “mobilidade deve ser politizada. [...] Ela não é neutra e revela 

formas de poder, controle, monitoramento e vigilância, devendo ser lida como potência e 

performance”. Não há neutralidade na constatação de que a mobilidade é restrita aos que têm 

condições socioeconômicas de alcançá-la; não há neutralidade em saber que a mobilidade de 

uns só existe em razão da imobilidade de outros, ainda segundo o autor; não há neutralidade em 

perceber que o interesse público da locomoção é sobreposto pelo interesse privado dos lucros 

empresariais; e, por fim, não há neutralidade ao não se desvincular a mobilidade do mercado 

econômico e do trabalho formal, em que o alcance dos transportes públicos delimita locais que 

podem ou não ser frequentados, por quais grupos e em quais períodos do dia. 

                                                 
157 “Em abril de 2010, a prefeitura do Rio de Janeiro anunciou a intenção de realizar uma licitação geral das linhas 

de ônibus da cidade. [...] Uma mudança fundamental era a que alterava a relação do poder concedente (prefeitura) 

com as empresas de ônibus, que deixaram de ser permissionárias para se tornarem concessionárias. [...] No modelo 

de concessão, o poder público disporia de mais instrumentos de regulação, havendo um contrato formal e um 

planejamento abrangente do sistema de transporte” (MATELA, 2014, p.163). 
158 De acordo com o portal de notícias do Senado, no dia 15 de setembro de 2015, foi promulgada, no Congresso 

Nacional, a PEC 74/2013, que institui o transporte como direito social no artigo 6º da Constituição Federal, junto 

à educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e 

à infância e assistência aos desamparados. 
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Para além da relação dicotômica mobilidade versus imobilidade, podemos também 

incluir, em uma análise da restrição e limites dos meios de transporte, a questão das expectativas 

e finalidades de uso deles para a locomoção. Imagina-se, desta forma, determinado grupo social 

com condição financeira de arcar com o serviço de deslocamento por meio de um helicóptero, 

de um avião, ou mesmo de um carro particular, para fazer uma viagem a lazer, por exemplo, 

em favor de determinados grupos sociais que precisam utilizar de bicicleta, ônibus, ou metrô 

para se deslocar ao trabalho, por exemplo. Os meios de transportes utilizados por grupos de 

maior poder aquisitivo apresentam uma presteza técnica que os colocam em um sistema de 

funcionamento eficiente e com menos probabilidade de falhas ou soluções rápidas para 

qualquer inconveniente. Já os meios de transportes utilizados pelas populações de baixo poder 

aquisitivo, principalmente em se tratando de transporte público, têm uma predisposição maior 

à lentidão, às condições adversas e à possibilidade de falhas sem soluções rápidas.  

Há de se notar que as relações técnicas são parte das relações sociais de poder que 

culminam em contradições no desenvolvimento tecnológico, na perspectiva de Porto Gonçalves 

(2006). Para ele há uma tensão constante entre tecnologia e território. E essa tensão expressa-

se na forma como os meios e os tipos de transportes instituem fronteiras do acessível para uns 

e do inacessível para outros. Eles 

 

Implicam em mobilidades constrangidas por imobilidades infra-estruturais e 

dificuldades de acesso e de deslocamento. A mobilidade de uns se dá também 

em função da imobilidade de outros, já que existem diferentes graus de 

mobilidade que expressam diferentes poderes e controles contemporâneos 

(LEMOS, 2009, p.29). 

 

A tensão tecnologia e território gera a tensão mobilidade e fronteira, que, por sua vez, 

incita à relação de poder e acesso. Recorremos a alguns questionamentos: por que a mobilidade 

é territorializada? Por que há zonas em que a circulação é de privilégio de carros particulares e 

inacessível ao transporte público? Como os meios de transporte são seccionados também pelas 

condições sociorraciais e como essas condições influenciam no deslocamento de pessoas a 

determinados lugares? Estes questionamentos devem servir para uma crítica reflexiva sobre os 

processos de exclusão evidenciados pela ordem socioeconômica e sociorracial na cidade. 

 

Estrangeiros de nossa própria cidade 

Se tomarmos como base a noção do termo estrangeiro trazida por Shutz (2010), 

consideraremos que a palavra se remete a um indivíduo que tenta ser aceito ou tolerado por um 
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grupo do qual ele se aproxima, ou do qual ele já convive. A tentativa de inserção é acompanhada 

da sua restrição ao status de membro do grupo dominante e, desta forma, tal indivíduo “está 

inapto para alcançar um ponto de partida para tomar seus rumos” (SCHUTZ, 2010, p.124). Os 

caminhos citados podem se referir à ordem do cotidiano da vida urbana, no que concerne à 

aceitação social, à empregabilidade, à moradia, à educação, à saúde e ao acesso ao transporte 

público. Portanto, qualquer pessoa que represente uma característica marcante de um grupo 

minoritário, à margem da ordem socioeconômica e sociorracial dominante, ou à margem de 

modelos idealizados hegemonicamente, pode ser considerada como estrangeira. A jovem pobre 

que entra na universidade pelo sistema de cotas, o garoto interiorano que vai morar na cidade 

grande, a primeira mulher eleita para ser presidenta do Brasil, a mulher que sustenta os filhos 

se prostituindo, a moradora de favela que enfrenta três ônibus para trabalhar todo dia, na Zona 

Sul (Figura 1) do Rio de Janeiro, todos eles são estrangeiros numa perspectiva de contextos. 

 

Figura 1. Mapa da cidade do Rio de Janeiro – bairros da Zona Sul 

 

Fonte: SILVA, 2010, p. 68. 
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A noção de estrangeiro está intimamente relacionada à ideia de fronteiras, de 

territórios, de deslocamento e mobilidade, de meios de transportes e de uma cidadania não 

vivenciada no mundo da vida. Longe da ideia de vivermos em uma globalidade sem fronteiras, 

livre para a circulação de pessoas, bens e informações sem limites, a qual é imaginada na cidade 

mundo referenciada por Marc Augé (2010), e, por sua vez, construída a partir das novas 

tecnologias da informação e comunicação, o estrangeiro lida constantemente com a realidade 

das cidades, carregada de contradições, diferenças, desigualdades, desconexões – para citar 

Canclini - e circulações contidas. 

Falar de estrangeiros da própria cidade ou da própria condição urbana é uma escolha 

que dialoga bem com a imposição de fronteiras que delimitam acessos e imobilidades, que 

delimitam o aceitável e o inadmissível, que criam a dicotomia do honesto e do vagabundo, do 

incluído e do excluído socialmente. Falar de estrangeiros é saber que o outro não desfruta do 

seu próprio lugar de morada na condição de cidadão, por mais conterrâneo que ele seja. Condiz, 

também, com a consciência de que os espaços urbanos não são livres, e sim territorializados e 

verticalizados. Falar de estrangeiros de nossa própria cidade é perceber que grandes centros, 

como o Rio de Janeiro, transformam-se constantemente enquanto cidades, instituindo cada vez 

mais e mais processos de exclusão e segregação. O estrangeiro da nossa própria cidade é 

determinado por diferenças étnico-culturais e/ou sociorraciais. 

Assim, não só o migrante busca a mobilidade e cruza fronteiras ou tenta rompê-las, já 

que estas podem ser tanto de ordem física, de ordem linguística, política, econômica ou cultural, 

como as vê Marc Augé (2010). Todo estrangeiro que admita, na sua diferença plural da 

urbanidade, uma estranheza em si e um espectro de uma realidade desigual e marginal, se vê 

bloqueado pelas fronteiras urbanas. Elas que se redesenham e que se reafirmam 

“constantemente sob formas enrijecidas, que funcionam como interditos e provocam exclusões” 

(AUGÉ, 2010, p.23). O cotidiano dos estrangeiros é permeado por intensas tentativas de romper 

fronteiras. 

A exclusão, o controle das fronteiras, a escolha de quem pode ou não as cruzar e a 

admissão de quem entra e sai de determinado território, condiciona cidadãos e estrangeiros e, 

na perspectiva de Sandro Mezzadra (2012), trata de aspectos históricos chave da soberania nos 

regimes migratórios. As políticas de migração e de controle marcam a história da construção 

do capitalismo desde quando o primeiro navio negreiro cruzou o Oceano Atlântico. E a história, 

processualmente, continua. Em uma alusão à mesma condição devastadora do estrangeiro 

imigrante, que é proibido física e simbolicamente de cruzar fronteiras e interposto entre os 
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subúrbios da indignidade e da ilegalidade, está o estrangeiro local, que, mesmo habitando e 

sendo gerado pela cidade, flutua também na indignidade dos acessos contidos e, por vezes, na 

ilegalidade, quando ameaça invadir territórios urbanos proibidos. As políticas de controle do 

estado se esvaem por critérios socioeconômicos e sociorraciais, que fragmentam a possibilidade 

de mobilidade e ocupação da cidade por pessoas e suas respectivas subjetividades marcadas, 

sobretudo, por diferenças. 

É interessante pensar na abordagem que Julia Kristeva (1994) traz sobre o estrangeiro 

para nós mesmos, quando ela afirma que o estrangeiro não vem de fora. Ele vem de nós mesmos 

e é o lado oculto de nossa própria identidade; sua figura surge na consciência de uma diferença 

e na (in)capacidade de aceitar formas de alteridade. 

 

A dificuldade que a questão dos estrangeiros engendra estaria inteiramente 

contida no impasse da distinção que separa o cidadão do homem. Não é 

verdade que, para estabelecer os direitos próprios aos homens de uma 

civilização ou de uma nação – seja ela a mais racional e a mais 

conscienciosamente democrática -, somos obrigados a afastar esses direitos os 

não-cidadãos, isto é outros homens? Esse procedimento significa – e a sua 

consequência extrema – que somos mais ou menos homens à medida que 

somos mais ou menos cidadãos e que aquele que não é um cidadão não é 

inteiramente um homem (KRISTEVA, 1994, p.102). 

 

Menos cidadão e menos humano, portanto estrangeiros. Em uma ideia sempre 

negativa, este outro, o estrangeiro, é confundido com a figura de um invasor, de um inimigo em 

prontidão, ao dever do estado de combatê-lo. Impelido da cidade, impelido da vida e da 

expressão de seus fluxos e rastros, não baste a opressão sofrida, o estrangeiro de nossa própria 

cidade tem sua mobilidade rompida, sua liberdade questionada, o seu corpo vigiado e uma 

repressão engajada pelas políticas de segurança do estado. 

 

Apartai-os em Copacabana 

A complexidade envolta no quadro panorâmico do estrangeiro, esse menos humano e 

menos cidadão, como um invasor, um refugiado e/ou um estranho, assume um formato 

inusitado nas praias da Zona Sul do Rio de Janeiro. Refiro-me aqui não ao estrangeiro turista 

de temporadas, que vem de outro país para dinamizar a economia da cidade maravilhosa e 

encher os bolsos do setor hoteleiro e das empresas turísticas. Este, aqui na cidade, é muito bem-

vindo. Refiro-me não a estes que viajam o mundo e sim àqueles que “nunca saem dos seus 

lugares de nascimento” (LEMOS, 2009, p.29).  
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A Figura 2 mostra-nos qual é o estrangeiro colocado em evidência ao se considerar 

bairros que circundam importantes praias do Rio de Janeiro, como Copacabana, Ipanema, 

Leblon e Leme, localizados na Zona Sul, área mais nobre da cidade.  

 

Figura 2. Mapa racial de pontos: Zona Sul da Cidade do Rio de Janeiro. 

 

 

Fonte: GUSMÃO, H. N. B. Página Desigualdades Raciais. 

 

O mapa nos mostra uma representação de pontos coloridos aludindo à ínfima 

quantidade de pretos e pardos – representados pelas cores vermelha e verde respectivamente - 

diante da estratosférica quantidade de brancos – representados pela cor azul - habitantes dos 

bairros da Zona Sul, segundo dados do Censo de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE).  A maior aglomeração de pretos e pardos condiz com áreas de 

favelas da Zona Sul, como o Morro Azul e a Rocinha. Os pontos verdes e vermelhos referem-

se, portanto, aos estrangeiros locais. Refiro-me ao estrangeiro carioca, morador de favela, 

nascido na própria cidade em que vive. Este sim, aqui, expatriado, por ter-lhe negado o direito 

à cidade. Esta mesma cidade simbolicamente suntuosa como a pátria progenitora, que conforta 

– ou deveria confortar - sua subjetividade e supre – ou deveria suprir - todas as suas 

necessidades, acolhendo-lhe somente por ali tê-lo visto nascer, independentemente de qualquer 
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diferença que se possa ter. Estrangeiro este apartado e negado desde o próprio parto, já que não 

nascera em cor e berço esplendidos. Este mesmo que, negro, cresce em meio ao racismo e à 

desigualdade e vivencia cotidianamente o apartheid urbano da segregação sociorracial.  

Quando o transporte coletivo, na sua função comum de interconectar, de fornecer 

mobilidade e de integrar pessoas a espaços - mesmo dentro de todas as limitações já 

mencionadas - passa a ser interceptado, exatamente com um objetivo avesso, impondo 

delimitação, fronteiras e inacessibilidade, há, nitidamente, a territorialização do espaço urbano 

e a instrumentalização de um serviço público ao alcance restringido por cor e classe social. 

Impõe-se, assim, verticalidades como “vetores de uma racionalidade superior e do discurso 

pragmático dos setores hegemônicos, criando um cotidiano obediente e disciplinado” 

(SANTOS, 1997, p.286). O transporte público em contato operacionalizado com a segurança 

pública do estado torna-se, desse modo, mais um dispositivo de controle, aos moldes 

foucaultiano. Vigia-se e se controla as fronteiras para que os fluxos migratórios dos estrangeiros 

locais, oriundos dos subúrbios e das periferias cariocas, não contrariem as leis de zoneamento159 

da cidade, no sentido mais amplo que a expressão possa ter. 

Delimitar é, para Raffestin (1993), isolar ou subtrair momentaneamente, manifestando 

poder em determinada área e, também, determinando relações espaciais de inclusões e 

exclusões. E delimitou-se a praia de Copacabana, mais uma vez, com o intercurso da segurança 

pública do estado interpondo barreiras da mobilidade e do acesso. Voltemos aos fatos do fim 

de semana dos dias 22 e 23 de agosto de 2015. Em um típico dia de sol, com uma típica 

motivação e objetivo de final de semana: ir à praia. Vários jovens de favelas se articularam e 

entraram em ônibus, cujas linhas ligam a Zona Norte à Zona Sul do Rio de Janeiro. Para uma 

tarde de lazer, nada mais do que trajes praianos. Sem camisas, de chinelos, de bermudas e, 

descompromissados com qualquer formalidade do cotidiano burocrático, os jovens também 

estavam sem documentos.  

A lacuna do sem documentos que esses jovens inidentificáveis, de identidades 

esquecidas e relegadas apenas ao outro lado da cidade maravilhosa, deixaram foi pretexto para 

que 15 deles, todos negros e pobres, fossem detidos e banidos de desfrutarem da Praia de 

Copacabana, ao passarem por bloqueios realizados pela Polícia Militar do Estado do Rio de 

                                                 
159Segundo a cartilha Instrumentos do Plano Diretor, desenvolvida pela Secretaria Municipal de Urbanismo da 

cidade do Rio de Janeiro, “o zoneamento é de fundamental importância no planejamento de uma cidade, garantindo 

o seu desenvolvimento ordenado. Nele, o território municipal é dividido em partes – chamadas zonas – onde se 

definem, para cada uma delas, normas de uso e ocupação do solo. Isso nada mais é do que definir regras que 

determinam o que pode ser feito na cidade, de que forma e onde (RIO DE JANEIRO, 2013, p.7). 
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Janeiro (PMERJ), no bairro. Os ônibus em que os adolescentes estavam foram parados por 

policiais e os jovens com cara de suspeitos receberam a ordem do desembarque e tiveram que 

sair do veículo. A suspeição decretada pela cor da pele e o modo de se vestir se fundou na noção 

de periculosidade, que Foucault (2002) nos insere quando o indivíduo é considerado pela 

sociedade de acordo com suas virtualidades e não ao nível de suas ações. Todos os 15 jovens, 

assim, passaram por revistas e tiveram que abandonar o crime de ir à praia no fim de semana. 

Todos foram levados para o Centro Integrado de Atendimento à Criança e ao Adolescente 

(Ciaca). A somatória de apreensão de jovens totalizou 160 adolescentes detidos no fim de 

semana em questão, mesmo sem nenhum ato infracional ter sido registrado. 

De acordo com o portal de notícias Extra, a polícia informou, em nota divulgada à 

imprensa, que as ações foram realizadas visando evitar flagrante de ato infracional e visando, 

também, proteger os menores em situação de risco. A justificativa usada pela corporação, 

entretanto, reflete a torpeza das políticas de vigília e controle do estado, guiadas por cor, origem 

e classe social, que legitimam a detenção de jovens negros e todas as proibições implícitas no 

cerceamento da liberdade deles. É evidente que os jovens não estavam em situação de risco, 

como alegou a polícia em nota, já que não havia nenhum contexto de exploração quando o 

plano era somente passar a tarde na praia. Entretanto, a situação de risco foi criada quando os 

garotos, mesmo sem cometerem nenhum ato infracional, ficaram sob custódia da Polícia 

Militar.  O crime mesmo, grave e condenável de acordo com o artigo 230 do Estatuto da Criança 

e do Adolescente, foi "privar a criança ou o adolescente de sua liberdade, procedendo à sua 

apreensão sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade 

judiciária competente”. 

Após a série de detenções indevidas, um juiz da 1ª Vara da Infância, da Juventude e 

do Idoso da capital proibiu a PMERJ de apreender adolescentes sem que houvesse flagrante 

delito, segundo o portal de notícias Extra. O que se teve notícias após ao costumeiro - mas nem 

tão evidenciado - episódio das detenções e à decisão do juiz foi uma série de matérias 

jornalísticas, disseminando a criminalização da juventude negra nas praias da Zona Sul da 

cidade, a partir da grande noticiabilidade de arruaças, furtos e roubos, associando os fatos à 

presença de jovens negros na área nobre do Rio de Janeiro. A indústria do medo, midiaticamente 

construída, mais uma vez, criou a demanda do negro pobre ligado ao banditismo e apavorou 

turistas e moradores da Zona Sul, ao falar de arrastões. Houve uma campanha midiática de 

criminalização da presença dos moradores da Zona Norte na praia e uma rejeição da população 

nobre carioca à decisão judicial da proibição das blitzen policiais.  
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Já que a polícia estava impedida de romper o deslocamento e acesso dos estrangeiros 

locais, os negros, pobres e favelados, às praias da Zona Sul, e o transporte coletivo deveria, por 

ordem judicial, continuar o fluxo das interconexões e exercer o seu papel elementar 

dessegregante, houve uma contrapartida antiarrastão mobilizada por um segmento indignado 

da população. “Para enfrentar os ‘arrastões’ de fim de semana nas praias, moradores da Zona 

Sul, frequentadores de academias de artes marciais, ‘resolveram organizar grupos antiarrastão, 

formados por lutadores’ para combater” (FRANCISCO, 2003, p.7) os novos casos. Esse trecho 

refere-se ao episódio de vários arrastões que aconteceram na cidade do Rio de Janeiro, em 

outubro de 1992, mas, pela similitude do que se passou, muito bem se aplica aos acontecimentos 

de setembro de 2015. Na ocasião de 1992, a explosão de arrastões incendiou a abordagem 

midiática e disseminou discussões sobre a proibição do acesso de pessoas da periferia às praias, 

resultando em políticas de restrição da prefeitura, junto às empresas do transporte coletivo, à 

Polícia Militar e à milícia dos lutadores indignados, que estabeleciam um apartheid evidente 

nas praias mais visadas da capital. 

A milícia antiarrastão também foi mobilizada, em 2015, pelas redes sociais, por 

pessoas da classe média e alta e lutadores de academia que, em mensagens disseminadas na 

internet, convocaram os moradores da Zona Sul a se unirem contra os marginais e a omitirem 

qualquer registro e indícios que possibilitassem identificar os justiceiros160 em caso de morte e 

linchamento contra os arruaceiros. A primeira ação do grupo foi em busca de “moleques de 

chinelo, com cara de quem não tem um real no bolso”, como declarou um dos integrantes em 

matéria do portal de notícias Pragmatismo Político. Na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 

a milícia parou um ônibus da linha 472, que percorre o trajeto entre o bairro do Leme, na Zona 

Sul, e o bairro Triagem, na Zona Norte, e retirou um adolescente de dentro do ônibus, 

despontando chutes e socos no rapaz, ainda segundo o jornal. 

