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 APRESENTAÇÃO 
Prof.Dra. Suely Gomes 

 
 O projeto da Ciência Moderna envolveu a estruturação de um complexo 

sistema de comunicação científica que compreende canais, mecanismos de acesso à 

informação e o contexto social em que aquela ocorre. A Ciência da Informação 

tradicionalmente classifica os canais de comunicação científica em três domínios que 

interagem numa espécie de gradação do estágio da produção do conhecimento 

científico:  informal, semiformal e formal.   

 Sem nos delongarmos nas especificações e características inerente a cada um 

desses domínios, no momento nos contentamos em dizer que os canais formais 

veiculam informações já em um estágio avançado de produção e incluem publicações 

de livros, artigos em periódicos, obras de referência e artigos da literatura; os canais 

informais compreendem os contatos realizados entre pessoas envolvendo a troca de 

experiências por meio de reuniões, treinamentos, contatos interpessoais e visitas; já os 

canais semiformais são caracterizados pelo uso simultâneo dos canais formais e 

informais e aqui se incluem os eventos científicos. Cada domínio é caracterizado por 

diferentes comportamentos, contextos, públicos, objetivos, mecanismos, atores 

envolvidos e estágio na produção do conhecimento científico. E, antes de serem 

excludentes e autônomos, são complementares.  

 Sobre os canais semiformais, Mueller (200X, sp.) afirma que, “por ocasião da 

realização de eventos como congressos ou seminários, ou quando se reúnem em 

bancas de avaliação de teses e dissertações e de concursos docentes” é quando a troca 

de ideias se dá de forma mais intensa e se obtém as informações mais atuais, muitas 

ainda no campo das intenções. Nessa perspectiva, manter os eventos como instância 

de diálogo e de trocas é parte fundamental do fazer científico; enriquecedor não só 

para os pesquisadores de longa data, mas também para aqueles que estão iniciando no 

campo. É um momento inspirador e de intensidade criadora. E essa é a compreensão 

que nos motivou a,  mais uma vez, organizar o XI Seminário de Mídia e Cidadania 

que teve como tema central de suas mesas principais para esse ano A sociedade 

midiatizada: disputas, conflitos e controvérsias.  
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 É um convite provocador para que lancemos um olhar  sobre a sociedade 

contemporânea na esperança de que o mesmo desvele os diversificados campos de 

tensionamentos e disputas, tanto na perspectiva macro (nações, governos, política) 

quanto na escala micro (sujeitos, identidades, grupos minoritários) que permeiam 

nossas relações. Mesmo não sendo um fenômeno novo ou exclusivo do nosso tempo, 

o processo de midiatização da sociedade traz novas dinâmicas, matizes e visibilidades 

às disputas entre nações, grupos sociais e indivíduos. O destaque é que essa 

conjuntura reverbera nas esferas da cidadania e da cultura, uma vez que a 

intensificação do processo de midiatização reconfigura as bases da vida social e está 

presente nas rotinas de praticamente toda a sociedade, seja na política, família, 

trabalho, religião. As disputas, acreditamos, estão na base dos conflitos, violências 

(físicas e/ou simbólicas) e controvérsias – são nessas instâncias que a vida coletiva se 

complexifica, seu aspecto plural fica mais evidente, “onde alianças e oposição se 

transformam de forma irresponsável; onde nada é tão simples como parece; onde 

todos estão gritando e brigando; onde os conflitos crescem mais severos” 

(VENTURINI, 2010, p. 262). Todas as dimensões sociais e culturais da vida se 

transmutam e se redimensionam na medida em que há agenciamentos entre a 

sociedade com os novos “mídia”. O redirecionamento se dá no sentido de não só a 

sociedade midiatizada lançar luz em determinados campos e obscuridade a outros, 

mas principalmente pela intensificação dessa luz que, em muitos casos, leva ao 

ofuscamento de questões primordiais e prioritárias para o nosso desenvolvimento 

como seres humanos.  

 Enxergar o que está invisível norteou o tom da nossa conversa durante o 

evento que agregou contribuições de diversos autores em quatro Grupos de Trabalhos 

(GTs) e também nas outras atividades realizadas nos dias 19 e 20 de outubro de 2017 

na Faculdade de Informação e Comunicação (FIC) na Universidade Federal de Goiás 

(UFG). 

 Esperamos que os trabalhos disponibilizadas no presente anais do evento 

sejam inspiradores e que a leitura seja profícua. São os desejos dos organizadores do 

evento e dos anais. 



Cidadania, 
Direitos Humanos 
e Conflitualidades

Coordenação
Magno Medeiros

Luciene de Oliveira Dias

XI Seminário de Mídia e Cidadnia
Programa de Pós-Graduação em Comunicação - PPGCOM

Faculdade de Informação e Comunicaçao - UFG
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Comunicação governamental e desenvolvimento: uma análise da divulgação 
do Programa Estadual de Economia Solidária do Governo de Goiás 

 
Edson Francisco LEITE JUNIOR1; Magno MEDEIROS2 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás 
 

 
Resumo 
A ideia deste artigo é discutir o conceito de economia solidária e de que forma o Governo de Goiás 
tem se apropriado dele não apenas enquanto política pública, mas também no âmbito da comunicação 
governamental, que é um dos sistemas da comunicação pública (WEBER, 2017). Originalmente, a 
conceituação feita por Paul Singer (2002) de economia solidária propõe que a solidariedade deve 
tomar o lugar da competitividade na sociedade com o objetivo de emancipação do ser humano na 
busca por subsistência e atendimento de suas necessidades básicas. Nessa perspectiva, a economia 
solidária surge, então, como uma alternativa de desenvolvimento baseada na resistência dos 
trabalhadores por meio da cooperação. No entanto, no Programa Estadual de Economia Solidária 
(Ecosol-GO), lançado pela Secretaria Cidadã em junho de 2017, o conceito é apresentado como 
alternativa inovadora de fomento ao desenvolvimento regional. Assim, utilizando a análise de discurso 
como metodologia (ORLANDI, 2007), o objetivo é identificar de que forma o programa goiano se 
distancia do conceito original de economia solidária ao cruzar duas formações discursivas antagônicas: 
competitividade e solidariedade. O resultado encontrado é que a deturpação do conceito original acaba 
por desinformar a sociedade e faz com que a comunicação governamental se distancie dos princípios 
da comunicação pública, um dos principais parâmetros de avaliação de uma democracia. 

 
Palavras-chave: comunicação pública, economia solidária; desenvolvimento; política pública. 

 
 

Introdução 

 Primeiramente, comunicação pública não pode ser confundida com comunicação 

governamental. Apesar de serem dois conceitos intimamente ligados, o conceito de 

comunicação pública é muito mais abrangente que apenas a questão governamental. “Há 

visões mais abrangentes e inclusivas, que permitem reconhecer a prática também em 

iniciativas fora do Estado” (LUZ, 2017, p. 424). 

Para Maria Helena Weber (2017), a comunicação pública pode ser compreendida 

como a capacidade de fazer circular opiniões e movimentos em torno de temas vitais ao 

indivíduo, à sociedade, ao Estado e à política. No entanto, tanto a apropriação do termo 

                                                
1 Mestrando em Comunicação da Faculdade de Informação e Comunicação (FIC) da UFG. E-mail: 
edsonleitejr@gmail.com 
2 Doutor em Educação em Educação pela Universidade de São Paulo (USP) e professor do quadro permanente 
do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos 
Humanos, ambos da Universidade Federal de Goiás (UFG). E-mail: magno.ufg@gmail.com 
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quanto seus usos, “privilegiam a comunicação das instituições públicas que no modo 

simplificador, são públicas enquanto democráticas” (WEBER, 2017, p. 25).  

 Uma vez que o ideal democrático, na sociedade contemporânea, tem sido, cada vez 

mais, substituído pela ordem pragmática de embasar um governo para todos em parâmetros 

meramente econômicos, “a associação sumária do conceito público às instituições do estado 

democrático pode mascarar e subverter ações de interesse privado” (WEBER, 2017, p. 26).  

De fato, na sociedade contemporânea, tem se tornado cada dia mais difícil definir os 

limites entre o público e o privado. E é justamente nesse aspecto que residem os limites da 

comunicação governamental, que ao mesmo em que é pública – de interesse público – 

também cumpre planos específicos de difusão de informações específicas da burocracia em 

defesa de projetos de um determinado governo. 

 Mesmo assim, o conceito de comunicação pública é bem aplicado aos processos 

comunicacionais de todos os poderes estatais (executivo, legislativo e judiciário) justamente 

por se tratar um tipo de comunicação executado por instituições democráticas. Mas, vale 

lembrar, como alerta Weber (2017, p. 27), “a comunicação pública ainda está sendo 

construída e a sociedade ainda está num processo de aprendizagem sobre sua participação nas 

decisões de um Estado cada vez mais impermeável, mais longínquo da perspectiva pública da 

comunicação”. 
 
Comunicação e democracia são conceitos da mesma natureza e a sua 
operação é da ordem da normatividade e da ética e incidem nos discursos, 
ações e estruturas planejadas em torno do interesse público defensável pelas 
instituições jurídicas, políticas, sociais e mediáticas, como princípio ou 
estratégia. A complexidade da sociedade contemporânea e os sofisticados 
dispositivos de informação e comunicação ampliaram significativamente o 
poder de visibilidade e publicidade do Estado, na mesma medida em que 
ampliaram a vigilância e a crítica da sociedade – organizada ou não -, e a 
atuação das mídias. (WEBER, 2017, p. 39) 

 
 
 Nesse contexto, “governos têm investido de maneira crescente em estruturas 

sofisticadas de comunicação para dar visibilidade e permitir o acompanhamento e julgamento 

de suas ações” (LUZ, 2017, p. 426). Assim, podemos enquadrar a comunicação 

governamental como um dos vários sistemas da rede de comunicação pública, “que ao acionar 

suas estratégias de comunicação, visa conquistar uma opinião pública favorável aos governos 

que representam” (LUZ, 2017, p. 426). 

 

A comunicação pública é uma prática que qualifica os regimes democráticos. 
E em tempos de centralidade da comunicação nas relações sociais, esse 
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debate é essencial para o fortalecimento dos governos e da sociedade. Mais e 
melhores informações significa maior possibilidade de um debate público 
qualificado. E, nesse debate, a comunicação governamental desempenha 
papel essencial. (LUZ, 2017, p. 437) 
 

 
Como metodologia, este trabalho pretende realizar uma análise do discurso 

governamental sobre o lançamento do Programa Estadual de Economia Solidária (Ecosol – 

GO) pela Secretaria Cidadã do Estado de Goiás. Assim, como corpus de análise, este trabalho 

se debruça sobre o texto publicado no site da Secretaria Cidadã para divulgar o lançamento do 

Ecosol-GO.  

Mas ao optar por essa metodologia, sabemos que “a análise de discurso tem um 

procedimento que demanda um ir-e-vir constante entre teoria, consulta ao corpus e análise” 

(ORLANDI, 2007, p. 66). Assim, se faz necessário ainda, entender a fundo o conceito de 

economia solidária para então captar de que forma esse conceito está presente no discurso 

governamental. 

Assim, partindo desses pressupostos, a ideia deste artigo é discutir o conceito de 

economia solidária e de que forma o Governo de Goiás tem se apropriado dele. 

Originalmente, a economia solidária surge como uma alternativa de desenvolvimento baseada 

na resistência dos trabalhadores por meio da cooperação. No entanto, no Programa Estadual 

de Economia Solidária, lançado pela Secretaria Cidadã em junho de 2017, o conceito é 

apresentado como alternativa inovadora de fomento ao desenvolvimento regional. Assim, o 

objetivo deste artigo é investigar de que forma o programa goiano se aproxima e/ou se 

distancia do conceito original de economia solidária. 

 

Fundamentos da economia solidária 

 “Se toda economia fosse solidária, a sociedade seria muito menos desigual” (SINGER, 

2002, p. 10). A afirmação de Paul Singer, considerado “um dos mais renomados autores e 

militantes dentro do campo da economia solidária” (PITAGUARI; SANTOS; CAMARA, 

2012, p. 36), é verdadeira e provocativa, uma vez que a solidariedade vai contra um dos 

princípios fundadores do sistema capitalista: a competividade.  

Por isso, segundo Paul Singer (2002, p. 9), para termos “uma sociedade em que 

predominasse a igualdade entre todos os seus membros, seria preciso que a economia fosse 

solidária em vez de competitiva. Isso significa que os participantes na atividade econômica 

deveriam cooperar entre si ao invés de competir”. Dessa forma, a proposta de Singer é que, na 
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economia solidária, a lógica do sistema econômico deve mudar: “associação entre iguais em 

vez do contrato entre desiguais” (SINGER, 2002, p. 9).  

Até porque, “a solidariedade da economia só pode se realizar se ela for organizada 

igualitariamente pelos que se associam para produzir, comerciar, consumir ou poupar” 

(SINGER, 2002, p. 9). Consequentemente, “as relações de produção dos empreendimentos 

solidários não são apenas atípicas para o modo de produção capitalista, mas contrárias à forma 

social de produção assalariada: nesta, o capital emprega o trabalho; naqueles, os trabalhadores 

empregam o capital” (GAIGER, 2003, p. 193). 

 

Apesar dos avanços ocorridos na economia, a distribuição de renda ainda é 
desigual e existem regiões em que políticas de assistência ainda são 
insuficientes para amenizar os problemas sociais existentes. Dentro deste 
contexto gerado pela exclusão social e a necessidade premente de 
sobrevivência, as pessoas buscam maneiras de organização para superação 
de suas dificuldades e alento para as restrições encontradas no dia a dia. 
Uma das maneiras encontradas é a articulação conjunta de pessoas que não 
teriam oportunidades individualmente. (COSTA; ARRIEL, 2014, p. 6) 

 

Assim, “os modelos de economia solidária buscam ir além de simples geradores de 

trabalho e renda, idealizam novas formas de convivência e de organização comunitária” 

(PITAGUARI; SANTOS; CAMARA, 2012, p. 35), uma vez que “defendem a potencialidade 

que pode ser gerada a partir de relações de mutualidade e de reciprocidade, apoiadas na 

solidariedade e na equidade, em vez da competição e do individualismo” (PITAGUARI; 

SANTOS; CAMARA, 2012, p. 35). E o sentimento de partilha emerge da economia solidária, 

pois “pela cooperação surgem iniciativas de produção visando ao bem estar coletivo e um 

senso de responsabilidade comunitário” (COSTA; ARRIEL, 2014, p. 6). 

 Baseada no cooperativismo, “a economia solidária nasceu pouco depois do 

capitalismo industrial, como reação ao espantoso empobrecimento dos artesãos provocado 

pela difusão das máquinas na organização fabril da produção” (SINGER, 2002, p. 24), como 

um modo de produção alternativo ao capitalismo. Inclusive, cabe ressaltar, seria justo chamar 

essa origem histórica da economia solidária de “cooperativismo revolucionário, o qual jamais 

se repetiu de forma tão nítida” (SINGER, 2002, p. 35), o que tornou evidente a ligação 

essencial da economia solidária com a crítica operária e socialista do capitalismo. 

 É verdade que “desde o séc. XIX registram-se tentativas de instituir formas 

comunitárias e democráticas de organizar a produção e o consumo, em resposta a aspirações 

de igualdade econômica e à necessidade de garantir meios de subsistência para a massa de 

trabalhadores” (GAIGER, 2003, p. 182). Assim, para Luiz Inácio Gaiger (2003, p. 182), 
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iniciativas de economia solidária “representariam uma opção efetiva para os segmentos 

sociais de baixa renda, fortemente atingidos pelo quadro de desocupação estrutural e pelo 

empobrecimento”. 

Mas, ao ser “concebida pelos utópicos como uma nova sociedade que unisse a forma 

industrial de produção com a organização comunitária da vida social” (SINGER, 2002, p. 

115), para Paul Singer (2002, p. 114), “a economia solidária é ou poderá ser mais do que mera 

resposta à incapacidade do capitalismo de integrar em sua economia todos os membros da 

sociedade desejosos e necessitados de trabalhar”. 

 

Ela poderá ser o que em seus primórdios foi concebida para ser: uma 
alternativa superior ao capitalismo. Superior não em termos econômicos 
estritos, ou seja, que as empresas solidárias regularmente superariam suas 
congêneres capitalistas, oferecendo aos mercados produtos ou serviços 
melhores em termos de preço e/ou qualidade. A economia solidária foi 
concebida para ser uma alternativa superior por proporcionar às pessoas que 
a adotam, enquanto produtoras, poupadoras, consumidores, etc., uma vida 
melhor. (SINGER, 2002, p. 114) 
 
 

E vida melhor “não apenas no sentido de que possam consumir mais com menos 

dispêndio de esforço produtivo” (SINGER, 2002, p. 114), mas também nas relações pessoais, 

justamente pela “segurança de cada um saber que sua comunidade jamais o deixará 

desamparado ou abandonado” (SINGER, 2002, p. 115). Até porque “a economia solidária é 

centrada no ser humano e na sua capacidade de desenvolver soluções para os problemas que o 

afetam de forma democrática e participativa, substituindo o modelo hierárquico vertical pela 

horizontalidade das relações” (PITAGUARI; SANTOS; CAMARA, 2012, p. 35). 

Mas Paul Singer (2002, p. 114) reconhece que “se a economia solidária for apenas 

uma resposta às contradições do capitalismo no campo econômico seu crescimento poderá se 

desacelerar no futuro e, pior, ela não passará de uma forma complementar da economia 

capitalista”. Assim, ela “teria que gerar sua própria dinâmica em vez de depender das 

contradições do modo dominante de produção para lhe abrir caminho” (SINGER, 2002, p. 

116). 

No entanto, “a economia solidária não reproduz em seu interior as relações 

capitalistas, pois a substitui por outras, mas tampouco elimina ou ameaça a reprodução da 

forma tipicamente capitalista, ao menos no horizonte por ora apreensível pelo conhecimento” 

(GAIGER, 2003, p. 194). Mas, de fato, “a desigualdade não é natural e a competição 

generalizada tampouco é” (SINGER, 2002, p. 10). E, uma vez que o direito de propriedade 

individual e o direito à liberdade individual são princípios básicos do sistema capitalista, a 
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competição e a desigualdade ganham forma por conta da divisão da sociedade em duas 

classes: a dominante (que possui capital) e a operária (que vende sua força de trabalho em 

troca de capital) (MARX, 2006).  

E é justamente nesse ponto em que a ruptura proposta pela economia solidária reside: 

ela mantém o direito à liberdade individual, mas preza pelo direito a propriedade coletiva ou 

associada do capital (SINGER, 2002). Assim, a solidariedade e a igualdade seriam 

consequências naturais, mas a reprodução desses princípios, para Paul Singer (2002, p. 10), 

“exige mecanismos estatais de redistribuição solidária de renda”.  

 

Em outras palavras, mesmo que toda atividade econômica fosse organizada 
em empreendimentos solidários, sempre haveria necessidade de um poder 
público com a missão de captar parte dos ganhos acima do considerado 
socialmente necessário para redistribuir essa receita entre os que ganham 
abaixo do mínimo considerado indispensável. Uma alternativa 
frequentemente aventada para cumprir essa função é a renda cidadã, uma 
renda básica igual, entregue a todo e qualquer cidadão pelo Estado, que 
levantaria o fundo para esta renda mediante um imposto de renda 
progressivo. (SINGER, 2002, p. 11) 
 
 

 Mas “o avanço da economia solidária não prescinde inteiramente do apoio do Estado e 

do fundo público, sobretudo para o resgate de comunidades miseráveis, destituídas do mínimo 

de recursos que permita encetar algum processo de auto-emancipação” (SINGER, 2002, p. 

112). Isso porque, para a maioria da população, “construir uma economia solidária depende 

primordialmente dela mesma, de sua disposição de aprender e experimentar, de sua adesão 

aos princípios da solidariedade, da igualdade e da democracia e de sua disposição de seguir 

esses princípios na vida cotidiana” (SINGER, 2002, p. 112). 

Além disso, outro ponto que diferencia a economia capitalista da solidária é o modo 

como as empresas são administradas. Enquanto “a primeira aplica a heterogestão, ou seja, a 

administração hierárquica, formada por níveis sucessivos de autoridade, entre os quais as 

informações e consultas fluem de baixo para cima e as ordens e instruções de cima para 

baixo” (SINGER, 2002, p. 16), “a empresa solidária se administra democraticamente, ou seja, 

pratica a autogestão” (SINGER, 2002, p. 18). 

 

O fenômeno da economia solidária guarda semelhanças com a economia 
camponesa. Em primeiro lugar, porque as relações sociais de produção 
desenvolvidas nos empreendimentos econômicos solidários são distintas da 
forma assalariada. Muito embora, também aqui, os formatos jurídicos e os 
graus de inovação no conteúdo das relações sejam variáveis e sujeitos à 
reversão, as práticas de autogestão e cooperação dão a esses 
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empreendimentos uma natureza singular, pois modificam o princípio e a 
finalidade da extração do trabalho excedente. (GAIGER, 2003, p. 191) 
 
 

De acordo com Paul Singer (2002, p. 121), “no Brasil, a reinvenção da economia 

solidária é recente, mas apresenta grande vigor e notável criatividade institucional”. Isso 

porque, apesar do cooperativismo ter chegado “ao Brasil no começo do século XX, trazido 

pelos emigrantes europeus” (SINGER, 2002, p. 122), tomando, a forma, principalmente, de 

cooperativas de consumo nas cidades e de cooperativas agrícolas no campo, foi com a crise 

social das décadas perdidas de 1980 e 1990, em que o país se desindustrializou e milhões de 

postos de trabalho foram perdidos, que a economia solidária reviveu no país. 

Mas, “a partir do momento em que o movimento cresce inicia-se um processo de 

cobrança de respaldo jurídico, pressionando os entes públicos para que se manifestem no 

campo do Direito, garantindo reconhecimento das mais diversas formas de expressão da 

economia solidária” (COSTA; ARRIEL, 2014, p. 7). Justamente por isso, no primeiro ano do 

governo de Luís Inácio Lula da Silva, foi criada a Secretaria Nacional de Economia Solidária 

(SENAES), vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da Lei nº 10.683, 

publicada em 28 de maio de 2003 e instituída pelo Decreto nº 4.764, de 24 de junho de 2003, 

quando também foi criado o Conselho Nacional de Economia Solidária (CNES). 

 “Torna-se necessário ressaltar que é inédita essa iniciativa do governo, na tentativa de 

subordinar-se a uma outra via para o trabalho, que não a do emprego assalariado” (LUIZÃO; 

ANTONELLO, 2012, p. 76), o que de fato se tornou um marco legal da economia solidária no 

Brasil em um governo que prezou muito pela questão social ao instituir o programa Bolsa 

Família, que até hoje auxilia financeiramente famílias de baixa renda. “Nesse contexto, o 

desenvolvimento da proposta da política pública assentada na Economia Solidária vem com a 

finalidade de amenizar a pobreza, no momento em que pode se constituir em alternativa à 

exclusão socioespacial” (LUIZÃO; ANTONELLO, 2012, p. 63).  

“Dessa forma, a Economia Solidária tem como intuito aliviar a pobreza, e 

proporcionar autonomia, como uma alternativa à exclusão social e como uma nova forma de 

trabalho” (LUIZÃO; ANTONELLO, 2012, p. 76). E, de fato, “seu principal objetivo é a 

emancipação do ser humano, tornando-o capaz de exercer suas capacidades plenas, agindo 

por meio da cooperação, autogestão, ação econômica e solidariedade” (COSTA; ARRIEL, 

2014, p. 6). 
Ao se considerar que o Estado tem um papel fundamental no bem-estar da 
população, cabe ressaltar que a erradicação da pobreza tem que se tornar um 
objeto nacional, visando a conduzir a uma nova hierarquia de prioridades, 
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em que as vantagens sociais se sobreponham às econômicas. E, 
principalmente, que a condição da pobreza e a realidade vivenciada no 
mundo contemporâneo com o desemprego estrutural, que remete uma grande 
parte da população economicamente ativa para condições precárias de 
trabalho, tornem-se o cerne da discussão e da atenção de políticas públicas 
que visem a desenvolver possibilidades de inclusão social mediante 
ocupações alternativas. (LUIZÃO; ANTONELLO, 2012, p. 73) 
 
 

 “A Economia Solidária como política pública apresenta o desafio de possibilitar a 

inclusão social e observar o trabalho por uma nova ótica” (LUIZÃO; ANTONELLO, 2012, p. 

79). Dessa forma, “no intuito de estruturar uma sociedade mais equilibrada e justa, o Estado é 

um elemento essencial, pois cria malhas de proteção social, visando a garantir a seguridade 

social para qualquer cidadão, independente de sua capacidade de produção” (LUIZÃO; 

ANTONELLO, 2012, p. 73). Assim: 
O modelo de economia solidária ganha força quando cresce a percepção 
pública das distorções do mundo contemporâneo, do processo de 
insustentabilidade em que nos encontramos, além da tendência em querer-se 
reduzir o sentido maior da existência ao ato do consumo e ao individualismo 
extremo. (PITAGUARI; SANTOS; CAMARA, 2012, p. 35) 
 

  

Panorama da economia solidária em Goiás 

Em Goiás, o primeiro empreendimento de economia solidária de que se tem registro 

data de 1966. E a vocação agrícola da região também influencia no fato da maioria das 

cooperativas e associações ser formada por pequenos produtores rurais (COSTA; ARRIEL, 

2014). No entanto, do total desses empreendimentos existentes hoje no Estado, “95% tiveram 

suas atividades iniciadas a partir da década de 1990, período marcado pelo início da abertura 

do mercado ao comércio exterior, da melhoria tecnológica na indústria e consolidação da 

mecanização do campo” (COSTA; ARRIEL, 2014, p. 11). Além disso, de acordo com estudo 

do Instituto Mauro Borges (IMB) de 2014, a economia solidária está presente em 48% dos 

municípios goianos (COSTA; ARRIEL, 2014).  

O Estado de Goiás já conta com uma legislação que prevê a prática da economia 

solidária. A Lei nº 17.142, de 10 de setembro de 2010, foi a que instituiu a Política Estadual 

de Fomento à Economia Popular Solidária (PEFEPS), seguida da Lei nº 17.420, de 21 de 

setembro de 2011, que criou o Selo Economia Solidária. Já o Conselho Estadual de Economia 

Solidária (CEES), foi criado em forma de decreto: o de nº 8.196, de 18 de junho de 2014. 

 O site da Secretaria Cidadã do Estado de Goiás destaca que o Conselho Estadual de 

Economia Solidária tem natureza consultiva, de controle social, fiscalizadora e propositiva. 
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Assim, sua finalidade seria a de realizar a interlocução e buscar consenso em torno de 

políticas e ações de fortalecimento da economia solidária do Estado. É composto por 

membros do governo estadual e de entidades de assessoria e fomento, além de representantes 

do seguimento de empreendimentos de economia solidária em Goiás. 

 Com o marco legal já estabelecido, em 5 de junho de 2017, a Secretaria Cidadã de 

Goiás lançou o Programa de Ações Integradas em Economia Solidária em Goiás (Ecosol-

GO), que envolve um convênio entre os governos estadual e federal, no valor de R$ 3,2 

milhões. Nesse programa, conforme foi anunciado no site da Secretaria Cidadã, “serão 

beneficiados 86 dos 242 municípios goianos”, em uma clara adesão ao modelo 

desenvolvimentista do capitalismo. 

O logotipo do programa, no entanto, possui elementos gráficos representarem dois 

indivíduos com um só coração, que remete a valores presentes na economia solidária, como 

união e cooperação. Mas, quase que contradizendo isso, o objetivo do programa, apresentado 

no site da Secretaria Cidadã, seria de “fomentar o desenvolvimento regional a partir de 

empreendimentos baseados na autogestão, solidariedade, rede de cooperação, respeito à 

natureza, comércio justo e consumo solidário”. 

 O enunciado acima consegue resumir bem de que forma o Estado de Goiás deturpa o 

conceito original de economia solidária. Apesar de definir corretamente em que se baseia os 

empreendimentos solidários, é um equívoco associar a economia solidária ao fomento ao 

desenvolvimento. Isso porque, a economia solidária, ao ser concebida como resistência ao 

modelo capitalista e arvorada no conceito de solidariedade, refuta também a noção de 

desenvolvimento, que está totalmente atrelado à ideia de competitividade. Mas cabe ressaltar 

aqui que solidariedade e competitividade são duas formações discursivas antagônicas, que só 

podem ser utilizadas juntas se uma anular o efeito da outra e vice-versa.  

De fato, atualmente, a economia solidária convive com as coerções do sistema 

capitalista, que “cercam a lógica econômica solidária, pois obrigam a conviver com 

tensionamentos e a conceder em seus princípios” (GAIGER, 2003, p. 201). Assim, “para 

assegurar sua reprodução, os empreendimentos solidários precisam lidar adaptativamente com 

as externalidades capitalistas” (GAIGER, 2003, p. 205). Por essa razão, “as iniciativas 

solidárias vivem um momento de ebulição, ao mesmo tempo que de debilidade” (GAIGER, 

2003, p. 205). 

 No entanto, quando o Governo de Goiás imputa o modelo de desenvolvimento 

capitalista aos empreendimentos solidários por meio de políticas públicas, cai por terra 

qualquer possibilidade de a economia solidária, na prática, ser uma alternativa ao 



XI Seminário de Mídia e Cidadania – IX Seminário de Mídia e Cultura 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

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

 18 

desenvolvimento. Ao invés disso, ela passa a ser apenas uma alternativa de desenvolvimento. 

No caso de Goiás, essa proposta foi ressignificada e adaptada para a reprodução do modelo de 

desenvolvimento capitalista, o que de inovador não tem nada. 

Até porque, vale destacar, acreditar que a ideia do desenvolvimento pode ser atrelada à 

economia solidária é se deixar levar pelo que Juan Mansullo Jiménez (2010) chama de 

falácias do crescimento: a de que o desenvolvimento contribuiria para a melhor distribuição 

de renda, a de que ele seria um fator de redução da pobreza e a de que o desenvolvimento é 

fundamental para a geração de emprego e renda. Para o autor, são as fissuras internas do 

discurso desenvolvimentista que, se trazidas à luz, podem ajudar a descontruir o modelo 

imposto pelo sistema capitalista e uma forma de ajudar a prosperar ideias e alternativas ao 

desenvolvimento. 

E para entender melhor o quanto é prejudicial a lógica do desenvolvimento ao 

conceito de economia solidária, é preciso adentrar um pouco mais na questão do 

desenvolvimento. Paul Singer (1984) esclarece que, no fundo, o processo de desenvolvimento 

é um processo de acumulação de capital, uma vez que, o capitalismo é opressor no sentido em 

que exige o crescimento acelerado sob a ameaça de engolir e marginalizar os que estagnam ou 

decrescem. 

Acumulação de capital significa criar maior capacidade produtiva, criar 
maiores possibilidades de produzir sob a forma de novas fábricas, fazendas, 
meios de transporte etc. Significa, em última análise, alocar uma parcela 
crescente dos trabalhadores na produção de meios de produção. Essa é a 
essência da acumulação de capital. Para crescer – e crescer depressa – é 
necessário criar novos setores da economia, o que significa utilizar uma 
parte do trabalho social de que o país dispõe para alguma coisa que vai criar 
possibilidades de produção futura, mas que não cria bens ou serviços para o 
consumo presente. (SINGER, 1984, p. 150) 

 

Assim, se no capitalismo o desenvolvimento faz parte da lógica de acumulação do 

sistema (FERNÁNDEZ, 2007), não faz sentido utilizar esse mesmo modelo em um 

empreendimento de economia solidário, avesso à competitividade. E não há razões para 

acreditar que um projeto alternativo conduziria a humanidade ao caos. Dessa forma, um 

caminho alternativo deveria, tanto na teoria quanto na prática, estabelecer um contrapoder ao 

poder capitalista, o que não se concretizou com a economia solidária ao ser estabelecida como 

política pública no Estado de Goiás. 

Assim, a comunicação pública – e também a governamental enquanto um dos sistemas 

integrantes desta – se torna uma ferramenta importante para tornar a sociedade mais justa e 
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um termômetro que identifica o quão democrático é, de fato, um Estado e como se dá a 

relação de dado um governo com seus cidadãos. 

 
O primeiro parâmetro de avaliação da democracia através da comunicação 
está na interdependência entre a democracia teoricamente compreendida e as 
práticas da comunicação necessárias ao exercício do poder que tem de dar 
conta da representação efetivada e dos discursos em nome do bem público. 
A comunicação é inerente à democracia e a torna visível e, portanto, passível 
de julgamento. (WEBER, 2017, p. 29) 
 
 
 

Considerações finais 

Por fim, vale destacar, que “a comunicação pública é indicador da qualidade da 

democracia” (WEBER, 2017, p. 26). Por isso, o peso dessa responsabilidade sobre essa 

modalidade de comunicação torna ainda mais grave quando sua finalidade principal e 

desviada e a comunicação pública é utilizada como instrumento de desinformação, confusão e 

até manipulação. 

Como a comunicação pública é a comunicação exigida em governos democráticos, “a 

comunicação governamental é cada vez mais central como estratégia política e administrativa 

do Estado, especialmente nos poderes executivos” (LUZ, 2017, p. 436). E são essas 

estratégias que, muitas vezes, se dão na fronteira nebulosa entre o público e o privado ao 

revelar aspectos importantes do conflito que existe entre a defesa do interesse público e a 

promoção de interesses particulares. 

Assim, a confusão do conceito de economia solidária, não apenas na elaboração de 

uma política pública como também como estratégia da comunicação governamental, provoca 

uma reação em cadeia em que a comunicação pública também é comprometida e utilizada 

para confundir os cidadãos ao invés de esclarecê-los. Como dar publicidade a uma política 

pública já corrompida em sua essência? Eis uma pergunta de difícil resposta. Mas a saída é 

sempre a abertura do diálogo. 

Até porque, esse é o norte a seguir que pode, ao menos, minimizar os efeitos negativos 

da desinformação e alienação quando se utiliza como instrumento para esse fim a 

comunicação governamental, que é um dos sistemas da comunicação pública. Sem dúvidas, 

em uma sociedade conectada em rede (CASTELLS, 2015), dar espaço para que a sociedade 

debata uma política pública, desde seu planejamento até sua divulgação, é fundamental para o 

exercício pleno da cidadania e resguardar o direito do cidadão à informação.  
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Resumo 
Este artigo traz uma análise de matérias de veículos jornalísticos digitais e de comentários de 
internautas por elas suscitados, sobre as injúrias raciais sofridas pela jornalista paulista Maria Julia 
Coutinho, apresentadora das previsões do tempo de telejornais da Rede Globo de Televisão. Os 
ataques ocorreram no Facebook no ano de 2015 e tiveram uma grande repercussão. Pautadas nos 
estudos de gênero e raça, e em estudos de jornalismo, as reflexões são baseadas na análise de conteúdo 
de matérias e dos comentários dos internautas e apontam na mesma direção do que tem sido destacado 
por estudiosos/as da área: as opressões causadas pelas discriminações de raça e gênero têm sido 
obscurecidas pela negação do racismo e do sexismo, visão que condiz com a imagem de cordialidade 
criada pelos primeiros estudos sociológicos que tratam da formação do povo brasileiro e que, por sua 
vez, corresponde à visão que a maioria dos/as brasileiros/as gosta de ter de si mesmos/as. Além disso, 
o breve estudo revela a postura de veículos midiáticos, que, embasados no princípio do mérito, 
deslegitimam uma das medidas que têm se mostrado eficiente para a redução das desigualdades que 
atingem sobretudo os/as negros/as: a implantação de políticas públicas de ações afirmativas, como o 
Sistema de Cotas Raciais e Sociais.  

 
Palavras-chave: Mídia; jornalismo; gênero; raça; cidadania; ações afirmativas. 
 

 

Introdução 

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 

construções individuais e coletivas e na manutenção e reprodução da ordem social 

estabelecida é citada por Thompson (2014) 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. Alsina (2009) reforça 

esses conceitos, dizendo que é preciso levar em conta que este não é um processo unilateral, 

porque, para que seja gerado um reconhecimento da função da mídia como construtora da 
                                                
3 Jornalista e mestranda da linha Mídia e Cidadania do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da 
Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás. E-mail: 
anacardosomorais@gmail.com    
4 Professora doutora e coordenadora do Programa de Pós-Graduação, da Faculdade de Informação e 
Comunicação da Universidade Federal de Goiás. Doutora em Comunicação Social pela Universidade Metodista 
de São Paulo. E-mail: anacarolinatemer@gmail.com  
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realidade, é preciso que haja uma aceitação dessa função por parte do/a receptor/a do 

discurso. Para ele, o enfoque que comprova a influência da mídia é o que trata da “teoria da 

construção do temário” (agenda-setting), fundamentada na pesquisa das relações entre os 

temas que foram destacados pela mídia e os temas que são importantes para o público. 

Assim, diz o autor, diariamente, a mídia, por meio dos mais variados produtos, 

convida as pessoas a conhecerem as “verdades” sobre como devem ser e como se devem 

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

como outras instituições formadoras de indivíduos, são vistos como “fazedores de identidades 

culturais” (ALSINA, 2009, p. 132). Além disso, pontua o pesquisador, a mídia está concebida 

dentro dos poderes, e, portanto, não deixa aparecer mensagens que possam questionar sua 

política, acentuando assim as injustiças existentes e ocasionando episódios de violência. 

“Partindo dessa perspectiva, podemos ver que a própria mídia é a causadora da violência” (p. 

190). Todavia, contrapõe o autor, ao aceitar que os meios de comunicação possuem uma série 

de funções sociais, que, do ponto de vista empresarial, podem ser pouco lucrativas, coloca-se 

a possibilidade de que os meios de comunicação cumpram um serviço público. “Dessa feita, 

esses meios poderão contribuir para o funcionamento dos sistemas democráticos, participar 

das campanhas sociais, propiciar a criação de propostas culturais das minorias, etc”. 

(ALSINA, 2009, p. 199). O jornalismo, por sua vez, o primeiro e um dos principais produtos 

midiáticos, é, na percepção de Ortega e Humanes (2000), uma instância de poder objetiva, 

que tem em seus/suas profissionais o desejo de influenciar a sociedade. “É recorrente a 

afirmativa que associa o jornalista à figura do transformador social” (ORTEGA; HUMANES, 

2000, p. 70 e 71), afirmam. Segundo os autores, os/as jornalistas não têm como objetivo 

apenas denunciar as contradições e desvios daqueles/as que detêm a autoridade, em muitos 

casos querem também intervir nos processos de tomada de decisões, fazendo com que se 

tenha em conta, quando não que sejam adotados, seus pontos de vista. E se os/as jornalistas 

reproduzem as ideologias que levam à exclusão social de muitos e privilégios a poucos, 

trabalham para reforçar a cultura de dominação e opressão sistemática, à que a maioria 

deles/as estão também submetidos/as.  

 

2. Cidadania e a questão de gênero 

Ao buscar as razões para a ausência de cidadania nas classes desfavorecidas 

economicamente no Brasil, Carvalho (2002) constata que Portugal conseguiu unificar a 

grande extensão territorial brasileira em uma só língua, religião e cultura, mas, por outro lado, 

deixou uma população analfabeta, uma sociedade escravocrata, uma economia monocultora e 
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latifundiária e um Estado absolutista. O reflexo disso na atualidade é a exclusão de uma fatia 

da população no acesso a condições de vida dignas: 

 
No Brasil, as discriminações associadas a gênero e raça estão na matriz das 
desigualdades, contribuindo para a permanência da pobreza e da exclusão social. 
Foram produzidas historicamente e são reproduzidas cotidianamente no mercado de 
trabalho e na sociedade. Incorporar a dimensão de gênero e raça à análise do mercado 
de trabalho implica assumir que a posição da mulher e dos negros é desigual em 
relação aos homens e aos brancos e que questões como emprego e desemprego, 
trabalho precário e remuneração, entre outras, manifestam-se e são vividas de forma 
desigual entre esses trabalhadores e trabalhadoras. (MARQUES e SANCHES, 2010, 
p. 54). 

 

Embora as mulheres tenham conquistado direitos fundamentais no século XX e a 

igualdade entre os sexos esteja proclamada na constituição brasileira, a cidadania plena parece 

um ideal ainda distante, devido a valores e ideologias machistas cultivados pela sociedade.  

Souza (2006), desvendando os elementos sutis por meios dos quais a subcidadania é 

socialmente construída nas sociedades modernas periféricas utiliza os paradigmas de 

Bourdieu, que diz que toda sociedade constrói mecanismos mascaradores das relações de 

dominação, em todos os estratos sociais e que, para isso, as sociedades “produzem 

mecanismos de “desconhecimento” que permitem, ao refratar a percepção da realidade 

imediata, que as relações sociais de dominação ganhem autonomia própria ao “aparecerem” 

como naturais e indiscutíveis.” (SOUZA, 2006, p. 47, grifos do autor). Ele traz também os 

paradigmas de Taylor, que desenvolveu a teoria da genealogia da hierarquia implícita que 

comanda o cotidiano por meio de um mecanismo de consenso normativo mínimo 

compartilhado intersubjetivamente, mas que “na realidade, contextualiza e filtra as chances 

relativas de monopólio legítimo na distribuição dos recursos escassos pelas diversas classes 

sociais em disputa em uma dada sociedade” (SOUZA, 2006, p. 86-87). Para ambos, reflete 

Souza, a sociedade moderna tem suas concepções embasadas em “ilusões do sentido imediato 

e cotidiano, que Taylor denomina de “naturalismo”, e Bourdieu de “doxa”, que produzem um 

“desconhecimento específico” dos atores acerca de suas próprias condições de vida” (p. 164, 

grifos originais do autor). E assim acontece com os papéis tradicionalmente destinados a 

homens e mulheres, a brancos e negros, que, segundo Souza (2006), fundamentam-se na 

oposição entre mente e corpo, na qual todos os privilégios da hierarquia pertencem à primeira.  