 

Considerações finais 

Contra todo excesso de controle e violência administrado nas tentativas de rompimento 

da mobilidade, da circulação e do acesso da população negra e pobre do Rio de Janeiro, 

realizou-se, na Praia do Arpoador, em Ipanema, um movimento que reuniu vários jovens 

                                                 
160 O termo justiceiros é usual e equivocadamente empregado pelo discurso midiático, fazendo relação à ideia de 

fazer justiça com as próprias mãos, em se tratando de elucidar crimes ou punir suspeitos. O termo é utilizado 

mesmo em meio a extrema violência, tal qual em casos de linchamento e de morte, e também quando a pessoa 

vitimizada por essas ações violentas é inocente. 
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ativistas oriundos de favelas da Zona Norte, no dia 4 de outubro de 2015. Intitulado de Farofaço, 

a manifestação, em meio ao alvoroço segregacionista expresso nas insurgências do estado, sua 

polícia militarizada e a população, fez jus ao uso pejorativo da expressão farofeiros, usada para 

inferiorizar moradores do subúrbio e da periferia da cidade quando, sem dinheiro para comprar 

comida na praia, pelos altos preços do comércio destinado a turistas, eles levam a própria 

alimentação de casa. Em um gesto simbólico de ocupação da cidade, os manifestantes fincaram 

várias bandeiras com o nome de favelas da Zona Norte na areia da praia. 

A mobilização faz parte de uma luta comum de quem encontra fronteiras quando o 

assunto é o direito à vida na cidade, seja do estrangeiro de nossa própria cidade, seja do 

imigrante. É necessário que os próprios estrangeiros locais, estes mesmos que fazem da cidade 

um complexo de nomadismo, a partir da perspectiva de Caiafa (2007), em seus rastros, fluxos 

e circulações, assumam o protagonismo de suas lutas. 

 

Essas lutas, em todo caso, devem ser sempre consideradas não apenas na 

forma em que elas aparecem no interior da experiência migratória, mas 

também porque elas funcionam como referente essencial no desenvolvimento 

de uma nova teoria do ‘racismo’. Esta teoria do racismo deve considerar a 

forma em que essas lutas são centrais nas relações sociais modeladas por 

mecanismos de racialização, permitindo assim que se enxergue a presença do 

migrante não apenas de uma forma ‘vitimizada’, mas em termos de uma 

subjetividade que se expressa em práticas inovadoras de resistência e luta 

(MEZZADRA, 2012, p.85). 

 

Inconformismo e resistência são forças simbólicas que, contra o infortúnio histórico 

da cidade verticalizada, reiteram a ocupação do espaço urbano em contato com subjetividades 

e a diversidade sociorracial e étnico-cultural. Os dispositivos de controle impregnados na vida 

urbana são utilizados em prol de efetivar uma política de estado racialista, que corrobora com 

o espírito do tempo das segregações, do individualismo e das dicotomias. Separa-se a sociedade, 

pela noção foucaultiana de periculosidade, entre pessoas de bem e pessoas que, sempre sob a 

lente do controle social e estatal, tem relação ou estão propensas ao crime e à criminalidade. 

Para Foucault (2002), há uma espécie de controle penal punitivo que, ao nível das virtualidades 

das ações referente a quem é negro e pobre161, vai além do poder judiciário, perpassando por 

uma série de poderes laterais, à margem da justiça. A polícia – e, nesse caso, a milícia 

antiarrastão formada pelos lutadores de classe abastada – cumpre a função de vigilância e 

correção, junto a toda uma rede de instituições - escola, hospitais, empresas - que desvirtuam 

                                                 
161 Grifo da autora.  
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seu caráter elementar, para também corroborar com os dispositivos de controle e 

disciplinamento. 

Até o transporte coletivo desagrega-se da sua função elementar de integração e passa 

a incorporar o panoptismo característico da nossa sociedade, sendo utilizado como mais um 

dispositivo. Determina-se quem pode e quem não pode se deslocar e até onde se pode ir.  No 

olhar foucaultiano, o panoptismo se exerce individualmente em uma vigilância contínua, a 

partir da tríplice vigilância, controle e correção, como dimensão característica e fundamental 

das relações de poder que se instauram socialmente. A vigilância se dá “ao nível não do que se 

faz, mas do que se é; não do que se faz, mas do que se pode fazer. [...] a vigilância tende, cada 

vez mais, a individualizar o autor do ato, deixando de considerar a natureza jurídica, a 

qualificação penal do próprio ato” (FOUCAULT, 2002, p.104). 

O fatídico episódio do apartheid social no transporte coletivo na cidade do Rio de 

Janeiro, seguido por uma massiva campanha midiática de criminalização da população negra, 

sobretudo, na intensa divulgação da relação dos arrastões com a presença dessa população nas 

praias, e o surgimento espontâneo de um grupo de ações racistas, opressoras e extremamente 

violentas deflagram o cenário de uma guerra não declarada, mas territorial. Na perspectiva de 

Deleuze e Guattari (1997), o território, tido como objeto, é tomado como material de 

estratificação a se fazer ressoar. O Estado comporta uma guerra sob forma de instituições 

militares, que agem em uma hierarquia de poder que protege o centro, representado por quem 

está no alto. O ciclo se retroalimenta circularmente já que, do alto, tudo se vê, tudo se controla 

e o poder se constitui expandindo-se.  
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Contribuições para a Comunicação Popular e a juventude: experiências na 
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Resumo 

Apresenta-se o relato de experiências comunicacionais desenvolvidas no contexto coletivo, 

formados por jovens entre 16 e 24 anos, nas cidades sertanejas piauienses de Lagoa de São 

Francisco, Pedro II e Piripiri. Destaca-se as ações do desenvolvimento de oficinas de 

comunicação junto aos sujeitos de pesquisa, buscando-se contribuir empiricamente com as 

experiências. A metodologia parte da pesquisa participante, tendo como procedimento a 

pesquisa-ação. Foram utilizadas também observação participante e análise documental. A base 

conceitual reside em reflexões a partir de: BANDEIRA (2011), DAGNINO (2004), GOHN 

(2008) e PERUZZO (2002; 2009; 2004) mostrando que o poder de organização juvenil tem 

dado importantes passos para um novo protagonismo juvenil via ações sociais e 

comunicacionais em uma das regiões mais carentes do País. 

 

Palavras-chave: Comunicação Social; Comunicação Popular; Juventude; Cidadania, Sertão do 

Piauí. 

 

 

Introdução 

Os jovens, muitas vezes, perdem ou não têm espaço nos meios de comunicação. 

Precisam conquistar um maior protagonismo midiático. Eles são vistos como uma massa às 

vezes amorfa que serve mais para o alto consumo de produtos. 

Notadamente quando existe questões entre a juventude e os movimentos populares esses 

espaços são de conquista ou de divisão. Os movimentos populares apontam para um 

                                                 
162 Trabalho apresentado no GT11- Comunicação, Transgressão e Bem Viver do X Seminário de Mídia e Cidadania 

(SEMIC) – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goias. 06 a 08 de dezembro de 

2016. 
163 Graduanda do 9º período do curso de Comunicação Social com habilitação em Jornalismo da Universidade 

Estadual do Piauí – Uespi, campus Torquato Neto em Teresina – PI e pesquisadora nas áreas de Comunicação 

Comunitária, Popular e Cidadania. E-mail: cintiadani@hotmail.com  
164 Graduanda do 9º período do curso de Comunicação Social com habilitação em Jornalismo da Universidade 

Estadual do Piauí – Uespi, campus Torquato Neto em Teresina – PI e pesquisadora nas áreas de Comunicação 

Comunitária, Popular e Cidadania. E-mail: ohanaluize@gmail.com  
165 Orientador do trabalho. Professor, pesquisador e extensionista do curso de Comunicação Social – habilitação 

em Jornalismo – da UESPI (Universidade Estadual do Piauí – campus de Teresina). Está em fase de conclusão de 

Pós-doutorado em Comunicação, Cidade e Região na UMESP (Universidade Metodista de São Paulo – SP). É 

doutor e mestre em Comunicação Social pela UMESP, com estágio doutoral na UMA (Universidad de Málaga), 

em Málaga, Espanha. É vice-presidente da Rede Brasileira de Mídia Cidadã. Desenvolve série de projetos de 

pesquisa e extensão voltados para estudar rádio, rádio comunitária e tecnologias atuais no Nordeste do Brasil. E-

mail: orlandoberti@yahoo.com.br  
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engajamento dos jovens e pretendem retirá-los de uma zona de exclusão, promovendo 

formações e vivências que pretendem inseri-los como sujeitos no contexto social, esclarecer 

sobre seu papel na sociedade e promover uma maior interação com os problemas sociais em 

busca de soluções coletivas. 

Na contemporaneidade, levando-se em conta principalmente uma situação brasileira, os 

jovens deixaram de ser a parte excluída da população para dar lugar à mobilização social.  

O exposto se caracteriza como justificativa social para estudos voltados à historicização 

de tais práticas. Outro ponto levantado é a possibilidade de aumentar a identificação dos jovens 

e suas comunidades, com uma identidade local, sentindo-se representantes através da 

comunicação, percebendo a abertura para uma comunicação popular e alternativa.  

Nos cursos de Comunicação Social do Brasil, aos poucos, via projetos de pesquisa e 

extensão, as práticas de comunicação popular e juventude tomam espaço e demonstram a 

importância dessa abertura para o fortalecimento cientifico na vertente.  

Este trabalho reflete uma dessas situações e nasceu em um projeto de extensão e depois 

virou um projeto de pesquisa. É uma das interfaces de um trabalho de conclusão de curso em 

Jornalismo que pretende discutir uma temática existente e muitas vezes relegada pela própria 

academia, a juventude. Mesmo a própria academia sendo composta por jovens. 

O estudo apresenta resultados encontrados como parte da pesquisa de conclusão de 

curso, em andamento, desenvolvida no contexto de participação voluntária em um projeto de 

extensão.  

Busca-se entender as práticas comunicacionais desenvolvidos no contexto dos sujeitos 

de pesquisa, buscando as características que indiquem a orientação à comunicação popular. 

Pensando em oportunizar uma prática de comunicação que vá intervir na realidade dos sujeitos, 

esta pesquisa envolve ações de comunicação voltadas para a promoção da participação cidadã 

desses jovens em relação à luta por seus direitos.  

O recorte temporal é de 2014 a 2016, período de aplicação da metodologia junto aos 

sujeitos pesquisados. Como problema central de pesquisa, busca-se compreender como 

construir uma comunicação voltada para a juventude e que seja efetiva na valorização dos 

sujeitos comunitários e na contribuição para a vivência da cidadania. 

O trabalho é dividido em três partes. Uma de caráter teórico, uma de caráter de 

identificação do objeto e uma terceira de caráter analítico. 
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Comunicação Popular e Cidadania – Reflexões Mais Que Necessárias 

A caracterização da comunicação de grupos ou movimentos populares deste trabalho é 

acompanhada das palavras comunitária, popular, alternativa e contra-hegemônica.  

O entendimento do que seria esse caminho comunicacional teórico surge no início dos 

anos de 1970 e 1980 através do contexto dos movimentos populares (operário e sindical). Os 

grupos lutam por melhores condições de vida, saúde e segurança. Para conquistar esses direitos 

eles produzem, articulam e inserem pautas dentro de um sistema comunicativo que parte da 

própria comunidade. 

Um dos grandes avanços das conquistas dos direitos pela comunidade está na difusão 

da comunicação popular. Popular é destacado neste trabalho como oriundo do povo, das bases, 

da massa. Mais que informar, ela tem o papel em desenvolver nos sujeitos as perspectivas 

comunicacionais mais críticas, além de esclarecer seus papeis enquanto cidadãos e permitir que 

os indivíduos propiciem, e coloquem em prática, as ideias para melhoria das suas comunidades. 

Os exemplos desse tipo de comunicação estão presentes em associações, sindicatos, 

grupos, organizações sociais, sendo que 

 

a comunicação popular foi também denominada de alternativa, participativa, 

horizontal, comunitária e dialógica, dependendo do lugar social e do tipo de 

prática em questão. Porém, o sentido político é o mesmo, ou seja, o fato de 

tratar-se de uma forma de expressão de segmentos excluídos da população, 

mas em processo de mobilização visando atingir seus interesses e suprir 

necessidades de sobrevivência e de participação política (PERUZZO, 2006, 

p.2). 

 

A partir dos movimentos de comunicação alternativa, “encontrados em jornais e rádios 

comunitários, nas associações de usuários dos canais comunitários na televisão a cabo, em 

Organizações não-Governamentais” (PERUZZO, 2006, p.5), foram o pontapé para que no 

século XXI, se possa encontrar outros projetos que envolvem os movimentos populares, 

principalmente os ligados à juventude.  

Os processos de comunicação fazem parte do cotidiano dos movimentos populares, 

sendo necessários para “o empoderamento de processos comunicacionais autônomos [que] tem 

sido percebido como necessidade enquanto canais de expressão na dinâmica de mobilização e 

organização popular” (PERUZZO, 2009, p.36). 

Para ampliar seu alcance, a comunicação popular utilizada por esses grupos apresenta-

se como grande aliada aos meios de tecnologia em comunicação (rádio, TV, internet), dessa 
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forma será possível superar os conflitos comunicacionais que os grupos enfrentam. Um deles é 

o reconhecimento perante parcela da sociedade que ainda não compreende seu papel, seja por 

falta de interesse ou por pouco espaço na mídia. Segundo Maria da Glória Gohn (2008, p.49): 

 

O reconhecimento seria uma luta por ampliação de direitos. Ao lutar por sua 

auto-realização e seu reconhecimento, os indivíduos estão trabalhando sobre 

e com os conflitos existentes. Os movimentos sociais surgem dessas relações 

de conflito. Eles são parte de uma luta por reconhecimento. 

 

A comunicação popular também tem o papel de se firmar perante os segmentos 

populares e perante à juventude para tornar conhecidos os direitos e deveres dos cidadãos, como 

“uma alternativa para informar as comunidades sobre a questão da cidadania” (REIMBERG, 

2009, p.3), sendo assim, vinda do povo e feita para o povo.  

Essa preocupação envolve cada vez mais pessoas por meio da participação na 

Comunicação Social, o direito a produção e o acesso à informação, tendo a cidadania como 

protagonista principal.  

Ela é vista como a busca pela igualdade de direito civis, políticos e sociais pelos grupos 

marginalizados como negros, mulheres, LGBTTs, pobres, deficientes físicos e mentais, dentre 

outros. É verídico quando “uma das múltiplas instâncias pelas quais o homem pode exercer esse 

direito e esse dever é a comunicação social” (PERUZZO, 2004, p.275). 

O cidadão se coloca com um agente que pretende transformar a sociedade, tendo em 

mãos não somente o conhecimento de seus direitos e deveres, mas também de se colocar a 

frente deixando a passividade social. Com isso, a comunicação assume papel fundamental na 

discussão dos mais variados temas que permeiam a sociedade e, consequentemente, na 

efetivação do debate público e na garantia da visibilidade das demandas sociais. O processo é 

fundamental para a consolidação dos direitos da cidadania, que se encontram instituídos 

(BANDEIRA, 2011, p.573). 

Além disso, a cidadania é importante para contemplar a capacidade dos sujeitos 

populares de construir coletivamente um modo de ser e estar na sociedade, um modo de ter e 

fazer comunicação. Para isso, é preciso buscar o entendimento dos direitos constitucionais 

conquistados pelos movimentos sociais e populares no Brasil, a partir dos conflitos da mesma, 

assim como, torna-se permanentemente vigilante na efetivação desses direitos num âmbito 

geral. 
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Juventude e Movimentos Populares  

Os jovens historicamente são engajados em processos de lutas sociais com objetivo de 

compreender a realidade das comunidades, solucionar problemas, diagnosticar oportunidades e 

perceber obstáculos. Eles dão o “sangue novo” a esse processo e, junto com as vanguardas, 

tornam muitas vezes as lutas sociais mais efetivas e ágeis. 

Para isso é necessário utilizar instrumentos adequados de Comunicação Social e, assim, 

realizar uma mobilização mais efetiva.  

Para esses jovens a comunicação é importante uma vez que ela faz parte do campo das 

Ciências Sociais Aplicadas, portanto, deve compreender os modos de vida, as relações entre as 

pessoas, contextos políticos e ideológicos e tudo que faça parte da vida em sociedade.  

Aliada à vontade de mudança e personalidade ativa que, normalmente, se fazem 

presentes durante a juventude, é imprescindível a participação efetiva nas comunidades. Dessa 

forma eles são reconhecidos como agentes importantes de transformação social. Além de 

inclusão, esses jovens querem valorizar a diversidade social, as questões ambientais, o modo 

de vida, o respeito ao espaço público, a evolução dos direitos da população, entre outras 

questões. 

Ao longo das décadas, a juventude conquista espaços a favor dos seus direitos, um deles, 

o Programa de Ação da ONU, aprovado em 1995 com metas até o ano 2000. A iniciativa surgiu 

após novas tentativas de implantação de políticas públicas nacionais para juventude. Nele, são 

identificadas dez áreas prioritárias, cabendo a responsabilidade aos governos.  

São eles: 

 

Todos os jovens têm direito a: obter um nível educacional correspondente às 

suas aspirações; oportunidades de emprego compatíveis com suas habilidades; 

nutrição adequada; promova saúde e seja livre de violência; gozar dos direitos 

humanos e liberdades fundamentais sem distinção de raça, sexo, linguagem, 

religião ou qualquer outro tipo de locais e instalações para atividades culturais, 

recreativas e esportivas (UNVPA, 2010, p.30). 

 

No entanto, ainda faltam obstáculos para a real efetivação dos direitos da juventude. 

Para isso acontecer é preciso contar com a “participação da comunidade e dos segmentos 

diretamente afetados por essas políticas” (UNVPA, 2010, p.121).  

Mesmo que o potencial de comunicação da juventude seja muito grande, pois eles 

carregam força de vontade, vitalidade, curiosidade e espírito questionador, além de facilidade 

de aprendizado e apropriação das técnicas utilizadas nos meios de comunicação, é necessário 
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também que todos aqueles que se sintam excluídos, sejam eles negros, pobres, mulheres, idosos, 

se façam presentes na luta pela cidadania. 

Outro fator importante é a atuação dos movimentos populares como reivindicadores de 

direitos junto ao Estado em busca dos ideais de participação, cidadania e representatividade 

feita através da sociedade, mas, principalmente pela juventude. A luta dos movimentos 

populares trata de questões pertinentes às comunidades, procurando uma interação com as 

questões locais. Além disso, existe uma importante contribuição desses movimentos para a 

consolidação da democracia e para a ampliação das discussões junto a segmentos da sociedade 

como a juventude. 

Com os jovens, os movimentos populares apresentam novos significados, por um lado 

com “a emergência da chamada ‘participação solidária’, e a ênfase no trabalho voluntário e na 

‘responsabilidade social’, tanto de indivíduos como de empresas” (DAGNINO, 2004, p.151).  

Esse é um reflexo muito importante do papel da juventude na contemporaneidade. Os 

jovens têm tido mais acesso a políticas públicas inclusive a nível estadual e municipal. Não são 

mais raras as secretarias estaduais de atenção à juventude e nem muito menos as mesmas 

secretarias municipais nas maiores cidades brasileiras. 

Para a comunicação popular fica o papel de se firmar perante os segmentos populares e 

perante à juventude como “uma alternativa para informar as comunidades sobre a questão da 

cidadania” (REIMBERG, 2009, p.3) e “a experiência dos movimentos sociais é fundamental 

para essa construção da cidadania” (REIMBERG, 2009, p.7). Entendendo a comunicação 

popular como vinda do povo e feita para o povo, as práticas comunicacionais populares têm o 

papel de tornar conhecidos os direitos e deveres dos cidadãos. 

 

Caminhos Para a Comunicação Popular e a Contribuição Da Extensão Universitária 

Um dos caminhos para a inserção de jovens nos processos sociais é a interação 

Academia e a sociedade. A extensão universitária tem um poder crucial e vital no estreitamento 

de laços. 