 
Como fundamento da desigualdade de gênero, o homem é percebido como a instância 
calculadora e racional por oposição à mulher, definida como o lugar do afetivo, do 
emocional e da sensualidade, da corporalidade enfim, numa diferenciação sexual que 
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reproduz os mesmos termos de oposição entre as classes. O branco e o europeu, do 
mesmo modo, passa a ser percebido, no contexto da luta intercultural, como o índice 
das virtudes intelectuais e morais superiores, enquanto o negro é identificado, como as 
mulheres, com o corporal e o sensual, ou seja, as virtudes ambíguas dos dominados. 
(SOUZA, 2009, p. 81).   

 

Quando discorre sobre a forma pela qual os/as dominados/as se tornam coniventes 

com as práticas opressoras, Souza retoma a noção de habitus de Bourdieu, que é conceituado 

pelo autor como uma forma pré-reflexiva de introjeção e inscrição corporal de disposições 

que condicionam um estilo de vida e uma visão de mundo específica de cada grupo, que, por 

sua vez, são reforçados pelas instituições formadoras do indivíduo. “Às gerações que já 

nascem sob a égide das práticas disciplinadoras consolidadas institucionalmente, esse modelo 

contingente e condicionante assume a aparência naturalizada de uma realidade auto-evidente 

que dispensa justificação.” (SOUZA, 2006, p. 57). Dessa forma, enfatiza o autor, “as práticas 

disciplinadoras assumem o caráter de leis naturais, como a lei da gravidade, contra a qual 

nada podemos fazer” (SOUZA, 2006, p. 72).  

 

3. A necessidade de articular feminismo e antirracismo 

As mulheres que iniciaram o movimento feminista brasileiro na busca por cidadania e 

igualdade de direitos em relação aos homens, questionando as relações de poder que 

naturalizam a subordinação do feminino ao masculino baseadas nas diferenças sexuais 

(SCOTT, 1995, p. 76) tinham duas características em comum: “Eram mulheres de esquerda e 

eram mulheres profissionais ou em vias de se tornarem profissionais” (CORRÊA, 2001, p. 

15), assim como ocorreu nos outros países em que o movimento ganhou força. E elas tinham 

mais uma característica em comum: eram brancas. Corrêa reconhece que, no princípio, houve 

uma incapacidade do movimento em articular a luta por igualdade entre os sexos à luta 

antirracista, o que gerou a exclusão das mulheres negras. A autora diz que havia uma cegueira 

nos estudos brasileiros quanto à interseccionalidade de raça e gênero, que só começaria a ser 

revista teoricamente a partir das autoras do movimento negro norte-americano. Jabardo 

(2013) faz duras críticas a esta lacuna na origem da luta feminista: 

 
... a reivindicação da história do movimento feminista negro é também um ato de 
reconhecimento frente aos processos de obscurecimento, ocultação e negação por 
parte do pensamento feminista hegemônico. (…) A apropriação da história por parte 
do pensamento dos feminismos das mulheres brancas despojaram de sua própria 
história os outros feminismos. Apropriando-se da memória histórica se apropriam 
também da definição da opressão assim como do desenho das estratégias políticas 
transformadoras. Anulando as histórias particulares inventam uma só história, a que 
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protagonizou o movimento branco (...) E a partir dessa história, se legitimam como o 
movimento feminista por excelência.5 (JABARDO, 2013, p. 14, tradução livre).   

 

Collins (2012) destaca o fato de que, no feminismo negro, a raça está longe de ser o 

único indicador de diferença grupal: “a classe, o gênero, a sexualidade, a religião, e o status 

de cidadania também são muito importantes nos Estados Unidos. Ainda assim, os efeitos do 

racismo institucionalizado seguem sendo visíveis e palpáveis6.” (COLLINS, 2012, p. 102). 

Ao esclarecer que está tratando do contexto específico das mulheres negras dos Estados 

Unidos, a autora analisa que as opressões podem ser semelhantes na vida de mulheres de 

ascendência africana de diversas regiões do planeta, mas que é preciso atenção para não 

recriar identidades coletivas fixas, que catalogam essas mulheres em um certo número de 

características que certamente não são vividas por todas e nem são estáticas no tempo (p.112-

113). Crenshaw (2002) mostra como isso pode ocorrer: 

 

Quando certos problemas são categorizados como manifestações da subordinação de 
gênero de mulheres ou da subordinação racial de determinados grupos, surge um 
duplo problema de superinclusão e de subinclusão. O termo ‘superinclusão’ 
pretende dar conta das circunstâncias em que um problema ou condição 
imposta de forma específica ou desproporcional a um subgrupo de mulheres é 
simplesmente definidos como um problema de mulheres. (...) Uma análise de 
gênero pode ser subinclusiva quando um subconjunto de mulheres subordinadas 
enfrenta um problema, em parte por serem mulheres, mas isso não é percebido como 
um problema de gênero, porque não faz parte da experiência das mulheres dos grupos 
dominantes. (CRENSHAW, 2002, p. 174-175)  

 

Crenshaw (2002) assinala ainda que é preciso se dar conta de que a discriminação 

racial é frequentemente marcada pelo gênero, “pois as mulheres podem às vezes vivenciar 

discriminações e outros abusos dos direitos humanos de uma forma diferente dos homens” e 

ainda que “a incorporação da perspectiva de gênero não trata apenas das diferenças entre 

homens e mulheres, mas também se aplica às diferenças entre as mulheres” (p. 173). Hooks 

                                                
5 Es una cuestión política porque la reivindicación de la historia del movimiento feminista negro es también un 
acto de reconocimiento frente a los procesos de oscurecimiento, ocultación y negación por parte del pensamiento 
feminista hegemónico. (...) La apropiación de la historia por parte de los feminismos de las mujeres blancas ha 
despojado de su propia historia a los otros feminismos. Apropiándose de la memoria histórica se apropian 
también de la definición de la opresión así como del diseño de las estrategias políticas transformadoras. 
Anulando las historias particulares inventan una sola historia, la que ha protagonizado el movimiento feminista 
blanco desde el periodo ilustrado. Y desde esa historia, se legitiman como el movimiento feminista por 
excelencia.  
6 la clase, el género, la sexualidad, la religión y el estatus de ciudadanía son también muy importantes en Estados 
Unidos. Aún así para las mujeres afroamericanas, los efectos del racismo institucionalizado siguen siendo 
visibles y palpables. 
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analisa que, conforme o feminismo contemporâneo progrediu, aos poucos as pesquisadoras 

foram percebendo que os homens não eram o único grupo na sociedade que sustentava 

comportamento e pensamento sexistas, que mulheres podiam ser tão sexistas quanto eles, o 

que fez com que o foco mudasse para um esforço geral em criar justiça de gênero. Mas, 

contrapõe ela, a sororidade não pode ser poderosa se as mulheres estiverem competitivamente 

em guerra umas com as outras.  

Jabardo (2012) diz que mulheres brancas, quando vão escrever sobre mulheres negras, 

tendem a fazê-lo utilizando os próprios códigos, sem levar em consideração um discurso no 

qual elas se reconheçam (p. 16-17).  Collins (2012) declara que, sem dúvida as conexões de 

que falam as mulheres negras necessitam de autonomia, necessitam da voz de quem sofreu as 

opressões, mas, contrapõe ela, restringir a crítica feminista negra às intelectuais negras que 

representam mulheres negras é uma atitude inadequada porque é inerentemente separatista (p. 

118). Respeitando esses paradigmas e buscando evitar o ponto de vista determinado pelo 

pensamento colonial, que é a base da nossa formação cultural, esse artigo é o resultado de um 

empenho em trazer as representações simbólicas do conteúdo divulgado em duas matérias e 

um artigo de opinião de sites7 de veículos de comunicação que noticiaram as discriminações 

raciais contra a jornalista Maria Julia Coutinho, “garota do tempo” dos telejornais da Rede 

Globo. Os comentários racistas foram feitos por meio da rede social Facebook, em julho de 

2015, e evidenciam a singularidade do racismo presente nas relações raciais brasileiras, de 

que fala Guimarães (2009), estabelecido pelos elementos de cor, cabelo e traços fisionômicos.  

 

Desde logo se destaca, nessa busca, a noção nativa de “cor” e o caráter 
assimilacionista e universalista do modo brasileiro de se identificar, a si e aos demais. 
Se somos assimilacionistas ao nos identificar, temos forçosamente de discriminar o 
Outro racial pelas diferenças (marcas físicas e culturais) que não conseguimos 
assimilar. Daí esta noção tão central ao pensamento brasileiro, de embranquecimento, 
e a consequente rejeição simbólico do “negro” e do “africano”. (GUIMARÃES, 2009, 
p. 12-13, grifos do autor) 

 

As ofensas a Maria Julia Coutinho foram feitas na página do Jornal Nacional na rede 

social. A postagem que gerou a agressão à jornalista trazia sua foto durante uma das 

apresentações e recebeu uma enxurrada de injúrias, tanto de perfis masculinos, quanto 

                                                
7 Notícias sobre as agressões à jornalista foram coletadas nos sites http://g1.globo.com/pop-
arte/noticia/2015/07/maria-julia-coutinho-maju-e-vitima-de-racismo-no-facebook.html 
http://www.pragmatismopolitico.com.br/2015/05/nova-garota-do-tempo-do-jornal-nacional-e-vitima-de-
racismo.html http://justificando.cartacapital.com.br/2015/07/06/o-que-o-caso-maju-coutinho-pode-nos-ensinar-
sobre-as-cotas-raciais/. 
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femininos8, e o mais aterrador é que cada um dos muitos comentários ofensivos receberam 

curtidas de outros perfis, indo de uma a 90 curtidas. E, nesse caso, pouco importa que os 

perfis sejam ou não falsos, já que os comentários racistas traduzem o qual arraigado é o 

pensamento colonial e a herança escravocrata que caracteriza nossa sociedade. 

A primeira questão que deve ser levantada é que a emissora em que Maria Julia 

trabalha é líder de audiência da TV aberta no país, o que nos leva a uma constatação: o 

emprego certamente proporciona a ela um padrão de vida confortável e a torna integrante da 

classe média brasileira9, fato que confirma o que diz Guimarães (2009), que contesta a teoria 

corrente na sociologia brasileira até a década de 1950 e ainda hoje aceita por grande parte da 

sociedade, de que o preconceito racial no Brasil seria, na verdade, um preconceito de classe: 

 
É importante lembrar que todas essas hierarquias foram justificadas, e algumas ainda o 
são, por uma teoria “científica” da natureza (eugenia, biologia e genética). Em todos 
esses casos, o grau de “fechamento” do sistema da hierarquização dependeu menos 
das marcas utilizadas (marcas de corpo, vestuário, maneiras de agir) e mais de sua 
pretensa “naturalidade”. É inegável, entretanto, como argumenta Colette Guillaumin 
(1992), que as marcas de corpo, por serem indeléveis, prestam-se melhor para 
demarcar um reino natural endodeterminado. (...) Ademais, o processo de 
“naturalização” está presente em todas as hierarquias sociais, sendo um traço 
constitutivo das relações de dominação. (GUIMARÃES, 2009, p. 32-33, grifos do 
autor) 

 

Segundo Collins (2012), os/as negros/as de classe média têm mais possibilidade de se 

depararem com uma forma de racismo ainda mais perniciosa, que coloca em dúvida suas 

capacidades intelectuais e conhecimentos. Ela conta a história de uma jovem diretora 

graduada com louvores, que teve de repassar três vezes um plano de marketing – que havia 

sido elaborado por ela mesma – diante de seu chefe antes de ir apresenta-lo a uma empresa. 

Vejamos o que diz Hooks (2013), analisando uma situação diferente – quando teve de 

enfrentar a mudança de uma escola negra nos EUA para uma escola dessegregada –, mas que 

guarda semelhanças, tendo em vista que são reflexos do mesmo condicionamento gerado pela 

suposição da superioridade da raça branca:  

 
[...] éramos obrigados a enfrentar a todo momento os pressupostos racistas dos 
brancos, de que éramos geneticamente inferiores, menos capacitados que os colegas, 
até incapazes de aprender. [...] O tempo todo, estávamos somente respondendo e 

                                                
8Alguns dos ataques racistas podem ser visualizados nos links http://i.imgur.com/Wp0lMdx.jpg 
http://home.i.bol.com.br/4c/2015/07/03/racismo-1435919132870_300x210.jpg 
http://imguol.com/c/entretenimento/34/2015/07/03/maria-julia-coutinho-e-ofendida-no-facebook-oficial-do-
jornal-nacional-1435914290137_615x300.jpg 
9Apesar das persistentes diferenças salariais entre homens e mulheres jornalistas, conforme mostra pesquisa 
nacional feita pela UFSC em parceria com a Fenaj em 2012.  
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reagindo aos brancos. Essa transição das queridas escolas exclusivamente negras para 
escolas brancas onde os alunos negros eram sempre vistos como penetras, como gente 
que não deveria estar ali, me ensinou a diferença entre a educação como prática da 
liberdade e a educação que só trabalha para reforçar a dominação (HOOKS, 2013, p. 
12). 

 

O fardo da transição, narra a autora, foi carregada pelos/as negros/as, que, além de 

serem colocados à margem no processo de aprendizado, tinham que acordar uma hora mais 

cedo para ir de ônibus à escola, sentar no ginásio e aguardar que os/as brancos/as estivessem 

em sala para depois eles/as entrarem. Segundo ela, acreditava-se que essa prática impediria 

episódios de violência e hostilidade. “A escola dos brancos era dessegregada; mas, nas salas 

de aula, na cantina, e na maioria dos espaços sociais, prevalecia o apartheid.” (HOOKS, 

2013, p. 38), constata.  

 

3.2 Consequências da negação do racismo na sociedade brasileira   

No caso ora analisado, jornalistas de todo o país, assim como um grande número de 

pessoas conectadas à rede, saíram em defesa de Maria Julia Coutinho, lembrando que a 

repercussão foi maior por se tratar de uma jornalista de TV, meio pelo qual a maioria da 

população brasileira se informa. E é justamente entre esses defensores que é encontrada a 

outra ponta da discriminação racial, o racismo velado, muitas vezes desconhecido por quem o 

professa, expresso em grande parte dos comentários feitos em defesa da jornalista, retratando 

o que Guimarães (2009) diagnosticou: “No Brasil, o racismo se desenvolveu de outra 

maneira. Presente nas práticas sociais e nos discursos – racismo de atitudes – mas não 

reconhecido pelo sistema jurídico e negado pelo discurso não racialista da nacionalidade” 

(GUIMARÃES, 2009, p. 220). De acordo com o autor, esse discurso racialista foi originado 

por doutrinas científicas10, de diferenças entre as raças, com a alegação da superioridade da 

raça branca, que serviram de base para justificar diferenças de tratamento de diversos grupos 

étnicos presentes nas sociedades ocidentais e americanas e levaram a um racismo perverso e 

desumano e, às vezes, genocida. Guimarães (2009) narra que, derrubadas as doutrinas 

científicas das diferenças inerentes às raças, ruptura que teve como marco a publicação de 

Casa-Grande & Senzala, em 1933, criou-se um consenso em torno da negação da existência 

das raças, levando a sociedade brasileira a definir como brancos “não só os mestiços mais 

próximos das características somáticas europeias, como também, no extremo, todos os que 

usufruíam dos privilégios da cidadania”, substituindo 

                                                
10 No Brasil, o principal representante das diferenças científicas das diferenças raciais foi o médico baiano Nina 
Rodrigues. 
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as explicações sobre as desigualdades sociais, antes atribuídas às raças por outras que 
preservaram a noção de superioridade da cultura e da civilização brancas, ou 
europeias, sobre a cultura e civilização negras, ou africanas, tachadas de “incultas” e 
“incivilizadas”.” (GUIMARÃES, 2009, p. 220-221, grifos do autor)  

 

A segunda constatação em relação aos ultrajes feitos a Maria Julia Coutinho é que os 

agressores se sentem revoltados devido à convicção de que o lugar de uma negra não é 

apresentando as previsões meteorológicas do jornal de maior audiência na televisão brasileira. 

No mercado de trabalho, os/as negros/as são tolerados/as quando realizam trabalhos 

subalternos e de menor prestígio. Esta afirmação encontra ressonância no vídeo publicado 

pelo site G1 – o canal na internet das Organizações Globo, o maior conglomerado de mídia do 

Brasil e da América Latina – para ilustrar a matéria sobre as injúrias sofridas pela jornalista. 

No VT aparecem os apresentadores do Jornal Nacional William Bonner e Renata 

Vasconcellos exibindo um cartaz com os dizeres #somostodosmajucoutinho (hashtag que 

viralizou no Facebook) e ao fundo parte da equipe de bastidores do programa, que não 

apresenta nenhum/a negro/a. Bairros (1995) verificou um fato semelhante ao analisar um 

programa de culinária na televisão em Salvador em que a ajudante de cozinha, negra, 

permanece em total silêncio enquanto as dicas de culinária são repassadas pela apresentadora, 

branca. “Naquele programa o estereotipo que nos associa a boa cozinheira foi redefinido pela 

redução da mulher negra ao papel de coadjuvante mesmo no limitado espaço imposto pelo 

racismo.” (BAIRROS, 1995, p. 458).  Acompanhamos também Collins (2013), ao tratar da 

realidade do/a negro/a nos Estados Unidos:  

 
Nos deparamos com o racismo em situações cotidianas, nos lugares de trabalho, lojas, 
escolas, residências... e nas interações sociais diárias. (…) A segregação racial segue 
sendo uma característica fundamental da paisagem estadunidense, deixando a muitos 
com a crença de que “quanto mais mudam as coisas, mais permanecem iguais”. 
Ocultar estas persistentes desigualdades raciais é uma retórica do daltonismo 
desenhada para fazer com que estas desigualdades sociais continuem invisíveis.11 
(COLLINS, 2013, p. 102-103, grifo da autora, tradução livre).   

 

No Brasil, de acordo com Guimarães (2009), a ideia de “embranquecimento” é, com 

certeza, aquela que especifica o nosso pensamento racial. Como mostra o pesquisador, o 

                                                
11 Nos encontramos con el racismo en situaciones cotidianas, en los lugares de trabajo, tiendas, escuelas, 
viviendas… y en las interacciones sociales diarias. La segregación racial sigue siendo un rasgo fundamental del 
paisaje social estadounidense, dejando a muchos con la creencia de que «cuanto más cambian las cosas, más 
permanecen igual».11 Ocultar estas persistentes desigualdades raciales es una retórica daltonista diseñada para 
hacer que estas desigualdades sociales resulten invisibles. 
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maior status associado à cor branca, que leva mulheres e homens a procurarem parceiros/as 

mais claros/as está na base da hierarquia e do preconceito racial brasileiros, tendo levado ao 

desenvolvimento dos valores positivos presentes na linguagem ligados ao branco e os valores 

negativos ligados ao negro, linguagem que, por sua vez, reforça cotidianamente o preconceito 

e a discriminação.  

Retomando a análise das matérias, a que está no site G1, intitulada “Maria Júlia 

Coutinho, a Maju, é vítima de comentários racistas no Facebook”, condena as atitudes racistas 

(claro), mas mantém-se distante da questão do racismo enquanto fenômeno social, se atendo o 

máximo possível à narração do acontecido, como se tratasse de um fato isolado; a do site 

Pragmatismo Político, por sua vez, conforme diz o título “Nova garota do tempo do Jornal 

Nacional é vítima de racismo”, procura algumas razões para a discriminação, e uma das que 

são citadas é falsa: diz que Maju Coutinho é a primeira negra a apresentar as previsões 

meteorológicas na TV brasileira, mas, na realidade, a jornalista Joyce Ribeiro já havia 

apresentado no Jornal do SBT e também conta ter sido vítima de racismo12, e a jornalista 

Luciana Camargo é apresentadora do tempo desde 2012 na Rede TV, canal a cabo. A matéria 

considera chocante o comportamento do agressor, defende sua punição, mas também não traz 

perspectivas que possam gerar enfrentamentos à raiz da opressão. O diferencial fica por conta 

do artigo de opinião da site da revista Carta Capital, que traz o título “O que o caso Maju 

Coutinho pode nos ensinar sobre as cotas raciais”, que apresenta uma análise mais 

aprofundada das relações raciais, baseada nos 300 anos de escravidão do povo africano13, e 

articula o status marginal que sempre caracterizou a inserção do/a negro/a na sociedade 

brasileira à imprescindibilidade do Sistema de Cotas Raciais e Sociais nas universidades 

como estratégia de resistência e empoderamento.  

A recusa dos demais veículos em debater temas que possam levar a questionamentos, 

que proporcionem possibilidades reais de enfrentamento, e à transformação dos mecanismos 

que geram a opressão tem razões precisas, afinal, “uma razão chave para que os pontos de 

vista dos grupos oprimidos sejam reprimidos é que os pontos de vista auto-definidos podem 

estimular a resistência14” (COLLINS, 2012, p. 113, tradução livre). Historicamente, a maioria 

dos veículos jornalísticos brasileiros tem tomado essa atitude de solapar as políticas públicas 

que objetivam assegurar cidadania às pessoas vítimas de opressão, conforme mostra Magnoni 
                                                
12http://www.cartacapital.com.br/blogs/midiatico/jornalista-joyce-ribeiro-do-sbt-e-vitima-de-racismo-na-
internet-2444.html 
13 O artigo traz uma cena do filme norte-americano 12 Anos de Escravidão, do diretor e ativista pelos direitos 
dos negros Steve MacQueen, imagem que revela a dor e a frustração de seres humanos escravizados. 
14  Una razón clave por la que los puntos de vista de los grupos oprimidos son reprimidos es que los puntos de 
vista auto-definidos pueden estimular la resistencia. 
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(2016), ao trazer a posição contrária do jornal Folha de São Paulo e das revistas Veja e 

Época15 em matérias publicadas em 2012, ano da aprovação da Lei 12.711, quando estes 

veículos argumentaram que a Lei de Cotas significava um retrocesso, a institucionalização do 

racismo e colocava como secundário o mérito acadêmico. Uma prova da força desses 

argumentos na sociedade brasileira pode ser obtida no próprio post em que Maria Julia 

Coutinho foi agredida, em que três comentários que a acusavam de ter sido beneficiada pelas 

cotas, receberam, juntos, 180 curtidas. Argumentos que são descontruídos de forma simples 

por Guimarães (2009):   

 

Não podemos continuar a dispensar um tratamento formalmente igual aos que, de fato, 
são tratados como pertencendo a um estamento inferior. Políticas de ações afirmativas 
têm, antes de mais nada, um compromisso com o ideal de tratarmos todos como 
iguais. Por isso, e só por isso, é preciso, em certos momentos, em algumas esferas 
sociais privilegiadas, que aceitemos tratar como privilegiados os desprivilegiados 
(GUIMARÃES, 2009, p. 196). 

 

Para exemplificar como se dá a negação do racismo no Brasil, o autor narra um 

episódio protagonizado pela escritora Rachel de Queiroz, em 1968, ao publicar uma carta 

aberta16 onde ela criticava uma medida proposta pelo então Ministro do Trabalho Jarbas 

Passarinho de reservar uma porcentagem de vagas em empresas para pessoas de cor. Entre 

seus longos argumentos (a carta teve de ser dividida e publicada em duas edições) estava o de 

que não havia como distinguir entre os brasileiros quem é negro e quem não é, afirmando que 

“somos realmente um país de mestiços” e que tal medida geraria ainda mais desigualdades. 

Seguindo esse raciocínio, os comentários feitos pelos/as internautas comprovam o que autor 

destaca: que o ponto de vista da escritora, que tem sua origem na antropologia de Gilberto 

Freyre17 (1933), Sérgio Buarque de Holanda (1936) e Caio Prado Júnior (1937), foi 

largamente difundido por pelos escritores Rachel de Queiroz, Jorge Amado e José Lins do 

Rego, e ainda é “compartilhado por amplos setores da sociedade brasileira, principalmente 

por aqueles mais intelectualizados” (GUIMARÃES, 2009, p. 183), continua sendo legitimado 

                                                
15 Segundo a Associação Nacional dos Jornais, no ano de 2012, a Folha de São Paulo era o jornal de maior 
circulação no Brasil: http://www.anj.org.br/maiores-jornais-do-brasil/ e as revistas Veja e Época, 
respectivamente, as mais vendidas: https://lista10.org/diversos/as-10-revistas-semanais-mais-vendidas-do-brasil/. 
16 A carta, conforme o autor, foi publicada no Diário de Notícias, de Salvador, nos dias 10 e 11/11/1968, p.4. 
17 Embora o autor considere que Casa Grande & Senzala tenha sido o grande marco para o obscurecimento do 
racismo, com a visão do Brasil como “paraíso racial”, ele contrapõe que Freyre foi importante por trazer uma 
visão que contradizia o chamado “racismo científico”, que teve como principal defensor o médico Nina 
Rodrigues (1862-1906), cujas doutrinas pretendiam demonstrar a superioridade da raça branca e geraram um 
racismo condescendente e paternalista.   
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pelos veículos jornalísticos de grande aceitação na sociedade brasileira, que não hesitam em 

alardear sua posição anticotas baseados nesses mesmos argumentos. 

Assim, entre os comentários dos/as internautas, muitas considerações que pretendiam 

ser um desagravo à jornalista, reproduzem a discriminação e opressão que julgam combater, 

por meio de frases como “só existe uma raça, a raça humana”, “Em um país como o nosso, 

que possui uma miscigenação racial imensa, não se admite essas manifestações de cunho 

racistas. Somos todos, quer queiram ou não alguns, oriundos de misturas das raças, negras, 

índias, brancas e morenas etc!”18. Enfim, considerações que endossam a tese de Guimarães de 

que “a versão romântica de antirracismo se escudava, e se escuda, ainda hoje, numa visão 

também romântica da sociedade brasileira” (GUIMARÃES, 2009, p. 184). Colocações como: 

“Ser negra não é defeito, ainda mais sendo uma negra como você”, “Você é negra sim, mas é 

linda”, que legitimam a perversa expressão “negro/a de alma branca”, que, por sua vez, 

contradiz o consenso nacional da democracia racial, que, como mostra Guimarães (2009), não 

resiste a um exame mais detalhado. 

Além disso, houve quem perguntasse se Maria Julia Coutinho não havia “feito algo 

para merecer isso”, que é um reflexo do velho hábito de culpabilizar a vítima – atitude 

corriqueira até em casos de mulheres e crianças vítimas de violência domésticas ou violação 

sexual. E ainda internautas que questionaram se tudo não passaria de uma brincadeira: “Não 

se pode nem fazer piada mais”, “Vocês estão levando isso a sério demais, agora tudo o que se 

fala sobre negro é racismo”, hipótese sobre a qual trago novamente as palavras de Guimarães 

(2009): 

 
Tais práticas racistas são, quase sempre, encobertas para aqueles que as perpetuam por 
uma conjunção entre senso de diferenciação hierárquica e informalidade das relações 
sociais, o que torna permissíveis diferentes tipos de comportamentos verbais ofensivos 
e condutas que ameaçam os direitos individuais. Trata-se de um racismo às vezes sem 
intenção, às vezes de brincadeira, mas sempre com consequências sobre os direitos e 
as oportunidades de vida dos atingidos. (GUIMARÃES, 2009, p. 70).  

 

A negação da discriminação racial no Brasil é tão patente que, como mostra o autor, o 

ideário antirracialista de negação da existência de “raças” fundiu-se logo à política de negação 

do racismo, como fenômeno social. “Entre nós existiria apenas “preconceito”, ou seja, 

percepções individuais, equivocadas, que tenderiam a ser corrigidas na continuidade das 

relações sociais.” (GUIMARÃES p. 65, grifo do autor). Louro (2000) aponta que, “é no 

âmbito da cultura e da história que se definem as identidades sociais (todas elas e não apenas 

                                                
18 Os comentários foram reproduzidos como estavam escritos. 
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as identidades sexuais e de gênero, mas também as identidades de raça, de nacionalidade, de 

classe etc)” (LOURO, 2000, p. 9, parênteses da autora). E é justamente de identidades que se 

trata quando a população negra brasileira, sobretudo aqueles/as que percebiam a desvantagem 

em serem tratados/as por termos como “escurinhos”, “morenos”, “roxinhos”, “azulinhos” 

retomaram o conceito de raça para analisar os conflitos presentes nas relações raciais 

brasileiras. “A tensão entre um ideário antirracista que, corretamente, negava a existência 

biológica das raças e uma ideologia nacional, que negava a existência de racismo e de 

discriminação racial, acabou por se tornar insuportável para todos e insustentável pelos fatos” 

(GUIMARÃES, 2009, p. 66-67). Afinal, continua o autor: “Se as raças não existem num 

sentido estrito e realista da ciência, ou seja, se não são um fato do mundo físico, elas existem, 

contudo, de modo pleno, no mundo social, produtos de formas de classificar e de identificar 

que orientam as ações humanas” (p. 67). 

 

3.3 Estratégias de resistência 

Entretanto, é preciso ressaltar que muitos/as internautas, a maioria autodeclarada do 

movimento negro, expressaram um pensamento coerente com a luta antirracista e antissexista, 

o que sinaliza que há esperanças de transformação. Guimarães (2009) considera que, uma 

agenda antirracista precisa articular três dimensões: Estado, nação e indivíduos. O Estado, diz 

ele, deve garantir as liberdades e direitos individuais, independente de sexo, raça, religião, 

etnia, cor, classe, princípio que já consta da Constituição Brasileira, mas carece de garantias 

legais e práticas para seu cumprimento – no caso Maju Coutinho, por exemplo, apesar da 

grande repercussão, somente um dos agressores foi preso19 dos muitos responsáveis pelas 

injúrias raciais, sendo que outros foram ouvidos pelo Ministério Público e liberados em 

seguida –; no  plano da nação, considera o autor, o grande desafio é a reconstrução das 

nacionalidades valorizando as diversas etnias e heranças culturais dos grupos sociais que 

compõem a sociedade brasileira; e no plano dos indivíduos, interferir nas políticas 

educacionais e fortalecer as instituições de combate à discriminação racial e de cor para que 

haja uma revalorização e reinterpretação das heranças culturais dos povos que compõem a 

sociedade brasileira. Nessa luta de pensamento hegemônico versus pensamento contra-

hegemônico, Segato (2012) elucida que, embora haja o que ela denomina de “entre-mundo” 

da mestiçagem em busca do branqueamento, há também  

                                                
19 A noticia data de março de 2016: http://g1.globo.com/bahia/noticia/2016/03/homem-e-preso-em-operacao-
contra-ataques-racistas-tais-araujo-e-maju.html e não foram encontradas notícias posteriores que informem se ele 
continua preso 
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um entre-mundo da mestiçagem de sentido contrário, que poderíamos chamar de 
enegrecimento: a mescla do sangue branco com o sangue não branco no processo de 
reconstrução do mundo indígena e afrodescendente, colaborando com o processo de 
sua reconstituição demográfica. Estas duas construções são puramente ideológicas, 
pois a biologia de ambas é a mesma, porém correspondem, é evidente, a projetos 
históricos opostos. No segundo projeto, começa a reformular-se a mestiçagem como a 
navegação do sangue não branco, durante séculos de clandestinidade, cortando por 
dentro e através do sangue branco, até ressurgir no presente de seu prolongado 
ocultamento no processo amplo de reemergência de povos que o continente 
testemunha (SEGATO, 2012, p. 115) 

 

Bairros (1995), ao comentar o programa em que a ajudante de cozinha se manteve em 

silêncio durante toda a exibição, diz que tão poderosa quanto o silêncio era a outra fala da 

moça, transmitida pela pele negra e realçada pelo penteado de tranças, uma imagem, segundo 

suas próprias palavras, desligada das representações de submissão atribuídas às mulheres e 

homens negras/os. “Se por um lado os produtores de TV acham que não possuímos a 

autoridade e a segurança necessárias para ensinar aquilo que supostamente fazemos melhor 

por outro é evidente que o racismo já não pode mais ser praticado sem contestação sem que de 

algum modo emerjam os contra discursos que (re)criamos nas duas ultimas décadas” 

(BAIRROS, 1995, p. 458).  

Hooks (2013) ensina que não é a “educação” que proporciona condições para que as 

pessoas adquiram autonomia e consciência para lutar contra os fatores de opressão, já que, 

tradicionalmente, o papel desta “educação” tem sido exatamente o de reforçar os valores da 

ideologia dominante. “A teoria não é intrinsecamente libertadora e revolucionária. Ela só 

cumpre esse função quando lhe pedimos que o faça e dirigimos nossa teorização para esse 

fim.” (HOOKS, 2013, p. 86).  A autora ensina que, para buscar mais justiça social para todos 

é necessário que esta seja uma educação comprometida com “a luta pelo fim do racismo um 

compromisso com o fim do sexismo e da opressão sexista e com a erradicação dos sistemas 

de exploração de classe”, e aponta que conheceu “muita gente que se diz comprometida com a 

liberdade e a justiça para todos; mas seu modo de vida, os valores e os hábitos de ser que essa 

gente institucionaliza no dia a dia, em rituais públicos e privados, ajudam a manter a cultura 

da dominação, ajudam a criar um mundo sem liberdade.” (HOOKS, 2013, p. 41 - 42)  

Para a autora, uma das principais razões pelas quais não sofremos uma revolução de 

valores é um fato também apontado por Guimarães: o de que a cultura dominante promove a 

negação do racismo, do sexismo e mente que as sólidas oportunidades de igualdade social 

habilitam qualquer pessoa trabalhadora a alcançar a autossuficiência econômica, independente 

de gênero, raça e orientação sexual.  
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Quando se acrescentam a isso as onipresentes suposições de que os negros, as 
mulheres brancas e outras minorias estão tirando os empregos dos homens brancos, e 
de que as pessoas são pobres e desempregadas porque querem, fica mais do que 
evidente que a crise contemporânea é criada em parte por uma falta de acesso 
significativo à verdade. Ou seja: não somente se apresentam inverdades às pessoas 
como também essas inverdades são apresentadas de uma forma que as habilita a ser 
comunicadas do modo mais eficaz. Quando o consumo cultural coletivo da 
desinformação e o apego à desinformação se aliam às camadas e mais camadas de 
mentiras que as pessoas contam em sua vida cotidiana, nossa capacidade de enfrentar 
a realidade diminui severamente, assim como nossa vontade de intervir e mudar as 
circunstâncias de injustiça. (HOOKS, 2013, p. 44-45)  
 

Estas mentiras têm sido endossadas também pela maioria dos veículos jornalísticos.  

Por essa razão, Dias (2014), diz que, embora seja inegável que indivíduos e movimentos 

sociais têm condições de pautarem os veículos de comunicação 

 
faz-se necessário um trabalho de vigilância - especialmente por parte dos profissionais 
da comunicação - para que esta não se mantenha a serviço dos grandes grupos de 
comando na sociedade corrente. Conhecer a comunicação que produzimos pode nos 
aproximar de ações-reflexões direcionadas rumo à construção da cidadania. (....)Na 
mesma proporção em que os meios contribuem para a construção de seres 
hegemônicos, podem ser apreendidos como viabilizadores de construção da diferença 
enquanto elemento constitutivo de identidades afirmadas. O que equivale a dizer que 
os meios de comunicação social, se bem conduzidos, também podem contribuir para o 
alcance de uma vida mais digna. (DIAS, 2014, p. 334 e 342) 
 

Afinal, como diz Collins (2012): “Quando estas expressões individuais de consciência 

se articulam, argumentam, refutam e agregam de forma que reflitam a heterogeneidade da 

feminilidade negra, se faz possível uma consciência grupal coletiva que resista à opressão20”. 

(COLLINS, 2012, p. 123). 
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Comunicação popular e representações sociais: o grafite como ferramenta 
de comunicação da juventude goianiense 

 
Nayara PACHECO; Gardene CASTRO21 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás 
 
Resumo 
O presente trabalho insere-se no campo dos estudos da comunicação popular e das representações 
sociais.  Tem como objetivo compreender até que ponto o grafite é utilizado pela juventude goianiense 
como ferramenta comunicacional. Para isso, foi realizada uma pesquisa de caráter exploratório, 
utilizando como técnica as pesquisas bibliográfica, documental e de campo. Com uma amostra 
composta por cinco jovens do grafite de Goiânia, a maioria residentes de bairros periféricos da cidade, 
foram realizadas entrevistas em profundidade com o intuito de detectar suas motivações, a percepção 
que esses jovens têm da mídia tradicional e, ainda, as representações sociais sobre o grafite e a 
juventude. As categorias encontradas nos discursos dos entrevistados demonstraram a marginalização 
de determinados grupos de jovens através da desvalorização do trabalho, do preconceito e da violência 
e, ainda, que o grafite é uma ferramenta para esses grupos garantirem o direito à liberdade de 
expressão. Foi possível compreender que esses jovens têm uma visão crítica sobre a mídia 
tradicional. Diferente do estereótipo que circula nos meios tradicionais de comunicação e 
atinge o imaginário social de grande parte da população, esses jovens não podem ser 
caracterizados como apáticos e individualistas. Isso porque suas ações com o grafite e com a 
pichação, como eles próprios afirmaram, demonstram o quanto estão determinados a transpor 
as barreiras comunicacionais impostas a eles. 
 
Palavras-chave: Comunicação popular; Representações Sociais; Juventude; Grafite. 
 

 

Para compreender as representações sociais sobre grafite e juventude em Goiânia, 

ancoradas no imaginário social dos próprios jovens grafiteiros, foram entrevistados jovens 

grafiteiros da cidade. Ao todo foram entrevistados cinco grafiteiros, homens, com idades entre 

19 e 29 anos. A maioria reside em bairros periféricos da cidade, sendo dois na Região 

Noroeste e os outros três nas Regiões Leste, Norte e Sul. Para estimular que eles se 

expressassem de maneira fiel à realidade, sem medo de retaliações, seus nomes foram 

preservados. Por isso, eles serão identificados por seus apelidos, utilizados para compor e/ou 

assinar as obras. 

O problema que norteou a execução deste trabalho foi saber até que ponto os jovens de 

Goiânia se utilizam do grafite como ferramenta de comunicação popular. Por isso era 

necessário saber qual a percepção que esses jovens têm da mídia tradicional e do que é 

veiculado nela.  
                                                
21 Relações Públicas. Bolsista Profissional na Assessoria de Comunicação da UFG. naylsap@gmail.com  
Doutoranda em sociologia e Professora da FIC. gardeneleao@gmail.com. 
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Pensando nisso, foram elaboradas duas perguntas: Você acredita que a mídia 

tradicional represente a juventude de maneira fiel à realidade? e Você já observou diferença 

no tratamento dado na mídia (jornais, TV, revistas, internet) às notícias sobre crimes 

cometidos nas diferentes classes sociais? As respostas demonstraram que todos os 

entrevistados têm uma visão crítica sobre a mídia e o papel que esta exerce na sociedade.  

Sobre a primeira pergunta, os discursos apresentaram ancoragens muito próximas. Os 

jovens grafiteiros relacionam a mídia tradicional a aspectos negativos, como generalização e 

manipulação da realidade, a fim criar padrões de comportamento e garantir interesses 

capitalistas. De forma particular, todos demonstraram não concordar com a forma como os 

jovens são representados pela mídia tradicional. 

 
Não, com certeza não. [...] a gente vê... assim, raso, o raso do que acontece 
na verdade. Então é sempre de certa forma manipulado pra beneficiar 
alguém. E essa questão de juventude eu acho, eu acho que é tão grande, 
sabe? É porque acho que são grupos... tantos grupos no meio da juventude 
(Entrevistado 1). 

 
Não. [...] ela cria padrões, estilos, ela que meio que uniformiza, né. [...] e 
uniformizar pro lado do capital mesmo, e, do consumismo, de consumir. [...] 
a mídia não representa a diversidade né, da juventude (Entrevistado 2). 

 
Não, eu acho que não. [...] Às vezes eles disfarçam, né? [...] às vezes por 
causa de uma passagem , por conta de um grafite que tava feito, e foi preso 
ilegal, eles te tratam como se fosse um bandido e, às vezes não é assim. 
(Entrevistado 3). 

 
Não. Eles impõe o que eles quer [...] eles num mostram realmente o que é, 
mostra o que vende, que vai dar lucro, que vai dar audiência [...] então eles 
desmerecem muita coisa pra tá, pra tá encaixando nos padrão deles 
(Entrevistado 4). 

 
Hum... de forma nenhuma. Eles tenta manipular muito as coisas, tipo [...] 
vamo supor uma bela praça aqui. Aí ta tudo lindo e maravilhoso [...] mas a 
realidade não é essa, entendeu? Que a gente vive aqui. Tamo aqui, tá sujeito 
a qualquer hora chegar um doido aqui, querer tomar de assalto, um policial 
matar um cara, e drogas e muitas coisa envolvida. Não é aquela beleza toda 
que eles mostram na TV, entendeu? 
 

Nos discursos acima é possível perceber que a crítica desses jovens está relacionada 

sobremaneira às características da natureza dos meios de comunicação de massa. Essa visão 

apresentada pelos jovens corrobora o que foi proposto por Festa (1982) sobre os meios de 

comunicação massiva. Acredita-se que estes colaboram para a criação de hábitos de consumo 

e privilegiam os interesses das classes hegemônicas. Para isso, ocultam e/ou distorcem os 

fatos, com o intuito de persuadir o receptor a favor da visão dominante.  
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Podemos fazer outra ligação com a comunicação popular. Ciente que os jovens se 

apropriam dos muros para emitir suas próprias mensagens, discordado da forma como a mídia 

tradicional representa a juventude, é possível inferir que a falta de representatividade os 

impulsionem a utilizar mídias alternativas para se autorrepresentarem. Essa proposição retoma 

ao que foi proposto por Peruzzo (2008, p. 370), quando diz que as classes subalternas se 

utilizam das mídias alternativas para externalizar suas interpretações do mundo.  

Emergem também destes discursos, a marginalização de determinados grupos sociais 

por meio da linguagem e dos discursos midiáticos. As falas retornam, então, a afirmação de 

que hoje a mídia tende a relacionar a imagem do jovem pobre a crimes como o tráfico de 

drogas, também exposto por Braga e Castro (2016). De certa forma, algumas respostas 

remetiam a pergunta seguinte do questionário, como o quinto entrevistado, que respondeu a 

próxima pergunta antes que eu a fizesse. Sobre essa segunda pergunta, se ‘Você já observou 

diferença no tratamento dado na mídia (jornais, TV, revistas, internet) às notícias sobre 

crimes cometidos nas diferentes classes sociais?’, todos os entrevistados acreditam que há 

diferença no tratamento dado pela mídia às notícias relacionadas a crimes cometidos e até 

mesmo sofridos por pessoas de diferentes classes sociais. 

 

Eu acho que até nos títulos das manchetes há diferença, sabe? Quando é um 
negro periférico roubando, é... eles tratam de uma forma diferente, mas 
quando foi um... um carinha branco, filhinho de papai, é que tem doença 
psicológica. Porque um negro da periferia não pode ter doença psicológica 
pra poder roubar, né? [...] ‘nossa o fulano da periferia hoje morreu’ isso 
nem é... acho que não sai nem no obituário, sabe? [...] eu acho que devia ser 
tratado igual, né? [...] essa moça do colégio do Jardim Novo Mundo não vai 
aparecer na TV, não vai haver discussão durante uma semana, não vai 
haver. Você não vai ver publicação no Facebook de ‘nossa, estou 
horrorizado com a violência em Goiânia’ [...] mas ce tem que fazer, cara, só 
ficar falando o que a mídia já fala não tem eficiência (Entrevistado 1). 
 
Claro! É bem diferente de ser abordar né, quando... quando uma pessoa da 
periferia tá cometendo alguma coisa e quando é um cara rico né [...] o 
pobre ele é exposto, ele é humilhado, ele sofre muito assim com essas coisas 
[...] é muito mais exposto assim, muito mais... muito mais maltratado 
mesmo, pela mídia assim. (Entrevistado 2) 
 
Não, isso com certeza. [...] se a pessoa não tem esse escape ele é tratado 
como um vagabundo mesmo. (Entrevistado 3) 
 
Trata bem diferente. Totalmente diferente. É o olhar deles é totalmente 
diferente. [...] é tratado de outra forma, já com preconceito, arrogância já, 
até mesmo chegando já na opressão mesmo, na opressão policial. [...] um 
‘boy’ mesmo tá traficando é preso normal, paga uma fiança sai. Agora já os 
menor, já os cara de classe mais baixa já é, já é visto totalmente diferente 
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[...] como traficante, é bandido, já os de classe alta não, já é só consumidor. 
(Entrevistado 4). 
 
Vamo supor, eu sou um rapaz de bem, eu tô aqui na praça, aí ocorre um 
troca de tiros aqui, da polícia, vamo supor que eu tomei um tiro e morri, aí 
às vezes por não ser ninguém conhecido ou estar, tipo, em um alto nível da 
sociedade aí, vai ser apenas mais um que morreu por tráfico de drogas, 
talvez, ou uma tentativa de roubo e sempre vai ser essa mesma justificativa. 
[...] Quando se trata do pessoal mais pobre, da classe média pra baixo 
assim, é sempre, sempre a mesma explicação [...] Trata muito diferente. A 
mídia e a justiça, né?(Entrevistado 5). 

  

 Em níveis diferentes, todos apresentaram reflexões sobre a forma como a mídia retrata 

crimes em diferentes classes sociais. Os entrevistados acreditam existe sim diferença no 

tratamento dado pela mídia a notícias sobre crimes cometidos e até mesmo sofridos por 

classes que possuem mais ou menos capital econômico. Para eles, os que possuem maior 

poder econômico são retratados de forma mais compreensiva, inclusive utilizando artifícios 

para justificar os crimes, como a existência de doenças mental e psicológica. Enquanto aos 

mais pobres restam as representações relacionadas a aspectos negativos, como marginais, 

vagabundos, bandidos, entre outros. 

 Confirmando o que é proposto por Braga e Castro (2016), os entrevistados apontam 

que os crimes cometidos pelas classes subalternas, aquelas que possuem um nível menor de 

capital, são tratados de forma violenta pela mídia.  Apontam ainda alguns temas propostos 

pelos autores acima citados, como por exemplo, a relação com o tráfico de drogas que a mídia 

faz dos crimes cometidos por jovens pobres. No discurso desses jovens também é possível 

perceber traços de outras vulnerabilidades que eles percebem na juventude exposta de forma 

negativa na mídia tradicional, que não necessariamente estão ligadas ao capital econômico. 

Relacionam essa diferença no tratamento também a cor e raça dos acusados. 

Também se percebem alguns traços da objetivação dessas representações que 

circundam pela sociedade, como por exemplo, a opressão policial. Esta, no entanto, por ter 

aparecido em vários momentos dos discursos dos jovens grafiteiros, será retrata em tópico 

específico, na categoria violência. 

 

Violência 

 Os estudos sobre os meios de comunicação, bem como aqueles referentes às 

linguagens, códigos e representações sociais postos na sociedade, tendem a levantar 

informações sobre a sociedade que constrói e legitima esses sistemas de informação e 

comunicação. Isso porque como foi dito, o momento histórico, os valores morais e as práticas 
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sociais vigentes influenciam e colaboram para a criação e uso dos meios e das redes de 

interpretação. 

 Tendo em vista os dados apresentados por Waiselfisz (2014), percebe-se que a 

violência se faz presenta sociedade atual e atinge principalmente a população jovem de 19 a 

26 anos, negros e pobres. Como salientamos, no Estado de Goiás, os níveis de violência são 

alarmantes, chegando à quinta posição no ranking de homicídios da população negra. Por 

isso, foi necessário perguntar a esses jovens suas impressões sobre a violência na cidade de 

Goiânia, em seus bairros e como percebiam essa violência quando saíam às ruas pra grafitar. 

 A primeira pergunta relacionada à violência foi ‘Você considera Goiânia violenta?’ 

Em geral, todos afirmaram considerar a cidade de Goiânia violenta, mesmo que com alguma 

relutância, como demonstram os discursos destacados abaixo. O terceiro entrevistado, em um 

primeiro momento, afirmou não achar Goiânia violenta. Porém, quando questionado sobre a 

violência em seu bairro, ele considera que a violência existe, mas só atinge quem não está 

atento. 
 
Considero! Goiânia violenta. [...] e hoje em dia é a violência tanto é porque 
realmente pratica crimes, e eu acho é tanto por essa questão do ego mesmo. 
Hoje em dia a gente vê muito disso, é vizinho matando vizinha por causa de 
um lixo que o cara pôs no lugar errado (Entrevistado 1). 
 
Sim [...] Eu acho que a violência assim, é um fator que você vai achar em 
toda grande cidade, por ser menos ou mais assim, mas, sempre vai rolar né, 
sempre vai ter uma relação de exploração, sempre vai ter uma... uma 
relação de poder envolvida (Entrevistado 2). 
 
Acho que não. (Entrevistado 3) 
 
[...] nem só Goiânia, eu falo em geral, porque em todo lugar há violência, 
há crime, há... há tudo, né? [...] Todo lugar é perigoso. (Entrevistado 4) 
 
Considero. Considero muito [...] Igual, pra mim é violenta, mas eu sei lidar, 
sei andar, sei onde eu vou, onde eu não vou, aí a gente vai esquivando disso, 
mas pra quem não sabe é muito pior. Mas eu acho sim, muito violenta. 
(Entrevistado 5) 
 
 

 Os jovens demonstram que a violência não é um problema só da cidade de Goiânia, 

eles a consideram um problema geral, em toda a sociedade. Além de afirmar que a cidade é 

violenta, eles destacam algumas razões para isso: o ego e relações de exploração. De forma a 

entender melhor em que situações esses jovens sofrem violência, também foi perguntado a 

eles ‘Como é o cotidiano do seu bairro? Você considera seu bairro violento?’. As respostas 

dessas três perguntas se complementam.  
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[...] assim, nossos vizinhos sempre acontecem assalto, assim, de roubar casa 
[...] mas a gente vê milícia no meu bairro. [...] Infelizmente no meu bairro, 
eu acho que isso, eu acho que isso muito errado, mas tem. Assim, a gente é 
beneficiado de certa forma (Entrevistado 1). 
 
[...] às vezes cê acha lá um carro abandonado lá, cheio de fogo [...] tem 
notícia de que invadiram a chácara ali de tal pessoa e tal, que não é bom 
deixar a chácara sozim, né. Mas tomando assim a região Norte da cidade 
assim, eu vejo que ela é perigosa assim, enfrenta bastante descaso, ce vê que 
não tem uma área de lazer assim, pra galera curtir mesmo (Entrevistado 2). 
 
[...] é violento porque você tá na rua de noite, se você evitar passar por 
esses locais, você vai evitar essa violência. A violência tá pra quem tá 
moscando (Entrevistado 3). 
 
 

Quando o terceiro entrevistado diz que é preciso estar atento para evitar a violência, 

demonstra que, ao contrário do que havia afirmado anteriormente, ele pode não ter sofrido 

violência, mas a percebe.  

 
Olha, pra mim que já moro lá, já é diferente, né? [...] mas é violento... 
violento, direto acontece vários acontecimentos lá, várias coisas lá que não 
são muito legais, né? (Entrevistado 4) 
 
Eu considero meu bairro super violento, véi. Super, super, super, super 
violento. [...] tipo, eu acordo cedo pra ir trabalhar tem gente roubando os 
outros, seis horas da manhã na rua com faca na mão. Tem gente que toma 
facada, tiro toda hora (Entrevistado 5) 
 

 Os discursos demonstram que a maioria dos jovens passa por situações que envolvem 

violência diariamente. Podemos inferir dessas proposições certa naturalização da violência, 

visto que na maioria das falas os jovens afirmam não serem atingidos pela violência por 

estarem atentos ou acostumados com o cotidiano violento e, ainda, por agirem contra ela. 

 Na pergunta anterior, o segundo entrevistado relaciona a violência das grandes cidades 

às relações de exploração e de desigualdade de poder. Essas relações reaparecem na resposta 

do jovem Lotoos, entrevistado número 1, quando este afirma ter menos violência em seu 

bairro por existir nele milícias – quando policiais cobram dos moradores e comerciantes uma 

taxa para fazerem a segurança do local. O jovem acredita que se beneficia disso, mas 

concorda que essa ação seja errada.  

 Essa não foi a única fala que demonstrou abuso de poder por agentes de segurança 

pública. Durante toda a entrevista, os jovens relataram casos de violência policial, tanto com o 

objetivo de reprimir a execução de seus grafites, como para com outros jovens conhecidos 

seus. Por ser um assunto recorrente nos discursos, será analisado em tópico particular, abaixo. 
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Violência policial 

Por ser uma atividade realizada necessariamente na rua, acreditava-se que esses jovens 

pudessem passar por situações de violência, advindas tanto da população, como dos agentes 

de segurança pública. Isso porque utilizar-se dos muros para a prática do grafite sem 

autorização, ainda configura-se crime e pode gerar reações tanto do proprietário do muro, 

como dos responsáveis pela segurança e controle da população.  

Com o intuito de entender essa hipótese, os jovens responderam à seguinte pergunta: 

‘Você já passou por alguma situação de risco grafitando? Se sim, qual foi a situação?’. 

Como havia se pensado, todos os jovens relataram situações de violência sofridas enquanto 

grafitavam. O que surpreende nos discursos destacados abaixo, é que a maioria das situações 

relatadas envolvem agentes públicos de segurança, sendo possível identificar violência 

advinda de civis em apenas um relato, o do entrevistado 4. Então, a violência parte 

principalmente dos responsáveis por supostamente garantir a segurança da população. 

 
[...] abordagem policial ela é, de certa forma, sempre violenta [...] 
felizmente eu não tive abordagens de alguém pintar minha cara, de (...) 
alguém me bater, disso e aquilo, mas eu acredito que a violência verbal, 
nossa! Diversas vezes [...] eu acho que a situação de risco maior que eu já 
passei foi quase ser preso por tá fazendo grafite num meio público 
(Entrevistado 1). 
 
Já, já fui preso né [...] os policiais assim, eles realmente queriam oprimir a 
gente assim, tava eu e mais um amigo [...] Eles já veio esculachando a 
gente, algemando a gente né, botando a gente na viatura, no camburão da 
viatura (Entrevistado 2). 
 
Bem, teve várias vezes só que, por exemplo, é uma situação de violência só 
que eu causei isso, então eu tava sujeito. [,,,] E.. por populares eu acho que 
nunca, mas por policial, por P2, que é polícia disfarçada, isso aí sempre 
teve [...] as vezes eles bate, as vezes pinta pra depois levar, que pegar 
material [...] sempre conflituosa (Entrevistado 3). 
 
[...] fomos parados pela polícia, teve alguns cara que tentou oprimir a gente 
com revólver e tal [...] Polícia e também até mesmo o povo normais mesmo, 
sem ser policiais [...] Já vi guarda de polícia já, dizendo que ia levar, esses 
trem assim, os perigos naturais da rua (Entrevistado 4). 
 
[...] sempre foi muito de boa meus rolê, sempre... assim, tirando a polícia, o 
único sufoco de rolê que eu tive foi a polícia (Entrevistado 5). 

 
 
 Da fala dos jovens, fica claro o abuso de poder daqueles que fazem a lei ser cumprida. 

Mesmo que os jovens precisassem ser encaminhados à delegacia pra ser registrado o delito e, 
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posteriormente respondessem processo, eles jamais poderiam ter suas dignidades violadas. O 

que foi relatado, no entanto, são casos de opressão, violência física e psicológica. A fala do 

terceiro entrevistado demonstra, mais uma vez, a naturalização da violência, agora da 

violência policial. O entrevistado acredita que, por estar cometendo um crime, coloca-se a 

mercê dos abusos de poder dos policiais. 

Os relatos de violência policial também apareceram em outros momentos das 

entrevistas, como no caso do quinto entrevistado, quando questionado sobre o cotidiano do 

seu bairro. 

 

Tinha um colega meu, que morava na esquina da minha casa, ele morreu 
queimado uns dois meses atrás. Tipo, ele tava envolvido com drogas, tava 
traficando e aí, devido a uma rixa com a polícia, não sei te explicar o quê 
que rolou, queimaram ele, ele e a namorada, a namorada ficou sem as duas 
pernas porque só queimou da perna pra baixo. (Entrevistado 5) 
 
 

 Mais uma vez, voltamos à Braga e Castro (2016), no que diz respeito à relação que se 

faz hoje do jovem pobre ao tráfico de drogas. À luz dos estudos de Ramos e Paiva (2007), os 

autores ainda relatam que a maior parte das notícias que fazem essa relação da juventude com 

o tráfico de drogas, tem como fonte apenas relatos e documentos da Polícia Militar, o que 

favorece que esses abusos fiquem escondidos e que a versão dos jovens nunca seja retratada. 

 As denúncias presentes nos discursos desses jovens refletem o quão banal se tornou a 

vida de pessoas, especialmente jovens, pobres e de periferia. Os policiais chegam aos 

absurdos de pintar os jovens grafiteiros com tinta spray, ameaçá-los com revólver, algemá-los, 

ofendê-los, prendê-los e, ainda, fazer com que outro jovens, envolvidos com a criminalidade, 

paguem por seus crimes com a própria vida.   

 Tendo em vista o que foi proposto sobre as representações sociais e como elas 

influenciam as práticas sociais, podemos relacionar a violência policial ao preconceito com o 

grafite, também presente nos discursos coletados. É a demonstração do processo de 

ancoragem e objetivação, descrito por Moscovici (2003, p. 61). Isso porque, como se viu, as 

representações naturalizadas no pensamento só se legitimam nas ações. Por isso, trataremos 

de outra categoria emergente dos discursos: o preconceito. 

 

Preconceito 

 O preconceito é a forma mais sutil de violência. Mesmo assim, agride sobremaneira a 

vítima que é atingida por ele. É, também, o primeiro passo para a marginalização e 
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criminalização de determinados grupos. É, basicamente, uma representação social negativa de 

algo ou alguém que poderá acarretar outros tipos de violência. 

Neste ponto, é importante trazer à discussão o que diz Amaral Filho (2009) sobre a 

representação de um grupo feita por aqueles que não o integram. Para o autor, essa seria uma 

interpretação generalista desse grupo, passível de subjugação simbólica. Isso quer dizer que 

essa representação servirá como ferramenta de marginalização desse grupo representado. 

Por isso, foi importante questionar esses jovens sobre os preconceitos já sofridos por 

eles. Durante as entrevistas, foi perguntado aos jovens se ‘Você já sofreu algum preconceito 

por grafitar?’. Antes mesmo da pergunta ser feita, já era possível detectar na fala dos 

grafiteiros alguns traços de preconceito que já haviam sofrido. Mesmo que afirmem não se 

incomodar, é preciso refletir sobre os efeitos práticos dessa discriminação.   

 

Eu acho que sofro até hoje. [...] as pessoas falam ‘Ah você faz grafite? 
Então você é pichador!’ É, é, é, que assim, não que eu não me aceite como 
pichador [...] isso é um pouco desvalorizado [...] eu já tentei sobreviver de 
grafite e vi dificuldades principalmente por causa do preconceito [...] A 
questão do preconceito, a gente sofre a todo instante, até mesmo quando, 
acho que a quando a gente era abordado antigamente pela polícia, é a 
mesma coisa de sempre [...] É aquele preconceito que você já é um 
pichador, já é um marginal, já é o cara que não... sabe? [...] Você tá 
gravidando porque você é um vagabundo (Entrevistado 1). 
 
Sim, com certeza. [...] às vezes a pessoa... te olha ali como um marginal 
mesmo, um cara que tá fora da lei [...] Então já rolou muitas vezes de... sei 
lá, eu tá pintando, o povo passa e buzina, e grita pra mim parar, ou mesmo 
ligar pra polícia (Entrevistado 2). 
 
Bem, preconceito sempre tem, né? Das pessoas que olha, fala, às vezes cê tá 
todo sujo de tinta na rua, então algumas pessoas falam, né? (Entrevistado 
3). 
 
Já. Até mesmo dos familiares [...] levei muito preconceito já. [...] 
antigamente eles via mais como arruaça, vandalismo, entendeu? Mas agora 
tá mais tranquilo, mas ainda existe muito preconceito [...] se tá na rua, ta 
sujeito a tudo, né? E preconceito é normal, é do cotidiano. Só por ser, por 
ser meio de quebrada já, já quer desmerecer já, né?[...] também por ser 
negro, né? Pelo cabelo também. (Entrevistado 4). 
 
Já! [...] uma vez rolou uma certa opressão policial [...] outra vez também, 
eu tomei uns tapa porque eu tava pintando [...] o povo que passa na rua 
mesmo, às vezes é um cara que tá alí e não gosta, e quer ficar ligando pra 
polícia (Entrevistado 5). 
 

 

 O julgamento a que esses jovens são submetidos têm como objetivo criminalizar seus 

atos. O que emerge dos discursos é que eles sofrem preconceito das várias esferas da 
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sociedade, desde a família, à população e ainda da polícia. Utilizar-se dos muros para produzir 

suas obras é visto como vandalismo e arruaça pela população, o que faz com que seus 

trabalhos sejam desmerecidos. Além disso, eles afirmam serem confinados a estereótipos 

negativos, como vagabundos e marginais. Afirmam ainda que o não reconhecimento de seus 

trabalhos pela população acarreta outros tipos de violência, dos próprios civis e até mesmo da 

polícia. 

Neste ponto é importante relembrar o processo de ancoragem e objetivação 

(MOSCOVICI, 2003, p. 61). Esses estereótipos negativos, citado pelos jovens em questão, 

são representações sociais ancoradas na mente humana, ou seja, formas de interpretação 

naturalizadas no pensamento.  A violência que emerge dos discursos, é a objetivação dessas 

representações sociais, é o momento em que essas redes de interpretação se materializam nas 

ações dos indivíduos. 

Fica claro, então, que esses jovens são marginalizados primeiramente no imaginário 

social. Esse pré-julgamento acarreta a outros tipos de violência, inclusive a violência física e 

policial, retratadas anteriormente e, ainda, a criminalização dos jovens e de seus trabalhos.  

 

Liberdade de Expressão 

Ainda em busca de subsídios para se compreender o uso do grafite pela juventude 

goianiense, foi feita a seguinte pergunta aos entrevistados: ‘O que o grafite representa pra 

você hoje?’ e, conforme a resposta dada, outras perguntas foram surgindo, como ‘Você vê o 

grafite como um escape de alguma coisa no seu cotidiano?’.  Os discursos apresentaram um 

nível muito alto de concordância, sendo possível, inclusive, encontrar a repetição de palavras 

e expressões nas diferentes falas. De forma geral, o grafite representa pra esses jovens a 

possibilidade de se expressar livremente, uma forma de reconfigurarem não só a realidade dos 

receptores, mas a sua própria. 

 

[...] o grafite é minha forma de lazer, que eu utilizo realmente nos momentos 
que eu tô bem estressado, que eu tô bem chateado com alguma coisa e, eu 
vou pra rua e pinto. (Entrevistado 1). 
 
Liberdade de expressão (Entrevistado 2). 
 
O grafite significa... pelo menos até hoje, significa praticamente metade da 
minha vida. [...] é um escape que ce dá prum adolescente, pruma criança, 
pra ele sair do mundo das drogas, pra ele buscar outros tipos de escape [...] 
o grafite pra mim ele é uma válvula de escape pra tudo (Entrevistado 3). 
 
Pra mim ele significa liberdade de expressão (Entrevistado 4). 
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O grafite (...) é uma forma que eu tenho de me expressar [...]o grafite foi a 
forma que eu encontrei, de me expressar, falar, me comunicar. Saciar minha 
vontade, matar vontades que eu tenho, desejos, realizar sonhos que no 
grafite é tudo possível (Entrevistado 5) 
 
 

 O grafite é, para esses jovens, liberdade de expressão, fuga da realidade, mecanismo 

de lazer. Diferentemente do que é apresentado nas representações negativas sobre esses 

jovens que circulam na sociedade e, consequentemente, nos meios de comunicação, eles não 

querem destruir patrimônios ou fazer arruaça. O que eles querem é ter voz, poder se expressar 

livremente, sem censura. 

 Justamente por não se sentirem representados pela mídia tradicional, como afirmaram 

anteriormente em seus discursos, buscam meios de comunicação alternativos que os permita 

se autorrepresentar, mesmo que precisem, com isso, infringir determinadas regras e leis. Faz 

sentido, neste ponto, retomar ao que foi proposto por Gohn (2000 apud HENRIQUES, 2007), 

quando este diz que visibilidade na mídia e o poder de autorrepresentação se configuram hoje 

o próprio objeto de luta dos movimentos sociais e, não mais, uma ferramenta externa a esses 

grupos, utilizada por eles para atingir seus objetivos. 

 Essa visão também se relaciona ao que foi posto por Beltrão (1980, p.19). Para ele, os 

grupos sociais marginalizados utilizam-se de seus próprios veículos para se opor à ordem 

vigente que os exclui, para transpor as barreiras da censura existente nos meios convencionais 

de comunicação. 

Os entrevistados também foram questionados sobre suas motivações e responderam à 

pergunta: ‘O que te levou a grafitar?’. Houve certa variação nas respostas, o que, de certa 

forma, é natural, visto que a motivação é particular e individual. De forma geral, todos já se 

expressavam de outra forma antes de terem contato com o grafite e encontraram no grafite sua 

forma de expressão.  

 
[...] dentro da pichação eu conheci o grafite (...) e (...) conheci o grafite e 
quis fazer o grafite pelas possibilidades que ele me dava [...] Ah! Então é 
uma forma de eu continuar mexendo com o que eu gosto, que é mexer com 
spray, arte, me expressar, mas livrar um certo (...) sofrimento que eu 
poderia trazer pra minha família, que eu não gostaria de fazer (Entrevista 
1). 
 
[...] como eu já, já era envolvido com (...), com negócio de pichação e tal, 
então (...) eu mei que canalizei isso pro grafite né. (...) A, a vontade que eu 
tinha de picha, eu (...) transformei isso pro grafite né (Entrevistado 2). 
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Sempre gostei da letra, de tá envolvido, então comecei a aprender um pouco 
e comecei a grafitar. Mas sempre foi porque eu gostei mesmo. (Entrevistado 
3). 
 
O que me leva a pintar mesmo é... é a rua, essa ligação do grafiteiro com as 
pessoas que passam no momento, que vê depois... é isso, é tá na rua, tá... tá 
na atividade (Entrevista 4) 
 
[...] eu andava na cidade, via tudo colorido, cada um deixando sua marca, 
cada um conversando com as pessoas do jeito que achava bacana, e... e me 
atraiu aquilo, sabe? Aquele... aquela liberdade de expressão na rua, aquela 
liberdade de você falar o que você pensa, sem nenhuma... sem nenhuma 
censura, sem nada (Entrevistado 5). 
 
 

 Novamente a necessidade de expressão aparece como motivação para a prática do 

grafite. Além disso, demonstram querer estar na rua e ocupá-la, transmitir uma mensagem e, 

por meio dela, estabelecer uma conexão com os receptores, deixando suas marcas. Essas são 

algumas das motivações que emergiram dos discursos dos jovens do grafite de Goiânia. 

 Outro ponto que se destaca nesses discursos é a relação desses jovens com a pichação. 

Os dois primeiros entrevistados relatam aqui que tiveram o primeiro contato com o grafite, na 

pichação, mas esse não é o caso somente deles. Em todas as entrevistas é possível encontrar 

essa relação. Inclusive, emerge de seus discursos uma equiparação do grafite à pichação. Para 

eles, são diferentes formas com o mesmo objetivo, ocupar a cidade e transmitir suas 

mensagens. 

 

Sociabilidade 

 Também foi possível detectar durante as entrevistas que o grafite proporcionou a esses 

jovens certos laços e vínculos feitos exclusivamente por conta dele. Em alguns casos, não foi 

preciso fazer nenhum questionamento, a questão surgia naturalmente durante a fala do 

entrevistado. Como a relação emergiu constantemente, quando necessário o entrevistado era 

questionado da seguinte forma: ‘O grafite é um espaço pra você fazer novos amigos, criar 

laços, vínculos com pessoas?’. 

 Como demonstram os discursos abaixo, a prática do grafite é por si só uma ferramenta 

que possibilita a criação de agrupamentos a partir de características em comum. Neste caso, 

os jovens se unem em função de produzir outros grafites e, até mesmo, discutir e refletir 

juntos sobre suas obras. 

 
Eu acho que eu busco quem tá próximo de mim como inspiração de trampo, 
saca? De poder compartilhar com o cara da minha crew [...] Trocar ideia, 
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se o cara gostou do meu trampo, que... qual que é a dica que ele me dá. 
Então eu acho que pode tá próximo é isso que eu me inspiro [...] pelo menos 
a minha crew, a gente é bem unido... é, de compartilhar (Entrevistado 1).  
 
[...] o grafite ele se tornou esse espaço né, pra mim, desenvolver boas 
relações, pra mim conhecer pessoas, pra conhecer ideias diferente 
(Entrevistado 2). 
 
Tirando as amizades minhas de infância mesmo, que era de escola, pessoal 
do bairro, eu acho que 95% dos meus amigos são grafiteiro, pichador, faz 
alguma coisa relacionado à tinta. [...] eu acho importante falar sobre as 
amizades que se tem no grafite, em todo esse contexto também, porque eu 
não pretendo falar só de grafite, é grafite, bomb, pichação, tag, stencil, 
charpí, tudo, as amizades que você encontra nisso são as melhores do 
mundo, são os cara mais fiel que tem (Entrevistado 3). 
 
Porque o grafite, a maioria até tem o mesmo objetivo, a maioria, né? E sim, 
é um lugar de tranqüilidade sim, por causa que os meus amigos mesmo, a 
maioria são grafiteiros (risos) se não são grafiteiros, são pichador, se não 
são pichador é do hap, se não é do rap é andador de skate, se num é do 
skate, é tudo envolvido, entendeu? Então, uma coisa liga a outra. [...]Então 
a maioria dos meus amigos é assim, tudo faz parte desses movimentos assim. 
(Entrevista 4) 
 
Tipo, eu sempre fui muito... sempre fui muito na minha, nunca fui aquele 
cara saído de tal e tal, tal, aí comecei a pintar, aí conheci uma galera, aí eu 
entrei pra uma crew, aí passou um tempo, aí já tava fechado com outro 
pessoal, e aí foi só unindo, e conhecendo, e conhecendo, e conhecendo, e 
conhecendo e hoje por mais que eu não quisesse, mas chega em algum canto 
e tem alguém que me conhece do trampo, ou me conhece e tal (Entrevistado 
5). 
 
 

 Portanto, o grafite vai de encontro mais uma vez à representação social imposta sobre 

a juventude. Diferentemente do individualismo, apatia e consumismo amplamente associados 

aos jovens contemporâneos (ABRAMO, 1997, p. 31), esse jovens demonstram que a prática 

do grafite é feita em conjunto, e prevê a união de pessoas e ideias em função de um mesmo 

objetivo.  

 É o que possibilita que esses jovens, em um momento de iniciação na vida social, 

sejam inseridos em um grupo que os compreenda e represente. Além disso, essa prática não 

pode ser marcada pela apatia. Esses jovens demonstram ter um senso crítico apurado em 

relação a questões problemáticas da sociedade, como os meios de comunicação e os 

instrumentos de controle do Estado.  A prática do grafite é marcada justamente pela 

transposição das barreiras comunicacionais e de controle, tendo em vista que se apropriam 

dos espaços e propriedades públicas e privadas para criarem seus próprios meios de 

comunicação. 
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Considerações finais 

Conclui-se com essa pesquisa, que os grafites que preenchem as ruas da cidade com 

cor, bem como a juventude goianiense que os produz, são marginalizados pela população. 

Essa marginalização é decorrente da ancoragem de estereótipos negativos que, dentro dos 

discursos, aparece como o preconceito. Essa discriminação os atinge das mais diversas 

formas, inclusive por meio da objetivação, entendida como a violência física, cometida até 

mesmo por agentes públicos que deveriam garanti-los segurança. 

Essa objetivação fica muito clara na fala de cada um dos jovens, sendo essa a categoria 

mais clara nos discursos. A violência com que são tratados pela polícia, pelos civis que os 

entregam para a polícia, e ainda por aqueles que os denominam vagabundos e marginais, não 

os desmotiva. Mesmo tendo passado por todas essas situações, nenhum deles desistiu. 

Escolher pelo grafite é, pois, escolher manter-se em um lugar de luta por liberdade de 

expressão. 

Outra ação que reflete esse preconceito ancorado no imaginário social refere-se às 

obras ainda não receberem a valorização necessária para sua perpetuação. Porém, se a 

sociedade for capaz de mudar a ancoragem do grafite, desvinculando-o de estereótipos 

negativos, é possível que essa realidade de violência e agressão, relatada pelos jovens, se 

transforme e, aos poucos, a população em geral aceitará cada vez mais o grafite como arte e, 

inclusive, como objeto de decoração.  

Foi possível compreender ainda, que esses jovens têm uma visão crítica sobre a mídia 

tradicional, a forma como representa a juventude e, pessoas de diferentes classes sociais. 

Diferente do estereótipo que circula nos meios tradicionais de comunicação e, atinge o 

imaginário social de grande parte da população, esses jovens não podem ser caracterizados 

como apáticos e individualistas. Isso porque suas ações com o grafite e com a pichação, como 

eles próprios afirmaram, demonstram o quanto estão determinados a transpor as barreiras 

comunicacionais impostas a eles. 

 Fica claro, pois, que o grafite é uma ferramenta de comunicação que essa juventude 

encontrou para se autorrepresentar e, ainda, uma forma de conquistarem um direito básico que 

deve ser garantido a qualquer pessoa, visto que faz parte da dignidade humana, a liberdade de 

expressão. Não é a única, como também foi possível inferir dos discursos. Esses jovens já se 

expressavam e em alguns casos ainda se expressam, através de outras ferramentas, como a 

pichação, o rap, o break dance. 

Sobre o processo de produção, chegamos à conclusão de que a visibilidade das obras é 

importante para quem as produz, por isso, são escolhidas ruas que têm maior circulação de 
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pessoas, para que a mensagem emitida tenha um maior número de receptores. Para eles, 

também é importante transmitir mensagens que tire os receptores de suas rotinas, como já 

havia afirmado A. Tavares (2010). 

 Também foi possível comprovar o que já havia sido exposto por J. Tavares (2010), os 

materiais para produção dos grafites são caros e, acabam deixando a atividade inacessível 

para alguns, principalmente aqueles que não têm acesso a empregos formais e, 

consequentemente, ao capital econômico. Mesmo assim, a prática tem se consolidado e 

perpetuado, isso porque tem atingido níveis de aceitação cada vez maiores e, passou a ser 

inclusive remunerado em alguns casos. 

  Do que foi aqui exposto, é possível concluir que o grafite é sim uma ferramenta 

comunicacional de determinados grupos marginalizados da juventude goianiense, pois, como 

foi exposto por Peruzzo (1998) é uma expressão de um contexto de luta desses jovens por 

liberdade de expressão. Possui conteúdo crítico-emancipador que, tem como objetivo mudar a 

realidade dos transeuntes que têm acesso à suas mensagens. É, ainda, realizada pelo povo, 

entendido neste trabalho como o conjunto de classes subalternas, que se opõem às classes 

dominantes. 
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Inclusão social e diversidade: ética e  
direitos humanos na produção publicitária 
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Resumo 
O artigo aborda as possibilidades e oportunidades práticas de inclusão social e diversidade na 
publicidade brasileira contemporânea. Busca-se analisar as formas de representação da diversidade 
cultural brasileira e sua exclusão do mundo do consumo, considerando-se os conceitos de ética e de 
direitos humanos. A denominada publicidade inclusiva tem como característica essencial a inserção de 
segmentos sociais minoritários e vulneráveis ao mundo do consumo, pautando-se por uma postura 
ética, respeitando os direitos humanos e buscando contribuir com a construção da cidadania. A 
inclusão social e simbólica pode ocorrer em dois níveis: por meio das formas de representação 
simbólica e discursiva da publicidade; por meio de diversos recursos da tecnologia assistiva, que 
facilitam e garantem acessibilidade aos conteúdos publicitários. Realiza-se análise interpretativa de 
quatro vídeos publicitários que abordam a questão da deficiência mental/intelectual, mais 
precisamente a Síndrome de Down. Do ponto de vista metodológico, a investigação focará os vídeos 
publicitários desde a perspectiva de uma análise interpretativa de textos culturais. A publicidade é 
entendida aqui como texto cultural. Trata-se de construções textuais importantes, que carregam uma 
série de valores, símbolos e ideologias típicos da sociedade que as produz e as consome. Essa 
concepção metodológica possibilita que os textos culturais sejam utilizados em pesquisas acadêmicas 
sobre produção de sentidos em sua interface com o consumo, a cultura, a ética e os direitos humanos. 
 

Palavras-chave: Publicidade inclusiva; ética; direitos humanos; inclusão social; Síndrome de Down. 

 

 

1. Apresentação 

Observa-se na publicidade brasileira uma linha editorial majoritariamente 

conservadora em termos de valores morais. Os comerciais de TV, por exemplo, costumam 

retratar a família convencional, domesticada, tipicamente de classe média, higienizada 

econômica e socialmente. É o padrão “comercial de margarinas” em que a família nuclear 

branca – pai, mãe e dois filhos – vive em um casa feliz, colorida, harmônica, docilmente 

institucionalizada. A publicidade brasileira, de um modo geral, pauta-se pelos padrões sociais 

e culturais hegemônicos da sociedade ocidental, marcadamente elitista, branca, católica e 

tradicional. Trata-se de uma publicidade asséptica, que cultua o padrão global do “lar doce 

lar”, e costuma ser bastante refratária à diversidade cultural. 

                                                
22 Doutor pela USP, professor do quadro permanente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da 
Faculdade de Informação e Comunicação e do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos 
Humanos, ambos da UFG. E-mail: magno.ufg@gmail.com. 
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Salvo exceções, a publicidade não tem retratado a polifonia de vozes da cultura 

nacional, a diversidade étnica e antropológica do povo latino-americano e a pluralidade de 

ideias e sentimentos do pensamento contra-hegemônico. Nas telas da TV, são negligenciadas 

questões como etnia, raça, classe social, gênero, diversidade cultural e religiosa, orientação 

sexual, etc. Com efeito, grupos minoritários, comunidades LGBT, deficientes físicos ou 

mentais, obesos, idosos, etc., tudo isso tem sido sub-representado na publicidade brasileira.  

 Nessa perspectiva, surgem questionamentos críticos sobre a natureza socialmente 

excludente da publicidade nacional. Em outros termos, indaga-se a respeito da necessidade de 

se retratar com legitimidade e autenticidade outros aspectos e características sociais da 

população brasileira, marcada pela riqueza de sua diversidade cultural e simbólica. Para tanto, 

questiona-se o porquê de a publicidade não abordar também outras formas e manifestações do 

imaginário social brasileiro. Por outro lado, pergunta-se: Por que a publicidade atual não se 

preocupa em se comunicar também com parcelas da população socialmente excluídas? Por 

que ela não busca atingir as pessoas com dificuldades de acesso à informação ou com 

problemas de acessibilidade funcional? Por que excluir segmentos que dependem de 

tecnologias assistivas para acessar informações, inclusive aquelas que se referem ao mercado 

consumidor?  

É nesse contexto que se irrompe a chamada publicidade inclusiva. E é sobre esse tema 

que o presente texto aborda buscando tensionar as formas de representação da diversidade 

cultural brasileira e sua exclusão do mundo do consumo. 

 

2. Inclusão social e tecnologias assistivas: desafios da publicidade inclusiva 

A publicidade inclusiva tem como característica essencial a inserção de segmentos 

sociais minoritários e vulneráveis ao mundo do consumo, pautando-se por uma postura ética, 

respeitando os direitos humanos e buscando contribuir com a construção da cidadania. A 

inclusão social e simbólica pode ocorrer em dois níveis: 1) por meio das formas de 

representação simbólica e discursiva da publicidade; 2) por meio de diversos recursos da 

tecnologia assistiva, que facilitam e garantem acessibilidade aos conteúdos publicitários. 

 

2.1 Publicidade e inclusão social 

  Neste caso, a publicidade inclusiva se constitui por meio de suas formas de 

representação simbólica, contemplando imagens e discursos de setores socialmente excluídos. 

Isso ocorre, por exemplo, quando imagens, temas ou discursividades de pessoas 

marginalizadas e excluídas (deficientes físicos ou mentais, idosos, obesos, comunidades 
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LGBT, mulheres, negros, indígenas, mestiços, imigrantes, nordestinos, operários, 

trabalhadores rurais, refugiados, etc.) passam a ser reportadas positivamente em anúncios 

publicitários. Ou seja, quando os cidadãos relegados à segunda categoria – a ralé ou 

subcidadãos (SOUZA, 2012) – tornam-se sujeitos ou mesmo protagonistas de mensagens 

publicitárias, emergindo à condição de dignidade que caracteriza todo ser humano.  

Rompendo com a tradição conservadora, a marca de roupas espanhola Desigual 

colocou com protagonista a modelo canadense Chantelle Winnie para divulgar a sua nova 

coleção. Portadora de vitiligo, a jovem tem manchas brancas espalhadas pelo corpo e rosto, o 

que tem provocado certo impacto aos olhares convencionais e preconceituosos, que cultivam 

a beleza padrão. A campanha de 2015 teve grande repercussão e conquistou mídia espontânea 

em vários países do mundo ao valorizar a diversidade e ao enaltecer a inclusão social. 

Nessa perspectiva, a publicidade inclusiva resgata a cidadania do sujeito excluído, 

tirando-o das sombras da invisibilidade social. 

Há povos e culturas que institucionalizavam ou ritualizavam a exclusão social com 

base em tradições religiosas fundamentalistas. Os espartanos, por exemplo, eliminavam ou 

desprezavam os homens mais fracos, pois eles não estavam aptos para a formação militar e, 

portanto, não poderiam ser convocados para a guerra. Os hebreus discriminavam os cegos, 

justificando que essa deficiência é consequência do pecado e, por isso mesmo, eram excluídos 

da comunidade. Da mesma forma, os portadores de hanseníase, vulgarmente denominados de 

leprosos, que eram segregados em vales e cavernas. A eles não restava nada a não ser o 

abandono físico e espiritual.   