Uma dessas interfaces é o projeto de extensão Humanismo Caboclo. Ele foi 

desenvolvido entre março de 2010 e março de 2015. Foi idealizado pelo professor doutor em 

Ciências Sociais, Luciano de Melo Sousa e a Universidade Estadual do Piauí (UESPI), docente 

dos cursos de Pedagogia, Sociologia e Jornalismo do campus Poeta Torquato Neto.  

Tem como objetivo desenvolver, contribuir e reacender as lutas de jovens do campo nos 

municípios de Pedro II (localizado a 205 quilômetros ao Norte de Teresina), Lagoa de São 
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Francisco (localizado a 186 quilômetros ao Norte de Teresina), Piripiri (localizado a 164 

quilômetros ao Norte de Teresina), Sigefredo Pacheco (localizado a 160 quilômetros ao Norte 

de Teresina) e Juazeiro do Piauí (localizado a 160 quilômetros ao Norte de Teresina), todos no 

Sertão Norte piauiense.  

O Humanismo Caboclo se faz coletivamente gerando ações eficazes em relação às 

diversas atribulações e opressões sociais presentes nas localidades piauienses. 

Partindo do diagnóstico que os municípios sofriam com a defasagem nos setores da 

educação, saúde, lazer e trabalho, o coordenador do projeto desenvolveu atividades educativas 

e políticas com e, para, as populações dos municípios, em especial, os jovens. Para que as ações 

transformadoras fossem colocadas em prática o pesquisador identificou, primeiramente, 

possíveis parceiros. Foi oferecido um curso de formação de Educadores Populares, oferecido 

pela parceria entre a Fundação Santa Ângela e Rede de Educação Cidadã do Piauí (RECID-PI), 

que promoveu a formação e mobilização cidadã dos jovens, para, assim, colocar em pauta a 

realidade social das comunidades. 

As perspectivas populares trabalhadas no curso despertou, primeiramente, duas 

iniciativas: os programas de rádio Sintonia Jovem e Rede Jovem. Posteriormente, com o fim 

dos programas, ex-membros passaram a compor a Associação Ambientalista Morro da Coã 

(AAMC). 

 

Sintonia Jovem  

Em 31 de agosto de 2013, um grupo formado por 10 jovens (entre 17 e 22 anos de 

idade), da cidade de Piripiri (PI), oriundos do curso de Formação de Educadores Populares, 

realizado pelo projeto de extensão Humanismo Caboclo, coordenado pelo professor Doutor 

Luciano de Melo e UESPI, recebeu destaque pelo desejo de debater as problemáticas existentes 

na sua comunidade através do programa de Rádio Sintonia Jovem, que foi ao ar pela Rádio 

Família (FM 104,9 MHz).  

Segundo o IBGE (2010) Piripiri está localizada a 160 quilômetros de Teresina, 

considerado o 2ª maior cidade do interior do Piauí. Conta com uma área territorial de 155,639 

quilômetros quadrados. A população estimada em 2015 era de 62.650 habitantes (IBGE 2016). 

O município também é um dos mais desenvolvidos do Piauí, sendo o 13º colocado no Índice 

de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM, medido pelo Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD 2010), ocupando a 3393º colocação no Brasil, com valor de 

0,635 no índice. 
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 Levando em consideração a contextualização do município, a princípio, o programa 

tinha utilizava a comunicação popular como objetivo de promover a cidadania, uma vez que os 

jovens não se sentiam representados pelos grandes meios de comunicação. Pensando nisso, o 

projeto teve como foco: 

 

contribuir com o auto-reconhecimento da juventude como protagonista na 

sociedade e suas decisões; colaborar com a educação da juventude pela 

discussão de temas como educação, trabalho, direitos da juventude, políticas 

públicas, drogas, cidadania, entre outros; discutir a realidade dos grupos de 

jovens de Piripiri e suas atividades culturais, lutas políticas, projetos e outros 

temas de relevância social; divulgar as lutas do povo da cidade como forma 

de reafirmar a identidade com a luta social (LIMA; VIANA, 2014, p.3). 

 

Durante as tardes de sábado, de 17h às 18h, o programa debatia os problemas da 

comunidade de forma crítica, levando, sempre que possível, um convidado especialista e 

abrindo espaço ao público, que fortemente relatava suas opiniões.  

A luta por seus direitos era o objetivo principal de atuação de quem fazia o Sintonia 

Jovem. “Este grupo tem descoberto concretamente os sentidos de formação crítica e engajada 

no movimento popular. Associado a isso, eles discutem os problemas e buscam a organização 

de forma estratégica para a luta por seus direitos” (LIMA; VIANA, 2014, p.3). 

No entanto, após dois anos no ar, o programa enfrentou seu maior obstáculo: as 

dificuldades financeiras. Como não obtinha recursos vindos de grandes patrocinadores, o 

Sintonia Jovem contava apenas com apoio popular, como o Sindicato dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras Rurais (STTR) de Piripiri; associações de bairro, principalmente as das 

comunidades mais carentes e distantes; iniciativas comunitárias, como festas e bingos, e 

contribuições de amigos e comerciantes. Além disso, tinham despesas com transporte até o 

estúdio.  

O empecilho impossibilitou a continuação na Rádio Família FM, que cobrava um custo 

de manutenção por disponibilizar um espaço ao programa. Logo em seguida o espaço foi 

cancelado, pois os membros não tinham mais como manter o programa.  

Mesmo com o fim, os jovens criaram grupos nas suas comunidades. Conseguindo assim, 

reproduzir, mesmo com menor espaço, os princípios da educação e comunicação popular. 
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Rede Jovem  

Em 15 de junho de 2014 o projeto Humanismo Caboclo fortalece suas ações na cidade 

de Pedro II através do programa de rádio Rede Jovem, composto por jovens alunos e ex-alunos 

da Escola Família Agrícola Santa Ângela.  

Pedro II está localizada a 206 quilômetros de distância de Teresina. A cidade possui 

uma população estimada, em 2015, de 38.055 habitantes, segundo o IBGE (2016). Pedro II 

ocupa o 4827º lugar no ranking do IDHM, divulgado em 2010 e o 79º lugar entre as cidades 

piauienses, com valor de 0,571 no índice.  

O Rede Jovem ia ao ar todos os sábados (com uma hora de duração) pela Rádio 

Comunitária Matões de Pedro II (FM 104,9 MHz) e contemplava os ideais de comunicação 

aceitos por Cicilia Peruzzo (2009, p.2), voltado para a juventude no sentido de ampliar a sua 

formação, consciência, organização e luta.  

 

A comunicação é mais que meios e mensagens, pois se realiza como parte de 

uma dinâmica de organização e mobilização social; está imbuído de uma 

proposta de transformação social e, ao mesmo tempo, de construção de uma 

sociedade mais justa; abre a possibilidade para a participação ativa do cidadão 

comum como protagonista do processo (PERUZZO, 2009, p. 2). 

 

Dentro da proposta do programa, constam alguns dos objetivos, sendo os principais: 

dialogar com a juventude, desafios, possibilidades, problemas, utopias, divulgar projetos 

voltados para jovens (seja de setores públicos como de instituições privadas), relatar 

experiências bem-sucedidas de projetos com a juventude (formação, protagonismo, artes, 

esportes etc.), discutir com os jovens a realidade de nossas comunidades, além de incentivar a 

luta popular. 

Além disso, os membros do Rede Jovem tinham uma vantagem em relação ao 

congênere, o Sintonia Jovem, da cidade de Piripiri, pois os primeiros não arcavam 

financeiramente por um espaço para promover suas discussões.  

Durante um pouco mais de um ano que esteve no ar, o programa se mostrava bastante 

dinâmico, sendo composto por entrevistas, debates, enquetes, informação e espaço musical. No 

entanto, ele foi cancelado por desvinculação de alguns de seus membros, logo após a formação 

em cursos técnicos na Escola Família Agrícola Santa Ângela, em Pedro II. A grande maioria 

foi morar em outros municípios.  

Após o fim do programa, os jovens oriundos do Rede Jovem formaram um grupo 

intitulado Associação Ambientalista Morro da Coã (AAMC), que desde outubro de 2014 
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fortalece suas ações perante a comunidade e poder político através da preservação ambiental e 

reconhecimento do caráter comunitário.  

 

AAMC – Associação Ambientalista Morro da Coã 

A Associação Ambientalista Morro da Coã (AAMC) foi fundada em 18 de outubro de 

2014 por jovens residentes na cidade sertaneja piauiense de Lagoa de São Francisco. É formada 

por 25 jovens, com idade entre 16 e 24 anos, que reivindicam ideais ambientalistas e as ações 

comunitárias. Como já citado nos dois primeiros grupos, Sintonia Jovem e Rede Jovem, uma 

parte dos integrantes da AAMC também são oriundos de experiências comunitárias e de um 

curso extensionista de Educação Popular. 

Lagoa de São Francisco está localizada na região Centro-Norte do Piauí, compõe a 

microrregião de Campo Maior. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2016), Lagoa de São Francisco apresentava uma população estimada em de 6.611 habitantes 

em 2015, numa área de 155,639 quilômetros quadrados e densidade demográfica de 41,26 

habitantes por quilômetro quadrado.  

A cidade é a 27ª no Índice de Desenvolvimento Humano do Município, sendo um dos 

mais baixos do Piauí, segundo dados do Programa das Nações Unidas Para o Desenvolvimento 

(PNUD 2010). É a que tem o menor índice do recorte geográfico desta pesquisa. 

A AAMC trabalha temáticas como a preocupação com o espaço público da cidade, 

intervenção e conscientização do público. O grupo promove e participa de iniciativas voltadas 

para o meio ambiente e a restauração da reserva ambiental Morro do Coã, local que os membros 

reivindicam que seja transformado em parque ambiental, pois nele se encontram pinturas 

rupestres não catalogadas. 

 A Associação também utiliza os meios de comunicação para transmitir seus trabalhos a 

comunidade local, um deles, o Jornal da Lagoa. Ele já é uma realidade importante no município, 

pois é impresso, escrito e editado por um dos membros da Associação e tem um conteúdo 

voltado para as demandas locais e prestação de serviço, sendo distribuído gratuitamente a cada 

15 dias. 

Além disso, a comunicação online (Facebook: facebook.com/associacaoAAMC e blog: 

http://associacaoaamc.blog.com) está presente nas relações construídas pelo grupo com a 

comunidade. Eles utilizam as redes sociais como uma das ferramentas de divulgação de suas 

ações. Nelas são divulgadas todas as ações da Associação para, assim, criar espaços das causas 

http://associacaoaamc.blog.com/
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sociais, ambientais e de cidadania. Essa comunicação é “um instrumento político das classes 

subalternas para externar sua concepção de mundo, seu anseio e compromisso na construção de 

uma sociedade igualitária e socialmente justa” (PERUZZO, 2006, p.4). Aponta-se a 

comunicação entre grupos e movimentos sociais. 

A entidade busca, desde 2015, um espaço na Rádio Cidade Livre FM, rádio comunitária 

de Lagoa de São Francisco. Porém, o grupo ainda não conseguiu espaço para veicular um 

programa na emissora.  

Para isso, era necessário criar mecanismos de comunicação que transmitissem as ideias 

do grupo. Segundo Cicilia Peruzzo (2006, p.5) 

 

a partir dos últimos anos pipocam experiências comunicacionais mais 

diversas, incluindo as do tipo popular tradicional (hoje mais conhecidas como 

comunitárias e se baseiam em premissas de cunho coletivo)  e outras 

realizadas por associações, grupos ou até por pessoas autonomamente.  

 

A AAMC se faz presente na comunidade e, aos poucos, é reconhecida por ela. Um dos 

grandes avanços foi a formação do Comitê Gestor de Meio Ambiente, iniciativa que vai 

administrar a revitalização da lagoa da cidade, fonte de recursos hídricos que se encontra 

descuidada. Entende-se dessa forma que, para esse grupo, “falar em comunidade significa falar 

de fortes laços, de reciprocidades, de sentido coletivo dos relacionamentos” (PERUZZO, 2002, 

p.2). 

 

Contexto De Pesquisa e Reflexões Necessárias 

Os sujeitos de investigação deste trabalho, Sintonia Jovem, Rede Jovem e Associação 

Ambientalista Morro da Coã (AAMC) utilizam os meios de comunicação, como jornal, rádio e 

internet a fim de fortalecer suas atividades nas comunidades. Por isso, tendo em vista a 

necessidade de ampliar ainda mais a discussão sobre as práticas comunicacionais dos grupos, a 

pesquisa se deu no modo de pesquisa participante com abordagem de pesquisa-ação devido à 

troca de contribuições entre sujeitos pesquisados e pesquisadoras. 

As pesquisadoras realizaram oficinas de comunicação nos municípios de Pedro II e 

Lagoa de São Francisco entre os meses de setembro de 2014 e maio de 2016. As oficinas foram 

parte da participação das pesquisadoras no contexto das disciplinas Jornalismo Online e 

Multimídia, durante o sétimo período do curso de Comunicação Social pela Universidade 

Estadual do Piauí (UESPI), como também para o projeto de extensão Humanismo Caboclo, 
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coordenado pelo professor Doutor em Ciências Sociais, Luciano de Melo Sousa que compõe o 

quadro de docentes da UESPI, campus Torquato Neto, em Teresina. Além de consequências 

também de ações e pesquisas para feitura de TCC – Trabalho de Conclusão de Curso – através 

da utilização de vários preceitos metodológicos como pesquisa-ação. 

Os públicos atendidos foram jovens dos seguintes perfis: entre 17 e 24 anos, oriundos 

do curso de Educação Popular, ofertado, entre 2010 e 2013, para alunos da Escola Família 

Agrícola Santa Ângela, localizada no município de Pedro II, em parceria com a Fundação Santa 

Ângela, UESPI e Rede de Educação Cidadã (Recid); e membros da Associação Ambientalista 

Morro (AAMC), na cidade de Lagoa de São Francisco. 

As oficinas de comunicação, em média, contaram com a participação de 20 jovens, entre 

15 e 26 anos. Alguns dos objetivos eram: contribuir com o auto-reconhecimento da juventude 

como protagonista na sociedade; colaborar com a educação da juventude pela discussão de 

temas sociais como educação, trabalho, direitos da juventude, políticas públicas, cidadania, 

entre outros, e discutir a realidade dos jovens da região, por meio do uso e apropriação das 

formas de utilização dos meios de comunicação para o contato com a comunidade. 

A primeira atividade ocorreu em 20 de setembro de 2014, na cidade de Pedro II, a 

convite do projeto Humanismo Caboclo. O tema da oficina era a “Comunicação em veículos 

impressos”, onde 15 jovens puderam entender algumas regras de um texto jornalístico. Ao final, 

cada participante produziu uma matéria sobre sua comunidade ou grupo. 

No dia 15 de novembro de 2014, também em Pedro II, ocorreu a oficina sobre 

Comunicação Radiofônica. Os jovens socializaram as experiências, pois alguns participavam 

de programas em rádios comunitárias. Durante o encerramento foi gravado um programa como 

produto da oficina, tratando sobre juventude. 

Como parte das atividades de inclusão, em março de 2015 as pesquisadoras socializaram 

o resultado final da inscrição do programa de rádio Sintonia Jovem no Edital Comunica 

Diversidade do Ministério da Cultura.  

Dentre as 127 iniciativas participantes, os jovens ficaram na 69ª posição. Os pontos 

avaliados foram, entre outros, a capacidade da iniciativa de viabilizar processos de comunicação 

popular, cidadania e expressão da cultura popular. O programa de rádio Sintonia Jovem fez 

74,75 pontos na avaliação do Ministério da Cultura, que ia de 0 a 100. 

Em 28 de junho de 2015, na cidade de Lagoa de São Francisco, foi a vez de abordar a 

“Comunicação Online e Media Trainning”. Após a discussão sobre o tema, os jovens 

produziram releases e fizeram a cobertura da oficina na página administrada no Facebook. 
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Ainda em Lagoa de São Francisco, em 11 de outubro de 2015, foram apresentados fundamentos 

da comunicação audiovisual. Logo após, os jovens produziram um vídeo comemorativo ao 

primeiro ano da AAMC. 

Em 13 de fevereiro de 2016, as pesquisadoras apresentaram exemplos de Agências de 

Comunicação no Brasil que trabalham em perspectivas populares e de cidadania para a AAMC. 

Na oportunidade foram discutidas pautas sobre a importância dos debates sobre o Morro da 

Coã, uma reserva ambiental onde se encontram pinturas rupestres não catalogadas. No mesmo 

dia, estudantes do curso de Bacharelado em Arqueologia da Universidade Federal do Piauí 

(UFPI) visitaram o Morro da Coã e reuniram-se com os membros da AAMC. 

 A última atividade ocorreu em 07 de maio de 2016, em Lagoa de São Francisco. A 

oficina abordou conceitos sobre comunicação popular, além de discussão sobre a comunicação 

nos meios utilizados pela AAMC e outros grupos populares. 

 

Considerações 

Por meio das oficinas foi possível discutir noções de cidadania e a apropriação dos 

modos de fazer comunicação, principalmente em sua vertente Social.  

Quando se amplia o espaço para as discussões sobre os modos de se comunicar dos 

movimentos populares, o campo acadêmico abre espaço para a inserção desses sujeitos no 

desenvolvimento científico. Mostra-se o quanto é importante a interação academia e sociedade 

mesmo, muitas vezes, achando-se que já exista parcerias suficientes e conhecimento suficiente 

para essas comunidades. 

Considera-se que em relação ao sujeito estudado neste trabalho a participação da 

Academia foi crucial para o início do empoderamento de parte dos jovens das cidades sertanejas 

piauienses de Lagoa de São Francisco, Pedro II e Piripiri. 

Com este objetivo de unir o saber acadêmico às práticas populares, a pesquisa, da qual 

fez parte o estudo aplicado durante as oficinas, encontra-se em desenvolvimento, tendo como 

principal desafio a continuação, como maneira de herança, dos trabalhos feito junto aos jovens 

sertanejos piauienses. Um dos pontos a serem levados em conta é a questão do protagonismo 

sem a necessidade da ajuda acadêmica. 

Uma das respostas volta justamente ao empoderamento conseguido durante os cursos e 

ações, além do interesse próprio de protagonismo desses jovens. 
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Nota-se um maior interesse na tentativa de vivência em cursos superiores, alguns deles, 

inclusive, já cursam bacharelados e licenciaturas, além de um reconhecimento comunitário e 

local sobre os trabalhos realizados. 

A historicização das experiências pode inspirar novas práticas e colaborar com o 

entendimento dos processos ligados à comunicação em movimentos populares protagonizados 

por jovens. 

Dessa forma, foi permitida uma maior interação e compartilhamento de informação 

entre os sujeitos de investigação e pesquisadoras, além de contribuir para a capacitação dos 

jovens e com o cumprimento do papel da Universidade de estar na comunidade contribuindo 

com a troca de saberes. 

Nota-se que há realmente uma comunicação popular e que ela só tende a crescer e ser 

vivenciada em sua essência de contribuir positivamente para essa população sertaneja 

nordestina, tão carente de atenções governamentais e de políticas públicas eficientes.  
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Análise dos Discursos do Sujeito Coletivo (DSCs) da campanha “Ninguém 

nasce racista. Continue criança”166 
  

Evaldo Gonçalves SILVA167 

Universidade Federal de Goiás – Goiânia - Goiás 

 

 

Resumo 

Este trabalho parte das reflexões que travamos na construção da pesquisa que desenvolvemos 

no âmbito do PPGCOM da FIC-UFG, que trata-se de proposta de intervenção colaborativa 

utilizando os conceitos-chave da educomunicação,  que possibilite a construção de um 

ecossistema comunicativo, em ambiente escolar, para aplicação da Lei nº10.639/2003. Como 

recorte para este artigo, analisaremos os comentários sobre o vídeo “Ninguém nasce racista. 

Continue Criança.” produzido pela Rede Globo para o Criança Esperança 2016. A análise dos 

comentários será feita utilizando a metodologia do Discurso do Sujeito Coletivo, desenvolvida 

pelos pesquisadores Fernando e Ana Maria Lefevre, da Escola de Saúde Pública da USP.  

 

 

Palavras-chave: Educomunicação; Discurso do Sujeito Coletivo; identidade; relações étnico-

raciais, criança esperança. 