No entanto, há povos que respeitavam e até veneravam a deficiência física ou mental. 

É o caso dos hindus, que delegavam aos cegos certas funções religiosas, uma vez que eles 

tinham sensibilidade espiritual mais desenvolvida do que as pessoas que enxergavam 

normalmente. Por serem cegos, eles desenvolviam um sexto sentido, para além das 

habilidades sensoriais normais. Na Grécia antiga os cegos eram tidos como profetas. Eles 

tinham a capacidade de vidente, cujos olhos não enxergavam o mundo sensorial, mas 

conseguiam prever fatos que estavam por acontecer no futuro.  Na Roma antiga os cegos eram 

respeitados e podiam tornar-se poetas, músicos, escritores, advogados, dentre outras 

profissões reconhecidas pela sociedade da época. 

A inclusão social é tema oportuno e atitude indispensável para a consolidação de uma 

sociedade mais justa, democrática e pautada pelo respeito aos direitos humanos. É o que 

afirma Ticiana Roriz: 
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A discussão sobre inclusão social é de grande relevância em nossa sociedade, por 
estarmos vivendo em uma época em que o respeito à diversidade e a garantia ao 
direito à participação social de cada pessoa, a despeito de suas características (de 
gênero, étnicas, socioeconômicas, religiosas, físicas e psicológicas), têm 
emergido como uma questão ética, promovendo a reivindicação por uma 
sociedade mais justa e igualitária. Nesse sentido, a temática da inclusão social 
traz, como pressuposto, a ideia de uma sociedade que considera e acolhe a 
diversidade humana, nos diferentes tipos de atividades e nas diversas redes de 
relacionamentos. (RORIZ et. alli, 2005, p. 168).  
 

  Trata-se, como diz as autoras, de uma questão ética, pois pressupõe um conjunto de 

princípios e valores que dão guarida à convivência harmoniosa, ao respeito mútuo, ao 

reconhecimento da dignidade humana, independentemente de suas peculiaridades de classe 

social, etnia, gênero, formação religiosa, aspectos físicos e psicológicos, etc. A inclusão social 

é, assim, condição imprescindível para a garantia de uma sociedade equânime, que acolhe e 

respeita a diversidade humana, desde os diferentes tipos de características individuais e de 

relacionamentos sociais. 

 

2.2 Publicidade e tecnologia assistiva 

  Por outro lado, a publicidade inclusiva pode também ser acessada e apreendida com o 

apoio da tecnologia assistiva. Explicando melhor: há formas e recursos técnicos que garantem 

acessibilidade às pessoas com necessidades especiais de modo que elas consigam apreender o 

conteúdo publicitário. Uma pessoa cega, por exemplo, pode ouvir um anúncio sonoro e ler 

uma mensagem em Braille. Um caso digno de nota é um anúncio da Volkswagen, que usa o 

Braille para se comunicar com as pessoas com deficiência visual em campanha contra o 

câncer de mama.  

Para tornar-se alcançável aos públicos especiais, é necessário que a publicidade esteja 

disponível em formato acessível, de modo a contemplar a população de deficientes visuais. E 

a tecnologia assistiva, que traz importantes contribuições às práticas pedagógicas (GIROTO, 

2012), pode e deve ser usada na publicidade, visando ampliar o mercado consumidor e, 

sobretudo, garantindo seus direitos de cidadania.  

A propósito, o Censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

classifica os quatro tipos de deficiência mais comum da população: visual, auditiva, motora e 

mental/intelectual. Segundo a pesquisa, 23,9% possuíam algum tipo de deficiência. Isso 

representa quase um quarto da população brasileira, isto é, 45,6 milhões de pessoas.  Trata-se, 

portanto, de um grande mercado consumidor, excluído de bens e serviços do País. 
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Na televisão, no cinema, na internet e em outras telas digitais, a publicidade também 

poderia recorrer mais à língua de sinais Libras, visando alcançar o público com deficiência 

auditiva. Isso permitiria alcançá-los efetivamente, possibilitando a necessária inclusão social. 

Lembre-se que a Libras tornou-se a língua oficial dos surdos no Brasil, conforme dispõe a lei 

nº 10.436, de 24 de abril do ano de 2002, regulamentada pelo decreto de nº 5626. 

A tecnologia assistiva possibilita aos deficientes visuais executar diversas tarefas sem 

o auxílio de alguém que enxergue. Assim, dispositivos de voz ajudam um cego a verificar 

horário, aferir a pressão arterial, mediar a temperatura corpórea, manusear os diversos 

recursos do telefone celular, fazer pesquisa em sites de busca, usar o computador para 

trabalho, estudo e entretenimento, enfim, realizar uma série de atividades cotidianas. 

Dispositivos e recursos contribuem, assim, para potencializar a comunicação, garantir mais 

segurança e conforto, controlar o ambiente de trabalho e convivência, desenvolver 

competências e habilidades. O resultado é a conquista de mais independência, mais qualidade 

de vida e mais inclusão social.  

A tecnologia assistiva tem proporcionado a realização de pesquisas inovadoras na área 

da inclusão social, desenvolvendo equipamentos e softwares que favorecem o aumento das 

habilidades funcionais. Assim, possibilita condições efetivas de melhoria da qualidade de 

vida, permitindo que as pessoas sejam mais autônomas, produtivas e realizadas (LAUAND; 

MENDES, 2008). 

 

3. A publicidade como textos culturais 

Faremos, a seguir, a análise interpretativa de quatro vídeos publicitários que abordam 

a questão da deficiência mental/intelectual, mais precisamente a Síndrome de Down. Embora 

tenham objetivos específicos e perspectivas próprias, os VTs permitem uma reflexão 

circunstanciada sobre a publicidade inclusiva contemporânea no Brasil.  

Do ponto de vista metodológico, a investigação focará os vídeos publicitários desde a 

perspectiva de uma análise interpretativa de textos culturais. A publicidade é entendida aqui 

como texto cultural, assim como o são os filmes, as novelas, as músicas, dentre outras 

narrativas midiáticas, independentemente do suporte técnico que os embasam. Trata-se de 

construções textuais importantes, que carregam uma série de valores, símbolos e ideologias 

típicos da sociedade que as produz e as consome. Essa concepção metodológica possibilita 

que os textos culturais sejam utilizados em pesquisas acadêmicas sobre produção de sentidos 

em sua interface com o consumo, a cultura e a cidadania. A propósito, Kozinets (2001) 
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propõe a pesquisa de textos culturais como importante estratégia metodológica no campo de 

estudos sobre cultura e consumo. 

Em face do exposto, a seguir faremos a descrição e a análise interpretativa dos vídeos 

publicitários selecionados. A seleção dos vídeos teve como critério fundamental a temática 

em análise, devendo versar sobre pessoa com deficiência mental/intelectual, mais 

precisamente a Síndrome de Down. 

 

3.1 Vídeo nº 1: Suspense como estratégia narrativa de inclusão social 

 
Figura 1: Bebê com Síndrome de Down é estrela de comercial da Johnson 

 

O filme tem início com imagens em close. Primeiramente, o olho de um bebê é 

mostrado em plano detalhe. Superclose, donde se vê nitidamente os belos olhos e os salientes 

cílios. Ao som do piano, a câmera segue mostrando uma beleza suave: pezinhos, mãozinhas, a 

pele aveludada. Os gestos são leves. O jogo de luzes oscila entre reluzente e apenumbrado, 

revelando pontos luminosos que trespassam os buraquinhos do tricô.  O bebê movimenta-se 

lentamente no tecido felpudo num clima delicado.  

A câmera segue em planos-detalhe. Vê-se novamente a íris clara, entre verde e azul. O 

rostinho do bebê só aparece aos 37 segundos do vídeo de um minuto. Eis que se depara, 

então, com a bela face de um bebê, aparentemente com Síndrome de Down.  As imagens que 

se seguem são do bebê sorrindo, olhos marejados de felicidade. Um sorriso contagiante 

inunda a tela.  

Surge, por fim, o slogan: “Para nós e para todas as mães, todo bebê é um bebê 

Johnson’s”. O filme termina com a assinatura “Johnson – Para as descobertas da vida”. 
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 O filme da Johnson & Johnson foi produzido pela agência DM9 e conseguiu viralizar 

nas redes sociais, tendo sido visualizado por mais de 12 milhões de pessoas. O objetivo da 

campanha foi valorizar a diversidade por meio da inclusão social, haja vista que o anunciante 

nunca havia colocando como protagonista do filme uma criança especial. Desde 1926, a 

empresa sempre trazia a imagem do bebê perfeito do ponto de vista do conceito de beleza 

padrão. 

O clima construído busca cativar o telespectador pela emoção de ver uma criança 

alegre, saudável e muito sorridente. O comercial, produzida por ocasião do Dia das Mães, 

trabalha com a questão do suspense como estratégia narrativa: não se esperava que se tratasse 

de um bebê com Síndrome de Down, revelação que é feita somente no desfecho do vídeo. E a 

surpresa é louvável, pois quebra a expectativa clichê ao mostrar que um “bebê fofo” também 

pode ser portador de uma síndrome, como é o caso apresentado sutilmente na tela da TV. Essa 

estratégia narrativa é válida por valoriza o suspense para a inclusão social de pessoas com 

necessidades especiais, isto é, com a Síndrome de Down. 

 

3.2 Vídeo nº 2: Diversidade e previsibilidade familiar 

 
Figura 2: Campanha busca contemplar a diversidade na publicidade de sabão em pó 

 

O filme começa com a frase: “Omo apresenta”. Em seguida, o slogan: “Bons 

momentos marcam”. As primeiras imagens mostram crianças brincando em áreas abertas, tal 

como quintais e espaços da casa.  

Locução em off: “Isso não é só um comercial, é a sua vida”.  

Imagens rápidas conferem um ritmo veloz às cenas de crianças brincando e curtindo a 

convivência com a família. Vê-se uma criança com traços orientais com roupa molhada e 
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cabelos milhados; uma criança negra brincando de “cavalinho” com uma mulher, talvez sua 

mãe; uma menina deitada na grama brincando com o seu cachorro. Na sequência, a tela de 

divide em três para a inserção de imagens em movimento. São imagens de crianças: uma 

mostra um largo sorriso com o batom vermelho borrado nos lábios e bochechas; outra menina 

se suja com a terra dos vasos de plantas; outra, aparentemente com Síndrome de Down, 

aparece brincando no jardim com os seus pais.   

Locução em off: “Pessoas compartilhando seus momentos. Gente como você, que se 

joga, que se diverte. Porque bons momentos marcam a sua vida e suas roupas”.  

Uma sequência rápida de imagens mostra meninos e meninas se divertindo no parque 

de diversões, dividindo momentos com um cachorro, ou saltando em uma represa. Vê-se um 

menino saltitante no meio de uma poça de lama.  

Segue a locução em off: “Omo multiação resolve de primeira para você aproveitar 

mais e mais”.  

Crianças brincam em uma lavanderia doméstica. Ao fundo, sob a máquina de lavar 

roupas, uma caixa do sabão em pó Omo. Um casal sorridente estende uma camisa alva. Uma 

criança suja de lama brinca, alegremente. Uma mancha de lama borra a cena em um efeito 

videográfico. Duas crianças jogam torta uma na outra. Um menino, aparentemente com 

Síndrome de Down, aparece todo sujo de produtos alimentícios, na mesa de uma cozinha. 

Uma mulher, supostamente sua mãe, beija a criança.  

Locução em off: “Viva, compartilhe e se suje . Omo multiação resolve de primeira, 

porque bons momentos marcam”. 

O vídeo de 30 segundos encerra com a imagem em close dos produtos Omo – sabão 

em pó e sabão líquido. No frame final, a marca Unilever e a hashtag #momentosquemarcam. 

As cenas rápidas buscam retratar pessoas comuns em brincadeiras simples, 

substituindo cenas com atores por imagens reais, recortadas do cotidiano familiar. Com o 

slogan “Se sujar faz bem”, lançado em 2000, o anunciante procurava desde àquela época 

ressaltar a praticidade do sabão em pó que liberalizava as pessoas frente ao ambiente lúdico 

de tintas, papinhas e outras “sujeiras”.  

Neste vídeo, a estratégia é colocar como protagonistas crianças e pais em cenas 

espontâneas e marcantes, mostrando a diversidade étnica e cultural da população brasileira. 

Por isso, há fotos e vídeos de crianças de diversas etnias: negra, oriental, branca, além de 

criança autista e com Síndrome de Down. Neste sentido, o comercial convida as pessoas 

comuns a participarem desses momentos marcantes de alegria. Afinal, a vida não pode 

“passar em branco”. 
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3.2 Vídeo nº 3: Giros no carrossel do preconceito 

 
Figura 3: Campanha questiona: Quem é quem no carrossel do preconceito? 

 

Cena noturna. Lâmpadas acesas e imagens em movimento, suavemente. Trilha sonora, 

embalada pela música “Fake Plastic Trees”, da banda Radiohead, marca a delicadeza dos 

giros em um parque de diversões. Dois garotos brincam em um carrossel. Um deles tem 

Síndrome de Down. Os dois sorriem enquanto os cavalinhos sobem e descem em movimentos 

simétricos. Lettering: 

- Carlinhos vai à escola todos os dias. O amigo dele, não. 

O giro do carrossel continua. E as crianças se entreolham em sorrisos. Lettering: 

- Carlinhos faz natação todos os dias. O amigo dele, não.  

Enquanto os cavalos oscilam para cima e para baixo, lentamente, a paisagem ao fundo 

parece girar. Pontos luminosos giram em uma cena em preto e branco. Lettering: 

- Carlinhos tem aulas de piano. O amigo dele, não. 

As crianças batem os braços como se estivessem voando. A sensação é de liberdade. 

Lettering: 

- Ei, este é o Carlinhos.  

E a câmera foca na criança com Síndrome de Down. A cena surpreende, pois a 

narrativa construída levaria a crer que o Carlinhos fosse a outra criança, que não tem a 

síndrome. Em seguida, o close recai sobre a outra criança. Lettering: 

- E este é o amigo dele. Ele é um menino de rua.  

Plano detalhe mostra as humildes sandálias do menino. A estratégia narrativa busca 

inverter a expectativa acerca de quem – de fato - seria o Carlinhos. Lettering: 
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- Milhares de crianças no Brasil precisam da sua ajuda. Os portadores da Síndrome de 

Down só precisam do seu respeito. 

Em fundo preto, as palavras ganham destaque. E desvelam o preconceito que teríamos 

ao não reconhecer nas crianças portadoras da síndrome como também capazes de desenvolver 

habilidades e competências importantes. O vídeo de 2’05” encerra com a seguinte frase: 

- DOWN. A pior síndrome é a do preconceito. 

 O comercial, que foi ao ar na televisão brasileira em 1998, foi produzida pela agência 

DM9DDB por ocasião do Dia Internacional da Síndrome de Down. A campanha, 

encomendada pela Fundação Síndrome de Down, teve por objetivo conscientizar as pessoas 

sobre os malefícios do preconceito contra essa deficiência.  

 A estratégia narrativa do comercial opera-se na reversão de expectativas: olhares 

preconceituosos esperavam que a criança habilidosa, que realizava inúmeras atividades, fosse 

aquela que não tem a Síndrome de Down. Mas, em uma guinada nas expectativas, identifica-

se que, na verdade, a criança esperta, que frequentava vários cursos, era justamente Carlinhos, 

a criança especial. O seu amigo, que não tem a síndrome, não podia usufruir de intensa rotina 

porque era uma criança de rua. O giro do carrossel é, na verdade, o giro de expectativas em 

relação aos olhares do preconceito. Esta, sim, a pior síndrome, como conclui a peça 

publicitária. 

3.4 Vídeo nº 4: Paraíso artificial e olhar assistencial 

 
Figura 4: Comercial da Bepantol retrata crianças especiais em proposta assistencial 

 

Com a assinatura “Bepantol Baby”, o comercial mostra várias crianças com Síndrome 

de Down em uma unidade de educação infantil. O cenário é multicolorido. Locução em off: 
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- Bepantol Baby apresenta. Gostar de cuidar é algo que nasce com a gente. Bepantol 

Baby sempre valorizou isso. 

Cena de uma criança portadora da Síndrome de Down brincando com uma boneca. 

Com delicadeza, simula uma higienização na boneca, coloca a fralda e, em seguida, a 

roupinha. Close no rosto da criança, que sorri para o seu “bebê”. Uma mulher aparece 

cuidando de outra criança. Sentada em uma poltrona, segurando uma criança no colo, aparece 

uma senhora – Alice Kuerten, mãe do tenista Guga. Ela diz: 

- Agora, junto com o Instituto Guga Kuerten, queremos ir além. Comprando Bepantol 

Baby você destina um real a projetos que cuidam de bebê e a crianças com deficiência.  

No espaço da escola, aparece um homem segurando uma criança com Síndrome de 

Down. Em primeiro plano, corações de papel multicoloridos. Várias crianças aparecem 

brincando, harmoniosamente. Uma delas movimenta-se com apoio de muletas. O cenário 

transparece paz e serenidade. Uma mulher com um bebê no colo. Ao lado, outra criança 

acaricia o bebê. Luzes deixam o ambiente translúcido. Lettering estilizado: 

- Ao comprar Bepantol Baby você destina R$ 1 ao Instituto Guga Kuerten. 

Ato contínuo, a criança beija a boneca e vira-se para o lado, contente. Na cena 

seguinte, Alice Kuerten a beija. Locução com a voz da mãe do Guga: 

- Cuidando do seu bebê, você faz a diferença. Bepantol Baby, a evolução do anti-

assaduras, ajudando na evolução de milhares de crianças. Se é Bayer, é bom.  

O filme de 30 segundos encerra-se com imagem do produto em primeiro plano. Em 

segundo plano, crianças e cuidadoras no espaço da escola. Por fim, fecha-se o filme com a 

marca e o slogan da Bayer, além do número do telefone do SAC da empresa. 

O comercial, produzido pela Spray Filmes, celebra uma parceria entre a marca 

Bepantol Bab, creme anti-assaduras da Bayer, e o Instituto Guga Kuerten. Como anunciado, a 

cada produto vendido, R$ 1,00 será destinado ao instituto para viabilizar o apoio a projetos 

sociais envolvendo crianças com Síndrome de Down. A marca se comprometeu a repassar 

pelo menos R$ 1,5 milhão, até dezembro de 2017, visando beneficiar mais de um milhão de 

crianças com essa síndrome.   

A campanha invoca o caráter caridoso ou filantrópico da população brasileira em 

busca de apoio para a promoção anunciada. Busca-se, assim, a mobilização dos consumidores 

em prol de uma causa assistencialista. 

O ambiente etéreo, onde reina o espírito da caridade e da bondade, remete a uma 

creche celestial em que as crianças se assemelham a anjos. O cenário demasiadamente 

harmonioso, no entanto, parece um tanto quanto artificial e distante da realidade brasileira. 
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Isso provoca uma ruptura com as expectativas de pais e responsáveis por crianças com 

deficiência, gerando certa crise de representatividade. 

  

4. Ética, direitos humanos e publicidade inclusiva 

Segundo Adolfo Sánchez Vázquez (2004), ética é o conjunto de princípios e valores 

que devem ser seguidos para que se estabeleça um comportamento moral exemplar. A ética 

não cria a moral, mas se debruça sobre ela, procurando definir princípios gerais que orientam 

o modo de ser e de agir em comunidade.  

 

A ética depara com uma experiência histórico-social no terreno da moral, ou 
seja, com uma série de práticas morais já em vigor e, partindo delas, procura 
determinar a essência da moral, sua origem, as condições objetivas e subjetivas 
do ato moral, as fontes de avaliação moral, a natureza e a função dos juízos 
morais, os critérios de justificação destes juízos e o princípio que rege a 
mudança e a sucessão de diferentes sistemas morais (VÁZQUEZ, 2004, p. 22). 
 

Em face da moralidade existente e vigente, a ética questiona teoricamente os valores e 

práticas visando orientar as formas de conduta humana sobre o que se deve fazer em 

sociedade, conciliando responsabilidade e liberdade, equilibrando as esferas do ser, do querer, 

do poder e do fazer. Neste sentido, podemos afirmar que a ética é sempre reflexiva, crítica, 

teórica e questionadora dos valores morais, pois ela estabelece juízo de valores, qualificando-

os sobre o prisma do bem e do mal, do justo e do injusto, do correto e do incorreto. 

 Para Vázquez, a ética é a teoria ou a ciência do comportamento moral dos homens em 

sociedade. Como ciência, a ética parte de certos tipos de fatos visando descobrir-lhes os 

princípios gerais. Ela aspira à racionalidade, à objetividade e à metodologia. Em suma, a ética 

é a ciência dos princípios; a moral é objeto de estudo da ética. 

Tanto o Código de Ética dos Profissionais da Propaganda quanto o Código de 

Autorregulamentação Publicitária preconizam o respeito à dignidade da pessoa humana e 

respeito à diversidade cultural brasileira. Ademais, os códigos refutam toda e qualquer forma 

de discriminação social, devendo a publicidade pautar-se, fundamentalmente, pelos princípios 

da honestidade e da verdade. Sendo assim, cabe à publicidade tecer-se pela produção e 

divulgação de valores que imprimam postura ética, enalteçam a dignidade dos seres humanos 

e respeitem os direitos humanos. Isso implica em evitar formas e conteúdos discriminatórios 

que, a partir de clichês, estereótipos e negligências discursivas, cristalizem o preconceito e a 

justifiquem a exclusão e a segregação social. 
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 Ao focar a Síndrome de Down de maneira positiva, buscando quebrar 

preconceitos, os comerciais adotam uma postura ética, favorecendo a abertura à diversidade e 

à inclusão social. Estima-se que a cada minuto nascem 18 bebês ou quase 10 milhões de 

crianças com Síndrome de Down no mundo. Down, caracterizada pela presença de um 

terceiro cromossomo 21 no DNA, é a de maior incidência na área das síndromes genéticas, é 

o que tem a maior incidência: 91% dos casos. No Brasil, calcula-se que haja pelo menos 300 

mil portadores. Sobre práticas pedagógicas e políticas públicas, é importante destacar: 
 

As diversas práticas de inclusão da pessoa com Síndrome de Down têm 
demonstrado que elas: 1. estimulam o desenvolvimento de habilidades na 
convivência com as diferenças; 2. oportunizam interação entre alunos – 
aprendizagem colaborativa; 3. favorecem aspectos do desenvolvimento geral e 
aprimoramento da linguagem; 4. devem ser pautada no atendimento às 
necessidades educacionais específicas, sem abandonar os princípios básicos da 
educação propostos aos demais alunos; 5. preveem um trabalho voltado para 
potencialidades; 6. requerem, em algumas situações, um processo de adaptação 
curricular. Diante disso, para que a inclusão se efetive entende-se que é 
necessária a elaboração de políticas públicas educacionais que prevejam a 
formação continuada dos professores do ensino regular, de modo que os permita 
conhecer as potencialidades e necessidades seus alunos e os possibilite 
ressignificar suas intervenções, maximizando seus efeitos. Além disso, as 
políticas públicas devem prever a efetiva operacionalização de um suporte 
pedagógico ao trabalho de inclusão desenvolvido pela escola regular. (CASTRO, 
2009, p.308) 
 

 É preciso, pois, adotar políticas públicas efetivas que possam contribuir para integrar e 

incluir socialmente as pessoas com Síndrome de Down, sem o que não se alcançará a tão 

almejada construção da cidadania e do consumo democrático.  

Com base em Barnes (1992), Maria Faria e Letícia Casotti (2014) sintetizam os 

principais estereótipos envolvendo pessoas com deficiências. 

 
São dez os estereótipos midiáticos mais recorrentes para as pessoas com 
deficiências, principalmente nos filmes produzidos pela indústria 
cinematográfica: (1) pessoas merecedoras de pena; (2) objetos da violência dos 
outros; (3) indivíduos malévolos, cruéis ou criminosos; (4) elementos potencia-
lizadores de uma atmosfera de miséria ou de degradação nos cenários pelos quais 
transitam os demais personagens; (5) superaleijados; (6) alvos do ridículo; (7) 
pessoas com deficiência como seu único e próprio inimigo; (8) fardos para seus 
familiares; (9) aberrações sexuais; e (10) indivíduos incapazes de participar da 
vida em comunidade.  (BARNES, 1992, apud FARIA e CASOTTI, 2014, p. 389). 
 

 Como se vê, as pessoas com deficiências são retratadas como inferiores, como seres 

repugnantes, grotescos, inválidos, incapazes, incompetentes, ineficientes, indignas da 

convivência social. Por isso mesmo, a representação dos deficientes na indústria midiática é 
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extremamente negativa e pejorativa, de modo a tratá-los como subcidadãos, párias da 

natureza, aberrações da humanidade.  

Essa representação social e simbólica afronta gravemente os direitos humanos. Vale 

ressaltar que os direitos humanos transitam por todos os segmentos sociais, alcançando todos 

os partícipes da sociedade. São direitos transfronteiras, que ultrapassam limites de 

nacionalidade e de Estados. Estejam os indivíduos onde quer que estejam, todos merecem ser 

tratados com dignidade e devem ser protegidos em seu direito à vida. 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. 

Em suma, podemos definir direitos humanos como direitos fundamentais emanados do 

princípio à vida digna para toda e qualquer pessoa humana, sem preconceito, discriminação 

ou intolerância, e independentemente de sua classe social, de sua etnia, de seu gênero, de seu 

nível de escolaridade, de sua religião, de sua nacionalidade, de sua orientação política, de seu 

posicionamento político-ideológico (CARVALHO, 2004). Na publicidade contemporânea, 

podemos constatar a violência racionalista em discursos ideológicos subjacentes. Discursos 

que reforçam a discriminação racial, social, religiosa, política ou cultural. Mensagens ou falta 

de mensagens que, por meio da fala ou do silenciamento, do ato ou do lapso, acabam 

produzindo discursos simbolicamente carregados de preconceito. Em consequência, atentam 

contra a ética, os direitos humanos e contra os espaços de construção da cidadania. 

Não obstante a importante contribuição à cidadania, às vezes a publicidade 

contemporânea desvirtua o seu papel social e acaba afrontando a ética e desrespeitando os 

direitos humanos. Isso ocorre de diferentes formas, de maneira manifesta ou latente. Isso pode 

ocorrer, por exemplo, por meio do descaso às ou negligência em relação às diversidades 

culturais – quando despreza valores culturais diversos, tradições étnica regionais, qualidades 

estéticas populares, etc. Os vídeos analisados revelam, no entanto, um esforço de quebrar essa 

negligência histórica da publicidade em relação à diversidade humana, buscando retratar as 

pessoas com Síndrome de Down. Isso contribui para iniciar uma árdua caminhada em direção 

ao respeito aos direitos humanos, à adoção permanente de postura ética e de construção 

gradual de uma cultura da tolerância e da convivência sem discriminação e preconceito. E a 

publicidade inclusiva sinaliza o rumo a seguir. 
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Notícias de violência e limitações da mobilidade urbana das mulheres 
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Universidade Federal do Tocantins, Palmas, Tocantins 

 
 

Resumo: Direito à cidade é um direito coletivo que deveria garantir que as pessoas possam usufruir 
de maneira democrática e digna do espaço urbano. Aproveitar o que a cidade oferece faz parte das 
inúmeras vivências possíveis, legitimadas pela ideia de que a cidade também faz parte do exercício da 
cidadania e garantia plena do acesso aos direitos humanos. As relações de poder e controle comuns do 
espaço privado se reproduzem no espaço público. A cidade, em vez de representar a autonomia da 
mulher, ser o lugar da liberdade, acaba se tornando mais uma forma de opressão de gênero. A vivência 
da mulher no espaço urbano é diferenciada e mais precária do que a do homem. A situação de 
vulnerabilidade a que as mulheres são submetidas pelos episódios de violência as inibem de usufruir 
dos espaços de forma mais efetiva. Limitando-se a usá-los durante o dia, ou em grupos, ou em 
companhia de um homem para garantir segurança. Um dos maiores motivos pelos quais as mulheres 
evitam estar nos centros urbanos, principalmente desacompanhadas e em determinados horários, é o 
medo da violência, dos assaltos e principalmente da violência sexual. Ao não frequentar determinados 
locais, ou não andar sozinhas à noite por medo, as mulheres tem o seu direito de ir e vir violado. A 
partir de uma análise a narrativa jornalística, o artigo analisa as questões de acesso aos espaços 
urbanos e mobilidade urbana de mulheres e verifica de que forma o consumo da violência reproduzido 
nos meios de comunicação pode de alguma inibir ou limitar esse acesso. 

Palavras-chave: Mídia; Gênero; Violência de gênero; Mobilidade urbana. 

 

O uso do espaço público e a questão da violência de gênero  

A violência contra a mulher – esteja ela na forma de um abuso físico, emocional, 

digital, financeiro, sexual ou simbólico – tem como base uma sociedade cujos preceitos 

patriarcais e misóginos naturalizam (quando não incentivam) essa violência. As mulheres são, 

desde a infância, expostas a uma desigualdade e hierarquia entre os gêneros que a 

subalternizam em relação aos homens. Isso domina tanto o espaço privado quanto o público. 

Os padrões de comportamento feminino e masculino transmitidos nas famílias brasileiras 

reproduzem e perpetuam, por exemplo, a ideia da mulher sexualmente recatada à procura de 
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um parceiro para o casamento e do homem agressivo e viril o que contrapõe diretamente com 

a ideia de liberdade sexual tão preconizada pelos movimentos feministas. 

As mulheres têm seus direitos humanos violados constantemente pelos diversos tipos 

de violências sofridas. A violência emocional está sempre atrelada a outro tipo de violência. O 

enaltecimento da figura masculina pela sociedade é um dos principais fatores da violência de 

gênero. Saffioti (1999) elucida que a mulher, na maioria das vezes, perde em uma discussão 

que culmina na violência física, pois no que tange a força são mais frágeis.  

Para Almeida (2007), a violência doméstica acontece no espaço privado, ou seja, a 

mulher é agredida dentro de casa. Já a violência contra a mulher é direcionada a este gênero e 

pode ocorrer em diversos espaços (público ou privado) e de diversas formas, podendo ser 

física, psicológica, sexual e patrimonial.  

Soieht (2009) faz uma reflexão das formas de violência entre os gêneros, em que a 

mulher é a mais prejudicada. Dentre as muitas formas de violência, a autora destaca a 

violência simbólica. A autora analisa em seu artigo vários casos de processos criminais de 

violência contra a mulher, e em muitos deles, os agressores justificavam o homicídio pela 

“legítima defesa da honra” quando suspeitavam de adultério. A autora refere-se à relevância 

dos jornais da seguinte forma: Quanto aos jornais, revelam-se imprescindíveis a fim de avaliar 

como tais conflitos eram noticiados. Possibilitam analisar o discurso utilizado segundo 

valores que deveriam disseminar-se por toda a sociedade, iluminando os comportamentos 

desejáveis aos homens e mulheres. (SOIHET, 2009, p. 160). 

No caso da violência de gênero no espaço público, pode-se dizer que as mulheres 

também são mais vulneráveis em relação aos homens. O direito à cidade é um direito coletivo 

que deveria garantir que as pessoas possam usufruir de maneira democrática e digna do 

espaço urbano. Aproveitar o que a cidade oferece, como parques, praças e até mesmo usar do 

transporte público faz parte das inúmeras vivências possíveis, legitimadas pela ideia de que a 

cidade também faz parte do exercício da cidadania e garantia plena do acesso aos direitos 

humanos. O espaço urbano deveria ser uma forma de agregar e receber todas as cidadãs e 

todos os cidadãos, independentemente da idade, sexo, orientação sexual, raça, deficiências 

físicas ou restrições, porém não é isso o que acontece cotidianamente.  

Em relação a utilização do espaço urbano, fica visível a exclusão de determinados 

grupos sociais da sua utilização plena. Da mesma forma que pessoas de baixa renda e outros 

grupos sociais marginalizados não tem sua parcela do direito a cidade reconhecida, como 

pessoas com deficiências, homossexuais ou transexuais, as mulheres também sofrem 

limitação para uso do espaço público urbano.  
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As relações de poder e controle comuns do espaço privado se reproduzem no espaço 

público. A cidade, em vez de representar a autonomia da mulher, ser o lugar da liberdade 

como é para os homens, acaba se tornando mais uma forma de opressão de gênero. A vivência 

da mulher no espaço urbano é diferenciada e mais precária do que a do homem. A situação de 

vulnerabilidade a que as mulheres são submetidas pelos episódios de violência as inibem de 

usufruir dos espaços de forma mais efetiva. Limitando-se a usá-los durante o dia, ou em 

grupos, ou em companhia de um homem para garantir segurança.  

Um dos maiores motivos pelos quais as mulheres evitam estar nos centros urbanos, 

principalmente desacompanhadas e em determinados horários, é o medo da violência, dos 

assaltos e principalmente da violência sexual. Ao não frequentar determinados locais, ou não 

andar sozinhas à noite por medo, as mulheres tem o seu direito de ir e vir violado. O 

investimento em políticas públicas para igualdade de gênero é fundamental, inclusive quando 

falamos de uso do espaço público.  

O papel da mídia e sua relação com as mulheres 

A forma como a mídia hegemônica ou a chamada grande mídia retrata as mulheres de 

forma geral e mais especificamente a violência contra as mulheres mostra-se incompleta e 

tendenciosa, dando o enfoque factual e sensacionalista em muitas situações. Assim 

movimentos sociais de modo geral recebem pouco espaço nos meios de comunicação, os 

movimentos organizados por mulheres recebem o mesmo tratamento da mídia. São 

simplesmente ignoradas (noticiando de forma rasa ou superficial fatos que remetam a alguma 

visibilidade da mulher), criminalizadas (como no caso da repercussão negativa sobre 

movimentos feministas) ou ridicularizadas sobre pretextos humorísticos, inclusive sobre a sua 

condição em relação ao papeis de gênero a que são submetidas (MORENO, 2014).  

Nos meios de comunicação as mulheres também são atingidas por uma abordagem 

arbitrária, e são invisibilizadas, ou representadas de forma incompleta e tendenciosa. Sob esta 

perspectiva mulheres raramente tem lugar de destaque na mídia e mulheres quando o tem é 

por alguma posição que se refere a beleza e sua condição na vida doméstica, ou a violência no 

caso do jornalismo sensacionalista.  

Os meios de comunicação atuam como dispositivos de seleção, atuando na 

invisibilização de atores e falas, e chancelando ou legitimando outros.  É reconhecida a 

importância dos meios de comunicação de massa, na produção das representações de mundo 

que vivenciamos. Embora não sejam os únicos a nos fornecer essas representações, a 

visibilidade nos meios são “fonte e índice de capital político” (BIROLI e MIGUEL, 2011). 
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A partir da afirmação de que existe uma dupla correlação entre a visibilidade da mídia 

e as hierarquias da política, evidenciam a hierarquia de gênero legitimadas pela mídia. Para os 

autores a atuação política está bastante centrada na ideia de poder decisório e as mulheres 

estão menos presentes do que os homens nos espaços de tomada de decisão: elas possuem 

menos autoridade e exercem menos poder político. E a mídia, contribui na reprodução das 

desigualdades, quando noticia determinados posicionamentos em detrimento de outros.  

Um bom exemplo a ser observado, refere-se a representação política das mulheres na 

mídia.  
 
As formas de representação do campo político na mídia tem como um de 
seus elementos significantes uma representação sobre a atuação política de 
mulheres e sobre as relações de gênero que tende a reforçar as posições e 
estereótipos vigentes, confirmando e contribuindo para a manutenção da 
sub-representação e marginalização das mulheres (BIROLI E MIGUEL, 
2011, p. 15). 
 

Assistimos à perpetuação de um modelo midiático de representação das mulheres, 

onde ainda prevalecem as características construídas como femininas, tais como amorosidade, 

afetividade, fragilidade e que evidenciam o caráter reprodutor de desigualdades de gênero.  

Diversos acontecimentos ocorrem tempo todo no mundo, e todas seriam 

potencialmente notícias. Mas só o são quando alguém que fornece notícia, o jornalista, as 

relata. A estrutura de seleção é afetada pela própria organização e regularidade da produção 

de notícia dos jornais. Essa organização direciona para certas categorias de itens, a partir dos 

quais ocorre a seleção do jornalista do que pode ser interesse do leitor. O sentido do valor-

notícia para o jornalista começa a estruturar o processo de escolha. 
 
Os media não relatam simplesmente e de uma forma transparente 
acontecimentos que são por si só ‘naturalmente’ noticiáveis. As notícias são 
o produto final de um processo complexo que se inicia numa escolha e 
seleção sistemática de acontecimentos e tópicos de acordo com um conjunto 
de categorias socialmente construídas (HALL, 1999, p.224). 
 

A partir disso, podemos compreender os efeitos gerados na opinião pública pelos 

modos como as notícias são narradas pelos veículos de comunicação informativos a respeito 

de um determinado tema, em um dado tempo e em uma dada sociedade. É importante ter em 

vista que a veiculação de qualquer notícia é precedida por uma série de etapas classificadas no 

campo jornalístico como rotinas produtivas. A fim de que um fato seja publicizado sob a 

forma de notícia, avalia-se se este contém valores-notícia o suficiente para atender aos 

critérios de noticiabilidade (FONTES, 2014). 
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Notícias de violência sexual em Palmas 

A diferenciação social entre os gêneros faz com que as mulheres sejam tratadas como 

propriedades pelos homens. Além disso, a repressão aos desejos sexuais da mulher faz com 

que sua recusa de participar de um dado ato sexual seja culturalmente interpretada como parte 

de seu ritual de sedução: o “não” da mulher seria um “sim” velado pelos bons costumes, e 

bastaria uma insistência por parte do homem para que ela cedesse aos desejos dele. Essa 

naturalização, respectivamente, da passividade feminina e da agressividade masculina, acaba 

por tornar as diferenças entre o ato sexual consentido e a violência sexual difusas para a 

população. 

Em uma busca rápida na internet se digitarmos a palavra “estupro” logo identificam-se 

inúmeras reportagens e notícias sobre o tema. Esse tipo de violência é manchete nos meios 

noticiosos de várias cidades e estados do país, envolvendo mulheres de todas as idades e 

classes sociais. Mesmo assim, o que é noticiado pode ser bem menos do que o que ocorre de 

fato, tendo em vista que nem todos os casos passam pelos critérios de noticiabilidade e nem 

todos casos são denunciados. 

É importante discutir de que forma as mulheres se movem no âmbito da cidade, que 

características e fatores impactam neste deslocamento, se usam transporte público ou não, 

qual a motivação do seu deslocamento (trabalho, lazer) e de que forma as políticas públicas 

ligadas à questão de gênero atuam para garantir as necessidades das mulheres, tendo em vista 

que as mudanças ou evoluções das cidades tem influência e influenciam a parcela feminina da 

população.  

Em uma pesquisa realizada na cidade São Paulo, Svab (2016) destacou três variáveis 

que mais impactam nos padrões de mobilidade das mulheres: grau de instrução, presença de 

crianças entre cinco e nove anos na família e renda familiar. A pesquisa mostrou também que 

as mulheres percorrem distâncias menores do que a dos homens, o que pode indicar maior 

acesso deles à cidade. 

Na cidade de Palmas capital do estado do Tocantins, é possível observar um padrão 

parecido já que as características de trabalho e de condições das mulheres são idênticas. Nos 

interessa perceber se o acesso à cidade e seus espaços públicos e a mobilidade limitada das 

mulheres, se relaciona com episódios de violência de gênero. Para isso, no presente artigo 

serão analisados dois casos de estupros, noticiados pela mídia do estado.   

Um ocorreu em 2015 num bairro afastado do centro da cidade e outro em 2016, na 

praça principal e central do munícipio. Foram escolhidas matérias jornalísticas divulgadas 
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desde o dia dos crimes até uma semana depois, nos sites de maior audiência na cidade de 

Palmas que são o portal G1 Tocantins, Jornal do Tocantins, T1 Notícias. 

O objetivo é analisar como foram retratados esses casos de violência contra mulheres e 

quais narrativas foram utilizadas para manter a atenção do leitor. O primeiro caso aconteceu 

em 12 de junho de 2015. Uma mulher de 40 anos chamada Irene Barroso Costa foi estuprada 

e morta, ao descer de um ônibus na Avenida Theotônio Segurado e seguir para o bairro 

Jardim Aureny III.  O referido bairro é distante do centro da cidade, considerado um bairro 

periférico onde residem pessoas que possuem menor condições financeiras. Essa é uma 

característica importante para a análise tendo em vista que a exclusão social é geradora de 

violência, e indivíduos em situações vulneráveis se tornam presas fáceis de serem 

protagonistas de episódios com essas características. 

No mesmo dia, ou seja dia 12 de junho o site do Jornal do Tocantins divulgou a 

matéria intitulada “Policia divulga retrato falado do suspeito de matar mulher a facadas”25.. 

No texto é dada a informação sobre o caso, contando que a mulher desceu do ônibus e teve 

que atravessar um matagal onde teria acontecido o estupro. Na matéria é usada muitas vezes a 

noção de suposição sobre a veracidade dos fatos, atribuindo as testemunhas que no caso eram 

as fontes, a noção de verdade do fato. Até o dia 19 de junho nada mais foi publicado neste site 

sobre o crime. 

No dia 13 de junho o site T1 Notícias publica a seguinte matéria “ Mulher é estuprada 

e morta a facadas na Theotônio; polícia faz retrato falado” 26 . Nesta matéria a jornalista ora 

afirma que houve estupro ora supõe que tenha havido, baseada também nas testemunhas como 

fontes. Dá uma informação que não aparece na mateira do outro veículo, que é o fato de ser 

casada e deixar filhos.  

No mesmo dia, o site G1 Tocantins também deu a notícia deste crime com o seguinte 

título: “Mulher é estuprada e morta a facadas em construção abandonada no TO”27. Nesta 

matéria além de relatar o crime, e indicar algumas ações da polícia, o marido da vítima 

também foi ouvido e a sua fala transcrita. Segundo ele ainda encontrou a sua mulher com vida 

                                                
25 “Policia divulga retrato falado do suspeito de matar mulher a facadas” 
http://www.jornaldotocantins.com.br/editorias/estado/policia-divulga-retrato-falado-do-suspeito-de-mata-
mulher-a-facadas-1.874281 Acesso em: 01 fev. 2017 
26 “ Mulher é estuprada e morta a facadas na Theotônio; polícia faz retrato falado” Disponível em 
https://www.t1noticias.com.br/plantao-de-policia/mulher-e-estuprada-e-morta-a-facadas-na-theotonio;-policia-
faz-retrato-falado/67212/ Acesso em: 30 jan. 2017. 
27 “Mulher é estuprada e morta a facadas em construção abandonada no TO” Disponível em 
http://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2015/06/mulher-e-estuprada-e-morta-facadas-em-construcao-
abandonada-no.html Acesso em: 30 jan. 2017 



XI Seminário de Mídia e Cidadania – IX Seminário de Mídia e Cultura 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

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

 76 

e no caminho do hospital ela veio a falecer. Também foi informada a profissão da vítima, 

auxiliar de serviços gerais e a reportagem indica ela estava retornando do seu trabalho. 

No dia 20 de junho o site T1 Notícias publicou a notícia sobre um manifesto realizado 

por moradores do bairro Aureny III, denunciando a situação de vulnerabilidade e violência no 

local, por ocasião do estupro. O caso da mulher é citado na reportagem intitulada “Em 

protesto no Aureny III, moradores pedem segurança e fim da violência”28. 

O segundo caso ocorreu em 1 de junho de 2016. Uma mulher foi sequestrada na região 

central de Palmas e estuprada logo depois. O local onde ocorreu o sequestro é de muita 

circulação pois é na praça onde concentram-se boa parte dos prédios administrativos do 

governo estadual, a Praça dos Girassóis.  

Já no mesmo dia o portal G1 Notícias divulgou “Mulher é sequestrada e estuprada 

após sair do trabalho em Palmas”29.  Neste caso, seguindo os preceitos éticos do jornalismo e 

para não expor e vulnerabilizar ainda mais a vítima, a reportagem não divulgou o nome da 

mulher, apenas a caracteriza a situação em que o fato aconteceu. 

Um protesto organizado por coletivos de mulheres é organizado em Palmas no dia 02 

de junho de 2016, e foi divulgado pelo site G1 Tocantins30 e no dia  03 de junho o portal G1 

Tocantins divulga a prisão do suspeito do crime “PM apreende suspeito de estuprar 

funcionária pública em Palmas”31. O nome da mulher permanece em sigilo, sendo que 

referem-se a ela apenas como “funcionária pública”. A matéria relata a forma como o suspeito 

foi encontrado e que ele era menor de idade.  

O portal T1 Noticias divulgou uma notícia no dia 01 de junho “ Servidora sofre assalto 

na Praça e é estuprada: vice pede reação da SSP”32  e outra no dia 02 de junho “Vítima de 

estupro em Palmas revela detalhes à polícia; mulheres fazem protesto”33. Nas duas 

reportagens deste portal de notícias é possível perceber um posicionamento mais incisivo e 
                                                
28 Em protesto no Aureny III, moradores pedem segurança e fim da violência” Disponível em 
https://www.t1noticias.com.br/cidades/em-protesto-no-aureny-iii-moradores-pedem-seguranca-e-fim-da-
violencia/67433/ Acesso em: 30 jan. 2017 
29   “Mulher é sequestrada e estuprada após sair do trabalho em Palmas” Disponível em 
http://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2016/06/mulher-e-sequestrada-e-estuprada-apos-sair-do-trabalho-em-
palmas.html?noAudience=tru Acesso em: 30 jan. 2017 
30 Após estupro em Palmas, protesto pede o fim da violência contra mulher Disponível em 
http://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2016/06/apos-estupro-em-palmas-protesto-pede-o-fim-da-violencia-contra-mulher.html 
Acesso em 30 jan. 2017  
31 “PM apreende suspeito de estuprar funcionária pública em Palmas” Disponível em 
http://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2016/06/pm-prende-suspeito-de-estuprar-funcionaria-publica-em-
palmas.html Acesso em 30 jan. 2017 
32 “ Servidora sofre assalto na Praça e é estuprada: vice pede reação da SSP”  Disponível em 
https://www.t1noticias.com.br/plantao-de-policia/servidora-sofre-assalto-na-praca-e-violencia-sexual-vice-pede-
reacao-da-ssp/76130/?id=76130&Pagina=2 Acesso em 30 jan. 2017 
33 “Vítima de estupro em Palmas revela detalhes à polícia; mulheres fazem protesto” Disponível em 
https://www.t1noticias.com.br/a/76151/ Acesso em 30 jan. 2017  
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este é relatado de forma mais veemente a forma como ocorreu e os protestos e manifestos que 

ocorreram depois disso. Em ambos os casos é possível perceber o comportamento da mídia 

em sua linguagem. Cabe destacar que a evolução da linguagem da mídia acompanha o 

desenvolvimento da sociedade, referente a leis, lutas de movimentos feministas e formas de 

pensamento de uma dada sociedade. 

Este fator remete-nos a analisar que na atualidade raramente algum tipo de mídia 

deixaria de citar a Lei Maria da Penha como o principal mecanismo para coibir a violência 

doméstica contra a mulher em referência aos casos de violência doméstica que a mesma 

retrate. 

Todos os dias acontecem fatos que podem se transformar em notícia, porém seria 

impossível que os veículos de comunicação destacassem todos eles, por isso é realizada a 

seleção dos fatos. Pode se dizer que a audiência é um fator relevante nessa seleção, que leva 

em conta a ideologia da empresa e os critérios de noticiabilidade que acabam condicionando 

quais assuntos serão noticiados, segundo a linha editorial. Considerando isso, a seleção 

jornalística não é ao acaso. 

Neste contexto, a produção jornalística mantém um diálogo com o público, e apesar 

dos interesses capitalistas, a matéria prima do jornalismo é a informação. Os veículos de 

comunicação visam conquistar a credibilidade do público. Para isso, as empresas podem 

evitar falácias no processo de apuração e produção jornalística. 

A definição das características da notícia também podem ajudar a entender a narrativa 

utilizada pelos veículos de comunicação. Os grupos sociais não pensam e nem agem de forma 

igual. Para isso cria-se produtos jornalísticos para todos os públicos e para abordar diversos 

assuntos. No caso dos dois crimes de violência contra mulheres ocorridos usa-se o drama para 

relatar os dois fatos e o suspense para manter o leitor interessado. Muitas vezes os protestos 

realizados pela população foram relatados como forma de mostrar uma reação da sociedade 

cobrando atitudes dos órgãos de segurança pública, enaltecendo o conflito. O drama também é 

uma caraterística que foi utilizada como recurso em um dos casos: 

 
Irene chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel (SAMU), 
mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. O motorista 
Claudemir Ferreira Barroso, marido da vítima, disse que chegou ao local do 
crime e conversou com a esposa, que ainda estava com vida e deu detalhes 
da abordagem. "Ela [Irene] me disse que quando desceu do ônibus o homem 
estava sentado lá perto (G1, 2015).34 

                                                
34 “Mulher é estuprada e morta a facadas em construção abandonada no TO” Dispoivel em 
http://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2015/06/mulher-e-estuprada-e-morta-facadas-em-construcao-
abandonada-no.html Acesso em: 30 jan. 2017. 
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Para enfatizar o sofrimento da família, principalmente do marido, a reportagem 

destaca a última conversa que ele teve com a esposa já ferida e prestes a morrer. Esta é uma 

das estratégias narrativas utilizadas. Outra estratégia utilizada pelos meios de comunicação é a 

tematização, na busca de influenciar os leitores.  Acreditando ser o pensamento da maioria da 

sociedade ou daqueles que estão melhor informados, as pessoas se deixam influenciar por 

mensagens contidas nos veículos de comunicação. É comum os veículos trabalharem com 

temas que no primeiro momento parecem assuntos relevantes e de interesse social. Muitas 

vezes, o assunto não merece tanto destaque, entretanto, a mídia acaba dedicando grande 

espaço a ele e, mais, em edições sucessivas. O efeito acumulativo acaba, de certa forma, 

despertando a atenção do público. 

A condição econômica das famílias das duas mulheres estupradas em Palmas, parecem 

ser diferentes entre si e chamam atenção na divulgação e no desenrolar das narrativas. E pode 

ter sido uma forma da mídia “tematizar” os fatos. Enquanto a mulher que morava em um 

bairro pobre e que foi estuprada e morta teve seu nome divulgado na maioria das notícias, a 

outra em nenhuma. Já a chamada funcionária pública teve seu algoz, o estuprador, localizado 

já no dia seguinte e foi tema de um protesto de coletivo de mulheres no centro da cidade, 

enquanto o caso da mulher do Aureny III até hoje não foi resolvido e o protesto ocorrido no 

seu bairro não teve tanta repercussão nos veículos citados.  

A informação nos meios de comunicação passou a ser tratada como mercadoria. É 

uma mercadoria efêmera que pode deixar de ser interessante para o leitor muito rapidamente. 

Partindo deste pressuposto, as técnicas de redação, edição e diagramação das notícias fizeram 

o jornalismo processar informação em escala industrial e para consumo imediato e com todos 

os apelos para atrair a atenção do público.  

As notícias são produzidas na “noção de consenso” e acontecimentos noticiáveis 

rompem as fronteiras do consenso. Os crimes envolvem o lado negativo do consenso, e são 

estabelecidos por leis, que determinam o limite do aceitável. O fato de punir os que não estão 

a margem dessa lei, são uma “reafirmação simbólica dramatizada dos valores da sociedade e 

dos seus limites de tolerância (HALL, 1999, p. 237).  Se a notícia é em geral sobre o que sai 

fora do consenso, fora dessa fronteira de valores, então o crime é notícia, pois traduz os 

esboços normativos da sociedade e reafirma sua moralidade consensual. 

Para minimizar a repercussão negativa de algum trabalho os jornalistas tendem a 

utilizar a justificativa da natureza “objetiva” do jornalismo, como forma de  reduzir algumas 

consequências, como a pressão e a repercussão de determinado trabalho. Três fatores que 
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definem a objetividade de um fato jornalístico: a forma – atributos das notícias que 

exemplificam processos noticiosos; o conteúdo – noções de realidade social consideradas 

adquiridas e as relações interorganizacionais – relação do jornalista com as organizações, que 

influenciam na sua atuação. (TUCHMAN, 1999, p. 75). 

A relação da mulher com o espaço urbano, e como a mídia tem retratado a violência 

sofrida por ela, passa antes por uma reflexão sobre quem são essas mulheres. A diversidade de 

características das mulheres influenciam as vivências urbanas, que devem ser interseccionadas 

para uma reflexão mais abrangente. As diferenças de classe, etnia, orientação sexual e 

identidade de gênero são um conjunto de características que diferenciam os acessos à diversos 

espaços, embora o fato de ser mulher é o ponto de convergência dessas desigualdades pois as 

vulnerabiliza e limita. 

Considerações finais 

As notícias sobre crimes são rotineiras, por serem recorrentes. Mas a mídia vê os 

crimes como potencial fonte de notícias. As notícias sobre crime concorrem com outras em 

grau de importância, devido ao seu valor notícia. A violência representa uma violação ao 

indivíduo ou aos estado, por isso tem uma valor-notícia alto, e quando está associada a um 

crime este tem maior potencial noticioso. Nas notícias de crime, a mídia parece estar mais 

dependente das instituições de controle do crime e de seus definidores primários. As fontes 

para os jornalistas nos casos de violência, são geralmente a polícia ou alguma eventual 

testemunha popular mas que não agrega legitimidade ao fato noticiado.  

A espetacularização da violência está presente em várias mídias e manifestações 

culturais (cinema, jornais, programas televisivos e peças de teatro), e temos acesso a ela desde 

muito cedo. No caso da violência contra mulheres não é diferente, ela foi banalizada e 

naturalizada durante muito tempo por uma cultura patriarcal que ensinava que mulheres não 

eram donas das suas próprias vidas e dos seus próprio corpos.  

O jornalismo também se utiliza de espetacularização no que diz respeito as notícias 

sobre mulheres. A violência contra elas é noticiada de forma incompleta  e tendenciosa, mas 

dramática para que renda boa audiência.  

Por causa da exposição midiática, os leitores vivenciaram o drama da mulher 

sequestrada e estuprada, e o drama da mulher que morreu no caminho de volta do trabalho. O 

jornalismo mantém essa dependência de troca com o público. Os veículos de comunicação 

sabem que existem consumidores de violência. Se as matérias policiais não repercutissem 

entre o público, elas não tomariam tanto espaço nas páginas e não seriam estampadas na capa 
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dos jornais. Esse enredo policial foge do contexto social da maioria das pessoas que 

acompanhou o caso. No entanto, por meio da mídia, esses leitores experimentaram a dor, a 

dúvida e o cotidiano policial, por que a violência é bem de consumo também. Mesmo assim a 

linguagem jornalística permanece desumanizada, colocando os abusadores como “suspeitos” 

e as mulheres abusadas e mortas como “supostamente” violentadas. 

Alguns casos de violência que não tiveram destaque pela mídia, são considerados 

inexistentes. É necessário observar também, além do tratamento dado pela mídia à violência 

de gênero específica contra mulheres, o recorte de classe que frequentemente está bem 

demarcado nas matérias e reportagens jornalísticas. Ou seja, indivíduos e lugares pobres são 

rotulados como uma espécie de sinônimos da violência, e tratados de forma fatalista, como se 

não houvesse ali outra alternativa de vivência na sociedade. 

A precariedade da mobilidade urbana se apresenta como um fator que intensifica a 

violência. A ineficácia do transporte público, por exemplo, contribui para a segregação das 

mulheres, assim como a falta de segurança pública. Isso pode demostrar um outro problema: o 

fato de que mesmo as mulheres sendo a maioria nas ruas elas são minoria em espaços 

decisórios, e por isso não são ouvidas no planejamento urbano. A cidade não é feita para elas, 

pois não é pensada por elas. Assim como nos espaços midiáticos. 

Mesmo munidos dessas estratégias, o sensacionalismo da mídia para com a violência 

em muitas situações serve para benefícios dela própria. Em uma sociedade onde a lógica do 

mercado rege as relações sociais, a violência também se torna uma mercadoria a ser vendida 

sob a capa de sensacionalismo com o intuito de aumentar a lucratividade das empresas que 

atuam no ramo da informação.  

A mídia pode enfatizar ou esconder determinados detalhes de uma informação, isso 

vai depender do que a mídia vai julgar acerca do que lhe trará mais audiência e, portanto, mais 

lucro. A mídia também reforça o medo com relação ao outro e faz com que o indivíduo 

busque na prática da violência uma forma de reconhecimento perante a sociedade. A mídia 

não é sozinha a responsável pela generalização da violência mas pode ocupar um lugar de 

protagonista no que pode-se chamar de jornalismo humanizado, onde as mulheres não sejam 

produto de venda para jornalismo sensacionalista e os veículos não reproduzam o espetáculo 

da violência. 
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Resumo 
Este artigo analisa o processo comunicacional do primeiro jornal do Centro-Oeste brasileiro, A 
Matutina Meiapontense, impresso em Goiás entre os anos de 1830 e 1834. Durante a observação, o 
esforço compreendido foi a contradição do discurso midiático da imprensa do Brasil do século XIX, 
sobretudo em Goiás, com recorte das publicações que tratam sobre a liberdade e a escravidão. A 
percepção dos elementos que compunham o conteúdo do jornal e seu formato tornou-se essencial 
durante a pesquisa, objetivando proceder à análise das seguintes inquietações: como se deu o discurso 
de liberdade, pregada pelo redator com ideais iluministas, porém submetido à edição do maior 
proprietário de escravos da Província à época? Foi possível discursar sobre uma cidadania de direitos, 
sendo o jornal uma propriedade do maior escravocrata do Centro-Oeste? Estes e demais 
questionamentos são anseios que estimulam a pesquisadora a iniciar os estudos sobre a temática e 
preencher a lacuna existente neste campo especificamente comunicacional.  
 
Palavras-chaves: Mídia. Discurso. Cidadania. Escravidão. Liberdade. História. Matutina. Goiás.  
 
 
 
Introdução 

Este texto nasce a partir de uma reflexão em sala de aula no curso de Mestrado 

acadêmico da Universidade Federal de Goiás durante a participação na disciplina de “Mídia, 

Cidadania e Direitos Humanos”, cuja proposta estabeleceu pensar a comunicação e seus 

dispositivos midiáticos e sua interconexão com os Direitos Humanos e a cidadania.  

A cidadania é um conceito social e histórico que percorre o caminho do espaço e do 

tempo lado a lado com a sociedade. À medida que a sociedade se transforma, o sentido da 

cidadania também se modifica. O conceito de “cidadão” no Brasil do século XIX, por 

exemplo, é diferente do sentido de cidadão nos dias de hoje. Não que o conceito de cidadania 

mude a cada intervalo de um século, no próprio período constituído entre os anos de 1822 e 

1889, a definição do “ser cidadão” sofreu alterações em razão das transformações estruturais 
                                                
35 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFG, sob orientação da professora Doutora 
Ângela Teixeira Moraes. Possui formação em Comunicação Social/Jornalismo e especialização lato sensu em 
Metodologia do Ensino Superior, curadoalessandra@gmail.com.  
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que o Brasil sofrera em sua matriz social - de um país independente de Portugal, porém ainda 

ideologicamente monárquico, a uma república constituída pela bandeira positivista de ordem 

e progresso. Em 1822 o Brasil era considerado um país “livre” e os habitantes da colônia 

exploratória de Portugal passam a ser denominados “cidadãos brasileiros”. Em 1889, além de 

o país sair da era monárquica, temos a inserção de uma nova cidadania: os escravos libertos 

após a abolição em 1888 integram à sociedade como cidadãos, pelo menos era o que 

prescreviam as leis. A libertação dos escravos, como analisa José Murilo de Carvalho, em sua 

obra Cidadania no Brasil (2007), não conduziu os negros à igualdade propriamente postulada, 

era atestada na lei, porém, negada na prática. 

O artigo em tela propõe analisar a cidadania, sobretudo a narrativa dos jornais 

impressos no Brasil da primeira metade do século XIX do que trata a liberdade no contexto 

social da escravidão. O recorte de espaço e tempo desta pesquisa se dá a partir do surgimento 

do primeiro jornal impresso de Goiás o “A Matutina Meiapontense” em 1830, objeto de 

análise deste estudo. A escravidão e a liberdade, que a primeira vista parecem conceituações 

antagônicas, são discursos frequentes no periódico que perpassa a cidadania e o sentido de ser 

cidadão na Província de Goiás daquele século.  

Percorrer a história da imprensa do Brasil central é uma tarefa que exige esforço, 

especialmente em razão do número de pesquisas acadêmicas com objetos históricos 

relacionados ao campo da comunicação – a quantidade de pesquisa direcionada ao objeto é 

quase nula36. Nota-se grande colaboração dos estudos dos dispositivos midiáticos, como a 

imprensa em geral, dos pesquisadores de outras ciências como a sociologia, história, letras e a 

filosofia com objetivos de compreensão da sociedade e dos seus discursos ao longo do tempo 

e não de alcançar o objeto “comunicação”, propriamente. Talvez por ser a ciência da 

comunicação ainda incipiente devido à indefinição consensual do seu objeto, ou tão somente 

pelo desinteresse dos pesquisadores em questão pela formação originária do processo 

comunicacional. 

Analisar um objeto midiático e histórico, como é a proposta deste artigo, pode ser um 

caminho para compreender a cidadania a partir do acesso ao dispositivo comunicacional, 

cabendo refletir sobre os limites da liberdade postulada pelo A Matutina Meiapontense 

Destarte, a pesquisa pretende um convite à reflexão sobre o discurso de uma mídia que prega 

                                                
36 Os poucos estudos encontrados no levantamento inicial para a produção deste artigo sobre o objeto em 
questão, o jornal A Matutina Meiapontense, são pesquisas históricas e de natureza específica. Eles serão 
utilizados durante a produção desta pesquisa apenas como ponto de partida. Vale destacar que nenhum trabalho 
especificamente comunicacional sobre o objeto foi encontrado durante o levantamento.  
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ideais de liberdade individual, mas convive numa estrutura social escravocrata, submetida às 

leis dos coronéis e às determinações do imperador do Brasil.  

 
 
1  A imprensa: um instrumento de difusão ideológica  
 

A atividade comunicacional permitiu, ao logo dos anos, uma evolução na 

organização da estrutura do homem, possibilitando o seu desenvolvimento: do domínio do 

fogo, da linguagem rudimentar (pinturas e gravuras rupestres), das ferramentas de pedra 

lascada à invenção do alfabeto e da escrita. Esses novos instrumentos, principalmente a 

implementação da escrita, transfiguraram o espaço humano, o que permitiu sua passagem para 

uma “Nova Era mental” (GUSDORF apud MELO, 2003, p. 32). A comunicação, já enfeitada 

pela tradição dos relatos orais, restabeleceu-se, posteriormente, na transposição aos registros 

imbuídos nas tábulas medievais e, mais tarde, nos periódicos impressos a partir da tecnologia 

da prensa móvel criada por Johannes Gutenberg na década de 1440.  

A popularização da imprensa na Europa mudou o espaço público de debates e 

discussões, como reflete o filósofo alemão Jürgen Habermas em seu livro “Mudança 

Estrutural da Esfera Pública”, 1984. A imprensa, para Habermas, compõe o órgão da esfera 

pública e é segmentada a um espaço público literário, o qual nasceu nas cidades comerciais, 

“pertencente especificamente à sociedade burguesa que, na mesma época [já em meados do 

século XVIII], estabelece-se como setor de troca” (HABERMAS, 1984, p. 17 e 34). A 

imprensa, portanto, emerge como um elemento do sistema de trocas pré-capitalistas - as 

permutas informacionais se davam pelo interesse no intercâmbio de mercadorias: as próprias 

notícias se tornaram mercadorias de difusão ideológica. E no Brasil, apesar de a imprensa ser 

instalada tardiamente, como analisado por José Marques de Melo em seu trabalho “História 

Social da Imprensa” (apenas três séculos após a “descoberta” e exploração da colônia) a sua 

ideologia como instrumento de trocas dentro de um sistema não foi diferente, porém em 

proporções menores. A imprensa surge no Brasil em 1808, com a instalação da Corte Real 

Portuguesa, e se populariza - especialmente no eixo Rio-São Paulo a partir da Independência 

do Brasil, em 1822 - como um meio eficaz de propagar ideologia de uma classe dominante. 

 

1.1 A ideologia impressa no Brasil Central 

Em Goiás a imprensa nasceu oito anos após a formação de um Brasil independente, 

em 1830. A empreitada fora possibilitada por um intelectual e rico comerciante de escravos de 

Goiás, Joaquim Alves de Oliveira, que financiou o maquinário tipográfico com o objetivo 
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inicial de fazer imprimir na Província o primeiro jornal: “A Matutina Meiapontense”. O “A 

Matutina” foi impresso no Arraial de Meia Ponte, atual cidade de Pirenópolis e se consolidou 

como o primeiro periódico do Brasil Central, sendo inaugurado em cinco de março de 1830 e 

perdurando até meados do ano de 1834, totalizando 526 exemplares. As primeiras edições 

eram veiculadas duas vezes por semana, passando a ser editada, mais tarde, três vezes por 

semana. Além do interesse em 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). 

Pregando a liberdade, Joaquim Alves de Oliveira fez circular A Matutina 

Meiapontense, confiando a redação e edição do jornal ao Pe. Luiz Gonzaga de Camargo 

Fleury, goiano, natural de Meia Ponte, que se comportou como “apóstolo da liberdade”, 

participando de passeatas cívicas em Pirenópolis, aclamando os ideais da Revolução Francesa 

(TELES, 1989, p. 28). Era um homem da confiança e mentor intelectual de Oliveira, além de 

membro da junta de governo instalada em Vila Boa, em abril de 1822 (ASSIS, 2007, p. 33).  

Depois de estabelecida a tipografia d’Oliveira, como mais era conhecida a gráfica do 

escravocrata, já começara a circular por toda a Província de Goiás, estendendo-se até o 

Arraial de Cuiabá, as ideologias do grupo nas páginas d’A Matutina. Assim, o espaço público, 

onde se reunia uma elite burguesa para discutir transformações sociais e políticas fora 

transferido para as páginas do primeiro impresso do Centro-Oeste brasileiro. A comunicação 

impressa tornou-se palco do debate público, das discussões e das exposições de ideias, 

funcionando como instrumento de divulgação política dos cidadãos goianos burgueses.  

Introduzindo que a liberdade é considerada o “sustentáculo dos governos bem 

constituídos”, o Comendador Oliveira acreditava também que a “instrução seria a melhor e a 

maior garantia dos governos” (A Matutina Meiapontense, n.1, 1830), evocando a educação 

como basilar da formação política do cidadão. Ainda sobre a primeira edição, “na certeza que 

os periódicos vinham a espalhar as luzes entre o povo e dissipar as trevas” (A Matutina, n.1, 

1830), pode-se deduzir que as ideias iluministas são as principais influências ideológicas do 

redator, derrubando os conceitos da Idade Média quando discursa sobre “dissipar as trevas”. 

Durante a análise dos escritos, percebe-se que o redator Camargo Fleury propõe um combate 

aberto ao absolutismo dominante e defende conceitos relacionados ao progresso, à 

modernidade e à manutenção de uma ordem social sempre moldada pela Constituição e a 

obediência das leis. A cidadania, portanto, virou protagonista do discurso dos goianos a partir 
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do surgimento do novo espaço público de difusão ideológica: o jornal A Matutina 

Meiapontense.  

 

 

2 A cidadania como discurso 

A formação da cidadania no Brasil é examinada pelo sociólogo José Murilo de 

Carvalho em sua obra “Cidadania no Brasil – o longo caminho” de 2007. Carvalho utiliza a 

compreensão e ampliação da cidadania a partir do estudo clássico de T.H. Marshall – 

Cidadania e classe social, de 1950, que analisa a extensão dos direitos civis, políticos e sociais 

de uma nação, da Europa, sobretudo da Inglaterra, a partir do século XVII - para fundamentar 

o processo de formação do conceito no Brasil. 

O processo de construção da cidadania no Brasil passa por complexidades sócio-

históricas demarcadas por um longo período de submissão às leis portuguesas. A colônia mais 

rica de Portugal fora explorada por mais de 300 anos até se transformar num país após 1822 

com os movimentos pró-independência. A cidadania no Brasil passou a ser definida a partir 

da Independência, porém, carregada da herança cívica de Portugal, “chegou-se ao fim do 

período colonial com a grande maioria da população excluída dos direitos civis e políticos e 

sem a existência de um sentido de nacionalidade” (CARVALHO, 2007, p.25). Apesar de 

livre, o Brasil estava sob domínio do absolutismo de um português, o imperador D. Pedro I.  

O conceito de cidadania dimensionado pelo teórico Marshall passa por um processo, 

uma sequência lógica e cronológica a partir do desenvolvimento dos direitos civis no século 

XVIII, os políticos no XIX e, finalmente, os sociais no século XX. Uma cidadania plena para 

Marshall seria a participação do indivíduo nas três esferas da cidadania: o exercício e as 

garantias dos direitos civis, políticos e sociais. “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, 

2007, p.9).  

Na conceituação de cada um dos direitos, este artigo utiliza-se da obra de Jaime 

Pinsky e Carla Pinsky, “História da Cidadania”, 2008. Na introdução da obra, os autores 

classificam os direitos políticos como o conjunto de normas que se referem à participação do 

indivíduo cidadão no governo, como o direito ao voto, por exemplo. Já os direitos sociais 

garantem a participação na riqueza coletiva (PINSKY, 2008, p.9) como o direito à educação, 

ao trabalho, à saúde e aposentadoria. O alvo dos direitos sociais é a garantia da justiça social. 

Por último, têm-se os direitos civis, declarados como àqueles que são essenciais à vida: direito 
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à liberdade, à igualdade, à propriedade. Assim como na Europa, o processo de construção da 

cidadania no Brasil vem sido desenvolvido com muita lentidão, porém, a ordem de conquista 

dos direitos segue um caminho distinto. Na Inglaterra, primeiro nasceram os direitos civis no 

século XVIII; no século XIX surgiram os direitos políticos e, mais tarde, a conquista dos 

direitos sociais. Para Marshall, não foram conquistas isoladas, mas um seguimento de ordem 

lógica e cronológica, como supracitado no parágrafo anterior. 

 
Foi com base no exercício dos direitos civis, nas liberdades civis, que os 
ingleses reivindicaram o direito de votar, de participar do governo do seu 
país. A participação permitiu a eleição de operários e a criação do Partido 
Trabalhista, que foram os responsáveis pela introdução dos direitos sociais 
(CARVALHO, 2007, p.11).  

 
Como a cidadania é um conceito social, mudando sua matriz de acordo com a 

formação cultural e histórica de cada país, ser cidadão na Inglaterra é diferente do “ser 

cidadão” do Brasil. O processo de desenvolvimento da cidadania no Brasil deu-se de forma 

antagônica, inversa à Inglaterra de Marshall. A princípio vieram os direitos sociais, marcados 

por um período em que não havia direitos políticos, depois os políticos que afloraram num 

período em que a democracia do país estava nas mãos dos militares, e, por último, os direitos 

civis, suprimidos por muitos anos no Brasil principalmente em razão da escravidão, mas que 

ainda permanecem em construção, como avalia José Murilo de Carvalho.  

 

2.1 Cidadania, democracia e imprensa 

A imprensa se estende na Europa a partir do Iluminismo, momento que marcou o 

início de um pensamento racional da humanidade, rompendo com as tradições impostas pela 

Igreja na Idade Média. A imprensa emerge a partir de movimentos pós-indústria, como as 

revoluções Francesa e Inglesa do século XVIII. No Brasil, a imprensa já nasce num contexto 

de modernização mundial, apesar de ainda ser um território dependente de Portugal. Contudo, 

após a Independência, em 1822, os jornais se multiplicam e a propagação ideológica se torna 

uma constante na busca de registrar discursos de uma modernidade nascente e com forte 

anseio de construção de uma identidade própria, desvinculada do Velho Mundo, o qual 

pertencia Portugal.  

A cidadania só pode ser plena quando há a consolidação de uma soberania 

democrática e um dos princípios da atividade democrática, como analisa Marilena Chaui 

(2007), é contar com um meio para propagação das ideias e da manifestação do pensamento, e 

a imprensa aflora no Brasil Independente com este papel. A mídia, como explicitado no 



XI Seminário de Mídia e Cidadania – IX Seminário de Mídia e Cultura 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

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

 88 

capítulo primeiro deste artigo, funciona como um espaço público, nascente de um processo de 

construção da democracia. Apesar de não haver uma consolidação do pleno exercício da 

cidadania no século XIX, principalmente devido à escravidão e outros fatores sociais que 

dificultaram a sua formação, os jornais da época, como propagadores de ideologia, utilizam a 

palavra “cidadão” em seu discurso para promover uma identidade ainda em construção. As 

narrativas de liberdade, liberdade individual e liberdade de imprensa são constantes no 

discurso dos jornais à época, mesmo àqueles impressos distantes do eixo dominador do país, 

Rio-São Paulo, como é o caso do objeto de pesquisa deste artigo – a imprensa em Goiás, em 

1830. 

 
A arvore da Liberdade he hum daqueles vegetaes, que a natureza tem feito 
produzir nos terrenos mais ferteis; ella estende as suas raizes pela 
profundidade da terra, e vegeta com muito crescimento nos paizes do bom 
clima, tem hum tronco bastantemente volumoso, e tão duro que quasi... 
[ilegível] impetravel aos golpes do ferro o mais arduo, tendo alem disso a 
propriedade de que quando he podada mais estende suas ramificações as 
quaes a fazem copada com bella symetria, querendo a sombra a mais 
deliciosa ao viador cançado o qual debaixo da sua frescura recebe o doce 
repouso. Os seus fructos quando sansonados sao docez, e tao agradaveis ao 
paladar, que nunca [ilegível] e nutrem admiravelmente as pessoas, que delles 
fazem hum bom uso e por vezes tem dado a vida a muitos morimbundos; de 
sorte, que sua semente he muito procurada; porém ella parece ser indigena 
dos paizes da América (A Matutina Meiapontense, n.132, 1831). 

 
 

3 Análise das contradições do discurso d’A Matutina 

A história do Brasil é locupletada de contradições. Após deixar de ser colônia de 

Portugal, o país ainda permanece sob domínio de um governo português; celebrou a liberdade 

em 1822, porém, ainda importava mão-de-obra escrava e era subserviente às ordens do 

imperador. O que se esperar de uma narrativa mediada por intelectuais burgueses que 

aclamavam tais contradições? Mesmo distante da Coroa, Goiás também experimentava os 

reflexos destas contradições e a manutenção de um discurso ideológico talvez fosse a 

engrenagem de força que faltava ao grupo dominante. 

Em 1830, nascimento do jornalismo local, Goiás já se inseria na economia 

agropastoril após a passagem pelo ciclo do ouro, que conduziu expedições dos bandeirantes 

paulistas para o centro do Brasil estimulando o povoamento na região. Como consequência da 

mudança de produção econômica, a força de trabalho também tivera que se adequar. A 

mineração requestava menor investimento e menos mão-de-obra, ao contrário da agropastoril 

que exigia a contratação de mais trabalhadores, consequentemente a importação de mais 
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escravos. A produção de algodão e de cana de açúcar tomou conta do sertão goiano, sobretudo 

na região de Meia Ponte, atual cidade de Pirenópolis. A região era dominada pelo maior 

escravocrata e produtor de cana de açúcar de Goiás à época, Joaquim Alves de Oliveira, 

comerciante que fez imprimir o primeiro jornal de Goiás, A Matutina Meiapontense e confiou 

a redação do periódico ao intelectual e padre iluminista Luiz Gonzaga de Camargo Fleury. 

Esta, talvez, seja a primeira contradição merecedora da reflexão propulsora para o 

desdobramento desta pesquisa.   

 

3.1 Liberdade e escravidão: uma dicotomia social 

A liberdade, apregoada pelo dono do veículo era fundamentada nos princípios da 

Revolução Francesa e da democracia que ainda engatinhava rumo à construção em Goiás a 

partir do discurso. Após a Independência, a narrativa “liberdade” impregnava um dos mais 

modernos princípios democráticos e que, de alguma maneira, tornou-se moda para os novos 

cidadãos (LIMA, 1973, p. 168). O discurso dos propagadores de ideologia n’A Matutina 

encobria certamente a concepção de Goiás que se identificava com uma elite dirigente 

latifundiária, proprietária de escravos e terras que ambicionava uma representação política. O 

redator padre Fleury chegou a ocupar cargos de grande representatividade em Goiás, sendo 

eleito vereador em Meia Ponte em 1831, nomeado secretário da Câmara Municipal em 1833 e 

chegou a ser presidente da Província de 1837 a 1839 (equivalente ao cargo de governador). A 

aclamação da cidadania, com igualdade de direitos e a não distinção entre os indivíduos 

mostram-se constantes no discurso do jornal. 

 
Todos os Srs. Brasileiros adoptivos, não so residentes nesta Provincia, como 
em outra qualquer deste Império, que não tiverem perdido o Direito de 
Cidadão Brasileiro, na forma do art. 7º do Tit. 2.º da Constituição, acharão 
em Meyaponte cordeal agasalho, e uma franca, e amorosa hospitalidade: a 
salubridade do clima e a fertilidade do seo território lhes oferece commodos 
meios de subsistência, e o caracter firme, e probo de seos habitantes que não 
admitem outra distinção entre os cidadãos brasileiros (A Matutina 
Meiapontense, ed. 222, 30 de agosto de 1831).  

 

Há, sobretudo, uma dicotomia social, as ideias propostas pelo liberalismo moderado 

conviviam com a escravidão e a lavoura de subsistência, permitindo o prolongamento do 

sistema escravista até o final do século XIX. Enquanto a liberdade é exaltada no A Matutina 

Meiapontense, os comerciantes da Província anunciam recompensa a quem encontrar seus 

escravos desaparecidos. 
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Fugio de Catalão hum escravo de Antonio Joaquim da Silva morador na 
mesma Villa do Catalão; os seos sinais são os seguintes. Hum crioulo baio, 
magro, desdentado em cima e com duas cicatrizes na cabeça logo acima da 
testa, pés pequenos, canelas finas, chama-se Braz. Foi visto na Cidade de 
Goyaz, e depois no Ourofino. Dá-se 12$800 de premio a quem o pegar, além 
de se pagar todas as despesas (A Matutina Meiapontense, ed. 427, 1833) 

 
 

Falar em cidadania naquela época era encurtar o discurso a uma minoria capaz de 

exercer os direitos plenos possíveis aquele momento. A cidadania era cravada em um terreno 

ainda claudicante, pouco firme, com direitos políticos limitados a uma minoria burguesa 

composta por homens brancos e letrados. Os direitos civis também eram ainda mais limitados, 

pois o país, apesar de Independente, era comandado por um rei absolutista; mulheres e 

escravos não eram cidadãos, mas propriedades dos senhores. Restringidos os direitos políticos 

e civis, o acesso à riqueza coletiva foi, portanto, inimaginável.  

Os jornais, apesar de reforçarem o discurso de um grupo, também possuíam um 

papel importante na construção da cidadania e, mesmo na maioria das vezes publicizando 

ideais conservadores, abriram espaço para outorgar voz aos subgrupos. 

 
Nunca me casei, Sr. Redator, por não me sugeitar a praticar os mais 
humilhantes, e abjectos serviços, que aqui eigem os maridos de suas 
melhores, a classe dos captivos, não sofre mais, e não he isto huma 
barbaridade? Nesta constituição! Ninguem como nós as goyanas do Norte 
vos deve sua felicidade! He verdade que nossa condição ainda he a mesma, 
mas nossas filhas gosarão bens, que nos só gosamos na imaginação, e 
reunidas todas faremos os mais etremosos esforços para que sejas observada, 
guardada, respeitada e mantida e isto apreço de tudo quanto licitamente 
podermos empregar (A Matutina Meiapontense, ed. 216, 1831). 

 

Como pode-se observar no recorte da edição supracitada, não somente os escravos, 

mas as mulheres também estavam sob a jurisdição privada dos seus senhores. O recorte trata-

se de uma carta de uma leitora sem assinatura real, identificada apenas como “A apaixonada”.  

De acordo com o pesquisador José Murilo de Carvalho (2007) a escravidão não 

constituía uma atmosfera favorável à formação da cidadania. Os escravos e demais minorias, 

como as mulheres e os isolados da burguesia não detinham direitos civis, especialmente os 

relacionados à integridade física. Como ter escravos era sinônimo de ter poder, o negro foi 

considerado ao longo do período da escravidão uma propriedade.  

Para Carvalho (2007, p. 23) o fator que retardou a construção da cidadania no Brasil 

e, como reflexo, na Província de Goiás, foi o alto índice de analfabetos. “A ausência de uma 

população educada tem sido sempre um dos principais obstáculos à construção da cidadania 
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civil e política”. Estima-se que em 1872 (primeiro dado da educação brasileira), apenas 16% 

da população era letrada, os outros 84% eram formados por indivíduos analfabetos.  

Com direitos básicos comprometidos, divididos entre uma parcela pequena da 

população, ser cidadão brasileiro na verdade era um direito de poucos, pode-se inferir que 

enquanto a liberdade e a igualdade de direitos não se consolidar a cidadania é apenas um 

discurso representado pela imaginação popular e rodeada de mitos e contradições reforçadas 

dia a dia pela mídia.  
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Resumo 
Este trabalho apresenta o esboço da fundamentação teórica sobre os movimentos sociais e 
comunicação. O esforço será no sentido de compreender o protagonismo da comunicação comunitária 
nos processos de mobilização e participação popular. O estudo apresenta como base teórica autores 
das ciências sociais e comunicação: Nildo Viana, Karl Jensen, Maria da Glória Gohn, Cicilia Peruzzo, 
Márcio Simeoni Henriques, Ana Carolina Temer, José Luiz Braga, Margarida M. Kunsch, entre 
outros. Eles emprestam suas lentes para perscrutar os conceitos sobre movimentos sociais, 
comunicação, comunicação comunitária e a inter-relação entre eles. Por fim, apresenta-se a 
compreensão que a comunicação comunitária usada no contexto dos movimentos sociais é capaz de 
materializar as causas e demandas sociais defendidas, e mobilizar as pessoas de maneira de não só 
aumentar, consolidar e fortalecer a visibilidade na sociedade, mas também contribuir para a própria 
formação de indivíduos corresponsáveis com os problemas enfrentados pela sociedade em que vivem. 
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Introdução 
O debate sobre os movimentos sociais tem ganhado cada vez mais espaço nas 

pesquisas e discussões acadêmicas nas ciências humanas, por ser tratar de um tema que 

apresenta grandes possibilidades de análises e olhares. O que se propõe neste estudo é 

perscrutar a relação entre os movimentos sociais e a comunicação, sobretudo as formas de 

comunicação popular e comunitária. Numa sociedade midiatizada é preciso entranhar-se nessa 

relação para compreender o processo de utilização da comunicação pelos movimentos sociais, 

sua importância e condição de essencialidade quanto à própria existência dos movimentos na 

sociedade contemporânea.  