  

Introdução  

Em 9 de janeiro de 2013, poucos dias após assumir à presidência da República, Lula 

sancionou a lei nº10.639, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) para incluir a 

obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas da rede básica de 

educação do Brasil. Entretanto, mais de uma década depois da sanção Lei os conteúdos 

relacionados à história e a cultura africanas e afro-brasileiras ainda não são plenamente 

ensinados. 

Uma vez que diversos fatores endógenos e exógenos ao ambiente escolar atravancam o 

cumprimento da legislação, podemos falar que a imagem que a mídia brasileira faz da temática 

pode influenciar positiva ou negativamente na implementação de tais conteúdos?  Nesse 

sentido, verificaremos se uma metodologia baseada nos princípios da educomunicação pode 

facultar a discentes, docentes, familiares e demais membros da comunidade escolar ferramentas 

                                                 
166  Trabalho apresentado no GT 11 Comunicação, Transgressão e Bem Viver,  do X Seminário de Mídia e 

Cidadania (SEMIC) – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 06 a 08 de 

dezembro de 2016.  
167 Evaldo Gonçalves Silva é mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Faculdade de 

Informação e Comunicação (FIC) da Universidade Federal de Goiás – UFG – Brasil, sob orientação da Profa. Dra 

Luciene de Oliveira Dias. É Servidor efetivo do Instituto Federal de Goiás (IFG) – Câmpus Jataí, onde ocupa o 

cargo de jornalista. Bolsista Fapeg. Especialista em Assessoria de Comunicação e Marketing pela Faculdade de 

Informação e Comunicação da UFG (2012). Formado em Comunicação Social – Jornalismo pela mesma 

Universidade (2009) E-mail: evaldo.silva@ifg.edu.br. 
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necessárias para construir uma interpretação autônoma dos conteúdos relacionados à temática 

afro? 

A construção da Base Nacional Comum (BNC) tem sido polêmica,  uma vez que ela 

altera o eixo central dos estudos de história, das sociedades europeias para as sociedades afro-

ameríndias. A dificuldade em implementar a lei 10.639/2003 e as polêmicas provocadas pela 

mudança de foco no ensino de história, propostas pela BNC mostram a importância de se 

pesquisar tal temática. Nesse sentido, fizemos a opção por um projeto de educomunicação por 

que tal campo entrelaça os conceitos, métodos e técnicas da área comunicacional e da educação, 

de forma a promover transformação social. 

 

Educomunicação 

O pedagogo brasileiro Paulo Freire destaca o espaço midiático tradicional como 

reprodutor das ideologias dominantes. Nesse sentido, em sua Pedagogia da Autonomia ele 

conclama para a formação não apenas de conteúdos, mas crítica. Paralelamente à leitura 

freireana, mas tratando por um ângulo similar, Jesús-Martín-Barbero (2003) abarca um 

pensamento que é notadamente marcado pela transdisciplinariedade. Assim podemos falar que 

a comunicação lida e incorpora conhecimento de várias áreas, que se tornam interdependentes 

como a sociologia, a linguística, a política, a cultura, a economia, a psicologia, a semiótica e, 

no caso específico deste tratado, a educação.  

O próprio Martín-Barbero fala da importância da leitura freireana para a comunicação. 

No livro A Comunicação na Educação, de 2014 o pesquisador afirma que “o primeiro aporte 

inovador da América Latina à teoria da comunicação produziu-se no e a partir do campo da 

educação: a pedagogia de Paulo Freire”. (MARTÍN-BARBERO, 2003, p.17) Neste possível 

diálogo entre Martín-Barbero (2003) e Freire (1996) afirmamos que devemos canalizar esforços 

nas mediações, ao invés de priorizar os meios. 

O conceito de Educomunicação surge na literatura brasileira em 1999, após pesquisa 

realizada pelo Núcleo de Comunicação e Educação (NCE) da Escolas de Comunicação e Artes 

(ECA) da Universidade de São Paulo (USP) desde o ano de 1997 e que envolveu especialistas 

de 12 países da América Latina. Na investigação vislumbrou-se a emergência de um provável 

novo campo que articulava a interface comunicação/educação.  O coordenador do (NCE) Ismar 

Soares (2000) afirma que o grupo não tomou a inter-relação simplesmente como nova disciplina 

para os currículos escolares, ao contrário, estabeleceram quatro formas de articular o novo 

campo. 
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Na construção epistemológica do campo, os pesquisadores ligados ao grupo 

estabeleceram duas leituras a respeito da Educomunicação. Em uma das perspectivas, tratava-

se apenas de uma interface entre os já estabelecidos campos da Comunicação e da Educação, 

que permaneceriam com suas especificidades intocadas. A “dureza” da educação 

institucionalizada, controlada pelo Estado e pela burocracia de um lado e a desautorização, 

abertura e “busca pelo novo” do campo comunicacional.   

A novas categorias podem ser entendidas como: reflexão epistemológica sobre a inter-

relação comunicação/educação, gestão da comunicação em espaço educativo; educação para 

comunicação e mediação tecnológica na educação. Embora Soares fale destas quatro categorias, 

destaca que elas não resumem o potencial do campo.  Este assume uma natureza relacional e 

“estrutura-se de um modo processual, midiático, transdisciplinar e interdiscursivo.” (SOARES, 

2000, p.22)  Para isso, seria vivenciado na prática, através de áreas concretas de intervenção 

social.  

Dessa forma, Educomunicação não se trata de uma nova forma de educar, utilizando o 

instrumento da comunicação. Ao contrário, na interação entre os campos, a comunicação 

deveria se tornar um eixo de orientação para os processos educativos. Educar pela comunicação 

e não para a comunicação uma vez que a comunicação passe a funcionar como relacional e não 

objeto, para possibilitar amplidão do projeto pedagógico.  

O NCE vislumbra educação para a comunicação como as reflexões em torno dos 

processos comunicacionais e o campo pedagógico, cujo objetivo é o de possibilitar leituras da 

relação entre sujeitos educandos e os meios, viabilizando possibilidade de intervenção em 

políticas e processos de comunicação; a mediação tecnológica na educação tem  foco na 

utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs)168 nos processos 

educacionais, a partir de uma perspectiva interdisciplinar e orientada para capacitação ao uso 

pedagógico e a discussões sobre usos sociais e políticos; já a gestão da comunicação no espaço 

educativo consiste no  planejamento, execução e realização de procedimentos e processos 

necessários para o surgimento de ecossistemas comunicativos; por fim, a reflexão 

epistemológica: conjunto de reflexões acadêmicas que pode atribuir unidade teórica e 

                                                 
168 André Lemos (2013) descreve as novas tecnologias da informação e da comunicação TIC como uma 

reconfiguração dos meios a partir da “fusão das telecomunicações analógicas com a informática, possibilitando a 

veiculação, sob um mesmo suporte – o computador – de diversas formatações de mensagens” (LEMOS, 2013, p. 

XX)Ele trata as TIC a partir de um contexto bidirecional de comunicação, em que se rompe a hierarquia de árvore 

(um-todos) atuando de forma rizomática (todos-todos). Dessa forma, poderíamos considerar o rompimento da 

centralidade dos media de massa a partir do protagonismo da interatividade e da descentralização da informação.  
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metodológica ao campo, de forma a aprofundar e legitimar este espaço. A partir desta reflexão 

epistemológica, o conceito básico para Educomunicação foi desenhado da seguinte maneira: 

 

(...) conjunto das ações inerentes ao planejamento, implementação e avaliação 

de processos e produtos destinados a criar e fortalecer ecossistemas 

comunicativos em espaços educativos, melhorar o coeficiente comunicativo 

das ações educativas, desenvolver o espírito crítico dos usuários dos meios 

massivos, usar adequadamente os recursos da informação nas práticas 

educativas, e ampliar capacidade de expressão das pessoas (SOARES, 2002, 

p.115). 

 

 O conceito de ecossistema comunicativo foi desenvolvido a partir das considerações de 

Martín-Barbero (2000), para quem a articulação entre tecnologias e meios de comunicação, 

além do conjunto de linguagens, representações e narrativas que se interconectam 

transversalmente no cotidiano. Já Soares (2002) afirma que para  falar de ecossistemas 

comunicativos é imperativo retomar a noção de dialogicidade, uma vez que para a construção 

destes ecossistemas é necessária a busca pelo equilíbrio em ambientes plurais. Articulando a 

importância do conceito para a elaboração do campo educomunicacional, ele destaca que a 

presença dos ecossistemas comunicativos no ambiente escolar deve priorizar a sanidade das 

relações entre educadores e educandos, além do acesso adequado às tecnologias da Informação.  

As ações necessárias para implementação do que se conceituou como ecossistema 

comunicativo devem ser inclusivas, democráticas, midiáticas e criativas. Por isso não basta que 

a formação em Educomunicação seja oferecida exclusivamente aos docentes. É exigência 

básica do campo que docentes, estudantes e os demais membros da comunidade escolar 

alcancem certa compreensão do fenômeno educomunicacional, pois apenas assim podemos 

vislumbrar relações que sejam verdadeiramente dialógicas e midiáticas na escola.  

Deste modo, a implementação de um projeto de Educomunicação que problematize a 

questão das relações étnico-raciais e da história e cultura afro-brasileiras pode possibilitar que 

os “educandos vão se transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber 

ensinado, ao lado do educador, igualmente sujeito do processo” (FREIRE, 1996, p.26). 

Compactuando com a necessidade de oferecer mecanismos comunicacionais à comunidade 

escolar, Moacir Gadotti afirma: 

 

A escola precisa produzir respostas à presença massiva e ideologicamente 

mercantil da grande mídia. Ela precisa produzir vídeos, jornais, instalar rádios 

escolares, entre outros. E não se trata apenas de aperfeiçoar um único meio, 

mas utilizar múltiplas mídias, superando a fragmentação com o uso de 
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diferentes linguagens e formas de comunicação. Trata-se de produzir 

narrativas a partir das necessidades mais sentidas pelos alunos, muito além 

daquelas que os estudantes consomem todos os dias. (GADOTTI, 2007, p.36) 

 

No sentido do que Gadotti fala a respeito da produção de narrativas podemos vislumbrar 

que a instrumentalização da comunidade escolar desde os estudantes, passando pelos docentes 

até os familiares, além da comunidade limítrofe. A escola, assim, deve ser ocupada como um 

espaço de socialização e não apenas de letramento para os conteúdos curriculares. Sobre esta 

instrumentalização, apelo às noções de gênero escolar, de Schneuwly & Dolz  (1997) que 

afirmam que a apropriação dos gêneros pelos estudantes será facilitada quando as dimensões 

deste se tornem mais precisas. Para isso, a forma como o gênero é transposto para o ambiente 

escolar é fundamental para garantir a aprendizagem e o desenvolvimento de capacidades 

linguísticas associadas ao formato.  

 Ao mesmo tempo em que tratamos da necessidade de tencionar  para que  possamos 

falar de história e cultura afro-brasileira na educação básica, por meio dos mecanismos 

educomunicacionais, voltamos a Martín-Barbero (2014) quando ele afirma que “escrever sua 

história é, na América Latina, iniciar a destruição dos muros que a impedem de se comunicar 

com sua memória, relegada ao vazio ou à nostalgia a partir do dia posterior à conquista, e 

mistificada pelos próprios processos de independência”. (MARTÍN-BARBERO, 2014, p. 27) 

 Este é um sinal inequívoco do silenciamento de populações subalternizadas, a respeito 

do qual falaremos mais adiante. Neste sentido, podemos retomar à introdução quando nos 

reportamos às polêmicas da Base Curricular Comum. A ressignificação do ensino de história e 

sua mudança de fluxo, afastando um pouco a orientação do Norte epistemológico para o Sul, 

aproxima educadores e educandos da força necessária para quebrarem eles próprios os muros 

de que fala Martín-Barbero).  

 A forma de superar o silenciamento é, em parte, a construção do protagonismo que o 

campo educomunicacional oferece. A prática da Educomunicação abarca uma outra noção de 

Paulo Freire, que é a dialogicidade, da qual já tratamos. Nesse sentido, a pedagogia de Freire é 

em certa medida subversiva, uma vez que é necessário que os sujeitos educandos assumam a 

palavra a partir de suas próprias concepções de mundo. Ele afirma “ensinar não se esgota no 

“tratamento do objeto ou do conteúdo, superficialmente feito, mas se alonga à produção das 

condições em que aprender criticamente é possível”. (FREIRE, 1996, p.26) 

 Lendo Paulo Freire, Muniz Sodré (2012) traduz comunicação como “processo dialógico 

e movido por afetos e razão, que pode incluir formas institucionais, mas no limite as transcende 
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por ser apanágio da totalidade do campo cultural” (SODRÉ, 2012, p.140). Por meio desse 

código, podemos reiterar as possibilidades em certa medida revolucionárias da interface 

comunicação educação. O papel do educomunicador em ambiente escolar deve ser não o do 

professor bancário, mas o do educador que orienta a aproximação dos educandos com o 

conteúdo programático, uma vez que estes mesmos educandos já possuem leitura de mundo. 

 Prosseguimos com Sodré (2002) quando ele afirma que educar implica comunicar. Isso 

poderia ser descrito como a implementação de laços atrativos um “quadro comum de 

referências estabelecido por uma cultura histórica, isto é, por toda uma tradição de costumes, 

saberes e valores um ethos, objeto da hexis instauradora da consciência ética” (SODRÉ, 2012, 

p.114).  Nessa orientação, ele destaca que uma mudança provável nas possiblidades 

educacionais consiste está numa inversão de ordem.  

 E é está a esperança provocada pela Educomunicação, nos diz Soares (2011), uma vez 

que ela não diz respeito necessariamente à educação formal, embora a escola seja um ambiente 

de privilégios para o uso sistematizado do conceito.  O que é caro à Educomunicação não é, 

especificamente, a tecnologias utilizada para o ensino de determinado conteúdo, antes as 

mediações possíveis. Nesse sentido,  o maior desafio é como reconfigurar o espaço educacional 

de forma a retomar o encanto do processo ensino aprendizagem, aliando a isso a construção de 

ecossistemas comunicativos capazes de contemplar experiências culturais heterogêneas e as 

novas tecnologias da informação e comunicação.  

 Martín-Barbero fala da urgente necessidade de possibilitar aos jovens espaços em que 

eles possam se colocar de forma protagonista, superando as barreiras impostas pelo formalismo 

da educação disciplinar. Ao mesmo tempo, ele destaca que não se pode mais conceber a 

educação a partir de um modelo de “comunicação escolar” ultrapassado pela era informacional, 

onde inexiste idade e local para aprender. “Estamos passando de uma sociedade com sistema 

educativo para uma sociedade do conhecimento e aprendizagem contínua, isto é sociedade cuja 

dimensão educativa atravessa tudo” (MARTÍN-BARBERO, 2014, p. 121) 

 Soares (2011) também trata de três outras frentes de ação educomunicativa: no âmbito 

da gestão escolar; no âmbito disciplinar e no âmbito transdisciplinar. A partir deste terceiro 

locus é que pretendemos trabalhar para aplicação do projeto de educomunicação para as 

relações étnico-raciais. Nosso interesse é de que possibilitar que os estudantes se “apoderem 

das linguagens midiáticas, ao fazer uso coletivo e solidário dos recursos da comunicação tanto 

para aprofundar seus conhecimentos quanto para desenhar estratégias de transformação das 

condições de vida” (SOARES, 2011, p. 12) 
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“Ninguém nasce racista. Continue criança” 

No Criança Esperança transmitido pela Rede Globo em 2016, a emissora veiculou o 

vídeo “Ninguém nasce racista. Continue Criança”. O vídeo consiste em uma simulação de teste 

para atrizes/atores mirins e as crianças deveriam memorizar frases e, em seguida, lê-las, olhos 

nos olhos, para uma atriz negra de cabelos crespos. Cada uma das frases carregava cunho racista 

e, no decorrer do vídeo, somos informados que foram recolhidas em contexto de uso nas redes 

sociais. 

As atrizes/atores mirins eram negros e não conseguiram repetir as ofensas raciais que 

deveriam ler. A mensagem que a emissora, aparentemente gostaria de transmitir, é plenamente 

resumida pelo nome dado à campanha, entretanto embora ela tenha emocionado a plateia, uma 

série de questionamentos foram levantados, especialmente pelo movimento negro. 

A escolha desse vídeo para a análise exemplar da metodologia do Discurso do Sujeito 

Coletivo e como objeto para a leitura da questão racial na mídia foi feita em consequência do 

alcance que ele obteve, pela exibição em rede nacional e os debates que ele provocou. Para 

tratarmos do objeto, selecionamos a publicação “Globo errou ao usar o sofrimento de crianças 

negras para falar sobre racismo” 169 postada na página do Geledés – Instituto da Mulher Negra 

no Facebook . No momento da seleção dos trinta comentários a serem analisados, cerca de 

quatro mil e duzentos perfis tinham-na curtido, duzentos comentários feito, além de 681 

compartilhamentos.  

Já a escolha pela postagem da página do Geledés justifica-se pela posição em que o 

Instituto se encontra. Criado pela  professora Sueli Carneiro em 30 de abril de 1988, o Geledés  

se apresenta como  “organização política de mulheres negras que tem por missão institucional 

a luta contra o racismo e o sexismo, a valorização e promoção das mulheres negras.” O post 

analisado acompanhava as hashtags #geledes #racismo #racismonatv #racismonaGlobo.  Sílvia 

Nascimento, autora do texto,  lança alguns questionamentos, e explorando até mesmo certa boa 

fé em ações como as produzidas pela emissora, mas ao mesmo tempo questiona que com 

envolvimento da comunidade negra o resultado do vídeo seria diferente. 

                                                 
169 NASCIMENTO, Silvia. Globo erra ao usar o sofrimento de crianças negras para falar sobre racismo. 

Facebook, 2016. Disponível em <https://www.facebook.com/geledes/posts/10153551669401816>. Acesso em 

03/07/2016  

 

https://www.facebook.com/geledes/posts/10153551669401816
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A partir desse questionamento caminhamos com o projeto de educomunicação, além de 

tratar da voz ou da ausência de voz do subalternizado, conforme podemos ver mediante a leitura 

de Gayatri Chakravorty Spivak, em seu Pode o Subalterno Falar? A indiana, à luz dos estudos 

pós-coloniais, também questiona a leitura do Outro a partir de referenciais culturais distintos 

aos do ser analisado. Não podemos, então, tentar explicar o mundo da história e da cultura afro-

brasileiros e do racismo no caso específico deste vídeo, a partir de um ponto de vista 

eurocêntrico. Colocar crianças negras, vítimas do racismo cotidiano, para reproduzir os ataques 

que sofrem é a melhor opção no combate ao racismo?  

A invisibilidade do povo negro nos produtos da grande mídia apareceu de forma 

recorrente nas críticas que os comentaristas fizeram a respeito do vídeo do Criança Esperança. 

“Rede Globo, que tal falarmos de racismo expondo o agressor? Fazer programas que dê 

visibilidade a projetos de combate racismo? Ter mais negros na programação, talvez?” 

(NASCIMENTO, 2016) 

A dúvida de Sílvia Nascimento encontra coro na entrevista que o professor Muniz Sodré 

concedeu ao Observatório de Favelas170, em 2012, ao afirmar respeito dos negros nos meios de 

comunicação: 

 

Sabemos que quem dirige estes meios são sujeitos de classe dominante, 

brancos. E a invisibilidade do negro para a maioria deles também é natural e 

vem de muito tempo. Anos atrás, quando eu trabalhava na Editora Bloch, o 

Zuenir Ventura sugeriu a um dos editores, colocar como foto de capa 

Lupicínio Rodrigues e o editor disse que não. Nós questionamos e o editor 

disse que negro não vendia. Zuenir retrucou dizendo que no carnaval vendia 

e ele reforçou: no carnaval. Situações como estas se repetem ainda hoje e estão 

ligadas as representações que todo o tempo querem ser reafirmadas. Mas 

temos que reconhecer que houve uma melhora, não podemos nos acomodar 

no discurso do ressentido. E atribuo estes avanços, ainda que pequenos, aos 

negros que tem compromisso com a comunidade, com a História a que 

pertencem. Porque não é a cor da pele quem define o negro, é o seu 

comprometimento com sua essência e suas origens. 