O estudo sobre a comunicação e os movimentos sociais mostra-se não só necessário, 

mas premente e indispensável para compreensão de todas as questões que envolvem os 
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movimentos sociais. Para fins desse estudo, buscaremos analisar por meio de uma reflexão 

teórica, conceitual e histórica, os movimentos sociais com foco no processo de comunicação 

presente na mobilização e participação popular nos movimentos sociais.  

 

Movimentos Sociais e Comunicação: conceitos e análises  

A dificuldade para se definir o conceito de movimentos sociais devido aos vários 

conflitos teóricos existentes têm sido amplamente manifestadas pelos pesquisadores do tema. 

No entanto é preciso assumir algumas compreensões sobre o assunto para poder evoluir na 

compreensão dos desdobramentos dessa realidade social, e sua vinculação com outras áreas, 

como no nosso caso, a comunicação. 

Iniciamos pela compreensão do significado de movimento, que como lembra Nildo 

Viana (2016) pode ser compreendido como uma das categorias do pensamento humano, tal 

como direita e esquerda, espaço, totalidade, etc. Karl Jensen (2014) lembra que no aspecto 

físico, movimento representa a transferência de um corpo de um lugar para o outro, 

provocando alteração naquilo que se movimenta e possui elementos que fazem com que 

existam e se transformam. Para Jensen (2014), o que se movimenta na sociedade não são 

"corpos físicos" e sim grupos sociais que se movimentam por questões internas e externas 

provocadas pelas próprias necessidades oriundas das relações com o conjunto da sociedade.  

Viana (2016) utiliza o termo movimento não como categoria e sim como conceito. 

Para ele a transformação de categoria para conceito requer a união com algo real, por isso a 

inserção do termo social. Dessa forma 'movimento' refere-se a algo existente e não somente 

uma ferramenta social. Com esse olhar a categoria movimento incorpora o conceito social e o 

transforma em um conceito, conclui. Assim compreendemos que Movimento Social é um 

movimento de um grupo social, um deslocamento do grupo social, que gera alteração no 

mesmo. 

Jensen e Viana compreendem que um movimento social origina-se de um grupo 

social, e aqui a ideia de grupo diz respeito ao agrupamento de seres particulares. Um grupo "é 

constituído por um conjunto de pessoas em relação umas as outras e que se uniram por 

diversas razões" (LAPASSADE apud VIANA p. 25). O que forma um grupo social é a 

existência de um elemento comum. Assim, lembra VIANA (2015) um grupo social é um 

conjunto de indivíduos que possuem algo em comum que os integra de forma específica na 

sociedade e por isso são sociais. O grupo social existe independentemente de consciência e 

organização. É a existência de um elemento comum que forma o grupo social. Para que um 
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movimento social exista, deve-se ter como origem um grupo social. Viana, porém, esclarece 

que grupo social não é o mesmo que movimento social.  

 

[...] a existência do grupo social é precondição para a existência de um 
movimento social. Todo movimento social é movimento de um grupo social. 
[...] um grupo social pode existir, mas não ter necessidades, interesses, 
demandas, objetivos, que o façam criar um movimento. (VIANA, 2016, p. 
33-34). 

 

Os Movimentos Sociais são compostos pelas pessoas que realizam alguma 

mobilização, ou seja, indivíduos que efetivamente compõe um grupo social. Dessa forma, 

nem todo 'sem casa' integra o movimento de luta pela casa própria, assim como nem toda 

mulher é feminista. "Neste sentido um componente de um grupo social só se passa a compor 

um Movimento Social quando participa efetivamente a favor do mesmo, seja produzindo 

culturalmente (artigos, panfletos etc.), participando de protestos ou outra ação coletiva" 

(VIANA, 2016, p.30-31). Esse esclarecimento é indispensável para compreender a íntima 

relação dos Movimentos Sociais com a Comunicação, uma vez que a comunicação é utilizada 

como mecanismo de participação, manifestação e mobilização dos movimentos sociais.   

Jensen (2014) pondera que a definição dos movimentos sociais na sociologia é 

construída baseando-se nos seus objetivos e não pelos grupos sociais com suas características 

próprias, ou seja, a questão das especificidades, determinações e os grupos sociais que geram 

cada movimento social, na sua percepção, não são "sequer discutidos na sociologia" graças 

dos interesses das classes dominantes. 

O pensamento de Viana condiz com Jesen quando afirma que um grupo social só 

existe quando o conjunto de pessoas que o compõe possui questões comuns, que podem ser 

tanto biológicos, como a raça e sexo; culturais e ideológicos, como projeto político. Neste 

sentido, como esclarece Viana (2016), que um grupo social é conjunto de indivíduos que 

possuem aspectos em comum, que pode ser a cultura, a constituição física, um projeto 

político, demandas sociais ou qualquer outro e este grupo é capaz de formar um movimento 

social a partir do momento que existe uma mobilização, ações coletivas ou compartilhadas. 

Essa é a ideia do povo em movimento, por meio de ações coletivas, unidos por um senso de 

pertencimento e objetivos gerados por insatisfação social com determinada situação social. 

Maria da Glória Gohn (2000, p. 251), compreende Movimentos Sociais como "ações 

sociopolíticas construídas por atores sociais coletivamente pertencentes a diferentes classes e 

camadas sociais articuladas em certos cenários da conjuntura socioeconômica e política de um 
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país, criando um campo político de força social na sociedade civil". Para Gohn, as ações dos 

movimentos sociais se baseiam na variedade de temas, problemas, conflitos e demandas 

vividas pelo grupo na sociedade. Por consequência, as ações do movimento propagam "um 

processo social e político-cultural" que acaba criando uma identidade coletiva para o 

movimento que parte de interesses comuns. 

Já para Viana (2016) existem quatro elementos que precisam ser identificados para 

que se possa caracterizar e compreender um movimento social: [I] A Insatisfação social: 

estabelecida por uma situação social específica, como a opressão, que tende a produzir uma 

insatisfação consciente e coletiva. Também pode surgir por demandas sociais, difusão de 

ideologias e doutrinas etc. Pode ser gerada ou fomentada por necessidades reais ou fabricadas, 

interesses egoístas ou altruístas, ideologias ou teorias; [II] O Senso de Pertencimento: a 

insatisfação em determinada situação social deve ser capaz de gerar um senso de 

pertencimento e ação coletiva, compartilhada e um objetivo. Ex.: A falta de habitação, 

sozinha, por exemplo, não gera um movimento social.  Para que os atingidos (grupo social) 

pela falta de habitação (situação e insatisfação) formem um movimento social é necessário 

que um nível de consciência (senso de pertencimento e objetivo) que leve a perceber que 

determinada forma ou situação social e, que isso promova uma fusão, ou seja, união, gerando 

um processo de mobilização.   [III] Mobilização: pode ser tanto uma ação coletiva quanto 

uma ação compartilhada. Uma ação coletiva é a que é realizada por pessoas reunidas 

fisicamente ou integradas por meio de determinadas concepções (doutrina, plano de ação, 

projeto político, etc.) e uma ação compartilhada é aquela na qual pode ser realizada por 

indivíduos isoladamente, mas que compartilham as concepções ou práticas comuns a partir de 

um senso de pertencimento.  [IV] Objetivo: é aquilo que o grupo se propõe a fazer, e varia 

conforme o próprio grupo, situação e insatisfação, assim como o senso de pertencimento e a 

mobilização produzida.  

Outro ponto a ser esclarecido é o fato que os movimentos sociais podem ramificar-se, 

produzir derivações, estimular o surgimento de outras organizações, mobilizações, subgrupos, 

ideologias, formas de representações etc. É necessário compreender que as ramificações 

produzidas fazem parte dos movimentos sociais, porém não são os próprios movimentos.  

Outra observação importante apontada por Viana (2016) é que não se podem considerar 

movimentos sociais as organizações que derivam de alguns movimentos, sejam burocráticas 

ou não burocráticas, que por sua vez, tendem a se desvinculas dos mesmos, por causa dos 

interesses próprios, burocracia interna ou por passarem a orbitar em elementos externos, como 

partidos e Estados, como exemplo, o partido verde, originário do movimento ecologista.  
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São comuns os subgrupos dos movimentos sociais, suas ramificações serem 

confundidos como o próprio movimento, mas na verdade só fazem parte do mesmo e não é o 

movimento em si, apesar de ser uma manifestação do mesmo. Esse discernimento é 

indispensável para compreendermos que os movimentos sociais assumirem formas e 

estratégias de comunicação diferentes, essas formas e estratégias também podem diferenciar-

se quanto ao uso da comunicação entre subgrupos derivados um mesmo movimento. Isso faz 

com que um determinado segmento de um movimento social, por utilizar a comunicação com 

maior eficiência e eficácia, ou dispostos com mais recursos físicos, humanos e financeiros, 

como o caso do Greenpeace38 tenha mais notoriedade e visibilidade que outros subgrupos, 

ganhando maior poder de atratividade, mobilização e manutenção das suas ações do que seus 

pares. Essa condição faz com que se crie a ilusão que este subgrupo (Greenpeace) seja o 

próprio movimento ambiental e não apenas a representação de uma parte.  

 Essa situação pode levar a outro desdobramento, que precisamos atentar. O discurso e 

as questões defendidas por alguns subgrupos que conseguem alcançar grande visibilidade na 

sociedade são capazes de criar uma espécie de "hegemonia" representativa do movimento 

social que compõe, e podem influenciar a opinião pública de maneira a levá-la a entender que 

seu discurso e suas questões correspondem às próprias questões defendidas por todas as 

pessoas pertencentes ao movimento social. Tomamos como exemplo duas organizações 

oriundas do movimento social de luta pela moradia, como o MST e Movimento Camponês 

Popular - MCP. Esses dois grupos representam o movimento de luta pela moradia, mas não é 

o próprio movimento. Cada um busca seu próprio crescimento e apresenta pautas próprias 

reivindicatórias, e buscam mostrarem-se fortes o suficiente para atraírem mais adeptos para 

suas ações e alcance dos objetivos. Para isso investem em elementos de identificação 

próprios, como bandeiras, slogans, ritos, informações, etc. Isso não significa que esses 

símbolos representam o movimento social em si, somente uma representação dele, que deseja 

diferenciar-se dos outros grupos pertencentes ao mesmo movimento. Assim o MST e o MCP, 

com toda sua força mobilizatória e visibilidade nacional podem levar parte da sociedade a 

pensar que suas bandeiras ideológicas, objetivos e forma de atuação representam todo o 

movimento de luta pela terra e regularização fundiária.  

Dadas as reflexões iniciais, entendemos que a compreensão de movimentos sociais 

feita por Nildo Viana (2016, p. 43) que "os movimentos sociais são mobilizações (ações 

coletivas ou compartilhadas) de determinados grupos sociais derivadas de certas situações 

                                                
38 Subgrupo derivado do movimento ambientalista que se burocratizou e institucionalizou. 
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sociais que geram insatisfação social, senso de pertencimento e determinados objetivos" nos 

ajudam a compreender melhor a relação dos movimentos sociais com a comunicação. 

Entende-se que as pessoas que pertencem a um movimento social que se encontra 

desamparado no acesso aos meios midiáticos elementares, não podem mobilizar-se entre seus 

pares, ou apresentam enormes dificuldades para que isso ocorra dentro de uma referência 

geográfica ou entorno de uma pauta de interesses comuns, pois necessitam não só do acesso 

às formas de comunicação, mas ao conhecimento especializado necessário a sua utilização.  

Compreendemos que o conceito de comunicação deve indicar um tipo de mobilidade 

comunicacional de todas as pessoas pertencentes a um determinado movimento social, um 

tipo de interação por meio da comunicação que considere os processos práticos e simbólicos, 

que ao ordenar trocas entre os seres humanos, possibilita ações daqueles que estão envolvidos 

em causas políticas, econômicas, sociais, educacionais etc. (BRAGA, 2011). Portanto, 

utilizamos o entendimento de TEMER e NERY (2009, p. 16) que comunicação "é partilhar, 

tornar comum, romper o isolamento. É o produto de um encontro social, um tipo de relação 

intencional exercida sobre outro indivíduo ou indivíduos, que exige reciprocidade". 

Essa compreensão nos ajuda a ampliar o entendimento comum a maioria das pessoas, 

que comunicar limita-se a emissão ou recepção de informações. Trata-se também de gerar 

sentido nas relações humanas, criar relacionamento, tornar comum ideais, motivar ações 

coletivas, criar e manter vínculos, dialogar, orientar, etc. Assim vemos que as pessoas para 

compartilharem situações sociais frutos das suas insatisfações devem na verdade 

comunicarem-se umas com as outras. Nesse sentido, é importante considerar que a 

comunicação é  

 

[...] um processo de relacionamento social, torna-se imprescindível sua 
interação com diversas áreas do conhecimento, como as ciências sociais. A 
realidade social é dinâmica, uma construção histórica continuada pelo 
homem social. Comumente marcada por conflitos e criação de valores 
sociais, numa visão dialética da sociedade.  (CÉSAR, 2007, p. 78) 

 

O conjunto de pessoas que possuem algo em comum pode gerar por sua vez, ações 

coletivas ou compartilhadas (mobilizações), senso de pertencimento e objetivos comuns. 

Neste processo, a comunicação está presente no compartilhar das insatisfações sociais, nos 

entendimentos sobre a necessidade de se promover ações para buscar a alteração das situações 

sociais postas, no diálogo, na necessidade de se mobilizar as pessoas em torno de ações 

comuns, etc.  
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A comunicação no processo de mobilização  

Conforme vimos anteriormente, os movimentos sociais são compostos pelas pessoas 

que realizam alguma mobilização (VIANA, 2016). As ações de mobilização dos movimentos 

sociais carecem de um planejamento de comunicação para conseguir promover uma sinergia 

adequada entre as pessoas envolvidas, a circulação adequada das informações do interesse do 

movimento e a manutenção e disseminação dos objetivos do próprio movimento. As 

insatisfações sociais características dos próprios movimentos sociais precisam ser 

expressadas, conhecidas e ouvidas. Esta necessidade torna-se ainda mais evidente na 

contemporaneidade, principalmente por causa das novas formas de transmissão de 

informação, das novas tecnologias de comunicação e informação. 

O que se alinha aqui a esse estudo sobre os movimentos sociais e a comunicação é a 

cultura de participação, de possibilidade de participação do processo de construção da 

realidade, da participação direta de grupos sociais como agentes dentro da história.   

A forma de comunicação comunitária pode contribuir para o processo de organização 

dos movimentos sociais, na organização das políticas e dos planos de comunicação, por meio 

da troca de conhecimento, informações e definição das ações voltadas para a mobilização dos 

movimentos sociais, assim torna-se imprescindível a discussão coletivizada e dialógica. 

Viana (2016) apresenta o conceito de mobilização como uma ação grupal, ou seja, do 

grupo ou parte dele, podendo ser tanto uma ação coletiva quanto uma ação compartilhada. 

BRAGA, SILVA e MAFRA adotam o conceito de Toro e Werneck (1996), ao 

compreenderem a mobilização como processo de convocação de vontades direcionada para 

um processo de alteração da realidade, por meio de processos comuns que foram 

concensuados e envolve a partilha das informações, discursos e a visão, exigindo nesse 

sentido, ações de comunicação. A informação é apresentada como elemento mínimo para as 

pessoas se mobilizarem, tomarem conhecimento da realidade, gerando reflexão e debate. "O 

desafio da comunicação em projetos de mobilização social é gerá-la de forma participativa. 

Cabem iniciativas descentralizadas do fazer comunicativo, distintas de uma comunicação 

manipulada, unidirecional e paternalista". (BRAGA, SILVA & MAFRA, 2005, p. 66) Nesse 

sentido defendem uma comunicação para a mobilização, por meio de um modelo dialógico, 

expandindo o processo comunicacional de simples transferência de informação para o 

encontro de sujeitos que possuem coparticipação no diálogo e nas decisões. 

A capacidade de mobilização de um movimento social está intrinsecamente ligada a 

sua capacidade de visões, informações, revoltas etc., o que obviamente envolve a capacidade 
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de comunicação. Para Henriques (2008) a comunicação implicada nas atuações dos 

movimentos sociais não é algo novo, porém numa sociedade midiatizada o que se apresenta 

relativamente como novo são as formas como os meios de comunicação, onde destacamos as 

novas tecnologias de comunicação, modificam e influenciam as formas de produção e difusão 

de discurso, assumindo um papel central para a promoção de uma ação coletiva, vinculando 

os projetos políticos e unindo pessoas diversas a uma vontade coletiva. 

As estratégias de lutas e a maneira como os movimentos sociais atuais se organizam 

tendem a depender cada vez mais da capacidade de comunicação e domínio do uso de mídias. 

Para Gohn (2000) o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra - MST exemplificam 

como a visibilidade midiática extrapola uma preocupação externa aos movimentos, 

estruturando-se como elemento próprio da própria luta, por expressar a cultura e sustentar 

bases para que se construam formas de representação. "A presença da mídia é um fator 

constitutivo dos movimentos sociais contemporâneos". (HENRIQUES apud GOHN, 2000, p. 

25). 

Nota-se que a comunicação é uma condição primeira para o processo de mobilização 

dos movimentos sociais. Sem comunicação, a capacidade de mobilização dos movimentos 

sociais se limita ao extremo. A busca por uma autonomia comunicacional e o direito da 

liberdade ao acesso aos mais diversos meios midiáticos para se fazer ouvido, notado no 

sentido de tentar atingir interesses e necessidades comuns são condição para o fortalecimento 

e manutenção dos movimentos sociais. 

Os temas defendidos pelos movimentos buscam não apenas a mobilização dos 

indivíduos na luta direta pela causa, na participação das ações coletivas e reivindicatórias, no 

sentido de se promover o ajuntamento de pessoas e posteriormente o fortalecimento do 

próprio movimento, mas também objetiva pautar a sociedade sobre a necessidade de se 

debater os temas e a legitimidade de processo, procurando fazer orbitar o máximo possível de 

atores em torno das temáticas defendidas, ampliando assim o nível de pressão exercida, 

sobretudo sobre os agentes políticos que possuem poder decisório sobre as questões 

defendidas.  É evidente que a tematização das questões defendidas pelos movimentos sociais 

e a mobilização em torna de uma pauta comum e principalmente a manutenção do próprio 

movimento é um processo complexo. Como lembra Henriques (2007, p. 103) 

 
A própria constituição de uma causa social e/ou de um movimento, ou 
projeto mobilizador a ela relacionado, pode ser considerado um processo de 
interações comunicativas complexas que abrangem desde as relações 
interpessoais até um conjunto de interações mediadas, onde entram em jogo 
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múltiplos interesses e visões, e, por conseguinte, sujeito a contradições e 
conflitos (HENRIQUES, 2007, p. 103). 
 

Entretanto, para se alcançar um maior número possível de pessoas em tordo dos temas 

defendidos é preciso "manter contato por intermédio dos instrumentos de telecomunicação e 

da disseminação constante de informações por meio de mídias massivas ou dirigidas" 

(HENRIQUES, 2007, p.98). E isso exige cada vez mais dos movimentos sociais, o aumento 

da capacidade e competência sobre a utilização dos diversos instrumentos midiáticos para não 

só manter os públicos informados, mas gerar condições favoráveis a cooperação entre os 

mesmos.  

 
É preciso que as pessoas tenham conhecimento dos objetivos, metas e 
prioridades da mobilização, sintam-se seguras quanto à valorização de sua 
forma de pensar e sintam a confiança dos outros participantes. Não haverá 
um engajamento se houver instabilidade - deve existir um apoio, algo sólido 
por detrás do movimento, da ação de cada um que transpire um sentimento 
de pertencimento e valores que transcendem a causa. (BRAGA, SILVA e 
MAFRA, 2005, p. 70) 
 

 Para melhorar as condições de mobilização é necessária a criação de um 

relacionamento, de identificação com as questões que estão sendo debatidas.  Braga, Silva e 

Mafra (2005) propõem três tipos de modelos de comunicação que podem ser aplicados no 

processo de mobilização:   

 [1] a comunicação de massa: fundamental para a difusão e alcance da opinião 

pública e maior visibilidade. Com o desenvolvimento da mídia de massa, especialmente as 

novas mídias de comunicação e informação, a esfera pública foi ampliada para além das 

fronteiras das interações face a face, e atualmente se dão num espaço não localizado 

espacialmente e temporalmente. O uso dos meios de comunicação de massa possibilita a 

ampla divulgação das questões centrais sobre a insatisfação social que origina o movimento 

social e seus objetivos, tornando-os mais compreensíveis e acessíveis a sociedade, de maneira 

a pressionar a processo decisório das políticas públicas diretamente ligadas as questões do 

movimento. Porém, é preciso considerar as limitações e restrições dessa forma de 

comunicação, como: a ausência do caráter dialógico, os tempos que as informações são 

disponibilizadas nas mídias não atendem a necessidade de um processo gradual e contínuo 

próprio da mobilização social. Além da tendência da grande mídia em atender os interesses 

dos grupos econômicos que as sustentam, não apenas pode distanciar a cobertura midiática 

dos objetivos do movimento social como tem o poder de desfigurar seus objetivos e 

manipular as informações sobre as ações do movimento. Como o foco dado pela mídia 
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hegemonia, sobretudo a Rede Globo nos Black Blocs39, nas manifestações públicas oriundas 

do movimento estudantil de 2013 em defesa do passe livre estudantil e contra o aumento do 

preço da passagem do transporte público.  

 [2] A comunicação segmentada: relacionada a um fluxo contínuo de informações de 

produtores40 para os reeditores41, de maneira a atualizar e dar coerência das ações com os 

objetivos dos movimentos, considerando a característica dinâmica e passível de eventuais 

modificações e redefinições das ações usadas pelos movimentos sociais em seu processo de 

mobilização.   

  [3] A comunicação dirigida: processo de transmissão de informações para o 

estabelecimento de uma comunicação orientada e constante com o público alvo. Assim esse 

modelo é caracterizado pela interação face-a-face entre as pessoas, determinado pela 

copresença e maior proximidade entre as pessoas e ações mais coesas, como as assembléias, 

manifestações de rua, ocupações (presentes em derivações de movimentos mais radicais), etc. 

 O objetivo da comunicação é manter um fluxo comunicacional contínuo entre os 

integrantes do movimento social, compartilhando sentidos e objetivos do próprio movimento. 

O processo deve ir além da busca da necessidade de organização de ações que visem resolver 

problemas enfrentados pela sociedade, mas também atender a necessidade de pertencimento e 

interação dos indivíduos aos movimentos, fortalecendo os vínculos de corresponsabilidade. 

 Conforme as reflexões apresentadas, a comunicação se desenvolve como protagonista 

do processo de mobilização dos movimentos sociais. Sua importância transcende a mera 

divulgação e propagação de informações. No atual cenário político-social, as lutas pela 

legitimação, reconhecimento, adesão e poder de transformação social, tornam-se de certa 

forma, sinônimos de lutas por visibilidade. 

 

A comunicação no processo de participação 

                                                
39 Nome dado a uma tática de ação direta, de corte anarquista, empreendida por grupos de afinidade que se 
reúnem, mascarados e vestidos de preto, para protestar em manifestações de rua  para desafiar o establishment e 
as forças da ordem. Suas manifestações promovem dano material a fachadas de empresas multinacionais e 
vidraças de bancos, por exemplo. São geralmente associados à violência e depredação e acabam entrando em 
confronto com a polícia. Neste caso o foco e o tempo das matérias que cobriam as manifestações foi dado 
principalmente nas ações do Black Blocs, que não representavam o movimento nem seus propósitos. Ao 
manterem o foco somente nestas ações, a mídia passava a ideia que o as manifestações de rua eram compostas 
por baderneiros e pessoas que só queriam depredar o patrimônio público ou privado. 
40 Produtores são as pessoas dos movimentos sociais que estão propondo o processo, que conseguem enxergar 
em primeiro a sua relevância. 
41 Reeditores: são as pessoas que dentro da sociedade conseguem influenciar um determinado grupo de pessoas, 
e conseguem introduzir, modificar e até mesmo eliminar mensagens dentro desse grupo. São formadores de 
opinião. 
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De maneira geral, o Brasil desenvolveu-se sem uma cultura participativa e dialógica, o 

que explica em parte, uma tendência cultural expressada em valores autoritários e até 

arbitrários que se somando com a ausência de consciência política da maior parte da 

população, reflete na dificuldade em se avançar na prática efetiva da participação popular. 

Assim naturalizou-se a não participação direta da sociedade brasileira nos processo de diálogo 

e de tomada de decisão, sobretudo com os agentes políticos e os órgãos públicos e 

representativos, que parecem reservar esse tipo de relação para elites. Com a reabertura 

democrática do país, na década de 1980, o termo participação popular passou a ser usado 

como mantra da classe política. "A questão da participação é vital e impulsionadora para os 

movimentos sociais. Para que pessoas se mobilizem e tomem a decisão de se engajarem em 

algum movimento é preciso não só que essas pessoas tenham carências e problemas em 

comum, mas que compartilhem valores e visões de mundo semelhantes" (HENIQUES, 

BRAGRA e MAFRA, 2005, p. 37) 

Peruzzo (2004) lembra que, no sentido histórico, temos no Brasil a dominação e o 

autoritarismo de um lado, e do outro a submissão e a resignação e, não é incomum que as 

pessoas de um determinado bairro esperem do representante da associação dos moradores 

uma grande eficiência na solução dos problemas, pois, "ele foi eleito pra isso", e essa lógica 

também se repete em instâncias representativas mais altas. Segundo Maria Esther Dias 

(1982), a práxis autoritária vai concretizando um projeto de dominação política em todas as 

instâncias da vida social. Porém considera que o processo de dominação não é simplesmente 

imposto, mas também é facilitado pela omissão, a cumplicidade e o comodismo de se ter 

sempre "quem possa fazer por mim". Mas historicamente podemos considerar que o 

autoritarismo resulta da atividade econômica, social, política e da própria cultura e como fruto 

gera-se a alienação e a acomodação. 

O processo democrático no Brasil se aperfeiçoou principalmente nas últimas três 

décadas, a comunicação se consolidou como essencial no processo de facilitação ao acesso à 

informação, estimulando os debates das questões públicas, democratizando o acesso a canais 

de comunicação (DUARTE, 2009). Ela é capaz de ofertar as pessoas pertencentes ou não a 

um grupo ou movimento social total condição de expressão enquanto personalidade crítica e 

também autônoma, emancipar-se e compreender-se, de maneira a aumentar sua capacidade de 

organização e mobilização (MATSUUCGHI, 2009). Segundo Marshall (1967) a comunicação 

se expressa nas dimensões civil, política e social 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 
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intelectual, nas informações necessárias ao desenvolvimento econômico, social e cultural. 

Sobre à participação efetiva das pessoas, Peruzzo (2004) alinha-se ao pensamento de Pedro 

Demo que "participação não é dada, é criada. Não é dádiva, é reivindicação. Não é concessão, 

é sobrevivência. A participação precisa ser construída, forçada, refeita e recriada" (DEMO, 

1988, p. 82). Braga, Silva e Mafra (2005, p. 68) defendem que: 

  
[...] a vinculação ideal dos públicos aspirados por todo e qualquer projeto de 
mobilização social encontra-se no nível da corresponsabilidade, que existe 
quando o público gerador age por se sentir responsável pelo sucesso do 
projeto, entendendo sua participação como essencial ao todo. Essa 
disposição do público à participação é alcançada pelo sentimento de 
solidariedade e se caracteriza por uma compreensão dos problemas comuns 
de todos os envolvidos no movimento. 
 
 

Nesse sentido, Henriques (2005) observa que o processo de comunicação deve 

objetivar a ampliação dos públicos geradores42 que por sua vez, devem se organizar como 

corresponsáveis pelas ações do movimento social, e suplantar as ações pontuais ou 

circunstanciais (como elaboração de material panfletário, spots de rádio, posts para mídias 

sociais, eventos, etc.).   

As ações comunicativas devem considerar todos os elementos constitutivos de um 

movimento social: a insatisfação social, o senso de pertencimento, a mobilização e seus 

objetivos, e atuar no sentido de fortalecê-los e difundi-los, de forma a criar ações 

comunicativas e midiáticas interdependentes e sinérgicas, direcionando as ações dos públicos, 

identificando e envolvendo todos os níveis de públicos vinculados direta ou indiretamente ao 

movimento social. Num exercício de superação de ações comunicativas desconexas e 

ausentes de periodicidade. A comunicação voltada para os movimentos sociais se estabelece 

não como atividade fim, como atividade meio, que colabora diretamente e estrategicamente 

para que o grupo social formador do movimento social alcance parcial ou inteiramente os 

objetivos propostos. 

Fica evidente que uma das condições basilares da comunicação comunitária e do 

processo de mobilização social utilizada nos movimentos sociais é a participação, resultado de 

uma comunicação construída nos movimentos sociais e nas organizações burocratizadas. 

Percebe-se vários tipos de participação, que pode ir do ponto de vista da recepção das 

                                                
42 Públicos geradores são os públicos que realizam qualquer tipo de ação que contribua para os objetivos  gerais 
ou específicos do projeto do movimento social. (HENRIQUES, 2005, p. 68) 
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informações  até da participação ativa no processo comunicacional. PERUZZO (2004, p. 139) 

discorre que: 

 

[...] a participação pode ocorrer em níveis mais elevados, quando o indivíduo 
atua como sujeito ativo, como protagonista da elaboração de mensagens, na 
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.  

 

A participação é provida pela interação comunicacional. Não se pode participar sem 

comunicar, pois a própria atitude do indivíduo de participar já se constitui um processo de 

comunicação, pois é uma forma de expressão de vontade e posicionamento. Peruzzo (2004) 

apresenta três modalidades de participação popular, dentro de uma perspectiva ampla de ação 

coletiva:  [1] a participação passiva: o indivíduo mesmo ao não se envolver ativamente 

numa questão que o afeta, assumindo um perspectiva conformista, ele desenvolve um tipo de 

participação, pois subordina-se ao que for determinado, favorecendo assim as decisões 

verticalizadas, de cima pra baixo, ou seja, mais autoritárias; [2] a participação controlada: é 

facilmente percebida em várias políticas de relacionamento popular entre a sociedade e os 

órgãos representativos do poder público. Normalmente, fruto de pressões populares, ações 

conhecidos como "orçamento participativo", "planejamento participativo", na verdade vale-se 

de determinadas restrições, ou limitações e são processos facilmente manipulados.  Como 

exemplo, o orçamento participativo de prefeituras que não apresentam o total de recursos 

disponíveis, mas somente aqueles reservados sob critérios desconhecidos para as iniciativas a 

serem realizadas na comunidade ou grupo social específico. Esse tipo de estratégia colabora 

para manter o grupo social passivo, criar um discurso que a política aplicada foi fartamente 

discutida com a sociedade, mas na verdade favorece o envolvimento popular  somente até o 

ponto que interessa aos interesses do grupo que está no poder. O limite é a não interferência 

na estrutura de dominação; [3] a participação-poder: baseada em processo que visam 

favorecer a participação democrática, ativa e autônoma, visando o crescimento das pessoas ou 

das organizações coletivas. Nesse modelo o exercício do poder deve ser partilhado. Outras 

expressões que podem ser utilizadas para esse modelo é a cogestão e a autogestão. Porém, 

ressalta-se que é preciso considerar que a "participação não equivale a uma assembleia 

permanente, nem pode prescindir de utilizar mecanismos de representação" (PERUZZO apud 

BORDENAVE, 1988, p. 80). 
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É preciso considerar que, o processo de uma participação da população por meio da 

comunicação é inerente dos próprios movimentos sociais, porém, ressalta-se que a capacidade 

de compartilhar o poder de decisão tende a ser conflituoso e demorado.  Peruzzo (2004, p. 

146) afirma ainda que "as mediações são muitas, podendo estar entre elas o dirigismo 

autoritário de lideranças, instituições, interesses individuais e políticos, como também a apatia 

e o conformismo por parte de grandes contingentes populacionais".  

Porém, independentemente de qual seja as questões defendidas por um determinado 

movimento social, as dificuldades e o tempo necessário para debater e decidir sobre essas 

questões, o uso da comunicação deve ser visto como uma das principais necessidades e 

suporte para qualquer movimento, considerando principalmente que vivemos uma sociedade 

midiatizada. Nesse sentido um movimento social deve se empoderar das práticas 

comunicativas para ampliar e fortalecer suas formas de exercício de poder e de direitos, assim 

como expandir a visibilidade de seus valores, culturas e ideologias, e consequentemente a 

adesão e participação cada vez maior das pessoas e uma opinião públicas favorável. 

Compreende-se que na contemporaneidade é fundamental se estabelecer uma política de 

comunicação por parte de qualquer forma de movimentos sociais. 

 

Considerações Finais 

A comunicação utilizada de forma dialógica, participativa e descentralizada, 

proporciona o envolvimento das pessoas ao projeto de mobilização social de forma mais 

coerente com as insatisfações sociais que dão origem as demandas de grupos sociais, que 

aliadas ao senso de pertencimento promovem mobilização social em torno de objetivos claros 

e capazes de articular uma movimentação de parte da sociedade em torno de ações que 

buscam a transformação social. 

A comunicação é capaz de materializar as causas e demandas sociais defendidas, e 

mobilizar as pessoas de maneira de não só aumentar, consolidar e fortalecer a visibilidade dos 

movimentos sociais, mas também contribuir para a própria formação de indivíduos 

corresponsáveis com os problemas enfrentados pela sociedade em que vivem. Além disso, 

estimula o fortalecimento do senso de pertencimento das pessoas aos movimentos sociais, 

estimulando diversas formas de mobilização e participação.  

Para o objetivo desse estudo, que era analisar por meio de uma reflexão teórica, 

conceitual e histórica, os movimentos sociais com foco no processo de comunicação presente 

na mobilização e participação popular nos movimentos sociais, compreendemos que foram 

apontadas indicações válidas para o aprofundamento sobre o tema. 
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O Sarcasmo: análise categorial do  diálogo virtual acerca da prática social 
da intolerância religiosa identificada em uma ação judicial de 2014 
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Resumo 
Trata-se neste texto de um estudo para compreender a prática social da intolerância religiosa, na 
perspectiva do processo comunicacional. Selecionou-se um acontecimento midiático envolvendo: a 
Associação Nacional de Mídia Afro; a Igreja Universal do Reino de Deus; a decisão do juiz federal do 
Rio de Janeiro que considerou que umbanda e candomblé não se constituíam como religião. O 
objetivo foi apreender a dinâmica das trocas dialógicas, das transições simbólicas, bem como entender 
a reelaboração dos conteúdos midiáticos pelos internautas que participaram de diálogos virtuais acerca 
do caso. Apesar dos graves efeitos sociais da intolerância, este estudo não tem a pretensão de tratar o 
tema intolerância em perspectiva sociológica ou histórica, mas sim, tentar desvelar no cenário virtual, 
enquanto esfera pública de embates e conflitos contemporâneos, as emoções demonstradas pelos 
internautas ligadas aos processos de comunicação. Este trabalho pertence ao campo dos estudos de 
comunicação em sua interface com a religião e a política. Vale ressaltar que a temática da intolerância 
religiosa é pouco estudada no campo da comunicação e, principalmente, em seu vínculo com os 
processos comunicacionais. Diante do estudo de Damásio (1996), foi possível afirmar que as emoções 
são, também, indispensáveis a comunicação humana. Assim, tendo como base a análise de conteúdo 
foi possível perceber, utilizando os dados empíricos em consonância com o conceito de comunicação 
de Marcondes Filho (2013), que o internauta ao utilizar a figura de linguagem, sarcasmo, desencadeia 
no processo dialógico uma irritabilidade, impulsionadora de ações simbólicas intolerantes. 
 
Palavras-chave: Sarcasmo; Internet;  Intolerância religiosa; Processo comunicacional;  

 

 

Introdução 

Este artigo é um estudo acerca da dinâmica das trocas dialógicas, bem como da 

reelaboração constante de seus conteúdos pelos internautas na questão da intolerância 

religiosa.  

O cenário da pesquisa qualitativa é o debate nos meios de comunicação da sentença 

proferida pela justiça federal, do Rio de Janeiro, Brasil, no primeiro semestre de 2014. 

Momento em que o juiz não determinou a retirada de vídeos da internet, considerados pelo 

Ministério Público como contendo discurso de ódio. O juiz fundamentou sua decisão na 

                                                
43 Graduada em Filosofia pela Universidade Federal de Goiás (UFG) Mestranda em Comunicação pela UFG  
mtesrtego@gmail.com  
44 Doutor em Ciências da Comunicação e Artes, Universidade de São Paulo (ECA/USP). Docente do programa 
de pós-graduação de Comunicação da Universidade Federal de Goiás e do programa de pós-graduação de 
Ciências da Religião da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. signates@gmail.com;  
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premissa de que a umbanda e o candomblé não eram religiões, conforme Processo Originário: 

0004747-33.2014.4.02.5101, de fls.153/155. 

Trata-se de um trabalho pertencente ao campo dos estudos de comunicação em sua 

interface com a religião e a política. Vale ressaltar que a temática da intolerância religiosa é 

pouco estudada no campo da comunicação e, em seu vínculo com os processos 

comunicacionais.  

Aristóteles, antes do início de nosso calendário, em 300 (a.C), trazia ao debate o que 

viria a ser a origem dos modelos clássicos de comunicação. Vários teóricos, como Lasswell, 

Shannon e Weaver, Berlo, DeFleur, Miranda, Tubbs, Simeão, Jesus Martín-Barbero, 

Guilherme Orozco, entre outros,  produziram ensaios para a construção de um modelo do 

processo de comunicação, seja ele no campo da telecomunicação, semiótica, linguística, 

informação ou comunicação. Momento em que o emissor, o receptor, a mensagem e o canal 

são elementos imprescindíveis e matriciais à constituição de qualquer processo de 

comunicação. 

Neste artigo, as atenções estão voltadas para os interlocutores do diálogo e quais 

marcas são identificadas na prática social da intolerância religiosa no meio virtual. Portanto, a 

preocupação não é somente com o emissor, nem tão pouco com o receptor, mas a interação 

que se dá no movimento dialógico.  

Segundo Buber (2001), o sentido do diálogo não se acha em nenhum dos dois 

parceiros em interação, nem nos dois em conjunto, mas encontra-se somente neste encarnado 

jogo entre os dois, neste seu Entre. Trata-se de um nítido interesse pelo que acontece neste 

Entre da relação capaz de produzir sentidos e prevalecer sobre os demais elementos do 

processo comunicacional.  

No diálogo mediado pela internet à interação ocorre em meio a seres limitados. Sem o 

som da voz, os gestos, as expressões faciais, o cheiro etc., neste momento da interação é 

preciso um interesse em comum forte, um esforço maior para se conectar com o discurso do 

outro, as palavras, os signos e os sentidos.  

 

1. A interface entre comunicação, religião e política 

Para compreender a prática social da intolerância religiosa, na perspectiva do processo 

comunicacional, selecionou-se um episódio midiático envolvendo: a Associação Nacional de 

Mídia Afro (ANMA); a Igreja Universal do Reino de Deus; a decisão do juiz federal do Rio 

de Janeiro que considerou que umbanda e candomblé não se constituíam como religião. 
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Nas informações disponibilizadas no youtube pela televisão, jornais, TV Assembléia, 

TV Câmara e blogs, que foram transcritas e analisadas neste estudo, prevaleceram o 

entendimento de que houve um racismo institucionalizado na sentença do juiz.  

A decisão da justiça federal foi interpretada como ferindo a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, a Constituição Federal e o Estatuto da Liberdade Racial. O juiz se 

posicionou na contramão do ideal da tolerância religiosa, de liberdade, de crença e de 

laicidade do estado. 

Para as religiões, umbanda e candomblé, o juiz transformou o seu racismo particular 

em uma decisão judicial. Segundo elas, isso é inaceitável, pois referenda, assim, a 

discriminação que é veiculada nos meios de comunicação, nas redes sociais, na televisão etc., 

porquanto, a discriminação passou, a partir do momento em que foi prolatada a sentença, a  

ter a chancela do Estado. 

Os representantes da umbanda e candomblé afirmam ter a sua cidadania fortalecida a 

partir das lutas que vem sendo desencadeadas contra o racismo e em defesa da igualdade. Não 

ficando mais restritos aos seus terreiros. “ganham as ruas para dizer que exigem respeito. O 

Brasil é um país laico, de pluralidade religiosa e todas as religiões e manifestações simbólicas 

do nosso povo precisam ser respeitadas.”, disse Olivia Santana, Secretária Nacional de 

Combate ao Racismo do PCdoB, em entrevista no vídeo de protesto contra a decisão do juiz   

em Salvador-BA. 

Nesta pesquisa, ficou nítida a separação de entendimento dos representantes de 

instituições em debates midiáticos e dos usuários de internet que fizeram comentários. Se por 

um lado, os internautas se preocuparam com a normatividade moral das religiões; por outro 

lado, os representantes de instituições se articularam com a questão social e política. 

  

2. A importância do diálogo  

Diante do cenário delimitado, realizou-se um recorte para analisar a dinâmica do 

diálogo entre internautas.  O diálogo, por sua vez, é uma necessidade existencial humana; o 

encontro de significados produzidos nas interações; um acontecimento do dia-a-dia capaz de 

engendrar um sentido na coletividade.  

No entanto, nem sempre a interação entre duas pessoas por meio da linguagem é um 

diálogo. Existem monólogos disfarçados de diálogo, em que cada pessoa fala, mas ninguém 

se dispõe a deixar de lado aquilo que lhe é próprio e acolher o que é do outro. Como se a 

emissão de sinais fosse direcionada ao vazio e a capacidade de se abrir ao outro estivesse 
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obnubilada. Assim, pode-se afirmar que “O mais ardoroso falar de um para o outro não 

constitui uma conversação.” (BUBER, 2001, p. 5). 

Nesta perspectiva, o diálogo não é apenas o relacionamento entre humanos, mas é o 

comportamento, a atitude um-para-com-o-outro, cujo elemento mais importante é a 

reciprocidade da ação.  

Numa situação dialógica, o ser humano que está face a face nunca pode ser apenas 

objeto, pois o pressuposto é que existem interesses em comum. Quem fala tem algo a ver com 

quem ouve. 

No diálogo mediado pela internet os olhos do  outro é o monitor de computador. A 

interação ocorre entre seres limitados, sem o som da voz, os gestos, as expressões faciais etc., 

neste momento, é preciso um mérito em comum forte, um esforço maior para se conectar com 

o discurso do outro, as palavras, os signos e os sentidos. O diálogo pleno pode ocorrer, mas 

envolve muito mais atenção, emoção e dedicação entre os interlocutores 

 

3. A conexão entre emoção e comunicação 

Damásio (1996), após, analisar sistematicamente casos clínicos e da experimentação 

neuropsicológica com animais de laboratório e pacientes que sofreram lesão no córtex frontal, 

demonstrou como as emoções são indispensáveis na gênese e na expressão do 

comportamento. Corroborando outros estudos semelhantes.  

A interrelação entre as emoções e a razão conta a história evolutiva dos seres vivos. 

Durante a evolução natural as respostas comportamentais adaptativas foram moldadas por 

processos emocionais. Ou seja, a razão, por si só, não sabe quando começar ou parar de 

avaliar custos e benefícios para uma tomada de decisão. É o quadro referencial das nossas 

emoções que seleciona as opções, conforme Damásio (1996). 

Diante deste estudo de Damásio (1996), é possível afirmar que as emoções são, 

também, indispensáveis a comunicação humana. Os afetos fornecem aos indivíduos 

comportamentos voltados para a sobrevivência e são inseparáveis de nossas ideias e 

sentimentos relacionados à recompensa ou punição; prazer ou dor; aproximação ou 

afastamento; vantagem ou desvantagem pessoal, entre outras coisas. Tais emoções podem ser 

interpretadas como marcas da interação dialógica, em outras palavras, o participante de um 

diálogo se afasta ou se aproxima do seu interlocutor, dependendo da emoção envolvida. 

Marcondes Filho (2015) afirma que na origem da civilização, não está à fala, mas os 

sentimentos. Trabalha afeto no sentido do acolhimento. Tal acolhimento ocorre por meio da 
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empatia, o que possibilita haver comunicação, em outras palavras, a comunicação só ocorre se 

houver afetos envolvidos.  

 Destarte, os dados abaixo foram analisados nesta perspectiva e neste contexto, para 

averiguar quais elementos da emoção se fazem presentes nas interações mediadas pela 

internet quando o conteúdo da interação é a prática social da intolerância religiosa.  

 Verificou-se que os meios de comunicação ao ofertar o tema da intolerância religiosa, 

praticada pelo juiz federal do Rio de Janeiro, conseguiram a receptividade necessária para se 

fomentar uma discussão, com a ativa participação de usuários de internet, criando uma esfera 

pública acerca do tema. O sucesso dos meios de comunicação em promover o debate foi 

positivo em relação às informações fornecidas. Os internautas produziram sentidos e emitiram 

opiniões que passamos a analisar. Optou-se por discutir dentro do aspecto da interação 

dialógica e das marcas próprias que perpassa afeto, o uso de expressões sarcásticas. 

 

4. O  uso de expressões sarcásticas e a superioridade do interlocutor 

A figura de linguagem que domina em intensidade de sentimentos no diálogo virtual é 

o sarcasmo. Pode-se dizer que há nas interações dialógicas com relação à prática social da 

Intolerância Religiosa marcas próprias que perpassa afeto. Uma delas é o uso de expressões 

sarcásticas. Vide: 

 
Quadro-1 – Unidade de Análise – Afeto – Sarcasmo 

Contexto  Debate acerca da intolerância religiosa praticada pelo juiz 
federal do Rio de Janeiro-RJ em 2014 

Matéria  Intolerância Religiosa 
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Expressões  C-SP-GE: “se funk é considerado música porque não 
considerar o candomblé religião kkkkkkkkkkkkkkk mas tipo 
seria uma religião do capeta kkkkkkkkkkkkkk” 
 
C-SP-WA “kkkkkkkkk....você quer vim falar de respeito, 
serio mesmo????? vai ler a bíblia depois você VEM 
DISCUTIR COMIGO. As religiões que não estiverem de 
acordo com a Bíblia devem ser rejeitadas. simples assim.” 
 
C-SP2-JU: “claro que vou responder primeiro você deve ser 
uma ex alguma coisa tipo ex drogada ex ladra e etc ... para ter 
um linguajar destes , Jesus vai te pegar heim .kkkkkkvc é um 
ser praticamente irracional para acreditar nesta estupidez toda 
eu te perdoo porque também perdoo meu cachorro quando 
caga na cozinha, pois sei que o cérebro dele é limitado 
.kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk” 

Forma  Opinativo 

Tomada de posição  Discurso sarcástico   

Valoração  O falante apresenta traços de superioridade 

Autoridade do falante  Usuário de internet  

Origem da informação  Debate sobre intolerância religiosa  
Fonte: Produzido pela autora 

 

 O discurso Sarcástico tem como principal característica a capacidade de desempenhar 

um papel de inversor de polaridade ou até mesmo de seu sentido, utilizando-se de várias 

técnicas linguísticas, tais como jogos de palavras.  

 No sarcasmo, há um uso de instrumentos linguísticos indiretos para a ridicularização 

ou zombaria, muitas vezes considerados grosseiros e ofensivos, conforme exemplo:  

 
C-SP-GE:  se funk é considerado musica porque não considerar o candomblé 
religião kkkkkkkkkkkkkkk mas tipo seria uma religião do capeta 
kkkkkkkkkkkkkk 

 

 Na frase acima, pode-se considerar o sarcasmo como uma forma de humor. As 

exibições de riso e manifestações de humor são formas comunicativas comumente partilhadas 

nos processos de interação social, desse modo uma manifestação sarcástica exige um contexto 

social para produzir sentido. Aqui, o contexto é o debate da decisão do juiz que considerou 

que umbanda e candomblé não se constituíam como religião.  

O humor é visto principalmente como um triunfo sobre os outros, nas teorias do 

humor encontra-se: a da superioridade. O sarcástico se considera superior ao seu receptor e 
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utiliza o fenômeno linguístico descrito para expor sua supremacia sobre a vítima e, como 

participa de um diálogo mediado, é possível afirmar que soubesse que  muitas pessoas 

participavam daquela interação, logo poderia gabar-se diante de seu público (PERKS, 2012).  

Esta estratégia pode ser delineada como o uso de um trunfo sobre o outro por meio da 

suposição introduzida pela construção condicional que estabelece um ataque abertamente 

assinalado na forma de uma pressuposição positiva (se funk é música, então candomblé é 

religião). Logo após, ele introduz a conjunção “mas”, utilizando uma frase que denota 

basicamente oposição ou restrição ao que foi dito. Atribuindo ao candomblé um juízo de valor 

pejorativo, ou seja, de início a frase se apresentou como positiva. Entretanto, em seguida 

configurou-se negativa. A fala já é um ataque ao interlocutor de cultura negra (neste caso, ao 

funk e ao candomblé). 

A Teoria da Superioridade, também conhecida como Teoria da Depreciação, 

Hostilidade, Agressão e Escárnio foi pensada pelo filósofo Platão (360 a.C.) que observou 

haver na raiz do divertimento cômico, malícia ou inveja. Ele enfatizou que o humor pode 

explorar falhas humanas de uma maneira cruel e advertiu que os seres humanos riem do que é 

ridículo nos outros.  

 O representante da teoria da superioridade do riso é Thomas Hobbes. Segundo ele, o 

riso está sempre associado ao orgulho que experimentamos no momento em que percebemos 

ser mais capazes do que alguém e, portanto, superiores. Desse modo, afirma “um excesso de 

riso perante os defeitos dos outros é sinal de pusilanimidade. Porque o que é próprio dos 

grandes espíritos é ajudar os outros a evitar o escárnio.” (Hobbes, 1979, p. 36) 

O discurso sarcástico é um processo anão dentro da comunicação, em que se pode 

observar a constituição da relação de agressividade que se cria entre as pessoas comunicantes, 

bem como se foi possível estabelecer uma conexão e produzir sentidos. Abaixo, trecho do 

diálogo onde se observa a dinâmica da interação.  

 

C-SP-WA: com certeza Deus não se encontra no meio dos umbandistas e 
Candomblecistas.... e muito menos na católica! 
 
C-SP-LU: olá, TD bem com o senhor? acho q o senhor está sendo uma 
pessoa ignorante, n pode sair julgando e dizendo, Deus n está dentro da 
umbanda, ou dentro do Candomblé, eu sou umbandista, mais respeito a 
católica e a evangélica, etc... acho q o senhor deveria estudar mais sobre as 
religiões antes de sair julgando a dos outros, apenas respeite, se n gostar de 
alguma religião apenas n a frequente, e a respeite a acima de TD pois na 
bíblia diz amai o próximo como a si mesmo. então mais respeito e educação 
antes de julgar a religião dos outros. e outra... Deus está SS dentro da 
umbanda Candomblé e católica. Obg 
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C-SP-ER: Seu fascista ignorante do caralho, estuda mais para discutir esse 
tema. A pessoa pode adorar Satanás que você deve respeito. EVANGÉLICO 
PORCO! 
 
C-SP-WA: kkkkkkkkk....você quer vim falar de respeito, serio 
mesmo?????vai ler a bíblia depois você VEM DISCUTIR COMIGO. As 
religiões que não estiverem de acordo com a Bíblia devem ser rejeitadas. 
simples assim. 
 
C-SP-WA: Deus está dentro da umbanda, Candomblé e 
católica????????desculpa cara: mas nunca ouvir falar destas religiões na 
bíblia. eu só li uma única religião na bíblia que é a cristã! pq? "ELA SIM, É 
FEITA POR DEUS. NÃO PELO HOMEM." (As outras religiões, que não 
pregam a Bíblia ou distorcem o evangelho, são religiões falsas, inventadas 
por homens. Essas religiões são inúteis e não ajudam a chegar a Deus.) 
Tiago 1:27. Só a religião firmada na Bíblia é boa e fiel...DESCULPA mas 
nunca ouvir fala r de PADRE ou PAI DE SANTO na BÍBLIA! 
 
C-SP-ER: Religião não se discutir, se respeita. Quem disse que a Bíblia é 
verdadeira. CONSERVADOR. 
 

 A linha condutora deste diálogo é a premissa do “Deus único”, encontrado no 

comentarista C-SP-WA, bem como da afirmação implícita do fundamentalismo religioso 

enquanto identidade. Momento em que para manter a identidade é preciso estabelecer uma 

oposição as demais religiões, em outras palavras, se a minha religião é a certa, então as outras, 

necessariamente, estão erradas. 

A afirmação do Deus único é a mesma base teórica do pensamento único, do 

pensamento hegemônico, o que exclui a diversidade e a pluralidade. 

 Ao afirmar que “Deus” não pertence as demais religiões C-SP-WA se posiciona no 

sentido de que conhece a verdade e precisa ajudá-la a se sair vitoriosa. Ele não se comove 

com os sentimentos dos adeptos de uma fé diferente. Justamente, por que para ele a fé do 

outro é uma fé falsa, logo quem crê nela deve ser convertido ou, pelo menos, instruído para 

conseguir ver a “verdade”. 

No diálogo analisado, C-SP-WA deixa claro que um contato direto com ele pode ser 

conseguido somente fora da defesa da fé, não a partir dela. O que pode ser percebido quando 

o internauta C-SP-LU recepciona sua mensagem e realiza uma tentativa de conexão dialógica 

ao iniciar a frase utilizando uma saudação relacional: “olá, TD bem com o senhor?”. Ao trazer 

a vivência de uma relação face-a-face C-SP-LU demonstra ao seu interlocutor ter consciência 

de sua alteridade, ou seja, “eu o vejo”, “eu o reconheço”.  

Essa demonstração se propõe a abrir caminho para que suas palavras tenham uma 

melhor receptividade, complementada com o reforço ao longo da frase de expressões de 
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cortesia e cerimônia. A palavra “senhor” aparece três vezes, bem como “respeito”. Nota-se 

que a tentativa não teve acolhida, pois C-SP-WA mantém sua linha de diálogo com C-SP-ER 

que lhe fornece os elementos necessários para sustentar sua posição ao afirmar “A pessoa 

pode adorar Satanás que você deve respeito”.  

 No confronto de ideias C-SP-ER não apresenta argumentos para conduzir-se no 

diálogo com C-SP-WA. Este contém uma espiritualidade baseada, no que podemos chamar de 

uma teologia moralizante, que se faz com grandes ideais de superioridade. Semelhante ideal 

consiste em agir no mundo conforme os preceitos de interpretação da bíblia.  A pessoa se 

identifica de tal modo com os ideais que deve cumprir, que acaba por projetar suas 

dificuldades sobre os outros, neste caso, sendo por demais rigoroso com as outras religiões. 

O comportamento rigoroso de C-SP-WA no diálogo não recebe uma boa acolhida. 

Não sendo perceptível nenhuma alteração de posição por meio da interação. O dialógico se 

limitou ao tráfego de palavras entre usuários de internet, eles não demonstraram uma empatia 

no comportamento, não se abriram para a possibilidade do  um-para-com-o-outro, como C-

SP-LU tentou fazer. 

 O julgamento moralizante de C-SP-WA predominou. Não permitindo que a 

comunicação acontecesse de uma forma amigável e sincera dentro de uma atitude eu-tu, em 

que a pessoa entra em relação, deixa-se impactar, deixa-se atravessar pela palavra do outro no 

diálogo (BUBER, 2001). 

 O internauta C-SP-WA manteve uma relação com os demais como se eles fossem 

ISSO, ou seja, apenas objeto passivo para a ação do  EU. Um objeto que deve ser moldado, 

convertido, transformado pela verdade que habita no EU ativo da ação comunicativa.  Buber 

alerta para o perigo da sedução do mundo do ISSO para o ser humano, que, contentando-se 

em sua superioridade somente com o ISSO, subtrai de si a própria humanidade: “E com toda a 

seriedade da verdade, ouça: o homem não pode viver sem o ISSO, mas aquele que vive 

somente com o ISSO não é homem”. (BUBER, 2001, p.39). Portanto, para o escritor do livro 

Eu e Tu, o homem precisa do ISSO, mas só se realiza na relação dialógica com um TU, que 

também é pura ação comunicativa.  

 

5. Um mundo cada vez mais impregnado de atos violentos 

A internet é uma esfera pública que potencializa posições e opiniões, logo o 

acirramento do conflito torna-se mais significativo. O que nos leva a acreditar que não é 

completamente verdadeira a afirmação de que as relações mediadas pela internet se 

apresentam imediatistas, efêmeras, sem vínculos, sem rosto, cheiro e cor. Se por um lado, 
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essas são as características atribuídas a uma relação virtual; por outro, os sentimentos e 

emoções demonstrados pelos internautas são marcas de envolvimento dialógico expressivo, 

justamente por que todo ser humano carrega em si uma bagagem socialmente compartilhada 

de sentidos que se manifestam linguisticamente.  

A ação humana bloqueia a comunicação quando experiência a violência. Produzindo 

um fenômeno em que as partes estando em conflito não distinguem claramente entre seus 

interesses comuns e seus interesses opostos, anulando a preocupação de chegar a um consenso 

de ideias. Um mundo cada vez mais impregnado de atos violentos é o resultado da falta de 

comunicação. (ARENDT, 1970). 

A agressividade está hoje listada em uma das maiores preocupações de nossa 

sociedade. Sendo percebida como inerente ao ser humano e perpassando todos os espaços e 

em diversas manifestações. Uma delas é a intolerância religiosa.  

  

6. Resultados e discussão  

Para além do conflito observado encontra-se o diálogo que se articula como estratégia 

de construção de sentidos em comum. Sustentamos que o diálogo se dá entre iguais e 

diferentes, nunca entre antagônicos. Entre esses, no máximo pode haver um pacto.  

O sentido deste diálogo não se acha em nenhum dos dois parceiros em interação, nem 

nos dois em conjunto, mas encontra-se somente neste encarnado jogo entre os dois, neste seu 

Entre. O encontro necessário  entre alteridades, o EU e  o TU da relação.  Em outras palavras, 

a comunicação é uma totalidade complexa, que perpassa no tempo os elementos de um 

acontecimento vivificado por alguém.  

A disputa dialógica entre antagônicos observada neste estudo não permitiu perceber o 

movimento de criação do novo da comunicação. Para que haja comunicação o mais 

importante é o espaço onde se realiza as transições simbólicas no diálogo e não as posições 

assumidas (BUBER, 2001). 

Nota-se que as posições dos interlocutores antagônicos são inegociáveis no momento 

do diálogo. Os argumentos para defender a posição A ou B são apenas de reforço dessas 

posições, que vão se repetindo  de forma circular, com o objetivo de proteger o núcleo de suas 

certezas.  

A circularidade dos argumentos usados para defender o núcleo de ideias exerce 

pressão sobre esse próprio núcleo, de tal forma que os argumentos aparentemente são os 

mesmos, mas a intensidade de emoção  vai aumentando gradativamente e a produção de 

sentidos entre os interlocutores transmudam-se em violência.  
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A raiz do pensamento antagônico é o desejo de poder. Segundo Voltaire o poder 

consiste em fazer com que os outros ajam conforme o que eu quero; O poder está presente 

onde quer que eu tenha a chance de impor a minha própria vontade contra a resistência dos 

outros.  

Observa-se que numa relação antagônica acontece uma irritação gradativa dos 

interlocutores, cujas certezas são ameaçadas. Tal ameaça somente a violência é capaz de pôr 

fim, uma vez que a dimensão de frustração dos debatedores; o fato de não convencer o outro 

por meio da linguagem, termina por engendrar o desejo de aniquilar a oposição. Essa atitude 

foi identificada em ambos os lados do embate acerca da intolerância religiosa.  

O problema nesta interação é não saber o que fazer diante da violência, e esse “não 

saber” é um problema. Contudo, o primeiro passo é reconhecer que no ser humano existe um 

impulso irresistível a aderir e pertencer a alguma coisa. Identificar-se com uma ideia, adotar 

um dado sistema de ação. Uma pessoa adere, digamos, a uma religião, identificando-se 

completamente com suas ideias, suas atividades de forma incondicional. Para que algo ocorra 

é preciso que aja uma conversão, uma mudança radical de pertencimento promovido pela 

comunicação. Em outras palavras, a diversidade, a multiplicidade, as diferenças são pensadas 

simbolicamente e institucionalmente, mas na prática cotidiana do ser humano o que parece 

prevalecer é o pensamento hegemônico, mesmo que seja uma hegemonia de pequenos polos 

em que domina sempre: a minha religião, o meu grupo social, a minha cultura, entre outras 

formas de pertencimento.  
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Considerações Finais 

O conceito de comunicação de Marcondes Filho (2013), no qual a comunicação é o 

efeito de um acontecimento p sobre uma reta r, sendo s a sensação que vou sentir num certo 

período a partir desse acontecimento, nos levou a pensar que:  sarcasmo é uma das marcas do 

processo comunicacional ligadas às emoções enquanto impulsionadoras de uma ação 

intolerante dos interlocutores. 

Nota-se a incomunicabilidade no agir humano quando o mesmo tenta impor seu 

pensamento enquanto superior e termina por exercer a violência. A violência, apesar de se dá 

entre polos, é do âmbito da ação unilateral. Produzindo um fenômeno em que as partes 

estando em conflito não distinguem claramente entre seus interesses comuns e seus interesses 

opostos, anulando a preocupação de chegar a um consenso de ideias.  

A violência, portanto, é o resultado da falta de trocas simbólicas no diálogo, momento 

em que os interlocutores param de produzir sentidos linguísticos, em outras palavras, nada há 

de compartilhamento representativo do mundo, porquanto o  mais provável é um mundo cada 

vez mais impregnado de atos violentos (ARENDT, 1970). 

A interação dominada pela figura de linguagem sarcástica inviabilizou o diálogo  

inter-religioso. O mesmo baseia-se na consciência viva do valor da alteridade e da riqueza da 

diversidade, assim sua falta é reveladora de um espectro de violência, de posturas de 

intransigência e exclusão, apoiados em sentimentos arraigados de superioridade, arrogância 

identitária e pretensão exclusiva de verdade. 

Vale ressaltar, que a dinâmica das trocas dialógicas e, sobretudo, a reelaboração 

constante de seus conteúdos pelos internautas colocaram em marcha uma esfera pública 

caracterizada por posturas antagônicas, que são intensificadas por demonstrações de 

sarcasmo. O que termina por inviabilizar a comunicação e gerar cada vez mais agressividade.  

Ao analisar as interações entre os internautas, é lícito dizer que, no contexto virtual 

desta pesquisa,  o pensamento moderno realmente fracassou. Afinal, nele o ser humano se 

desfaria das tradições e o mundo dos homens ficaria sempre mais igual – apostaram as 

“grandes narrativas” do moderno enquanto pós-tradicional, contudo o que temos é um retorno 

a pertença religiosa fundamentalista, com nítida segregação. 
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Resumo 
O presente trabalho propõe a discussão do subgênero jornalismo de serviço a partir da análise de 
demandas sociais, entretanto particulares, de ouvintes do programa “Goiás Caboclo” da Rádio Brasil 
Central. O que se espera com este estudo, é, portanto, fazer um recorte de participações populares que 
apresentarem demandas específicas e questionar se o jornalismo de serviço pode ou não comportar tais 
manifestações como sendo subgêneros deste segmento. Para tanto, será feito um monitoramento de 
três programas “Goiás Caboclo” com posterior análise de conteúdo sobre os dados coletados.   

 
Palavras-chave: jornalismo de serviço; rádio; Rádio Brasil Central;  
 

 

Introdução 

 O rádio é um veículo de comunicação de massa com nuances peculiares, ele “ainda se 

destaca como um dos veículos mais populares e certamente o de maior alcance” (PAIVA, 

2010, p. 194). As características do imediatismo, instantaneidade, agilidade que o rádio 

proporciona foram responsáveis pelo favoritismo deste veículo por muito tempo na sociedade. 

Mais do que isso, o rádio tem o poder de provocar o imaginário (não só dos interlocutores 

como também dos emissores) de forma contundente e, por isso, cria relações de afetividade e 

fidelidade da comunidade com o meio. “As principais características desse ato definem a 

linguagem, o imaginário e a experiência sensível como suporte de um processo construído, 

sobretudo, pela emoção” (PAIVA, 2010, p. 194).  

É legítimo, portanto, que o rádio, enquanto veículo de comunicação de massa, carrega 

peculiaridades que o tornam único, não só pela instantaneidade como pela primazia por 
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temáticas próximas ao ouvinte, de seu dia a dia, e, especialmente, por esse imaginário 

construído que reforça relações afetivas com o veículo, “a identificação que o ouvinte faz 

entre as mensagens e o seu cotidiano torna possível a construção simbólica gerada nesse 

embate com a vida vivida” (PAIVA, 2010, p. 194). É como se o aparelho de rádio fosse um 

integrante da própria família, que adentra os lares, informa, abre espaço para participações, e 

é companheiro em qualquer momento, em qualquer lugar. 

 
A imagem do rádio como companheiro e amigo revela, antes, que o veículo 
consegue estabelecer com o receptor contratos que têm ingredientes 
(cláusulas) a mais que o jornal ou a própria televisão. Relações marcadas 
pelo carinho, fidelidade e agradecimento. [...] O rádio é um convite 
permanente à imaginação, ao envolvimento e, mesmo, à cumplicidade na 
realização do processo enunciativo. (SALOMÃO, 2003, p. 26) 

 
Partindo dessa particularidade e deslumbramento que envolve a comunicação 

radiofônica, é necessário pontuar como funciona o serviço neste veículo. O jornalismo 

utilitário pode ser descrito como um espaço na programação comunicativa aberto para atender 

determinadas necessidades sociais, em que há, de alguma forma, uma prestação de serviço. 

Ele atua no sentido em que a “produção noticiosa deva ser útil para os cidadãos na tomada de 

decisões na vida cotidiana, promovendo a práxis pela comunicação de massa, garantindo um 

avanço na teoria democrática e ampliando o exercício da cidadania” (TEMER, 2015, p. 212). 

Esta vertente social e de prestação de serviços do jornalismo modifica, portanto, uma dada 

realidade local a partir do momento em que se torna base ou referência para tomadas de 

decisões práticas do dia a dia das pessoas, pois este gênero jornalístico “está relacionado aos 

interesses do leitor, resolvendo seus problemas e respondendo suas dúvidas.” (VAZ, 2013, p. 

59). 

É com este suporte teórico acerca da importância e peculiaridade do rádio e das 

características do jornalismo de serviço que entra em discussão o objeto de estudo proposto 

neste trabalho: a Rádio Brasil Central. 

A Rádio Brasil Central AM foi inaugurada em 3 de março de 1950 em Goiânia, Goiás, 

representando, na época, um marco na comunicação goiana. A estrutura montada no então 

Consórcio de Empresas de Radiodifusão e Notícias do Estado de Goiás chamou a atenção de 

comunicadores de todo o Brasil na época, não só pelo aparato técnico como pela transmissão 

da programação em ondas curtas (11815 kHz), médias (1270 kHz) e tropicais (4985 kHz).  

Passadas quase sete décadas de existência, não se pode ignorar o atual papel desenvolvido por 

tal emissora, seja pela história de contribuição para o radiojornalismo goiano, seja pela 

própria função de ser o veículo radiofônico oficial do Estado de Goiás. 
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A escolha pela Rádio Brasil Central é, portanto, por essa importância não só ao 

aparato estadual como para o público conquistado em geral, dentro e fora do Estado. É 

necessário, assim, compreender a influência da trajetória desta rádio para o desenvolvimento 

da comunicação radiofônica goiana e mais além, sistematizar o atual papel dela nesta 

sociedade, haja vista todas as transformações políticas, sociais e econômicas ocorridas ao 

longo destes 67 anos.  

Dentro do contexto teórico apresentado, esta pesquisa visa explorar as intervenções 

populares ao longo da programação da Rádio Brasil Central para que este viés dado como de 

serviço seja problematizado quanto à sua essência jornalística. Afinal, pode-se afirmar a 

existência do jornalismo com todas as suas características no momento em que uma emissora 

de rádio abre espaço ao ouvinte e cede sua voz a ele para que este manifeste interesses e 

vontades na expectativa de ser atendido? Pode-se considerar esta possibilidade de participação 

como também um elemento de utilidade pública e serviço social já que são direcionadas a 

indivíduos específicos e consequentemente, podem modificar a realidade desses 

expectadores? São estas as problemáticas levantadas que irão guiar esta pesquisa. 

Para tanto, a metodologia escolhida para o desenvolvimento do estudo será análise de 

conteúdo. Como descrito por Fonseca Júnior (2010) no contexto dos métodos de pesquisa em 

comunicação de massa, a análise de conteúdo ocupa-se basicamente com a análise de 

mensagens, cumprindo com os requisitos de sistematicidade e confiabilidade. Bernard 

Berelson (1952, p. 18) define o método como uma técnica de pesquisa para a descrição 

objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto da comunicação. Para a pesquisa 

proposta, esta metodologia é a mais indicada, pois tal análise pode ser utilizada, dentre outros 

objetivos, para “descrever e classificar produtos, gêneros e formatos jornalísticos, (...) para 

identificar elementos típicos, exemplos representativos e discrepâncias e para comparar o 

conteúdo jornalístico de diferentes mídias em diferentes culturas” (HERSCOVITZ, 2010). O 

programa selecionado para a coleta do material será o “Goiás Caboclo”, apresentado pelo 

consagrado locutor Jason Abraão. O programa é veiculado todos os domingos, das 7h às 12h. 

Serão analisados apenas 3 programas haja vista a extensão dos mesmos.  

 
Cidadania em construção 

Para uma melhor compreensão do objeto proposto nesta pesquisa, é necessário a 

definição de alguns conceitos que estruturam este estudo de caso, e um deles é a cidadania. 

A história da construção da cidadania brasileira não é de todas admirável. O processo 

histórico de colonização do Brasil, por si só, já foi um grande prejuízo à formação dos futuros 
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cidadãos brasileiros, pois a escravidão e a grande propriedade não constituíram um ambiente 

favorável para esta formação (CARVALHO, 2008). Fica constatado que a história do país foi 

um dos elementos chave no entrave do pleno desenvolvimento de direitos que constituem o 

exercício da cidadania. 

 

Não havia república no Brasil, isto é, não havia sociedade política; não havia 
‘repúblicos’, isto é, não havia cidadãos. Os direitos civis beneficiavam a 
poucos, os direitos políticos a pouquíssimos, dos direitos sociais ainda não se 
falava, pois a assistência social estava a cargo da Igreja e de particulares. 
(CARVALHO, 2008, p. 23-24) 

 

A construção da cidadania no Brasil não foi, portanto, um processo simplório e 

natural. Ela não veio automaticamente com a independência da nação, ou com a ampliação 

dos direitos políticos. Muito mais complexo que isso, ainda hoje se percebe deficiência nessa 

conquista dos direitos sociais, civis e políticos. 

 
Percorremos um longo caminho, 178 anos de história do esforço para 
construir o cidadão brasileiro. Chegamos ao final da jornada com a sensação 
desconfortável de incompletude. Os progressos feitos são inegáveis mas 
foram lentos e não escondem o longo caminho que ainda falta percorrer. O 
triunfalismo exibido nas celebrações oficiais dos 500 anos da conquista da 
terra pelos portugueses não consegue ocultar o drama dos milhões de pobres, 
desempregados, de analfabetos e semi-analfabetos, de vítimas da violência 
particular e oficial. (CARVALHO, 2008, p. 219) 
 

Nesse âmbito, o centro do debate é a questão do interesse público e qual é o papel do 

Estado e mesmo das esferas privadas para o correto funcionamento da estrutura social. Para 

TEMER, o conceito de sociedade é relativamente recente e se relaciona diretamente com a 

questão da ampliação dos meios de comunicação e da urbanização (TEMER, 2013). 

 
Neste sentido, falar em interesse público é aceitar a ideia de grupo social 
amplo, regido por leis ou normas de interesse coletivo, no qual cada 
indivíduo tem direitos e deveres definidos, amparados por valores externos e 
socialmente partilhados. De uma forma geral, o Direito traduz a noção de 
sociedade no termo “Sociedade Civil”, atribuindo a cidadania o direito de 
pertencer e interagir (fazer parte, contribuir e opinar) neste conjunto social. 
(TEMER, 2013, p. 70) 

 

Esta cidadania do pertencer e participar do conjunto social é, muitas vezes, definida 

pelo poder simbólico que os meios de comunicação exercem nesta mesma sociedade. E eles 

vão além do papel de simples dissipadores de notícias e entretenimento: em muitos momentos 

eles assumem o papel do poder político no sentido de suprir necessidades do cidadão (ou 
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subcidadão) que não se vê representado e atendido pelo poder público. Para Tuzzo (2014), já 

é real essa influência exercida e roubada pela mídia dos outros poderes que compõe a vida em 

sociedade. 

 
Como reforço a essa ideia, podemos considerar que na sociedade moderna os 
quatro pilares de referência histórica foram sendo, gradativamente, 
descredenciados pelos indivíduos, ou seja, os quatro “Ps” de pai, 
pastor/padre, professor e político, que serviam de modelos para o 
comportamento social foram substituídos pela mídia. A família, a igreja, a 
escola e a política não possuem mais a forte referência para a formação do 
cidadão, que se molda muito mais nos modelos célebres ditados pelos meios 
de comunicação de massa. (TUZZO, 2014, p.54) 
 

Tem-se, portanto, um contexto social de forte influência da mídia nas diversas 

esferas que compõe a comunidade. Neste âmbito, as pessoas buscam os veículos de 

comunicação também como meio de efetivar seus desejos e realizar o que não conseguem, ou 

acham que não conseguem pelas vias tradicionais. E é neste contexto que se situa uma 

vertente do jornalismo utilitário. 

 

Um espaço para muitas vozes 

A divulgação de informações úteis, que de certa forma serão suporte para a tomada 

de decisões dos indivíduos partícipes da sociedade, é um dos muitos papéis da comunicação, 

especificamente do jornalismo. Este seria o jornalismo de serviço, ou ainda, utilitário, como já 

abordado. E é sobre este gênero que se debruça este estudo.   

É de conhecimento que o jornalismo, por si só, já possui como característica essa 

essência de informar assuntos relevantes à sociedade. O gênero utilitário, entretanto, consegue 

ir além dos temas gerais de interesse público para se tornar elemento facilitador do cotidiano 

de muitos cidadãos. Em sua obra Periodismo de Servicio, a pesquisadora espanhola Maria 

Pilar Diezhandino (1994, p. 123) se preocupa em diferenciar o jornalismo participativo, em 

que há uma interação popular inclusive na produção do conteúdo, do jornalismo de serviço. 

“[...] o jornalismo de serviço pretende detectar na maioria, o indivíduo, um a um, e lhe dar 

elementos para que atuem em seu benefício pessoal. [...] elementos, enfim, úteis para melhor 

lidar com a vida cotidiana.” (DIEZHANDINO, 1994, p. 123, tradução livre). 

Há poucos referenciais teóricos no estudo da comunicação brasileira sobre o gênero 

utilitário do jornalismo.  
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Entre as insuficiências e inadequações que os critérios tradicionais revelaram 
para a tipificação das formas discursivas do atual jornalismo brasileiro, uma 
adquire relevância acentuada: a incapacidade de classificar as espécies 
utilitárias, aquilo a que vulgarmente se chama “serviço”, até agora tratadas 
como simples tendência ou curiosidade. (CHAPARRO, 2008, p. 167) 

 

Partindo do escasso estudo de tal temática, Tyciane Cronemberger Viana Vaz, da 

Universidade Metodista de São Paulo, desenvolveu uma tese de doutorado para compreender 

as características e formas deste formato jornalistico, e propor uma taxionomia para o gênero.  

Propõe-se aqui, a partir da definição do conceito de jornalismo de serviço, fazer uma 

reflexão sobre o que pode ser o ou não uma vertente deste gênero: as participações populares 

com demandas específicas são consideradas jornalismo?   

 

Metodologia 

Para o alcance das metas estabelecidas neste estudo, a análise de conteúdo será o 

instrumento metodológico que guiará a pesquisa. E para contemplar tal pesquisa, farão parte 

destes procedimentos um levantamento bibliográfico, coleta de material da programação da 

Rádio Brasil Central, e a posterior análise de conteúdo. Para uma melhor contemplação das 

informações analisadas, será utilizado o método indutivo como alicerce para os resultados 

finais. “Nesse método, parte-se da observação de fatos ou fenômenos cujas causas se deseja 

conhecer” (GIL, 2008, p. 11). Segundo ele, “a seguir, procura-se compará-los com a 

finalidade de descobrir as relações existentes entre eles. Por fim, procede-se à generalização, 

com base na relação verificada entre os fatos ou fenômenos” (GIL, 2008, p. 11).  

Quanto à metodologia escolhida, a análise de conteúdo possibilitará a realização de 

uma observação minuciosa sobre os dados coletados, haja vista a combinação de critérios 

qualitativos e quantitativos de tal método. Para Herscovitz (2010), aliar análise qualitativa e 

quantitativa concomitantemente é uma forma de obter melhores resultados.  

 
(...) proponho a seguinte definição de análise de conteúdo jornalística: 
método de pesquisa que recolhe e analisa textos, sons, símbolos e imagens 
impressas, gravadas ou veiculadas em forma eletrônica ou digital 
encontrados na mídia a partir de uma amostra aleatória ou não dos objetos 
estudados com o objetivo de fazer inferências sobre seus conteúdos e 
formatos, enquadrando-os em categorias previamente testadas, mutuamente 
exclusivas e passíveis de replicação (HERSCOVITZ, 2010, p. 126-127) 

 

A escolha desta metodologia se deu pela natureza da pesquisa em questão. Para 

identificar e tirar conclusões sobre a essência jornalística de um dado recorte é necessário, 
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pois, a coleta de dados, a organização das informações deles provenientes, a categorização 

para atribuição de interpretações e a comparação posterior com referências já consagradas na 

conceituação da comunicação. Por isso, o programa “Goiás Caboclo” apresentado por  Jason 

Abraão, da Rádio Brasil Central, será monitorado por três edições, escolhidas aleatoriamente, 

e será extraído desta programação somente as participações e mensagens enviadas pelos 

ouvintes, sendo desprezado qualquer outro tipo de material. Serão sobre essas inserções 

populares que a análise de conteúdo se debruçará, à procura de pistas que satisfaçam a 

resolução da problemática proposta: a demanda popular feita por meio de participações dos 

ouvintes na programação da Rádio Brasil Central pode ser considerada jornalismo utilitário? 

Para se transpor a barreira da indagação e caminhar rumo à resposta, a análise de discurso será 

a ponte que possibilitará essa percepção. 

Para BARDIN (2010), tal instrumento metodológico é, “muitas vezes trabalho 

gratuito ou desconcertante. Mas a alegria do investigador é enorme quando o estudo bate 

certo, (...) ou quando um achado permite que se siga por outra pista ou em direção a outras 

intepretações”. É com este espírito de que este trabalho seja apenas o início de um estudo 

mais sistematizado acerca da categorização do jornalismo utilitário que a pesquisa terá ânimo.  
 
O analista é como um arqueólogo. Trabalha com vestígios: os documentos 
que pode descobrir ou suscitar. Mas os vestígios são a manifestação de 
estados, de dados e de fenômenos. Há qualquer coisa para descobrir por e 
graças a eles. Tal como a etnografia necessita da etnologia para interpretar as 
suas descrições minuciosas, o analista tira partido do tratamento das 
mensagens que manipula para inferir conhecimentos sobre o emissor da 
mensagem ou sobre seu meio, por exemplo. (BARDIN, 2010, p. 41) 

 

A realização da análise será estruturada em cinco etapas, segundo critério de 

Laurence Bardin, descrita por Fonseca Júnior (2010). Em primeiro lugar será feita a 

organização da análise (desdobrada em pré-análise, exploração do material e tratamento dos 

resultados obtidos e interpretação), codificação, categorização, inferência e para finalizar, o 

tratamento informático. 

O objeto de estudo será o programa matutino “Goiás Caboclo”, veiculado todo 

domingo, na Rádio Brasil Central, das 07h00 às 12h00. A análise será feita em três 

programas, dada a duração extensa do mesmo. Para tanto, será feito um recorte apenas dos 

recados e participações de ouvintes que satisfizerem a intenção de repassar algum tipo de 

demanda para veiculação, sendo desprezados recados de cumprimentos e outros que têm fim 

em si mesmo.  
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Para sintetizar e melhor compreender o material objeto de estudo, e para a correta 

realização da análise de conteúdo, é indispensável a criação de categorias de análise que 

sejam coerentes e que consigam oferecer os dados necessários para o caminhar da pesquisa.  

Pela extensão e essência do estudo, serão elaboradas quatro categorias de análise que 

dêem conta dessa comunicação entre a informação bruta apresentada no programa 

radiofônico, o recorte da abordagem que interessa para o desenvolvimento da análise e, por 

fim, a visão panorâmica do resultado sobre o que dizem esses dados. É importante acrescentar 

que tais categorias surgiram de um estudo exploratório feito a partir do conteúdo dos 

programas escolhidos.  

 
Tabela 1 

Categoria	  inicial	   Conceituação	  

Desaparecimento	  de	  Pessoas	   Nesta	  categoria,	  entram	  os	  recados	  de	  ouvintes	  

que	  estão	  a	  procura	  de	  parentes	  e	  amigos	  que	  

há	  muito	  não	  se	  vê,	  usando	  a	  emissora	  como	  

meio	  de	  disseminar	  a	  informação	  para	  o	  

objetivo	  desejado.	  

Busca	  por	  Emprego	   Nesta	  categoria	  estarão	  as	  demandas	  por	  

procura	  de	  emprego	  ou	  trabalhos	  freelancers.	  	  