 

A maneira com a qual se articulam os comentários a respeito do vídeo e da leitura do 

mesmo, além da possível dicotomia entre sociedade miscigenada que provoca o mito da 

democracia racial e a recorrente leitura de que não há raças, nos reporta a Stuart Hall: 

                                                 
170 O Observatório de Favelas é uma organização da sociedade civil de pesquisa, consultoria e ação pública 

dedicada à produção do conhecimento e de proposições políticas sobre as favelas e fenômenos urbanos. Buscamos 

afirmar uma agenda de Direitos à Cidade, fundamentada na ressignificação das favelas, também no âmbito das 

políticas públicas. 
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A raça é uma categoria discursiva e não uma categoria biológica. Isto é, ela é 

a categoria organizadora daquelas formas de falar, daqueles sistemas de 

representação e práticas sociais (discursos) que utilizam um conjunto frouxo, 

frequentemente ponto específico, de diferenças em termos de características 

físicas - cor da pele, textura do cabelo, características físicas e corporais, etc. 

-como marcas simbólicas, a fim de diferenciar socialmente um grupo de outro. 

(HALL, 1992, p.63)  

 

Sendo raça uma categoria discursiva e não-biológica podemos afirmar que a construção 

do racismo e o combate ao mesmo ou uma reelaboração que seja antirracista deve 

fundamentalmente perpassar os espaços de fala como um todo, assim desenhamos a análise dos  

comentários feitos a respeito da leitura provocante do vídeo do Criança Esperança, feita por 

Sílvia Nascimento no Geledès, utilizaremos a metodologia do Discurso do Sujeito Coletivo 

(DSC), elaborada por Ana Maria Lefevre e Fernando Lefevre no âmbito da Escola de Saúde 

Pública da USP. 

Os autores no artigo O Sujeito Coletivo que Fala (2006) tratam da metodologia como 

uma forma de articular depoimentos coletados em pesquisas empíricas de opinião. Após o 

recolhimento das respostas, elas são reunidas por semelhança e diferença a partir de Ideias 

centrais e expressões-chave. As ideias centrais produzem categorias em que serão enquadradas 

cada um dos Discursos do Sujeito Coletivo produzidos. Por outro lado, cada DSC é organizado 

por meio da articulação entre as diversas expressões-chave   permeados por uma construção 

textual na primeira pessoa do singular. Um DSC expressa uma opinião coletiva pela boca de 

um único sujeito de discurso.  

Em resumo, podemos esquematizar o DSC no seguinte quadro: 

 

Expressões-Chave (ECH) são trechos mais significativos das respostas 

Ideias Centrais (IC) são a síntese do conteúdo discursivo manifestado nas 

Expressões-Chave 

Com o material das ECH e das IC constroem-se os discursos-síntese (DSC) 

Fonte: O discurso do sujeito coletivo como metodologia nas pesquisas em comunicação. SILVA, Evaldo 

Gonçalves; MENEZES, Fabrícia Vilarinho; BARROS, Francisco M.G. 

 

Para Lefrèvre e Lefrèvre (2006, p. 517), o DSC propõe-se como alternativa à 

veiculação da opinião coletiva a uma metadiscurso do pesquisador, ou a uma 

redução de sua forma discursiva por meio de fórmulas matemáticas. Sem o 

uso do DSC, em grande parte das pesquisas, no momento da apresentação dos 

dados, forma-se um  texto base de considerações teóricas do autor sobre a 

matéria em tela, entremeado por extratos de depoimentos  a título de 
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ilustração, ou comentários do autor sobre depoimentos submetidos à 

categorização. O pensamento coletivo, apresentado deste modo, parece não 

poder falar, só passivamente,  ser falado. Assim, buscando respeitar o comum 

e o diferente é que temos no DSC a mesma opinião dita de modos distintos, 

mas complementares; oferecendo a possibilidade de expressar, 

empiricamente, a opinião ou o pensamento coletivo (LEFÈVRE; LEFÈVRE, 

2006).171 

 

Ao reunir os discursos presentes na leitura que o público do Geledés fez do vídeo 

pudemos perceber que elas escapam de uma visão dicotômica da mídia, vislumbrando-a como 

aparatos comunicacionais que podem ser ferramentas de apoio fundamentais para uma 

educação emancipatória, como diria Paulo Freire (1996). O pedagogo brasileiro afirma que é 

preciso permanecer atento ao acompanharmos as imagens veiculadas pela televisão, alertando 

para o risco de tropeços na compreensão. Para ele, a única forma de escapar completamente dos 

ardis ideológicos do poder dominante seria refletir epistemologicamente de forma permanente.  

Entretanto, ele também diz que da mesma maneira que não é fácil estar sempre alerta “é possível 

saber que não sendo um demônio que nos espreita para nos esmagar, o televisor diante do qual 

nos achamos não é tampouco um instrumento que nos salva”.   

Para isso, o acompanhamento dos processos de produção e circulação das mensagens é 

primordial na proposta de intervenção que ora apresentamos. Tal acompanhamento, sendo 

produzido no âmbito de uma pesquisa em educomunicação permitiria que os estudantes 

utilizassem de forma livre sua criatividade, favorecendo à circulação de múltiplas vozes e na 

expressão dos sujeitos, diria Peruzzo (2005). 

Ao utilizar o software DSCSoft para reunir as expressões-chave e as ideias centrais e 

sintetizar os Discursos do Sujeito Coletivo presentes nos comentários analisados chegamos a 

cinco DSCs diferentes que podem ser assim resumidos: A, ausência de representatividade na 

TV; B, crítica à manipulação midiática em termos político-econômicos; C, o vídeo transmite 

racismo ao  comunicar racismo travestido de combate ao racismo; D, as críticas ao vídeo são 

reflexo de uma sociedade ‘chata’ que vê racismo em tudo; E, vídeo é um importante instrumento 

de combate ao racismo, mesmo que a abordagem tenha sido incorreta.  

O DSC C foi o mais vislumbrado na leitura dos comentários da postagem na página do 

Geledés. Metade dos comentários reunidos referiram-se ao vídeo como reprodutor de racismo 

de maneira velada, ao simular uma crítica às práticas racistas. Para estes comentaristas a 

                                                 
171 Sobre o tema ver: O discurso do sujeito coletivo como metodologia nas pesquisas em comunicação. SILVA, 

Evaldo Gonçalves; MENEZES, Fabrícia Vilarinho; BARROS, Francisco M.G. Artigo apresentado à disciplina 

Metodologia da Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Comunicação PPGCOM - FIC/UFG. 
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emissora não poderia ter sujeitado crianças vítimas de racismo à situação. Há também um 

questionamento a respeito das atrizes/atores mirins participantes. Se  não fossem negras 

também teriam sido incapazes de reproduzir as frases, já que não teriam passado elas mesmas 

pelos casos de racismo?  Destacamos parte do Discurso do Sujeito Coletivo C: 

 

Eu fiquei muito emocionada na hora, mas passou um pouco fiquei intrigada c 

o fato das crianças serem negras ou mestiças, tipo pra dizer q não nascemos 

racistas teria então q ser crianças brancas, e ver essas crianças dizendo q 

passaram por isso foi doído.  Racismo camuflado foi isso que transmitiram... 

Até me ligaram pra eu sintonizar no programa e vê que a rede globo falou 

sobre racismo, percebi de cara a perpetuação do preconceito racial isso sim. A 

Globo só faz merda. E é sempre intencional. Os profissionais da rede são 

inteligentes. Sabem o que fazem. E essa avaliação feita neste texto, também 

foi feita internamente. A emissora faz o que quer fazer. Dificilmente erra. A 

ofensa implícita/explicita foi intencional. As reações previstas. Muita gente 

replicou esse vídeo. Bingo! A emissora alcançou seu objetivo. Chorei pois me 

vi nas falas... E a princípio oq me incomodou foi um Branco intermediando... 

Roubando nosso lugar de fala... E expor nossas crianças foi a cereja do bolo 

 

Corroboramos em parte com a maioria dos comentaristas uma vez que vemos 

pertinência nas questões levantadas no DSC C. Entretanto, não podemos simplesmente atacar 

a campanha. A posição defendida no DSC E embora minoritária, alcança relevância em nossas 

observações, uma vez que reconhece papel importante ao explicitar o racismo. Ela poderia ser 

resumida a partir da seguinte Expressão-Chave: “Independente da imagem utilizada, pelo 

menos eles demonstraram importância em expor o fato do racismo ainda estar presente nos dias 

de hoje”.  

Para nós, a principal problemática na abordagem conceitual do vídeo tenha sido a de 

colocar as crianças vítimas de racismo novamente diante dos ataques cotidianos que sofrem. 

Nesse sentido, apelamos ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que em seu artigo 18 afirma: 

“É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de 

qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.” 

(grifamos).  

Assim, acompanhamos a leitura do grupo que produziu o DSC C, tomando por base o 

artigo 18, cujo nosso grifo destaca o tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou 

constrangedor. A forma como as próprias vítimas de violência com recorte racial são colocadas 

diante de novos ataques à sua dignidade fere de morte o ECA. 
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Considerações finais 

A Educomunicação constitui-se como um campo autônomo que surge a partir da 

interface entre a comunicação e a educação a partir das noções comunicacionais do pedagogo 

brasileiro Paulo Freire. Este campo contrapõe a mídia como portadora de mal absoluto, uma 

vez que ele prega a possibilidade de educar olhares para uma ressignificação dos conteúdos 

veiculados pela grande imprensa. Entretanto, a educação para a comunicação não é a única, 

nem a principal das áreas em que se articulam os conceitos educomunicacionais. 

 Considerando as especificidades do nosso objeto, que é a implementação de um projeto 

educomunicativo que visa o ensino de conteúdos de história e cultura afro-brasileira, podemos 

perceber que  há urgente necessidade de se utilizar destes meios para uma reconfiguração da 

forma como a grande mídia apresenta a população negra e seus signos em geral. Como 

levantamos ao longo da análise do vídeo “Ninguém nasce racista. Continue criança”, mantemos 

a pergunta. Se a campanha tivesse sido produzida com o apoio de grupos organizados e 

engajados na questão racial as principais personagens da peça teriam sido crianças negras? 

 A construção de um ecossistema comunicativo capaz de dar conta da dinâmica étnico-

racial em escolas da rede pública é um desafio considerável a que nos propomos como pesquisa 

neste programa de pós-graduação. A organização de conceitos a partir de um campo híbrido, 

como o da Educomunicação, e que ainda contemple a dinâmica histórico-cultural do povo negro 

que, mesmo mais de um século após a “abolição” da escravatura continua inviabilizado. Esse 

ocultamento do Outro é evidenciado em um dos comentários a respeito do vídeo produzido para 

o Criança Esperança: “E a princípio oq me incomodou foi um Branco intermediando... 

Roubando nosso lugar de fala...” 
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Pensando a Comunicação a partir das Trajetórias Socioespaciais 172 

 

Jackson Douglas Leal SILVA173 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GO. 

 

 

Resumo 

O objetivo deste trabalho é elaborar a possibilidade de articular um novo pensamento do que 

seja a comunicação. O anseio, ainda, é levar essas discussões adiante para desenvolver um 

pensamento conceitual que irá permear as principais discussões ao longo da escrita da 

dissertação do mestrado do autor deste artigo. A proposta versa em traçar conexões entre o 

conceito de comunicação, de trajetórias socioespaciais, dos estudos corporais e também das 

artes para propor uma ação que promova a visibilidade, experiências que tencionem e 

tranversalizem as questões e as discussões com foco no corpo negro, o que nos permite pensá-

lo como uma ação comunicativa e antirracista. 

 

Palavras-chave: Comunicação; Trajetórias Socioespaciais; Corpo negro;  Teatro experimental 

do negro. 

 

 

Introdução  

 

A presença do corpo nada mais é do que a externalização de um pensamento 

que se dá a partir de micromovimentos de interface entre o dentro e o fora do 

corpo. 

Christine Greiner, 2010 

 

O conceito de trajetórias socioespaciais é pensado a partir do campo da Geografia e se 

compreende como as trajetórias/relações individuais e coletivas dos sujeitos na cidade, no 

bairro, a trajetória/relação familiar/memória, no trabalho, na escola, nos locais de lazer. Apesar 

de ser elaborado em outra área do conhecimento, pretende-se, nas linhas a seguir, pensá-lo 

como um conceito que possa contribuir para a Comunicação Social. 

Para Santos (2008) os movimentos vinculados com a questão da diferença étnica, racial, 

etária ou de gênero, que correspondem aos movimentos feministas, da população negra, 

movimentos LGBTs são “criadores de uma nova sociedade, potencializada por mudanças 

                                                 
172 Trabalho apresentado no GT11: Comunicação, transgressão e o bem viver do X Seminário de Mídia e Cidadania 

(SEMIC) – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 06 a 08 de dezembro de 

2016.  

173 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, linha de Mídia e Cidadania, da Faculdade de 

Informação e Comunicação FIC-UFG. Também é bolsista CAPES desde maio de 2016. Email: 

jackgyn_@hotmail.com. 
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socioculturais – mudanças de hábitos e de atitudes mediante a militância” (SANTOS, 2008, p. 

24). Os movimentos desses grupos sociais: 

 

Seriam construtores de espaços novos – territórios de singularidades – nos 

quais os indivíduos poderiam expressar seus desejos que foram frustrados ou 

reprimidos pela força do Estado. Indivíduos desterritorializados 

reterritorializam a cidade em suas formas específicas de apropriação desta. 

(SANTOS, 2008, p. 24, grifos da autora). 

 

O movimento da população negra é uma rede de movimento social que abarca outras 

redes temáticas. Por possuir esta complexidade174 na sua organização e ação, algumas das suas 

entidades buscam maior representatividade política no intuito de gerar mudanças de valores 

sociais e pela justiça social. Nesse sentido dá-se relevo ao pensamento do autor Muniz Sodré 

(2002), que diz que a comunicação integra um plano sistêmico de estrutura de poder e essas 

estruturas modificaram e modificam o campo das relações e das subjetividades humanas. É 

possível pensar que as ações da comunicação são sempre consequentes e deflagram novos 

questionamentos. Então, entender a comunicação é compreender a vida e o desenvolvimento 

dos sujeitos na sociedade. Assim, os movimentos sociais, da coletividade negra para o qual 

voltamos nosso interesse, organizados na cidade, possibilitam a comunicação para a efetivação 

do espaço urbano como lócus de encontro e de (rel)ações. 

Partindo desses pressupostos, traz-se para discussão o conceito de comunicação 

defendido por Jesús Martín-Barbero175 (2001), que nos propicia pensar a comunicação a partir 

das mediações sociais e culturais, sendo esta não só de conhecimento, mas de reconhecimento 

que o indivíduo adquire por meio da mestiçagem, do cultural/popular, por meio da recepção, 

das resistências e da apropriação a partir de seus usos, ou seja, para além dos meios que a opera.  

                                                 
174 Edgar Morin (2005) fala que, a complexidade não 'produz' nem 'determina' a inteligibilidade. Pode somente 

incitar a estratégia/inteligência do sujeito pesquisador a considerar a complexidade da questão estudada. 

175 Jesús Martín-Barbero é semiólogo, antropólogo e filósofo colombiano, nascido na Espanha. Vive na Colômbia 

desde 1963. É um teórico colombiano, pesquisador da Comunicação e Cultura e um dos expoentes nos Estudos 

Culturais contemporâneos. 
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Figura 1: Reprodução do Mapa das mediações (MARTÍN-BARBERO, 2009, p.12). 

 

Seguindo os pensamentos do autor percebe-se que as mediações passam a ser 

transformação do tempo e transformação do espaço a partir de dois grandes eixos: migrações e 

fluxos de imagens. De um lado, grandes migrações de população, como jamais visto. De outro, 

os fluxos virtuais. É preciso pensá-los conjuntamente. Os fluxos de imagens, a informação, vão 

do norte ao sul, as migrações vão do sul ao norte. Assim vê-se que a particularidade da recepção 

vem da mestiçagem e essa trama de (des)continuidades culturais faz com que as  relações 

identitárias se tornem inúmeras, não sendo assim ser possível ter uma homogeneidade. Desta 

maneira compreende-se que a comunicação e a cultura são os dois eixos das principais 

(inter)relações humanas e acabam por moldar/modelar a subjetividade do sujeito. 

Temer (2016)176 traz a reflexão de que somos humanos porque nos comunicamos e nos 

comunicamos porque somos humanos. Assim é possível refletir que a comunicação não é um 

processo natural, mas naturalizado a partir do momento que em nos esquecemos de que é 

“artificial” e a tornamos – por meio das (rel)ações, (inter)ações com o outro; indo do íntimo ao 

social – um processo orgânico/natural. 

 

Pensando o corpo negro: Comunicação e Identidade 

O corpo negro não é um corpo único, individual, mas sim um corpo participativo, 

humanitário, o corpo africano que se conecta com outra dimensão. E essa relação vai além de 

indivíduo único no espaço, e se estabelece uma identidade coletiva, visto como um aspecto 

importante dentro da cultura africana, onde é permitido compreender diversidade de gestos, 

                                                 
176 Aula ministrada pela profª. Dra. Ana Carolina Rocha Pessôa Temer no dia 14/05/2016 às 14h. 
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ritmos, cores e formas tradicionais de expressões culturais através de atividades performáticas 

como a música, a dança, a pintura corporal, esculturas e máscaras, que se apresentam dentro de 

cada povo, possuindo características específicas. Essa memória corp(oral) busca a conexão 

entre os mundos interior/exterior, real/espiritual, e são expressões de organizações sociais que 

diferenciam e definem o papel dos indivíduos (GREINER, 2010, p. 96). 

A corporeidade negra quando ligada com a arte desperta consciências, possibilitando os 

envolvidos a compreenderem seus corpos para projetar o papel da pessoa negra, assim como a 

consciência do indivíduo e sua função dentro da sociedade, fazendo com que a arte seja mais 

um espaço de tensão/reflexão que de solução. Gomes (2002) revela que estes corpos guardam 

memórias, marcas e histórias. São receptáculos de gestos codificados, mas que são 

ressignificados, servindo como suporte de seus trabalhos, sendo projetados como tela onde a 

arte se manifesta, desafiando e questionando a partilhar de diferentes visões, a visão do outro. 

Entende-se o corpo no sentido completo, no que temos dentro dele, no que carregamos 

dentro desse esqueleto coberto de pele. Corpo é depósito da vida, de vivências, emoções, 

paixões, aprendizados; tudo que carregamos desde nosso nascimento até o último suspirar. 

Corpo é instrumento de comunicação, é construído no íntimo e no social (CORRÊA, 2006, 

p.04). 

Nesse diapasão pode-se perceber que os conjuntos de movimentos e expressões 

corporais são constituídos por mensagens que atuam na sensibilidade do receptor, declarando 

o que o emissor sente ou pensa. Portanto, é factível o corpo comunicar, ter “uma manifestação 

exterior do conteúdo interior”, dispensando a linguagem verbalizada. Pensar o corpo como meio 

de comunicação é levar em consideração sua consciência corporal que também é histórica, 

sagrada e até mesmo ritualística, já que está imbricado numa questão ancestral que buscava 

sentido à sua existência por meio do sagrado, na consciência que é construída na troca com o 

outro (MARTÍN-BARBERO, 2001, p.16). 

O ator e a atriz, embora seja uma parte da totalidade177, mas que é total em si, podem 

traduzir seu conteúdo emocional para o público (receptor) através da linguagem corp(oral) 

(corpo – emissor), códigos não-verbais (movimentos e posturas, jogo fisionômico, aparência 

física, ambientação e espaço) e signos que tornam possível desenvolver uma narrativa complexa 

sem precisar do aparato da fala. 

                                                 
177  A verdadeira totalidade está sempre fendida, fissurada, é sempre incompleta. A verdadeira concepção da 

totalidade reconhece a insuficiência da totalidade (MORIN, 1997, p.123-124). 

 



 
X Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) 
Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

 
517 

 

[...] A presença do corpo nada mais é do que a externalização de um 

pensamento que se dá a partir de micromovimentos de interface entre o dentro 

e o fora do corpo. O seu reconhecimento depende, ao mesmo tempo, da 

“melodia cinética” composta no corpo e do olhar do outro que, por sua vez, 

engendra novos deslocamentos redimensionando as interfaces e reinventando 

os pensamentos [...] não se pode mais restringir a comunicação aos cinco 

sentidos relacionados aos nossos órgãos do sentido. O movimento e o sistema 

sensório-motor mostram-se fundamentais para a comunicação (GREINER, 

2010, p.97). 

 

Os corpos negros, que ressignificaram suas tradições durante o período da diáspora 

africana levando consigo ações performáticas e sendo utilizados como ferramenta e linguagem, 

tornam-se receptáculo simbólico e expressivo transcendente neste deslocamento, habitando 

diferentes modos no então “Novo Mundo”. Mesmo longe de suas terras, os africanos 

carregaram em seus corpos a memória de seus rituais com objetivo de manter sua identidade 

cultural178. É como que, ao fazer isso, o negro instituísse por meio das expressões performáticas 

a personificação de como a sociedade deve perceber os indivíduos em suas subjetividades sobre 

as quais ele passa a ter certa representatividade, com toda a sua carga física e emocional, 

desconstruindo os estereótipos e criando uma imagem nova, ou o que Butler (2000) distingue 

como materialidade dos corpos. 

O corpo possui marcas que ideologicamente interpretadas indicam o lugar e a posição 

social do indivíduo nos espaços, mesmo nos espaços públicos, onde todos deveriam ter o 

mesmo direito, como para Gomes:  

 

Fisicamente, o espaço público é, antes de mais nada o lugar, praça, rua, 

shopping, praia, qualquer tipo de espaço, onde não haja obstáculos à 

possibilidade de acesso e participação de qualquer  tipo de pessoa. Essa 

condição deve ser uma norma respeitada e revivida, a despeito de todas as 

diferenças e discórdias entre os inúmeros segmentos sociais que ai circulam e 

convivem, ou seja, as regras do convívio e do debate devem ser absolutamente 

respeitadas”.  (GOMES, 2002, p. 162)   

 

Existem, entretanto, outros fatores que acabam regulando a vivência no espaço público, 

como o próprio Gomes (2002) coloca: “sobre este espaço se constitui e se desenvolve assim 

certo código de conduta, código este que é estabelecido pelo relacionamento, na (co)presença 

e na coabitação” (2002, p. 163). Pode-se inferir, a partir dessa leitura, que o espaço público 

possui, além das determinações das normas e regras do estatuto, também “códigos invisíveis 

                                                 
178 Ver A Identidade Cultural na pós-modernidade de Stuart Hall, 2014. 
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mais profundos que impõem dinâmicas próprias a cada espaço” (RODRIGUES & RATTS, 

2007, p. 8). Assim, cada grupo social (negros, brancos, mulheres, homens, homossexuais, 

heterossexuais, ricos, pobres, etc.) viverá de forma diferenciada o espaço público, pois estes 

grupos possuem, quase sempre, marcas corporais hierarquizadas na sociedade. 

As representações sociais e simbólicas estigmatizadas, racistas e preconceituosas 

existentes no imaginário de alguns atores e atrizes sociais do Brasil, por exemplo, colocam o 

corpo negro como inferior em certos espaços. Existe, portanto, uma incompletude da 

cidadania179 para a pessoa negra. Segundo Gomes, “é o corpo que estrutura as narrativas do 

espaço, selecionando, saltando, agrupando, criando limites, barreiras e fronteiras”. (GOMES, 

2002, p. 296).  Portanto, a seguir nos atentaremos para a trajetória do Teatro Experimental do 

Negro (TEN) e como suas trajetórias e ações contribuíram para a valoração da imagem da 

pessoa negra. 

 

Pensando a trajetória do Teatro Experimental do Negro e a comunicação 

Partindo desses pressupostos e fazendo um paralelo com a arte teatral, é possível 

perceber que esta, enquanto fenômeno transgressor, ou melhor, possibilitador de 

transgressão180, por muito tempo foi sinônimo de marginalidade, mas também, serviu para 

denunciar fatos sociais, culturais e socioeconômicos em vários contextos e realidades. No 

Brasil, por exemplo, de acordo com Débora Pitanluga de Assunção (2009), como atores negros 

e atrizes negras continuavam sem espaço nas telenovelas brasileiras, o teatro se torna uma via 

alternativa de atuação. Sendo assim, a coletividade negra artística se utilizou do teatro não só 

para denunciar a discriminação racial e o racismo, mas também, como forma de possibilitar 

visibilidade às suas qualidades enquanto profissionais. 

Nesse embate, surge a figura de Abdias do Nascimento (1914 – 2011) que, como forma 

de questionar e combater as estruturas de dominação e exploração raciais veladas, e, até mesmo 

                                                 
179 Pensando a cidadania conceituada por Marshall (1967) e Carvalho (2002), os dois autores são utilizados para 

transversalizar a discussão, pois, para o primeiro a cidadania é dividida em três categorias são elas: direitos civis, 

políticos e sociais; já o segundo pensa que não se pode rotular deste modo à cidadania, mas deve-se analisar o 

contexto de cada sociedade, sendo assim no Brasil essa pirâmide, segundo o autor, ocorreu de maneira inversa, ou 

melhor, de modos distintos. 

180 Pensa-se esta transgressão, enquanto possibilidade, a partir da ideia do TEN em englobar em seu núcleo apenas 

atores negros e atrizes negras propondo um teatro que levasse para os palcos suas complexidades e inquietações. 

Fazendo alusão às palavras de Jacob Guinsburg: o teatro talvez faça o que todas as outras artes almejariam fazer. 

Tanto mais quanto nenhuma delas pode dispensar o seu captador, o seu público, que o espectador o é por 

excelência, e que constitui o seu alvo, o seu retroalimentador indispensável e, como consequência, o seu ideal. 

Qual delas não sonharia em com-fundir-se com ele, fazendo da arte, vida, como o teatro? (GUINSBURG, 2007, 

p. 34). 
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escancaradas, idealiza o TEN. O grupo surge em 1944, no Rio de Janeiro, como forma de 

resistência a um sistema opressor, hierárquico e cruel. Dessa forma, a emergência do TEN 

possibilitou um espaço/teatro onde o povo negro pudesse se expressar, ser valorizado em suas 

especificidades, rearticulando os fios de sua memória histórica e coletiva.  

Vale ressaltar que esses movimentos negros pareciam paradoxais aos olhos da sociedade 

emergida numa cultura de branqueamento que se firmava em um sistema chamado de 

democracia racial181. Em uma sociedade em que a imagem da pessoa negra é relacionada à 

sujeira, à subalternização, à inferioridade é mais justificável mascarar seus racismos em forma 

de democracia do que demonstrá-los, pois, se é democrático não haveria motivos para a defesa 

de direitos deste ou daquele grupo distintamente. (Braga, 2015, p. 120). 

Outro fator que motivou a Abdias do Nascimento pensar o TEN como um possibilitador 

de oportunidades para a coletividade negra foi a pessoa negra aparecer em algumas obras 

dramatúrgicas brasileiras de maneira estereotipada, como, por exemplo, José de Alencar, 

Martins Pena, Joaquim Manuel de Macedo, Jorge Amado, Chico Buarque traziam em suas 

abordagens literárias, na maioria das vezes, o estereótipo do malandro, do neguinho, da mulata 

gostosa, da velha escrava; ou então, uma visão romanceada. Não se tratava os problemas 

sociais, as aspirações e as tensões vivenciadas pela população negra. Na citação a seguir 

poderemos perceber essa relação. 

 

[...] "eu sou negro, mas minhas intenções são brancas", falava Lourenço em O 

escravo fiel, de Carlos Antônio Cordeiro (1859). Ou então os atos que 

praticavam eram típicos do comportamento dos negros, como dizia Pedro em 

O demônio familiar, de José de Alencar (1867): “Pedro fez história de negro, 

enganou o senhor”. Dentro das peças analisadas, só não são mulatos Lourenço, 

de O escravo fiel, e Luís, da peça Gonzaga, de Castro Alves (1867). Em O 

cego, de Joaquim Manuel de Macedo (1849), a cor negra de Daniel funcionava 

apenas como indicadora de sua condição social provável (DOUXAMI, 2001, 

p.317). 

 

A presença da pessoa negra na área de trabalho artística em geral, sobretudo na área 

teatral para a qual volta-se o interesse, foi inferiorizada, subalternizada. Pode-se, a partir da 

compreensão de Raffestin, em que “o poder se manifesta por ocasião da relação” (RAFFESTIN, 

                                                 
181 Gilberto Freyre (1900-1987), ao discutir a herança negra na composição social do País faz alusão a esse 

conceito, muito embora não use o termo em Casa-Grande & Senzala (1933). O termo é conceituado no sentido de 

se acreditar não existir racismo e discriminação racial no Brasil e que os brasileiros não veem uns aos outros 

através da lente da raça. Freyre ainda argumenta que a miscigenação progressiva das três raças (indígenas, 

Africanos e brancos) levaria a uma “meta-raça” (FREYRE, 2003, p. 54). 
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1993 p. 53), e estas se dão entre indivíduos diferentes, dizer que o corpo é um instrumento de 

poder, pois, ele é a escala material das relações. Sendo assim, a experiência em certos espaços 

para o homem e a mulher negra é sofrida e reflete na construção da sua subjetividade e nos seus 

trajetos e em suas relações.  

Pensando neste ponto em questão e no conceito de comunicação defendida por Martín-

Barbero (2001) e também no conceito de trajetórias socioespaciais, percebe-se que Nascimento, 

ao idealizar o TEM, possibilitou a população negra, por meio das ações de cidadania e de 

reconhecimento e valorização do corpo negro, um novo modo de pensar a comunicação e a 

cidadania. 

Assim, o TEN agiu enquanto uma organização possibilitadora de reflexões críticas e de 

articulação de ações antirracistas por meio da cultura e da educação. Enquanto idealizador do 

movimento, Abdias do Nascimento, buscava a um só tempo a alfabetização, novas atitudes, 

proatividade e combate ao racismo. Ele também ambicionava deixar bem explicitado estas 

questões para os que, chamará de retardatários, ainda não tivessem o entendimento, ou até 

mesmo possuíssem alguma dúvida a respeito das iguais capacidades intelectuais de brancos e 

negros. Para Nascimento, era fundamental explicitar que as pessoas negras também são capazes 

de produzir conhecimentos, artes, expressões, militâncias e resistências. Assim, as tensões 

existentes, até então, seriam debatidas e dissolvidas no discurso do Teatro Experimental do 

Negro (BRAGA, 2015, p. 121). 

A partir das trajetórias socioespaciais e da comunicação corp(oral) do TEM, criou-se 

um projeto pedagógico que foi se desenvolvendo, tecendo formas e se estruturando na 

prática/trajetória, com aulas de alfabetização/ação e também com os exercícios teatrais/corpo. 

Como alguns participantes do projeto não eram alfabetizados, ainda havia grande dificuldade 

de decorar os textos das peças teatrais. É neste cenário nacional que se evidencia e se legítima 

a proposta das aulas pedagógicas de alfabetização. 

Surgem, então, “atrizes e atores negros, a exemplo de Ruth de Souza, Leal Garcia, 

Haroldo Costa, Aguinaldo Camargo, além de outros que, sem o TEN, não poderiam atuar" 

(DOUXAMI, 2001, p. 318). O Teatro Experimental do Negro realizava um trabalho que 

possibilitava aos seus atores e atrizes o exercício da cidadania através da conscientização e 

alfabetização do elenco – devido à população negra ser lançada à própria sorte para se reeducar 

e se reestruturar nesse novo sistema escravocrata de classes. 

De acordo com Rodrigues (1998), o Teatro Experimental do Negro mantinha sede na 

União Nacional dos Estudantes (UNE). Neste espaço, desenvolvia suas atividades e, a pedido 
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de Nascimento, Rodrigues passou a ministrar aulas para o que ele classifica como um extenso 

curso de alfabetização. Neste curso, além dos “rudimentos de português, história, aritmética, 

educação, moral e cívica, também ensinava noções de história e evolução do teatro universal, 

tudo entremeado com lições sobre folclore afro-brasileiro e as façanhas, lendas e mitos de 

nossos ancestrais africanos” (RODRIGUES, 1998, p. 43).  

O TEN prezava pela conscientização, conhecimento e reconhecimento da cultura negro-

africana, pois, para que se alcançassem os resultados era necessário que os participantes fossem 

conhecedores de sua identidade e a influência desta na construção sócio-histórica da sociedade 

brasileira. Educou, formou e apresentou os primeiros intérpretes dramáticos da raça negra - 

atores e atrizes - do teatro brasileiro. Seguindo esta orientação, o grupo inspirou e estimulou a 

criação de uma literatura dramatúrgica baseada na experiência afro-brasileira, dando à 

população negra a oportunidade de surgir como personagem-herói na cena teatral brasileira. 

O projeto do TEN se torna revolucionário a partir do momento que um grupo de negros 

se reúne para discutir os problemas que os afetavam, mas também, é transgressor quando propõe 

um teatro só com pessoas negras, e ainda mais, de trazer para os palcos cariocas os atores e as 

atrizes negras retratando na caixa cênica os problemas, os dramas que realmente viviam em seu 

cotidiano, indo contra aos estereótipos que outras companhias teatrais, dramaturgos e literatos 

traziam em suas obras. Era uma das possibilidades, até então, de valorização da população 

negra, e também, de sua cultura como caminho de combate ao racismo vigente na sociedade 

brasileira. E essa postura político-estético assumida pelo grupo do TEN gera nos pares – em um 

mundo contemporâneo – um sentido de representatividade, possibilitando um novo olhar para 

a identidade negro-africana. 

 

Considerações 

Diante das questões expostas até aqui percebe-se que os sujeitos que participaram do 

TEN construíram suas identidades a partir do seu corpo negro, o que remete a expressões 

culturais, religiosas e políticas de cunho racial. A atuação do TEN materializa no espaço urbano 

através das trajetórias no bairro, no trabalho, na escola, na universidade, nos locais de lazer e 

criam a partir dessas rel(ações) um sentimento de representatividade que reverbera nas mais 

diversas regiões brasileiras. Essa complexidade e diversidade de lugares criados pelos(as) 

protagonistas desse movimento, remete a compreensão da pessoa negra, da comunicação e das 

rel(ações) sociais. 
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A representação provocada e proposta pelos atores e pelas atrizes negras do Teatro 

Experimental do Negro era construída, como na linguagem, através da cadeia de significados, 

no qual é necessário o entendimento do sistema de signos por ambos os interlocutores. O corpo 

sendo usado como espaço de comunicação, construção de significados, de expressão e 

resistências e de construção de identidades. A identidade é uma constituição contínua, em 

acontecimento, um devir. E mais, não está atrelada necessariamente ao que somos, mas o que 

seremos, como temos sido representados e como essa representação afeta a autorrepresentação, 

um jogo de poder. O poder aqui deve ser visto como o acesso ao discurso e a possibilidade de 

criação de discursos e representações e também como se entende as relações sociais. 
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Na busca por cidadania: Famílias homoafetivas em jornais goianienses182 

 

João Cruz183 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás 

 

Resumo 

O presente artigo busca contribuir à pesquisa sobre as relações existentes nos processos 

comunicacionais que podem torná-los ferramentas de acesso à Cidadania, numa perspectiva de 

comunicação emancipatória. Desse modo, fundamenta sua análise em teóricos que 

compreendem a Comunicação pelo viés da dialogicidade e da transgressão da ordem 

hegemônica para investigar como o jornalismo pode ser ferramenta para fortalecer a cidadania 

da população LGBT. Nesse sentido, busca investigar a partir de notícias veiculadas em dois 

jornais digitais goianienses – Jornal O Popular e Jornal Diário da Manhã – como a comunicação 

pode ser ferramenta para estabelecer cidadania para casais homoafetivos. 

 

Palavras-chave: Homoafetividade; jornalismo; cidadania; família. 

 

 

Introdução 

 A sociedade brasileira modificou substancialmente sua estrutura familiar a partir das três 

últimas décadas do século XX. O Estado brasileiro, por sua vez, veio a tutelar novas 

configurações familiares, com certo atraso, a partir das inovações trazidas pela Constituição 

Federal de 1988 e pelo Código Civil de 2002. A importância destas legislações para a 

atualização social da lei foi inegável, mas permaneceram lacunas legais sobre certas relações 

conjugais que possuem existência de fato na sociedade brasileira. Frente à inércia do Poder 

Legislativo, o Poder Judiciário, por meio de decisão do Supremo Tribunal Federal, 

regulamentou em maio de 2011 a união homoafetiva, e, por consequência, a possibilidade de 

sua conversão em casamento, o qual foi autorizado, em maio de 2013, por meio de decisão do 

Conselho Nacional de Justiça. Entretanto, mesmo com a intervenção do Estado na esfera social 

ao proteger a dignidade da pessoa humana dos cidadãos que compõem estas novas entidades 

familiares, alguns segmentos da sociedade civil, na direção contrária da pacificação jurídica, 

resistem em reconhecer a constituição de família em relacionamentos entre pessoas do mesmo 

sexo, o que repercute e se inter-relaciona com o conteúdo das mensagens jornalísticas sobre o 

tema.  

                                                 
182   Trabalho apresentado no GT 11 – Comunicação, Transgressão e o Bem Viver do X Seminário de Mídia 

e Cidadania (SEMIC) – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 06 a 08 de 

dezembro de 2016. 
183  Aluno especial na disciplina Feminismos e Antirracismo, do Mestrado em Comunicação pelo Programa 

de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Goiás; email: joaolmcruz@gmail.com . 

mailto:joaolmcruz@gmail.com
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Diante desse cenário, há influência negativa ou positiva da construção simbólica que 

a mídia goianiense faz da conjugalidade homoafetiva? Nesse sentido, pretendemos teorizar se 

a mídia goianiense pode ser ferramenta para a compreensão de como a Comunicação pode 

estabelecer cidadania à população LGBT [lésbicas, gays, bissexuais e transexuais] a partir da 

construção que faz dos relacionamentos afetivo-sexuais entre pessoas do mesmo sexo. 

 

Dialogicidade e Comunicação  

 Desse modo, optamos por uma análise que inter-relacione os conceitos das áreas da 

Comunicação com aqueles utilizados pelas Ciências Jurídicas, em especial os Direitos 

Humanos e o Direito Civil. O objetivo é partir da dialogicidade entre áreas de conhecimento 

distintas, pois entendemos que o tratamento deste objeto requer uma construção que estabeleça 

o diálogo necessário para se pensar a Comunicação como ferramenta de acesso à Cidadania 

para famílias formadas por casais LGBTs. Partimos, portanto, da ideia freiriana de 

dialogicidade da comunicação:  

 

Quando Paulo Freire afirma que “a educação é comunicação, é diálogo, na 

medida em que não é a transferência de saber, mas um encontro de sujeitos 

interlocutores que buscam a significação dos significados” (FREIRE, 2002, p. 

69), está, também, conceituando o ato de comunicar. Toda sua obra tem como 

base a comunicação dialógica. Quando fala de uma educação para libertar o 

ser humano de qualquer situação de opressão – social, política, econômica, 

cultural e ideológica – está falando da comunicação como um processo entre 

sujeitos ativos, históricos, referendados na sua alteridade. (FREIRE, 2002, p. 

69 apud GOMES, 2007, p. 28). 

 

 Pretendemos ainda com esta transversalidade entre os campos de conhecimento da 

Comunicação e do Direito nos aproximarmos mais de nosso objeto, a fim de evitar um estudo 

meramente seccional, propondo-o interseccional, conforme nos indica Jessé de Souza: 

 

Em países como o Brasil, onde a institucionalização em larga escala das 

ciências sociais se dá a partir da década de 1970, refletindo a tendência 

mundial da disseminação dos modelos da divisão do conhecimento, a 

fragmentação dos esquemas explicativos tendem a perder sua relação com 

qualquer realidade mais ampla. (SOUSA, 2003, p. 14). 

 

 Desse modo, levamos em conta estudar as conexões entre os processos 

comunicacionais e o acesso à Cidadania. Compreendemos que, desde as interações face a face 

até aquelas mediadas por novas tecnologias da informação, a Comunicação pode ser mecanismo 
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de acesso à Cidadania, ideia já defendida na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que 

elenca o direito à informação, à liberdade de opinião e expressão como direitos humanos 

fundamentais: 

 

Todo o indivíduo tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito 

inclui a liberdade de, sem interferências, ter opiniões e de procurar, receber e 

transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de 

fronteiras. (ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos, Art. XIX) 

 

No mesmo sentido, para transitar na relação existente entre os campos de 

conhecimento que orbitam nosso objeto, nos fundamentamos ainda no clássico relatório 

MacBride (UNESCO, 1983), o qual elevou o direito à Comunicação ao patamar dos Direitos 

Humanos, estabelecendo, portanto, vínculo entre Comunicação e acesso à Cidadania: 

 

O direito à comunicação constitui um prolongamento lógico do progresso 

constante em direção à liberdade e à democracia. Em todas as épocas 

históricas, o homem lutou para se libertar dos poderes que o dominavam, 

independentemente de que fossem políticos, econômicos, sociais e religiosos, 

e que tentavam impedir a comunicação. [...] Hoje em dia, prossegue a luta para 

estender os direitos humanos e conseguir com que o mundo das comunicações 

seja mais democrático que agora. (UNESCO. Relatório MacBride, 1983). 

 

  Acrescentamos ainda que se justifica a adoção deste objeto de pesquisa pela 

necessidade de uma comunicação propositiva, que emancipe os relacionamentos LGBTs em 

sua plenitude, e que vá, portanto, na direção contrária às representações midiáticas que afastam 

a ideia de presença de afeto nas relações conjugais entre pessoas do mesmo sexo. Pressupomos 

que o fenômeno, na pauta jornalística local, da ausência de caracterização do carinho e do ânimo 

de constituir família em conjugalidades homoafetivas deva ser superado, tal qual nos indica 

Luiz Mello: 

 

Por meio da constituição de casais conjugais, cujos membros geralmente se 

autodefinem como uma família, os homossexuais passam a desvincular-se 

dessas representações sociais e reivindicam não mais apenas o direito à 

cidadania, em nível individual, mas, também, o direito à constituição de 

grupos familiares, integrando-se ao rol de sujeitos sociais portadores de 

demandas que, no mundo ocidental, convencionalmente realizam-se por meio 

da constituição do casal conjugal e da socialização de crianças - filhos 

biológicos ou adotivos. (MELLO, 2005, p. 200). 
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Sendo assim, partimos da premissa de que o lugar das notícias envolvendo 

relacionamentos afetivo-sexuais de pessoas do mesmo sexo deveria ocupar-se também de 

abordar a totalidade destas relações conjugais, com espaço para o afeto e o desejo de constituir 

família.  

 

Cidadania, família e Jornal 

Para tratar da interface da Comunicação com a Cidadania buscamos apoio no conceito de 

subcidadania construído por Jessé Souza (2003) e de cidadania proposto por José Murilo de Carvalho 

(2008), os quais fundamentam o constructo de que necessitamos para discutir sobre os direitos do 

cidadão: 

 

Tornou-se costume desdobrar a cidadania em direitos civis, políticos e sociais. 

O cidadão pleno seria aquele que fosse titular dos três direitos. Cidadãos 

incompletos seriam os que possuíssem apenas alguns dos direitos. Os que não 

se beneficiassem de nenhum dos direitos seriam não-cidadãos. (CARVALHO, 

2008, p. 9). 

 

  Para as construções teóricas das Ciências Sociais em suas relações aplicadas nas Ciências 

Jurídicas, nos fortalecemos nos estudos do cientista social Luiz Mello, que estuda a conjugalidade e a 

parentalidade de famílias formadas por pessoas do mesmo sexo desde os anos 1990. Para tanto, faz-se 

importante delimitar as categorias de conjugalidade e parentalidade, que não se confundem, mas ambas 

orbitam o desenvolvimento familiar: 

 

Conjugalidade refere-se à díade conjugal e constitui um espaço de apoio ao 

desenvolvimento familiar. É com a formação do casal que tudo tem início. 

Assim, quando dois indivíduos se comprometem com uma relação estável e 

duradoura, complementam-se e adaptam-se reciprocamente de modo a 

constituir um modelo de funcionamento conjugal. (SOUSA, 2006, apud 

PIRES, 2008, p. 10). 

 

A parentalidade refere-se às funções executivas de protecção, educação e 

integração na cultura familiar das gerações mais novas. Ressalve-se que estas 

funções podem estar a cargo não só dos pais biológicos, mas também de outros 

familiares ou até de pessoas que não sejam da família (SOUSA, 2006, apud 

PIRES, 2008, p. 14). 

 

  Para dialogar com a doutrina jurídica, buscamos referências nos trabalhos de Flávio 

Tartuce (2016) e Maria Berenice Dias (2016). Seguimos a referência da jurista Maria Berenice 

Dias acerca da família homoafetiva e também as novas configurações familiares tratadas pelo 

civilista Flávio Tartuce. 
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O nosso corpus documental foram notícias veiculadas, na forma digital, pelos jornais 

O Popular e Diário da Manhã, entre maio de 2011 e maio de 2013, acerca da temática de 

relacionamentos afetivo-sexuais entre pessoas do mesmo sexo.  

A escolha do Jornal digital, como meio de comunicação a ser analisado, deveu-se à 

sua credibilidade propiciada por seu caráter documental, e também por se basear na palavra 

escrita, cujo registro pode ser resgatado a qualquer tempo. Optamos pelos jornais O Popular e 

Diário da Manhã baseados na periodicidade, alcance e circulação dos mesmos a nível local. O 

recorte temporal analisado foi medido para compreender os períodos em que ocorreram 

mudanças jurídicas sobre a união homoafetiva (maio de 2011) e a possibilidade de sua 

conversão em casamento (maio de 2013). 
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O racismo, na vida e nas telas184 
 

Jordana C.A. BARBOSA185 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GOIÁS. 

 

 

Resumo 

Partindo de filmes que tratam e expõe o racismo e as segregações advindas desta forma de 

discriminação, o artigo tenta analisar como esse mecanismo age nas pessoas. Além de interferir 

de forma negativa e muitas vezes violenta na vida pública das pessoas, também interfere na 

autoestima e na auto aceitação. E ainda é preciso ressaltar como as mulheres negras encontram 

formas de superar as barreiras do racismo estrutural. Buscando na Antropologia uma 

negociação direta com a Comunicação Social para ver e entender os sentidos do universo que 

nos cerca.  

 

Palavras-chave: racismo; violência; filmes; mulher negra; 

 

 

Racismo, ódio racial, segregação, quantas vezes ouvir falar disso? Não sei, já perdi as 

contas. Sou mulher e negra, apesar de ter uma pela clara. Minha mãe é branca e meu pai negro, 

mas em casa de enforcado não se fala de corda. Dentro de minha casa nunca ouvi o termo 

racismo, só falamos dele quando eu e minha irmã, três anos mais nova que eu, introduzimos o 

assunto em casa, assim como o machismo, e outros assuntos que nos incomodava, mas nunca 

tínhamos aprendido a respeito dessas coisas através de nossos pais.  

Engraçado, nada engraçado na verdade, é que sempre escutei piadas sobre negros, ou 

minha vó me recriminando por eu “fazer um serviço de preto”, sempre tive os cabelos puxados 

e amarrados, esticados, trançados, “cabelo ruim não pode ficar solto”. “Minha filha, entrou um 

rapaz na igreja que você até que podia namorar, até que é bonitinho, mas é pretinho, pretinho” 

não entendia com 13 anos porque minha tia não recomendava o baterista da igreja. “Sua cabelo-

bombril, a menina mais feia da sala” isso eu entendia quando escutava na escola, 

independentemente da idade.   

“A gente não pode namorar, minha mãe ia estranhar muito você” com 18 era uma tortura 

ouvir isso, “Eu gosto de você, mas não estou acostumado com seu tipo” aos 25 parecia 

brincadeira da vida. Violências simbólicas como essas acontecem todos os dias e deixam feridas 

que às vezes são incuráveis. Quantas pessoas negras no mundo não escutaram isso hoje? A 

                                                 
184  Trabalho apresentado no GT 11 Comunicação, Transgressão e o Bem Viver do X Seminário de Mídia e 

Cidadania (SEMIC) – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 06 a 08 de 

dezembro de 2016.  
185 Bacharela em Jornalismo, mestra em Antropologia Social. E-mail: jordana_kristina@hotmail.com. 
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reação à violência, no meu caso, foi, por muito tempo, tentar me adequar, me mascarar. Alisei 

os cabelos aos 12 anos, só tive amigas brancas, namorei rapazes brancos, ria das piadas 

violentas e racistas. Mas dói, a gente finge que não, mas dói.  

“Há diferentes tipos de correntes” (KECHICHE, 2010), uma corrente formada por elos 

de desespero, e se assumir negra e arrancar todas as correntes que te prenderam desde seu 

nascimento é uma tarefa de arrancar espinhos da carne que sempre deixam cicatrizes. É um 

aprendizado que geralmente não acontece sozinho, sempre há trocas e fortalecimento conjunto, 

o famoso empoderamento de nossos dias. Mas toda essa minha pequena história é para contar 

que vi um filme e chorei, ou melhor, vi alguns e em todos eles, chorei. Chorei de dor, de pena, 

de indignação, chorei por não acreditar que um ser humano pode odiar tanto ao outro.  

Sou jornalista por formação e aos meus olhos a única coisa que o jornalismo cotidiano 

enxerga é a violência, mas depende com quem acontece, e esse é um dos motivos porque odeio 

os noticiários. Nunca tive estômago para eles, choro, conto a história para outras pessoas como 

se fosse sobre alguém da minha família, sou uma típica e acusada de manteiga derretida, mas 

não me incomoda. Não estou querendo dizer que sou uma maravilha de pessoa que se afeta com 

as desgraças alheias, estou dizendo que algumas coisas me marcam e me movem e umas dessas 

coisas são as lágrimas.  

Elas marcam coisas incríveis como alguns filmes que vi, que tocaram e me mudaram de 

alguma forma. E é justamente sobre esses filmes que decidi falar. Alguns que vi há muito tempo, 

outros que assisti “ontem”. Primeiro quero deixar as coisas explicitas, a escolha destes filmes 

nada tem a ver com meu campo de pesquisa e minha dissertação de mestrado, a escolha dos 

filmes talvez seja arbitraria, pois há uma enorme possibilidade de opções, mas nem ousei 

questionar as minhas predileções. Por quê? Porque essas escolhas partiram do meu coração, 

extremamente piegas, mas não poderia falar de algum filme que não me fez verter uma lágrima 

ou me arrepiar ou me fazer pensar por dias ou ainda discutir freneticamente na mesa de um bar 

sobre o Jamie Fox.  

A maioria dos filmes são hollywoodianos, pois os considero filmes de excelente 

produção, roteiro... enfim, eles têm uma qualidade Oscar. Poderia falar de filmes brasileiros, 

africanos, franceses etc., mas escolhi filmes famosos que marcaram época, ganharam Oscars, 

conquistaram ou irritaram os críticos. Filmes que quase qualquer um pode ter acesso, pois está 

no caminho da livre circulação dos cinemas, televisão e internet sem censuras ou “barreiras”.  

Por que falar de filmes? Filmes sempre mexeram comigo e com outras pessoas, fazem 

ou fizeram mudar, já tomei decisões importantes depois de ver um filme, Jesús Martin-Barbero 
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(1997) já dizia que “não se vai ao cinema para sonha; vai-se para aprender” (p.232), se não for 

para aprender coisas boas que seja para ao menos aprender o que não fazer, o que não copiar 

ou o que é preciso mudar. Pode também abrir os olhos, alertar e educar de uma forma lúdica e 

talvez seja até mais eficiente que a educação formal.  

O que liga um filme ao outro para fazer essa imaginável conexão é a violência, física, 

simbólica, psicológica, verbal, sexual e a negligencia, incrível como existem tantos tipos, 

formas e modelos de agressão ao outro. E geralmente uma não está desacompanhada da outra.   

Também tomei a liberdade de experimentar uma escrita mais livre, menos presa aos moldes 

acadêmicos. Talvez o leitor estranhe, mas a hora de experimentar e aprender é essa. E também 

porque não experimentar, num universo tão imenso de possibilidades, escrever com o modelo 

exclusivamente acadêmico, seria no mínimo uma violência epistemológica. E aqui aparece mais 

uma violência! 

Eduardo Galeano em 1985 fez uma trilogia com crônicas históricas sobre a América. 

Muitas delas falam sobre negras e negros, meninas que passavam pasta de guao186 para limpar 

a cor, abrasando e corroendo toda a pele, isso em 1500. No século XXI, cosméticos para clarear 

a pele são vendidos como solução para quem quer “limpar” sua cor. O que mudou em quatro 

séculos? A tecnologia talvez. Essa pergunta estará suspensa como uma nuvem sobre o texto, as 

estruturas de opressão e repressão são reproduzidas até hoje e quando puxamos na mente, na 

história, na literatura e no cinema vemos explicitamente a cópia da bestialidade humana no 

cotidiano.  

O primeiro filme escolhido foi Mississippi Bruning (Mississippi em chamas, 1988) do 

diretor Alan Parker. Dois agentes do FBI vão para o Philadelphia, Mississippi investigar o 

desaparecimento de três jovens ativistas dos Direitos Humanos, um dos jovens é negro. Os 

agentes são recebidos hostilmente na cidade, as agressões aos negros e os incêndios nas igrejas 

e casas da população negra da cidade aumentam. É basicamente o FBI versus a Ku Klux Klan, 

mas essa rivalidade aparece apenas porque dois jovens brancos haviam desaparecido. O filme 

é baseado em uma história real, momento histórico, o Verão da Liberdade187 em que os racistas 

intensificam as agressões, assassinatos, incêndios, linchamentos do povo negro.   

                                                 
186 Guao é uma árvore que pode chegar a 15 metros de altura, seu habitat é Cuba e sua característica é uma seiva 

leitosa altamente cáustica na pele e nas mucosas.    
187 Em 1964, durante os meses de verão do hemisfério norte, houve um esforço por parte de movimentos sociais 

organizados em registrar a população negra para votar, teve como alvo principal o estado do Mississippi. O voto 

nos EUA não é obrigatório e desde 1868 é proibida a discriminação ao acesso ao voto, mas os 7% que poderiam 

votar em Mississippi não votavam por falta de registro. O Verão da Liberdade desencadeou uma guerra da KKK 

contra os negros e brancos ativistas.  
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 A violência que aparece no filme começa na primeira cena quando dois bebedouros 

estão em foco, em um está escrito Brancos, no outro Negros. A seguir começam os insultos à 

negros, judeus, comunistas. Casas e igrejas são queimadas, homens, mulheres e crianças são 

espancadas, jovens torturados, idosos enforcados. Todos os crimes motivados pelo ódio racial 

e tratados pela autoridade policial como uma coisa normal da cidade. A população branca da 

cidade tece comentários racistas e carregados de ódio durante todo o filme. 

 Quero destacar a naturalização do racismo neste filme, desde os pequenos comentários 

dos moradores como “não podemos ser iguais, porque os negros não tomam banho, eles fedem”, 

até às posturas frente a crimes como a polícia prender um negro sem motivo e o entregar para 

a KKK. Ainda afirmar que os espancamentos e agressões diversas são pequenos problemas 

locais resolvidos facilmente. É possível ainda apontar para a negligencia, o ódio racial aqui, 

transformado em atos, é visto, porém ignorado. “Qualquer pessoa que vê isto acontecer e ignora 

é culpado” (PARKER, 1988). 

 Lélia Gonzalez (1993) aponta que no Brasil o racismo é uma neurose cultural, ou seja, 

é uma característica arraigada é transmitida de geração para geração. Além disso, o racismo 

está tão naturalizado que é imperceptível aos olhos do racista. Ela ainda fala que o racismo é 

tão natural que se olha para uma mulher negra e já imagina que ela deve ser domestica ou babá. 

Mas essa análise não serve apenas para o Brasil, ela está presente onde há racismo, onde há 

discriminação racial, onde há um predomínio de negros na classe baixa ou na prisão, onde os 

negros recebem menos desempenhando a mesma função que brancos.   

 
_ Os negros daqui dizem que Massa William é um bom amo. Posso dizer que 

já vi piores. Mas nenhum deles é realmente bom. Todo eles vivem à custa dos 

negros. Os negros são as coisas mais importantes que eles têm (HARLEY, 

1976, p. 274). 

 

Durante o período da escravidão as pessoas negras além de serem importantes, diria 

ainda que eram os bens mais caros. Mão de obra extremamente barata e com poucos e até 

nenhum de seus direitos assegurados. Além disso, os negros mantem o status social do outro. 

Com o período pós-abolição, os negros e negras continuaram marginalizados, discriminados e 

quando conseguiam trabalho, os salários eram ínfimos e os direitos ainda insignificantes. Uma 

amostra disso é o filme Vidas cruzadas (The Help, 2011). 

 É um longa baseado no romance The Help (as empregadas domésticas eram chamadas 

de helps). A história se desenrola em Jackson, Mississippi em 1962. Uma jovem jornalista 
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registra a história de duas empregadas que não por coincidência são negras. As violências 

simbólicas, o ódio mascarado, a crueldade da comunidade branca fica exposta no livro feito 

pela jornalista e ao final do filme, muitas mulheres negras decidem expor suas histórias também. 

É um retrato das relações pessoais e de trabalho de uma sociedade preconceituosa e racista. 

Uma mostra de como mulheres podem oprimir outras mulheres.  

 Não à toa o filme acontece no estado do Mississippi, com uma política extremamente 

racista e segregacionista. O Sul dos Estados Unidos sempre marcado pelo ódio racial e pelo 

amor à escravidão e desumanização, declararam guerra contra o Norte em 1861 apenas para 

manter seus negros escravizados. Apesar de não aparecer o nome da Ku Klux Klan em Vidas 

Cruzadas, histórias de jovens espancados e baleados aparecem com frequência durante o filme. 

A polícia neste filme é igualmente conivente com o racismo e não poupa ações violentas contra 

pessoas negras.  

 Tendo mulheres como protagonistas o filme também ilumina nossa mente sobre a 

solidariedade entre mulheres. A ajuda mutua, a preocupação com o bem-estar da outra, a 

ausência de rivalidade entre elas é uma das preciosidades do filme, pois em uma sociedade onde 

as mulheres negras são humilhadas, agredidas e violentadas não só por homens brancos e 

negros, mas também por mulheres brancas; as mulheres negras se unem para proteção, convívio 

e até para suportar a dor que sentem diariamente. Audre Lorde (2004) afirma que “a opressão 

compartilhada nos fez desenvolver defesas conjuntas e vulnerabilidades comuns que não têm 

uma réplica na comunidade branca”188 (p.127).  

As teorias racistas nasceram para justificar a dominação do branco europeu sobre as 

outras raças. Se até o século XIX, os cientistas faziam dissecações e medições corporais e de 

órgãos internos, no século XX as leis de segregação das raças na África do Sul, apartheid 

(separação) e nos Estados Unidos a One-drop rule (regra de uma gota), que vigoraram até 

meados da década de 1940 e 1960 respectivamente, houve lugares nos EUA que a One-drop 

rule só caiu em 1985. Além de acreditar e defender a inferioridade dos negros, os brancos não 

permitiam que eles frequentassem os mesmos lugares e essa era o menor dos impedimentos que 

os negros enfrentavam. 

“Toda pessoa que publicar, divulgar ou circular temas escritos a favor da aceitação 

pública ou igualdade entre negros e brancos está sujeita a prisão” (TAYLOR, 2011). Lutar por 

                                                 
188 Tradução da autora: “La opresión compartida nos há hecho desarollar defensas conjuntas y vulnerabilidades 

comunes que no tienen uma réplica em la comunidad blanca...”  
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uma condição diferente também não estava disponível. É interessante analisar a situação das 

negras no filme The Help, ele é contextualizado em 1962, e só cabia às mulheres serem 

empregadas domésticas e por mais que elas se revoltassem com o estado em que se 

encontravam, elas precisavam ensinar às filhas a não serem insolentes, a serem submissas, a 

nunca desafiarem os patrões e nem tocar neles, além de outras coisas que garantiriam a 

inferioridade dos negros e demarcavam o limite entre as raças e como dito anteriormente, que 

mantinham o status do branco.    

Para conseguir e permanecer em algum emprego era preciso aprender a se comportar 

como um serviçal e para não sofrer agressões ou até mesmo morrer, era (é) preciso aprender a 

não responder, não reagir, não pedir pelos próprios direitos. Ser negro ou negra nunca foi uma 

das circunstâncias mais fáceis, seja da vida real ou ficcional, independente do país em que ele 

esteja, já que o racismo conseguiu contaminar os continentes e as esferas da vida pública e 

privada. Mas é importante ressaltar que o racismo conhecido entre nós não é o mesmo que opera 

nos outros lugares. 

“O que é direito “inalienável” se você é negro? O que significa “igual tratamento diante 

da lei? ”” (PARKER, 1988). São perguntas sem resposta para um mundo onde a polícia atira 

antes de perguntar, onde qualquer negro ou negra é suspeita, onde apenas os negros e negras 

passam por revistas nos aeroportos, são impedidos de entrar ou não são atendidos em alguma 

loja. E ainda há intelectuais dentro das universidades questionando estudantes negros sobre suas 

identidades; como a violência pode ser reproduzida com tanta força todos os dias de nossas 

vidas? “Todos os homens nascem iguais, diz a declaração de independência. Os escravos, meio 

milhão de escravos negros, não são avisados” (GALEANO, P. 80, 1985). 

Aos negros e negras cabem o direito se serem exóticos, símbolos sexuais quando tem 

sorte, pois na maioria das vezes são apenas objetos sexuais. Está destinado a nós os baixos 

cargos e salários, a não escolaridade, a falta de saúde, os bairros afastados e perigosos das 

cidades. Mais uma forma de manter as estruturas de dominação branca. Essa dominação 

mascarada pela ciência sob o discurso da superioridade e inferioridade das raças e, aí, aparece 

outro filme, chocante e triste. 

O filme se chama Vênus negra (Venus noire, 2010), baseado em fatos reais. 1815, Paris, 

Museu de História Natural. Alguns cientistas observam e medem o corpo de Saartjei Baartman, 

e por obra do destino “encontram” semelhanças com animais, como o orangotango, e afirmam 

a anomalia da mulher negra da subespécie hotentote. Alguns meses depois, eles compram o 

cadáver da sul-africana, retiram partes de seu corpo como o cérebro e os órgãos genitais para 



 
X Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) 
Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

 
536 

 

conseguir provar cientificamente a inferioridade e exotismo da raça negra e ainda que as 

subespécies dessa raça poderiam ser extremamente parecidas aos animais. Saartjei, ou como foi 

batizada pelos católicos, Sarah, ficou conhecida na Europa como a vênus negra, ou a vênus de 

hotentote, ela era exibida como uma legitima selvagem de sua espécie.  

Depois de morta foi feito uma escultura em gesso de seu corpo que ficava em exposição 

junto com seus restos mortais em um museu em Paris. Na década de 1940, a África do Sul 

começa a pedir esporadicamente os restos mortais de Saartjei. Mas só em 1994, na figura de 

Nelson Mandela, reclama formalmente os restos mortais de Baartman que são devolvidos 

apenas em 2002. Ela é enterrada 187 anos depois de sua morte. Exibida como uma atração 

circense, um animal exótico e depois como um objeto museológico. Qual é o limite da aberração 

humana?  

Não fica claro se Saartjei é livre ou não no filme, mas é muito claro seu sofrimento. 

Dentro de uma jaula, com uma corrente no pescoço, é obrigada a se comportar como um animal 

selvagem e ameaçador a troco de algumas moedas. Ela não fala, praticamente não se escuta a 

voz de Baartman, muda e humilhada se afoga em doses enormes de álcool. E a vestígio de 

revolta ou negação em fazer o belo espetáculo é abafado com violência física e psicológica. Foi 

negada a ela uma vida, ela tem apenas uma função: entreter para enriquecer algum homem 

branco.   

Os negros e negras foram exploradas e silenciadas como Baartman e em plena pós-

modernidade e até “pós-tudo”, quase todos os ouvidos ainda estão fechados para essas vozes. 

O único povo que já foi considerado coisa juridicamente e segregado legalmente da sociedade 

branca, ironicamente hoje é acusado de vitimização. Mas é preciso pensar e refletir sobre a 

política que move as ideologias, conceitos, categorias, explicações e até a ciência. Refletir sobre 

a origem e a história das palavras. Categorias que rondam o mundo e definem as hierarquias 

sociais, políticas que nasceram há seis séculos passados e que ainda dominam a mentalidade do 

século XXI.  

Pois bem, se uma raça domina a outra, não é apenas dizendo que ela é superior e com 

armas. É um trabalho pesado de inferiorizar o outro e aí pensamos que a raça sempre teve efeito 

político, pois, para manter o escravizado, além do chicote, é preciso o convencer que ele não 

consegue fazer nada além de um trabalho embrutecedor, tem que mostrar que ele é inferior, 

como? Através da raça que explicava toda a degeneração e incapacidade para coisas que não 

fossem a de se tornar um animal nas mãos dos senhores e senhoras brancas, e também, era uma 
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condição em que não existia escapatória, se é negro para o resto da vida. Se nascia negro já 

estava condenado a ser burro, feio, bruto, preguiçoso...  

Em Vênus Negra, enquanto o cientista George Cuvier mede a cabeça de Baartman, ele 

declara: “nunca vi uma cabeça tão parecida com a de um macaco” (KECHICHE, 2010). Qual 

a consequência no ser humano que escuta isso? Como as pessoas agirão se nasceram e 

cresceram ouvindo tais absurdos? Como é possível alguém se aceitar enquanto acredita que não 

é capaz, não é bonito, não é adequado porque é negro? Parece que existe uma necessidade de 

oprimir e subjugar alguns povos apenas por ser diferente do que o capitalismo branco e 

masculino é, mas por que? 

É Audre Lorde (2004) que ajuda na compreensão. Ela diz que em uma sociedade onde 

o bom é definido apenas pelo benefício sempre deve existir pessoas que sofrem uma opressão 

sistemática a ponto de se sentirem inferior e até desumanizadas. “Em nossa sociedade este 

grupo está composto pelas pessoas Negras e do Terceiro Mundo, pela gente de classe 

trabalhadora, pelos anciões e pelas mulheres” (LORDE, 2004, p.121)189. Precisa existir os de 

cima, logo, alguém necessariamente estará embaixo. 

 

Sabe o que há por trás disso? É que todos os brancos morrem de medo de um 

negro à solta começar a planejar uma revolta. Para dizer a verdade, não há 

nada que os patrulheiros mais gostem do que dizer que um negro é suspeito, 

tirar as roupas dele na frente da esposa e dos filhos e espancar o negro até ele 

ficar em carne viva. (HARLEY, 1976, p. 287). 

 

 Parece que os brancos não perderam o medo de arruinarem suas posições. Os 

patrulheiros continuam apontando todo jovem negro como suspeito. O Mapa da Violência 2015 

mostra que o negro tem 2,5 mais chances de ser morto, o número de assassinatos de negros em 

comparação com o de brancos chega ao nível da discrepância. Em Valparaiso de Goiás, por 

exemplo, em 2010, sete brancos foram assassinados em oposição a 95 negros. E em cidades 

como Maceió os números são assustadores, 17 brancos para 1027 negros. A população negra 

está sendo exterminada, humilhada, perseguida, massacrada.  

 E quando se fala em sangue e morte aparece o último dos filmes, Django Livre (Django 

Unchained, 2012) do diretor Quentin Tarantino.  Jamie Foxx representa Django, um negro 

escravizado que é comprado por um alemão caçador de recompensas. O branco em alguns 

momentos faz a tutela de Django no filme e apesar dele não ser simpatizante da escravidão, ele 

                                                 
189 Tradução da autora. “Em nuestra sociedade dicho grupo está compuesto por las personas Negras y del Tercer 

Mundo, por la gente de clase trabajadora, por las ancianas y por las mujeres”.   
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negocia a liberdade de Django e o que o move é o interesse ao dinheiro, mas parece que ao final 

uma relação fraternal nasce entre os dois.  

 Django é a grande representação do ódio contido por muito tempo e esse ódio sai em 

forma de explosão. É prazer o que ele sente ao matar brancos. Que ódio é esse? É o mesmo 

ódio racial mencionado acima? Não! Este é diferente, ele vem de todas as chicotadas, 

humilhações, marcas de ferro e fogo no rosto, pela exploração dele e da esposa, pelo sentimento 

de impotência e subserviência. Como se fosse um caldeirão fervendo e de repente, ou quando 

surge a oportunidade, ele transborda e sai queimando tudo que encontra no caminho.   

 

As pessoas se indagam por que, no Congo, os negros batem nos brancos. 

Como “por que”? Porque os brancos batiam nos negros. É o círculo da 

vingança se fechando. O que há para explicar? As pessoas cedem a essa 

psicose e ela as deforma e mata. (...) Os negros têm dentes fortes, mas isso 

pode ser demais até para uma mandíbula resistente. O mundo mudara, e agora 

quem treme de medo é o emigrante, pois suas obturações não são tão firmes 

(Kapunsisnki, 2008, p.60). 

 

 É o momento do não aguentar mais, de revolta contra a situação, contra os linchadores, 

os senhores, os algozes, os capatazes e até contra os negros que ficam do lado da opressão. Caro 

leitor, entenda que não defendo de forma alguma a violência, e muito menos a vingança, é 

apenas um devaneio sobre a reação. A população negra aguentou por séculos uma situação 

desumana e hoje a polícia continua cumprindo o papel de algoz silencioso. E aquele grito 

contido, o choro engolido a seco, a indignação disfarçada uma hora sai e geralmente não de 

forma pacifica.  Pois existe uma necessidade de revanche, de virada de jogo, de tomada da 

palavra e do poder.  

Porém não é a troca ou inversão de papéis, onde o negro antes apanhava agora batia. É 

uma luta por justiça, pela igualdade e respeito às diferenças, é a necessidade de ser tratado como 

gente. Quantas revoltas não aconteceram pela indignação da comunidade negra como em 

Baltimore, no Jacarezinho- favela do Rio de Janeiro, Ferguson? Foi o momento de mostrar que 

a população não aceita as atrocidades do Estado de cabeça baixa e levantar a cabeça já é uma 

revolução. “O beisebol é o único momento em que um negro pode agitar um bastão na direção 

de um branco sem começar uma revolta” (PARKER, 1988). 

  A verdade é que quando um negro sai da posição que marcaram para ele, seja 

ascendendo socialmente, ficando famoso, sendo talentoso em qualquer área, tornando-se 

influente politicamente, a sociedade branca chora e se descabela. Tudo bem se as negras e 
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negros fazem os papeis de escravos e domesticas, de bandidos, mas sendo protagonista, juiz, 

chefe, médico, rei e rainha deixa no mínimo alguém apavorado. Incomoda ver um negro saindo 

da posição de subalterno, incomoda que um negro chame toda a atenção para ele, incomoda 

quando um negro ou negra é indicada para o Oscar, o Grammy ou até mesmo para fazer o 

sorteio da Copa do Mundo.   

  Voltando à conexão dos filmes, não por acaso o Mississippi aparece em tantos filmes. 

Se em Django ambientado em 1858 o Mississippi não é um lugar seguro para os negros, pois 

os maiores leilões de pessoas acontecem lá, em 1963 (Mississippi em chamas) e 1962 (The 

Help) a história não muda muito. Em uma das cenas de Django, muitos homens vestem capuzes 

brancos (que dá a entender ser a origem da KKK) e vão atrás do personagem para matá-lo, pois 

no estado um negro não pode andar a cavalo. Um rapaz é sequestrado na Philadelphia pela Ku 

Kux Klan e tem os testículos cortados. Em Jackson o ônibus não pode ir até a periferia em que 

as domésticas moram, pois, um negro foi linchado e outro baleado nas costas. A organização 

assassina e torturadora de negros está presente em muitos lugares, mesmo que ela não seja 

citada ou mostrada explicitamente.     

 Está presente nas favelas do Rio de Janeiro, de Maceió, de Recife, estão nos subúrbios 

de Goiás, de Minas Gerais. Está nos bancos, nos shoppings, nas lojas e dentro das universidades. 

A violência racista acontece todos os dias em todas as partes do globo. Ela pode tomar várias 

formas distintas, mas continua sendo agressão, continua doendo, humilhando e deixando 

marcas. As marcas feitas pelos chicotes nas costas dos homens e mulheres escravizados 

permanecem em nós.  

 

Conclusão 

 Inúmeros problemas foram deixados de lado neste artigo, problemas como o mito 

da democracia racial, o genocídio dos jovens negros, a baixa escolaridade destes, a violência 

obstétrica que as mães negras sofrem caladas, a solidão da mulher negra etc... Problemas que 

encontram força no racismo e se mascaram com diversos falsos nomes para manter a ordem, 

para fazer acreditar que é mais uma fala de vitimismo, exagero, reclamação sem fundamento. 

Para continuar um racismo velado e extremamente agressivo, um gato que arranha e recolhe 

suas unhas. 

É possível perceber que o mito da democracia racial é uma das formas mais cruéis e 

eficazes de manter a ordem, pois ele deixa todos em seus devidos lugares. Cria a falsa ideia que 

existe tolerância e respeito entre as pessoas, oculta os racistas e ainda acusa a vítima do racismo 
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de fantasiar as agressões. “Não foi isso que eu quis dizer”, “ você entendeu mal”, “é só uma 

brincadeira”, “que mal tem uma piada? ”, “eu não tenho problemas com pessoas de cor”. O 

mais cruel do discurso das raças convertido em racismo e mascarado pela democracia racial é 

o negro e a negra acreditar que é inferior, não ter autoestima, desejar ser outro, não encontrar 

beleza em si. Usar termos para tentar amenizar sua cor, seu cabelo e ainda ensinar isso para 

seus filhos e filhas.  

 

Há oitenta anos atrás minha raça vivia nas condições mais degradantes (...) a 

maioria dos meus iguais permanece social e economicamente rebaixada, sem 

acesso às riquezas do país que construiu. Quando de volta ao cotidiano, 

verifico que as pessoas vêem minha cor como meu principal dado de 

identificação, e nesta medida tratam-me como um ser inferior. 

(NASCIMENTO, 1974b, p. 13 apud RATTS, 2007, p. 49)  

 

Beatriz Nascimento chama a atenção para uma questão que não irá mudar nunca, a cor 

do sujeito. Independentemente de ser médico, juiz, professor universitário, advogado ou a 

consulesa da França no Brasil, a pele permanecerá negra e o julgamento partirá desta premissa.  

Um julgamento baseado no ódio pela diferença. “O ódio não nasce com as pessoas. Ele é 

ensinado. No colégio eles ensinam que a segregação está na Bíblia: Gênesis 9, versículo 27190. 

Aos sete anos, repetem tantas vezes que você acaba acreditando. Passa a acreditar no ódio, vive 

o ódio, respira o ódio. Você se casa com ele. ” (PARKER, 1988). 

Por isso é tão importante pensar que não é uma luta apenas dos negros, os brancos 

precisam estar juntos, pois enquanto houver um racista por aí, a luta não cessará e infelizmente 

acredito que ela não acaba. Mas é importante que lutemos juntos, não podemos gritar contra o 

racismo enquanto o racista continua de olhos e ouvidos fechados. Não é possível existir 

ambientes de respeito à diferença se o racista ocupa todos os espaços. Enquanto o ódio for 

ensinado e alimentado todos os dias, a luta estará beirando a guerra, uns armados até os dentes 

e os outros carregando palavras.  

 Para encerrar toda essa procissão, quero falar brevemente sobre representação. Lembro 

que não tive nenhuma referência de mulher negra durante minha infância e adolescência. 

Desejava ser igual as paquitas, a Sandy, a Angélica. Chorava por ter um cabelo que anunciava 

minha ascendência. Cometi atrocidades com ele. E por mais que eu vasculhe minha memória 

não consigo encontrar uma Taís Araújo, uma Beyonce, uma Viola Davis que fosse. E esse 

                                                 
190 Genesis 9, 27: Engrandeça Deus a Jafé, e habite ela nas tendas de Sem. e Canaã lhe seja servo.  
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também é outro motivo que me leva a esses filmes, o protagonismo negro. Homens e mulheres 

fortes, que saem das senzalas tradicionais e modernas, para desejar, sonhar, lutar.  

 Pessoas que contagiam as outras com suas forças, com sua luta pela justiça. “Os cavalos 

selvagens andam pelos pampas em tropas que mais parecem cardumes, peixes voadores 

ondulando entre o ar e o pasto, e contagiam os cavalos mansos com seus hábitos de liberdade” 

(GALEANO, 1985, p. 63). É ir ao cinema e ver pela primeira vez uma princesa negra, Diana191, 

ou ainda ver meu filho apontar para televisão ao ver Tip192 e dizer “Mamãe, o cabelo dela é 

igualzinho ao seu”, é poder se reconhecer.  

 Se até Gilberto Freyre ([1939] 1998) percebe, do seu jeito racista, mas percebe que a 

população não branca se vê nos santos e heróis também não brancos. “Assim a massa negroide 

ou cabocla quando encontra herói ou santo de cabelo de índio ou de barba encarapinhada 

regozija-se nele mais do que num herói louro; é um meio de afagar os próprios pelos nos do 

herói, nos do gênio, nos do santo” (p.653). Se Freyre consegue enxergar a simpatia dos negros 

por heróis e santos que se pareçam com eles, porque em 2016 muitas pessoas não entendem 

isso?  

Por que a população negra continua não sendo princesa, rainha, guerreiro, bailarinas, 

atrizes? Por que os piores empregos, os papéis de escravos e empregadas domésticas continuam 

sendo apenas dos negros e negras? Por que quando materiais audiovisuais sobre reis e rainhas 

egípcios são produzidos, quem desempenha os papeis são pessoas brancas? Por que é 

inconcebível que o negro seja bem-sucedido, intelectual, juiz, arquiteto, professor, pior, que 

seja igual de fato ao branco? A cor da pele, a textura dos cabelos continuam sendo marcadores 

que impedem a passagem para o mundo com direitos.     

 Viola Davis, ganhou o Emmy de melhor atriz em 2015. Foi a primeira vez que uma 

atriz negra ganha o prêmio, e é justamente ela que deixa bem evidente o porquê de tantas atrizes 

e atores negros não conseguirem não só prêmios por papéis fictícios, mas transpassar a fronteira 

que a sociedade criou por alguém ser negro.     

 

Em minha mente vejo uma linha. E além dessa linha, vejo campos verdes e 

flores adoráveis e lindas mulheres brancas com braços estendidos para mim, 

além da linha. Mas não consigo chegar lá de modo algum, não consigo passar 

da linha. Harriet Tubman disse isso por volta de 1800. Deixem-me contar uma 

coisa: a única coisa que separa mulheres negras de qualquer coisa é 

oportunidade. Você não pode vencer um Emmy por papéis que simplesmente 

                                                 
191 Filme A princesa e o sapo. 
192 Filme Cada um na sua casa. 
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não existem. Então aqui vai para todos os escritores às pessoas incríveis que 

são Bem Sherwood, Paul Lee, Peter Nowalk, Shonda Rhimes. Pessoas que 

redefiniram o que significa ser bonita, ser sexy, ser uma protagonista, ser 

negra. E para as Taraji P. Hensons, as Kerry Washingtons, as Halle Berrys, as 

Nicole Beharies, as Meagan Goods, as Gabrielle Unions... obrigada por nos 

levar além da linha. (Discurso de Viola Davis no Grammy 2015) 

 

 Uma linha que foi transposta por poucas pessoas. Viola aponta que falta oportunidades, 

e essas oportunidades não são dadas as mulheres e homens negros. A cor da pele cria a fronteira. 

E se configura tarefa árdua transpor essa linha imaginaria, porém real. Mas não é apenas 

atravessar, é criar mecanismos para destruir essa linha, é encontrar formas para que as próximas 

gerações não passem pela mesma sociedade racista e conservadora. Precisamos encontrar 

ferramentas para o bem-viver da população negra.   

 

Pois levamos incorporadas as velhas pautas que marcam nossas expectativas 

e as formas de resposta, as velhas estruturas de opressão, e tudo isso teremos 

que modificar uma vez que modificarmos as condições de vida que são 

consequência de certas estruturas. Pois as ferramentas do amo nunca 

desmontam a casa do amo193 (LORDE, 2004, p. 133).  

 

Lorde (2004) citando Paulo Freire evidencia que a revolução necessária não é apenas 

libertar o oprimido, mas tirar do oprimido as ferramentas de opressão impressas e implantada 

nele. Os oprimidos conhecem apenas as estratégias, relações e ferramentas de opressão. É 

preciso criar novos caminhos, novos instrumentos, novas epistemologias, metodologias, 

pedagogias, criar uma ciência adequada ao nosso continente, adequada às pessoas. Criar formas 

de representação para nossas crianças, ensina-las a se amarem como são, crescerem 

emponderadas. Pois, “haverá um dia que não diremos senhor xerife. Chegará um dia que o 

xerife nem será um homem branco” (PARKER, 1988).   
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