Recados	  da	  cidade	  para	  o	  meio	  rural	   Esta	  categoria	  conterá	  informações	  que	  

ouvintes	  que	  moram	  no	  meio	  urbano	  desejem	  

passar	  para	  quem	  se	  encontra	  no	  meio	  rural,	  

fazendo	  com	  que	  a	  emissora	  cumpra	  este	  papel	  

de	  instrumento	  mediador	  da	  comunicação.	  

Outros	   Esta	  categoria	  inicialmente	  estipulada	  trará	  

demais	  demandas	  que	  não	  se	  encaixem	  nas	  

três	  previstas.	  De	  acordo	  com	  a	  repetição	  delas,	  

será	  criada	  uma	  quarta	  categoria	  de	  análise.	  

Fonte: Produzida pelo autor 

 

Análise 

Para que este estudo consiga responder às expectativas criadas frente ao problema de 

pesquisa, é necessário fazer uma breve caminhada pela questão dos gêneros jornalísticos, em 

particular ao de serviço. Visto este aspecto, será feita a análise de discurso.  
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O apresentador Jason Abraão se apropria das vozes de ouvintes que entram em 

contato com ele – por meio de cartas, telefonemas ou mensagens via telefone – para divulgar 

demandas pessoais. Nos dados coletados, em vários momentos o locutor inicia a leitura dessas 

demandas com a expressão “Eu tenho aqui uma utilidade”. Tal expressão é oriunda do 

jornalismo de serviço, que tem como função a utilidade pública.  

Diezhandino (1994) considera o jornalismo de serviço como sendo um gênero que da 

à informação um sentido de instrumento útil para o cotidiano das pessoas. É por meio essas 

informações úteis à tomada de decisões dos indivíduos (tomadas de decisões estas que 

modificam a dinâmica da vida em sociedade), que o jornalismo de serviço poder ser 

considerado como uma necessidade pessoal de quem o consome. Hà, portanto, a percepção de 

que, desprezando o correto lugar de tal expressão e o real significado que cabe à ela no 

sentido de interligá-la ao teor da mensagem que virá em seguida, o locutor considera e veicula 

essas demandas como sendo de utilidade pública, montando e vendendo um contexto de 

jornalismo de serviço aos ouvintes. Mas qual o teor de tais demandas? Elas são, de fato, 

utilidade pública e podem então se encaixar no gênero jornalismo de serviço? 

Para seguir a proposta de análise do discurso, Orlandi (2001) parte do sentido 

linguístico, perpassa o textual para terminar no ideológico. Assim o início dar-se-á pela esfera 

linguística.  

O nível da intelegibilidade leva à compreensão de que, na esfera analisada do 

programa “Goiás Caboclo”, se trata de um contexto de indivíduos diferentes, porém próximos 

culturalmente, que dividem o mesmo espaço de anseios pessoais e porque não dizer de 

problemas sociais uma vez que muitos ouvintes lidam com a busca por emprego; falta de uma 

estrutura comunicacional capaz de interligar o espaço urbano ao rural; a procura por entes 

desaparecidos (e neste aspecto, o desaparecimento se dá, na maioria dos casos, de forma 

natural. São tios, irmãos, pais e filhos que saíram de suas regiões de origem por diversos 

motivos e não mais retornaram, nem deram mais notícias), dentre outros tipos de mensagens. 

O que todos estes casos têm de mais comum, desprezando a similaridade e repetição entre 

eles, é a vontade de apropriação da voz do locutor, por esta ser um instrumento de longo 

alcance e de feição de outros indivíduos do mesmo grupo social. Neste sentido, a voz de Jason 

Abraão representa também diversas vozes alheias. 

Como já registrado, as mensagens mais frequentes foram de anúncio de pessoas 

desaparecidas, busca por emprego e recados do meio urbano para o meio rural, este último 

para avisar residentes de fazendas em outros Estados sobre o estado de saúde de parentes 

residentes na capital goiana. O fato da maioria dos recados serem de pessoas naturais de 
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outras regiões também é uma marca nesse universo de análise linguística já chegando à 

textual. Tal emissora possui um número muito grande de ouvintes fora do Estado de Goiás, 

especialmente em interiores e no meio rural, o que explica também a escolha por uma 

linguagem simples pelo locutor, com regionalismos e expressões que remontam a um 

imaginário bucólico. O próprio nome do programa “Goiás Caboclo” e o modo como o 

apresentador se refere aos cantores das músicas programadas, como “cantadores”, são marcas 

que ajudam a definir este estilo. 

Ao sair desta superfície linguística, passando pela interpretação para já caminhar à 

formação ideológica, é importante destacar o significado destes espaços cedidos aos ouvintes 

no programa. MCLeish (1999) deixa claro que a qualidade de um programa de rádio não 

significa ser pródigo ou caro, mas estar em contato com determinado público a fim de servi-

lo, atendendo com precisão as exigências do ouvinte. Neste contexto, as demandas 

apresentadas no programa “Goiás Caboclo” atendem a função social não só do rádio como do 

gênero jornalismo de serviço, uma vez que é cedido este espaço para as diversas vozes de 

ouvintes que interagem, e por vezes se repetem apresentando inclusive uma sucessão lógica 

de acontecimentos e feedbacks que retroalimentam este espaço “público”.  

Batista (2006), ao fazer um estudo de caso do programa Ponto de Encontro, da Rádio 

Nacional da Amazônia, destaca este papel do rádio no fornecimento de informações às 

comunidades locais. Na análise de tais demandas particulares que ganham o espaço público 

do rádio, saindo, portanto, de uma esfera única e isolada e adentrando um espaço coletivo que 

é compartilhado por um público específico de interesses semelhantes, ela conclui que “o 

programa parece proporcionar a cidadania, na medida em que abre espaço para participação, 

ajuda a conhecer, resgatar e valorizar as raízes do povo, socializa o direito de expressão e 

difunde conteúdos diretamente relacionados à vida local” (BATISTA, 2006).  

Uma das principais questões levantadas no decorrer desta pesquisa, e que, com 

certeza não será plenamente respondida neste breve estudo – pois se exige um 

aprofundamento maior tanto bibliográfico quanto empírico – é acerca do que pode ou não se 

tornar uma ramificação do jornalismo de serviço. Se a informação que é útil e parte de um 

ponto específico para o coletivo, e ajuda inclusive na tomada de decisões de indivíduos no 

cotidiano é considerado jornalismo, porque não o é quando há o inverso? Alguma questão que 

incomoda uma parcela pequena de pessoas e é levada a público, transferindo da esfera pessoal 

para a coletiva, também não entraria no rol de utilidade informacional? Modesto e Guerra 

(2011) afirmam que o rádio serve para fazer uma radiografia da cidade. “Desta forma, o rádio 
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reduz o mundo a uma comunidade e dá sentido a ela, reforçando sua cultura e seus costumes.” 

(MODESTO; GUERRA, 2011, p.70).  

Se um dos ouvintes que ouvir a mensagem de uma pessoa desaparecida parar alguns 

segundos para pensar se conhece alguém que corresponde àquelas características informadas; 

se alguém andar pelas ruas mais atento aos animais soltos para ver se reconhece a foto de 

algum outro animal outrora anunciado como desaparecido; se uma pessoa entrar em contato 

com a emissora com interesses de contratar ou souber de uma indicação para que o anunciante 

consiga um emprego; todas essas ações também modificam o cotidiano de um universo de 

indivíduos, ainda que em escala menor. E todas as respostas afirmativas e construtivas a essas 

ações também são modificadoras de universos alheios. O que pode limitar a categorização 

deste tipo de mensagem como subgênero do jornalismo de serviço seria a forma que pode não 

ser fiel à definição do que é considerado produção jornalística. Mas, ao se fazer uma análise 

mais sistemática da essência dessas mensagens, elas trazem informações que conseguem 

sustentar essa discussão.  

Ainda que este tipo de intervenção popular no programa “Goiás Caboclo” seja mais 

típico ou frequente em rádios comunitárias, a Rádio Brasil Central é uma rádio estatal. 

Entretanto, ao abrir espaço para tais demandas, pode-se dizer que há um interesse em 

contribuir para a democratização comunicacional. Neste sentido de construção de cidadania, 

uma das características basilares do jornalismo de serviço, é coerente encaixar essas 

demandas no universo de tal gênero.  

 

Conclusão 

Modesto e Guerra (2011, p.80) já afirmavam que, "muito além de transmitir 

informações, o rádio tem por desafio formar cidadãos capazes de transformar informações em 

conhecimento, e usá-lo em benefício da comunidade". Nesta mesma direção segue o 

jornalismo de serviço. Entretanto, é necessário reafirmar que o universo deste gênero 

jornalístico ainda é pouco explorado, existindo escassos estudos científicos na área que sejam 

capazes de sustentar toda a definição que a modalidade comporta. Por isso, uma das propostas 

deste estudo foi analisar demandas de ouvintes no programa “Goiás Caboclo” da Rádio Brasil 

Central, e tentar levantar uma discussão acerca do que pode ser considerado jornalismo 

utilitário ou não. 

Entende-se, entretanto, que para satisfazer tal questionamento é preciso um tempo 

maior de pesquisa. Portanto, este estudo não termina aqui, ele é apenas o limiar de uma 

análise mais profunda posteriormente. 
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Retomando a questão do jornalismo de serviço, foi este o fio condutor que 

direcionou a pesquisa, uma vez que a indagação inicial que gerou o problema de pesquisa foi 

exatamente com relação à essência deste gênero: afinal de contas, pode-se considerar 

jornalismo de serviço as demandas particulares de ouvintes que se apropriam da voz do 

locutor para que sejam atendidas, ou, pelo menos, tenham a expectativa desse feedback? 

Tais questionamentos foram pontuados ao longo da análise do material coletado, de 

modo que há, ao final deste breve estudo, o entendimento de que é possível encaixar 

determinadas demandas pessoais de ouvintes no universo do jornalismo de serviço, uma vez 

que tais demandas têm como registro uma marca social compartilhada por um mesmo grupo 

de indivíduos de características semelhantes. 

Sabe-se que o jornalismo tem como características a periodicidade, a universalidade, 

atualidade e publicidade. A questão da coletividade também é um fator decisivo para que 

determinada produção possa ser considerada jornalística ou não. Partindo do material coletado 

para a pesquisa, caso ele seja analisado estritamente sobre estes aspectos, as demandas de 

ouvintes no programa não podem ser consideradas jornalismo utilitário, mas tão somente 

mensagens de utilidade pública. Entretanto o que se propõe na problematização destas 

mensagens enquanto subgêneros do jornalismo de serviço é que, o universo que as envolve é 

essencialmente jornalístico, pois é o interesse público que sustenta a veiculação de tais 

mensagens; há a valoração do espaço para a reivindicação de demandas sociais; há a 

linguagem apropriada que revela um determinado público-alvo e há o espaço de resposta. 

Portanto, o que foi verificado ao analisar estes pontos - que transcendem as meras 

características que definem a produção jornalística - é que a combinação de todos esses 

elementos podem conferir um significado jornalístico utilitário a essas manifestações. 
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O Jornalismo Científico na Folha de São Paulo: Uma análise de julho a 
setembro de 2016 
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Resumo 
Na interseção do jornalismo com a ciência aparece o jornalismo científico, especialidade definida 
como a divulgação em forma compreensível de notícias científicas e tecnológicas nos meios de 
comunicação de massa. É uma constatação de que jornalismo sobre ciência é jornalismo. Isso se torna 
necessário por, no debate a respeito do tema, toda a atenção dos interessados se concentrar no 
“científico” da expressão jornalismo científico. Com o objetivo de identificar elementos do jornalismo 
científico na prática de um jornal impresso diário, o objeto do presente trabalho é a produção 
jornalística da Folha de São Paulo. Para tal, os dados foram coletados durante os meses de julho, 
agosto e setembro de 2016, período de grande turbulência política no Brasil e de realização das 
Olimpíadas do Rio de Janeiro. O material foi submetido a uma análise estatística de caráter 
quantitativo. Por meio do material analisado percebeu-se que a Folha de São Paulo mantém um padrão 
jornalístico sobre a cobertura de ciência. Para além da conjuntura, a força editorial do jornal consegue 
sustentar uma seção de ciência diária com rigidez nas publicações. Constatou-se predomínio de textos 
do gênero informativo, em especial do formato noticia, com predominância de assuntos ligados à área 
da saúde. Notou-se predomínio de conteúdos produzidos pela equipe do jornal e identificou-se 
valorização da pesquisa estrangeira em detrimento da nacional, o que indica uma polarização da 
geopolítica da ciência 

 
Palavras-chave: Jornalismo Científico; Folha de São Paulo; Jornal Impresso; Ciência; Tecnologia  
 

 

1 Introdução 

O objetivo do estudo é abordar quais características compõem o jornalismo científico 

publicado no jornal impresso de maior circulação no Brasil, a Folha de São Paulo. Para este 

fim, o recorte teórico apresenta os conceitos do que é o jornalismo de ciência e sua relevância 

na contemporaneidade com intuito de justificar o peso desta editoria nos periódicos. 

A compreensão é de que o fazer científico em muito se assemelha ao jornalístico, já 

que ambos buscam se aproximar da credibilidade para, assim, trabalharem com o que 

consideram verdade. Ciência e jornalismo encontram na informação a matéria-prima para 

seus produtos, o conhecimento para a primeira e a notícia e suas variáveis para o segundo. 

Para condução do estudo foi realizada a coleta dos dados publicados durante os meses 

de julho, agosto e setembro de 2016 na Folha de São Paulo. O período avaliado abarcou 
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situações de grande impacto no cenário nacional, como as Olimpíadas do Rio de Janeiro e a 

conclusão de um processo de impeachment presidencial. A pesquisa permitiu construir um 

universo com 199 materiais jornalísticos, como notícias, reportagens, entrevistas e análises. A 

partir deste conteúdo realizou-se uma análise estatística de caráter quantitativo para identificar 

como é o jornalismo de ciência no veículo estudado. 

No primeiro momento, o artigo aborda sucintamente a compreensão teórica de 

jornalismo científico e a relação deste com a sociedade, já que pode ser considerado um 

agente de construção de cidadania. Em seguida, apresenta e discute a análise quantitativa com 

o intuito de identificar seis aspectos: gêneros e formatos jornalísticos, utilização ou não de 

imagens, predominância das áreas do conhecimento, abrangência do conteúdo e autoria. Por 

último apresenta as observações feitas a partir da pesquisa. 

 

2 Compreensão de Jornalismo Científico 

Ao se folhear um jornal impresso, o leitor se depara com diversos temas. Da política à 

moda, o periódico costuma abarcar conteúdos variados e que podem, em maior ou menor 

proporção, despertar o interesse de quem os acessa. Geralmente os assuntos são divididos nas 

chamadas editorias que, além do caráter de organização, permitem que os textos sejam 

trabalhados com maior profundidade por quem os produz, pressupondo algum conhecimento 

específico por parte daqueles que se habilitam a escrever. 

Assim surge o jornalismo especializado, em que economia, esportes, cidades são 

alguns exemplos de editorias clássicas dos jornais. Entretanto, alguns veículos abrem espaço 

para seções que, tradicionalmente, não são encontradas na mídia impressa diária. Neste 

contexto, surge a editoria de ciência, que apesar de rara nas redações dos jornais, ocupa aos 

poucos seu espaço dentro das publicações.  

É na seção de ciência que o jornalismo científico, que é o jornalismo especializado em 

assuntos de ciência e tecnologia e objetiva a divulgação do conteúdo e da produção desta área 

do conhecimento, se concretiza.  

Na interseção do jornalismo com a ciência aparece o jornalismo científico que, de 

acordo com  Hernando (2004, p. 75), é definido como a divulgação em forma compreensível 

de notícias científicas e tecnológicas nos meios de comunicação de massa. 

É uma constatação de que jornalismo sobre ciência é jornalismo. Isso se torna 

necessário por, no debate a respeito do tema, toda a atenção dos interessados concentra-se no 

“científico” da expressão jornalismo científico. Para Hernando (1970, p. 18) o jornalista 

científico deve ser, antes de tudo, jornalista: 
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Deverá ser jornalista e queremos significar com isto que deverá ser na mais 
ampla acepção da palavra. Há de ser homem completo, aberto a seu tempo, 
familiarizado com os problemas do mundo em que vive, dotado de 
curiosidade universal e penetrado nas técnicas de seu ofício informativo 
(HERNANDO, 1970, p.18)  
	  

Cabe ao jornalismo científico exercer o papel de mediação entre a sociedade e o 

conhecimento produzido pela ciência. A prática jornalística possibilita a divulgação científica 

a partir da responsabilidade social, ética e técnica que, pelo menos teoricamente, competem à 

imprensa. 

Para Calado (2012, p.14) entende-se que: 

 

Campos distintos, a ciência e o jornalismo mantêm uma relação de 
estranhamento e ao mesmo tempo de aproximação. Cada um tem 
especificidades próprias e intrínsecas, como a linguagem e a técnica, o que 
provoca esse estranhamento, mas também se relacionam no momento em 
que a ciência se torna fonte do jornalismo (CALADO, 2012, p. 14). 
 
 

Os avanços científicos e tecnológicos devem deixar os ambientes laboratoriais das 

universidades e centros de pesquisas para fazerem parte do cotidiano da população, que é 

quem, em muitos casos, financia esses estudos e que serão atingidas pelas consequências dos 

resultados dos trabalhos.  

Para isso, o jornalismo científico age para aproximar a ciência com a sociedade e, 

conforme Oliveira (2014, p. 54), “contribui para diminuir a distância entre o cidadão comum e 

a elite científica”. 

Ao se pensar sobre jornalismo de ciência, de acordo com Oliveira (2014, p. 11), “uma 

das questões que surgem com frequência em discussões e debates sobre divulgação e 

jornalismo científico é precisamente a validade ou não de divulgar ciência e tecnologia”.  

Ao avançar no seu questionamento e problematizar que é comum surgir uma nova 

dúvida aliada à primeira questão, (Oliveira, 2014, p. 11) observa que “para quem divulgar 

ciência e tecnologia? Dúvida pertinente, dada a realidade socioeconômica e cultural do país”. 

Oliveira (2014, p. 15) considera que “o jornalismo científico pode entrar em cena 

como agente facilitador na construção da cidadania” e que “mesmo considerando a inegável 

fragilidade da condição socioeconômica de grande parte da população brasileira, nos vemos 

no papel de defender com veemência a necessidade de divulgar ciência e tecnologia”. 

  

3 Metodologia 
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Com o objetivo de identificar, em um intervalo regular diário, a ocorrência de matérias 

sobre ciência e tecnologia na Folha de São Paulo, obteve-se um universo de 199 conteúdos 

jornalísticos, com os quais se construiu a base de dados. A partir daí, desenvolveu-se uma 

análise estatística do conteúdo de caráter quantitativa. 

O critério para seleção do jornal mencionado foi o fato de que, além de possuir uma 

editoria específica para ciência e tecnologia e ter um impacto importante no cenário brasileiro, 

foi o primeiro colocado na lista dos jornais de circulação paga entre os anos de 2012 e 2014 

no Brasil, segundo informações divulgadas pela Associação Nacional de Jornais (2017).  

Ressalta-se também que a Folha de São Paulo tem uma longa trajetória na área do 

jornalismo científico e um dos seus profissionais mais célebres foi o educador e jornalista 

José Reis, apontado como pioneiro do jornalismo de ciência no Brasil. 

A editoria de ciência na Folha de São Paulo recebe o nome de “Ciência e Saúde”. Em 

algumas edições é intitulada de “Saúde e Ciência”. Foi identificado que o fator que define esta 

alternância entre os nomes é o maior predomínio do conteúdo de ciência ou de saúde no 

espaço.  

Não há um padrão e o assunto principal do texto jornalístico de destaque na página é o 

que direciona a retranca com o título da seção na edição, ou “Ciência e Saúde” ou “Saúde e 

Ciência”. 

No jornal estudado, a editoria de ciência é fixa e diária, com exceção das terças-feiras 

quando é substituída por uma seção similar chamada de “Equilíbrio”. Apesar de ter caráter 

identificado como científico, o conteúdo deste dia foi descartado da amostra deste estudo.  

Observou-se também que há materiais que abordam o tema de ciência em outros 

espaços do jornal, como na editoria de Cotidiano, nos cadernos especiais e nos editoriais. 

Entretanto, para condução deste trabalho foi estabelecida a avaliação dos textos jornalísticos 

publicados unicamente na editoria de ciência. 

Foram coletados todos os textos publicados na seção de ciência disponíveis na versão 

eletrônica da Folha de São Paulo por três meses, entre julho e setembro de 2016. O período 

avaliado abarcou situações de grande impacto no cenário nacional, como a fase pré, trans e 

pós Olimpíadas do Rio de Janeiro, o processo de impeachment da ex-presidente Dilma 

Rousseff, a ascensão à presidência da república de Michel Temer e as discussões sobre as 

eleições municipais no Brasil. 

Observou-se que apesar da relevância de tais assuntos o conteúdo de ciência se 

manteve presente no jornal, inclusive com destaque nas chamadas de capa. Esta constatação 

leva às hipóteses de que a setorialização da Folha em editorias fixas contribui para uma 
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rigidez nas publicações e de que esta seção possui uma força editorial para além da 

conjuntura, ou seja, que se sustenta e mantém seu espaço mesmo em momentos onde o foco 

da grande mídia prioriza outros assuntos. 

Para análise quantitativa foram considerados seis aspectos: em qual gênero jornalístico 

são classificadas as matérias: informativo, opinativo, interpretativo ou utilitário; em qual 

formato se encaixam: nota, notícia, reportagem, entrevista, coluna, análise, entre outros; a 

utilização ou não de imagens para ilustrar ou complementar os textos jornalísticos; a 

predominância das áreas do conhecimento abordadas, com o intuito de avaliar as prioridades e 

interesses na cobertura jornalística; a abrangência do conteúdo publicado: local, nacional ou 

internacional, para inferir sobre a cobertura da produção do jornal estudado; e, por fim, a 

autoria do texto veiculado: se foi redigido por jornalista ou cientista, se é uma produção do 

próprio jornal ou proveniente de agência de notícias. 

 

4 Resultados 

Dos 199 conteúdos na base de dados deste trabalho, 14 (7%) são de materiais 

considerados de caráter exclusivamente fotojornalístico, conforme pode ser observado no 

Gráfico 1. As demais 185 (93%) são de conteúdos textuais. Junto às 14 imagens classificadas 

como fotojornalismo há uma retranca indicando o assunto principal da foto e uma pequena 

legenda explicativa. 

 
Gráfico 1 – Universo referente à distribuição do conteúdo jornalístico na seção de ciência da Folha de São Paulo 

185
14

Textos Fotojornalismo

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 
4.1 Gênero e Formato 

Ao se desconsiderar os 14 conteúdos classificados como fotojornalismo, foram 

considerados como elementos para análise deste trabalho 185 textos. Para efeito de 

sistematização, adota-se a classificação de gêneros e formatos jornalísticos de “Marques de 

Melo”, provavelmente uma das mais difundidas no Brasil e que se fundamenta “em 
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observações empíricas do jornalismo brasileiro no quinquênio 2001-2017” (MELO, 2009, p. 

35).  

Conforme Melo (2009), neste trabalho estão contidas dentro do gênero informativo a 

notícia, a reportagem, a nota e a entrevista; e dentro do gênero opinativo o artigo e a resenha. 

Ainda são considerados os gêneros interpretativo, representado pela análise, e o utilitário, 

entendido como o espaço destinado à prestação de serviço ou “tira dúvidas” dos leitores.  

O gênero predominante dos jornais diários é o informativo, o que refletiu 

proporcionalmente na amostragem deste trabalho.  

Dos 185 textos selecionados durante o período analisado, 81% foram classificados 

como do gênero informativo, o que corresponde a 150 matérias, conforme pode ser observado 

no Gráfico 2.  

Dos 35 textos restantes, 22 (12%) foram classificados como do gênero opinativo, 4 

(2%) como do interpretativo e 9 (5%) como do utilitário.  

 
Gráfico 2 – Universo referente à distribuição de matérias da Folha de São Paulo em relação ao Gênero 

Gênero

150

22
4 9

Informativo Opinativo Interpretativo Utilitário

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

A alta quantidade de textos do gênero informativo se justifica quando são 

considerados os formatos dos conteúdos analisados conforme Gráfico 3.  

Dos 185 textos analisados, 150 são do gênero informativo e destes 70 são notícias, ou 

seja, relatos factuais que se enquadram rigidamente na fórmula do lead e da pirâmide 

invertida.  

Em sequência, houve predomínio da reportagem (57), notas (16) e entrevistas (7).  
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Gráfico 3 – Universo referente à distribuição de matérias do gênero informativo na Folha de São Paulo em 

relação ao Formato 

Formato

70 57

16 7

Notícia Reportagem Nota Entrevista

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

No gênero opinativo, a coluna foi o formato predominante com 22 textos. Já em 

relação ao gênero interpretativo, a análise foi o único formato identificado no período 

analisado. Foram coletados quatro textos dentro desta categoria. Sobre o gênero utilitário 

foram identificados nove textos.  

 

 4.2 Utilização de Imagens 

Quanto a utilização de imagens foi observado que 59% dos textos analisados, o que 

corresponde a 109 matérias, possuíam alguma ilustração, fotografia ou infográfico. 

 A ocorrência majoritária foi observada entre os materiais do gênero informativo, com 

108 registros. Apenas uma análise do gênero interpretativo apresentou um infográfico durante 

o período observado. 

Nas 109 matérias com alguma fotografia, infográfico ou ilustração foram coletadas 

240 imagens, conforme Gráfico 4.  Muitos textos apresentavam mais de uma imagem, como 

por exemplo, um infográfico e uma foto.  

Entre os 76 textos classificados como sem imagem, foi registrado que 55% eram do 

gênero informativo, 29% do opinativo, 12% do utilitário e 4% do interpretativo.  

Dentro do gênero informativo, as reportagens foram as com maior presença de 

imagens. Dos 57 textos classificados neste formato, apenas um não apresentou figura, gráfico 

ou fotografia. 

 Em sequência vieram as notícias e as notas, com 37 e oito textos com imagens, 

respectivamente.  
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Gráfico 4 – Universo referente à utilização de imagens nos textos da seção de ciência da Folha de São Paulo 

86

13

65 76

Fotografia Ilustração Infográfico Sem	  imagem

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

4.3 Área do Conhecimento 

O jornal analisado tem uma concepção ampla de ciência e tecnologia e há uma 

variação considerável em relação aos campos acadêmicos cobertos pela editoria.  

Diante da alta variedade de assuntos encontrados nos textos durante a coleta de dados, 

optou-se neste trabalho classificar os conteúdos dos 185 por área do conhecimento conforme 

estabelecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), 

que institui que a classificação das Áreas do Conhecimento tem finalidade eminentemente 

prática.  

A maior ocorrência foi observada nas chamadas Ciências da Saúde que englobam a 

Medicina, Nutrição, Farmácia e Odontologia, por exemplo.  

Dos 185 textos analisados, 78 foram classificados nesta categoria, conforme pode ser 

observado no Gráfico 5. Este alto valor pode se justificar pelo fato da editoria na Folha de São 

Paulo se chamar “Ciência e Saúde”. 

Em seguida, as áreas que apresentaram mais textos coletados foram as que abordam as 

Ciências Biológicas (78) e as Ciências Exatas e da Terra (39). 

As Ciências Humanas (2), Sociais Aplicadas (1) e Linguística, Letras e Artes (3) 

somaram seis registros.  
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Gráfico 5 – Classificação por área do conhecimento dos textos da seção de ciência da Folha de São Paulo 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

4.4 Autoria da Informação 

Para análise da autoria dos 185 textos coletados durante o período pesquisado, foram 

excluídos os nove materiais do gênero utilitário por fazerem parte de uma seção de tira-

dúvidas dentro da página analisada. Assim, restaram 176 textos dos gêneros informativo, 

opinativo e interpretativo. Destes, 21 notas não apresentaram assinatura, conforme pode ser 

observado no Gráfico 6. Os textos sem assinatura correspondem a 11,9% da amostra total 

deste estudo.  

Foi observado que 13 textos foram reproduzidos a partir de conteúdo divulgado por 

agências de notícias, o que corresponde a 7,38% do total analisado. Nestes casos a autoria da 

matéria foi creditada à agência responsável pela divulgação.  

A análise sobre a autoria dos textos identificou 26 nomes. Destes, 18 com formação 

jornalística e sete de outras áreas. Dos 176 materiais selecionados para este estudo, 84 foram 

escritos por jornalistas e 52 por profissionais de outras áreas. 

Após identificação da autoria das matérias, foi realizada uma busca pela formação dos 

autores por meio da rede social Linkedin, que é utilizada por profissionais de diversas áreas 

com o intuito de apresentar sua trajetória curricular, aptidões e experiências.  

Foram identificados autores com formação em Medicina, Biomedicina, Letras, Direito 

e História. Essa multiplicidade na autoria pode se justificar pelo fato da Folha de São Paulo 

oferecer um programa de treinamento em Ciência e Saúde aberto aos profissionais do 

jornalismo e também para não jornalistas.  



XI Seminário de Mídia e Cidadania – IX Seminário de Mídia e Cultura 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

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

 144 

Os textos classificados como “colaboração” são aqueles em que dois profissionais 

trabalharam juntos na redação. Dos seis textos identificados nesta categoria, quatro foram 

escritos a partir do trabalho entre um jornalista e um não jornalista. Dois são resultados da 

escrita entre dois autores identificados como não jornalistas.  

Dos 175 textos avaliados neste trabalho foi identificado que 32%, o que corresponde a 

56 deles, citam alguma revista científica internacional como origem das informações que 

pautaram a matéria. Das 56 referências coletadas, 23 se referem a dois únicos periódicos, a 

revista Nature (10) e a Science (13).   Durante o período analisado os textos fizeram 

referência a apenas um periódico nacional, a Revista de Nutrição. 

 
Gráfico 6 – Universo referente à autoria dos textos da seção de ciência da Folha de São Paulo 

Autoria

84

52

21
13 6

Jornalistas Cientistas Sem	  Assinatura Agência Colaboração

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 
 

4.5 Abrangência da Informação 

Para inferir sobre a abrangência da informação divulgada pelo jornal estudado foi 

analisado a localização do evento ou ação principal mencionada no texto.  

Para esta avaliação foram considerados os 199 conteúdos coletados neste estudo: os 

185 textos dos gêneros informativo, opinativo, interpretativo e utilitário e os 14 classificados 

como fotojornalismo. 

Optou-se por considerar a amostra total deste trabalho por perceber tanto que os 

conteúdos fotojornalísticos quanto as análise e colunas repercutem temas que se localizam em 

diferentes partes do planeta e, que de alguma maneira, desperta o interesse do público que 

acessa o jornal.  

O objetivo desta avaliação foi perceber os processos de produção de ciência no mundo 

e a divulgação desta na mídia impressa analisada. 

Foram identificados 62 textos dos chamados países desenvolvidos, o que corresponde 

a 31% da amostra, conforme mostra o Gráfico 7. Ao se considerar o caráter nacional, ou seja, 
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o conteúdo que cita o Brasil como localização do evento ou ação principal da matéria, foram 

identificadas 81 matérias, 41%.  

 
Gráfico 7 – Universo referente à localização do evento/ação principal mencionada nos textos da seção de ciência 

da Folha de São Paulo 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

Foram identificados 16 conteúdos de caráter mundial, seis com destaque para países 

da América Latina, com exceção do Brasil, e nove materiais de outros países em 

desenvolvimento, como a China e a Índia, por exemplo.  

Um recorte por região das 81 matérias classificadas como nacionais aponta que 24 

destacam a região Sudeste, o que corresponde a 30% dos dados, conforme mostra o Gráfico 8. 

Destas 24, foi identificado que 18 (75%) citam o Estado de São Paulo como principal 

localização dos eventos reportados.  

Os outros eventos de dividem entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais. Isso já era 

esperado devido ao processo produtivo e editorial do jornal analisado neste trabalho, a Folha 

de São Paulo, que se localiza na região Sudeste, na Capital de São Paulo. 
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Gráfico 8 – Amostragem quantitativa referente à localização do evento/ação principal classificada como nacional 

nos textos da seção de ciência da Folha de São Paulo 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

5 Considerações Finais 

De interpretações aparentemente simples, a pesquisa realizada forneceu bases sólidas 

para atingir os objetivos propostos de identificação das características do jornalismo científico 

produzido pela Folha de São Paulo, por meio da análise da editoria de Ciência. 

Por meio do material analisado percebeu-se que a Folha mantém um padrão 

jornalístico sobre a cobertura de ciência. Para além da conjuntura, a força editorial do jornal 

consegue sustentar uma seção de ciência diária com rigidez nas publicações.  

Por coincidir com um momento delicado da política brasileira e com a realização de 

um grande evento de importância global no país, houve destaque destes assuntos na mídia em 

geral e, no jornal impresso analisado, repercutiram amplamente com chamadas de capa, 

cadernos especiais, coberturas e editoriais. Para além desta conjuntura, observou-se que o 

conteúdo de ciência continuou com seu espaço dentro da Folha de São Paulo. No período 

analisado, que compreende de julho a setembro de 2016, dos 150 textos informativos 

coletados, 38 tiveram algum destaque com chamadas na capa da Folha de São Paulo, o que 

corresponde a 25% das reportagens, notícias e entrevistas publicadas na seção de ciência do 

jornal. Destes 38 textos, em três (8%) identificou-se a presença de imagem na capa além da 

chamada textual. 

Os resultados mostram que há uma valorização das chamadas dos textos informativos 

na capa do jornal, o que pode inferir ao tom de novidade que este material traz em sua gênese. 

A capa do jornal é um local nobre da publicação e, além do destaque textual, a presença de 

imagens mostra um cuidado editorial em divulgar assuntos de ciência que consideram de 

interesse público e que podem chamar a atenção do leitor, contribuindo para que este acesse o 

conteúdo publicado. 
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Considerando que jornalismo científico é jornalismo, a coleta dos dados permitiu 

identificar uma predominância de notícias na amostra analisada. Talvez o esperado fosse um 

número maior de reportagens, já que por meio desse formato é possível se aprofundar sobre 

um tema e apresentar diferentes pontos de vistas, problematizando-o. O alto número de 

notícias sugere uma superficialidade no jornalismo científico da Folha de São Paulo e que 

remete a uma preocupação em se divulgar um determinado tema, descoberta ou estudo, mas 

sem se aprofundar sobre eles. 

Apesar de uma quantidade significativa de reportagens, esse resultado pode ser 

problematizado ainda como falta de motivação em divulgar as repercussões ou implicações 

dos fatos ocorridos, o que ocuparia maior espaço no jornal e que, por ser uma editoria fixa 

limitada a uma folha por edição, pode prejudicar o conteúdo total da página. 

Já o uso de fotografias, diagramas, mapas e esquemas mostra que este recurso é 

importante para ajudar a capturar o leitor, bem como para explicar questões complexas de 

ciência e tecnologia. 

Quanto às áreas de conhecimento, apesar do volume de temas considerados como de 

saúde, as matérias abordam temas relacionados à ciência e tecnologia nesta área, como 

descobertas, novas terapias e resultados de pesquisas científicas na área médica. Já a baixa 

quantidade de temas científicos sociais e humanos pode ser justificada pela linha editorial do 

jornal que prioriza assuntos das ciências médicas e tecnológicas. 

Quanto à autoria, no período estudado, o conteúdo jornalístico enviado por agências de 

notícias não foi utilizado com frequência, o que indica que há um predomínio de textos 

produzidos pela equipe da Folha de São Paulo. Esta análise permite inferir que a assinatura 

das matérias, seja por um jornalista, por uma agência de notícias ou se foi reproduzida de 

outro jornal, parece ser uma preocupação da Folha de São Paulo, visto que 88,1% da amostra 

coletada estava assinada. 

Sobre a valorização da pesquisa estrangeira no jornal, pode-se inferir como argumento 

a justificativa de que a pesquisa nos países do dito Primeiro Mundo é muito maior do que em 

países da América Latina, como o Brasil, por exemplo, e, portanto, seria razoável essa 

diferença observada. 

Entretanto, muitas vezes se publicam reportagens sobre temas pouco relevantes da 

ciência unicamente porque são derivadas de pesquisas realizadas em universidades do 

exterior. As agências internacionais também contribuem para reforçar este cenário, já que o 

conteúdo veiculado por elas influencia na linha editorial dos meios de comunicação que o 

consome. 
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Deve-se considerar ainda a influência do modelo de divulgação de importantes 

revistas internacionais dedicadas à ciência, como a Nature e Science, que distribuem press-

releases para profissionais da comunicação de todo o mundo sobre os artigos da próxima 

edição e que são fonte importante de reportagens nos jornais. 

Para além destas observações, este estudo também possibilitou inferir sobre outros 

aspectos da cobertura jornalística sobre ciência e que podem sugerir muitas interpretações 

sobre a produção científica no Brasil. Ao se observar quantitativamente os dados coletados 

deparou-se com uma geopolítica da ciência segmentada em polos, o que sugere uma 

valorização da produção científica de determinados locais. 

Ao se ampliar essa leitura, pode se perceber que essa seleção de fatos de um 

determinado lugar em detrimento a outros se relaciona à distribuição e acesso à ciência no 

Brasil e no mundo. Isso vai desde a distribuição de bolsas e recursos para pesquisas na pós-

graduação quanto das vagas nas universidades públicas. 
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Preconceito nas quatro linhas: critérios de noticiabilidade e homofobia nas 
notícias esportivas  

 
Luiz Fernando Rodrigues LEMES4; Ana Carolina Rocha Pessôa TEMER5  

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás 
 
 

Resumo 
Este artigo busca compreender como a homossexualidade no futebol foi abordada no principal portal 
de notícias esportivas do Brasil, o Globoesporte.com, entre 2014 (ano da última edição da Copa do 
Mundo, realizada no Brasil) e junho de 2017. Para isso, foi debatida a homofobia e as atitudes 
heteronormativas nos estádios brasileiros. Além disso, discute-se o papel do jornalismo como espaço 
para a abordagem da agenda política e cultural LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais 
e transgêneros). Outro ponto debatido no artigo é o conceito de Newsmaking e critérios de 
noticiabilidade por meio da discussão envolvendo Traquina (2008), Alsina (2009) e Wolf (1985). 
Neste trabalho foi aplicado o método de análise de conteúdo que resultou em três etapas da pesquisa: 
identificação dos valores-notícia das matérias, abordagem das publicações (preconceito, incentivo e 
preconceito/apoio) e países/regiões de origem de cada notícia. Ao todo, foram analisadas 38 
publicações coletadas por meio da busca dos termos “homossexual”, “homossexualidade”, “LGBT” e 
“gay” que apontaram para uma tendência de cobertura com foco em manifestações homofóbicas de 
atletas, torcedores e dirigentes. Além disso, somado a “tempo”, “proximidade” e “notabilidade”, o 
valor-notícia “conflito ou controvérsia” aponta para as dificuldades que os homossexuais encontram 
para enfrentar a heteronormatividade nos estádios brasileiros. 
 
Palavras-chave: Critérios de Noticiabilidade; Futebol; Homossexualidade; Jornalismo Esportivo.  
 

 

Introdução 

  “A ideologia da torcida do Corinthians, pro (sic) corintiano, é só homem mesmo. 

Homossexual, simpatizante, para nós, não cabe. [...] Nós somos machistas, no futebol nós 

somos machistas”. A declaração de um torcedor concedida ao programa A Liga, da TV 

Bandeirantes, em 2014, evidencia a intolerância que os homossexuais enfrentam nos estádios 

brasileiros. Essa atitude, que não é exclusividade de uma torcida, é reforçada por cantos 

homofóbicos para desestabilizar adversários e rebaixar torcedores rivais.  

  A homossexualidade é um dos temas mais adversos no esporte mais praticado no 

Brasil. O goleiro do Alecrim, de Natal (Rio Grande do Norte), Jamerson Michel da Costa, 

mais conhecido pelo apelido Messi, por exemplo, foi um dos primeiros a assumir a 
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XI Seminário de Mídia e Cidadania – IX Seminário de Mídia e Cultura 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

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

 150 

homossexualidade no país quando ainda atuava pelo Palmeira de Goianinha. Outro caso 

emblemático é do atacante Vilson Zwirtes, que atuou por três anos pelo Lajeadense, do Rio 

Grande do Sul, até voltar ao futebol de várzea após manifestações homofóbicas de torcedores 

e resistência de dirigentes esportivos em contratar um homossexual para compor elenco. Com 

isso, presencia-se o afastamento de torcedores homossexuais dos estádios e raros casos de 

atletas que optaram por assumir a orientação sexual. 

  Apesar desses exemplos, o debate sobre a homofobia no futebol ainda é incipiente na 

mídia brasileira. Portanto, este artigo pretende compreender quais são os critérios de 

noticiabilidade que envolveram a homossexualidade no contexto do futebol entre janeiro de 

2014 e junho de 2017, período em que o Brasil recebeu a Copa do Mundo e as Olímpiadas, 

eventos que proporcionaram debates sobre o esporte e a sociedade brasileira. Para isso, foram 

selecionadas notícias do Globoesporte.com, principal site sobre esportes no Brasil, que foram 

submetidas ao método da análise de conteúdo. 

  A discussão sobre a homossexualidade, ainda que inicial dada a complexidade do 

tema, pretende questionar e identificar a maneira como a mídia esportiva brasileira seleciona 

notícias e proporciona o debate envolvendo homossexuais no futebol em um contexto que, 

como exemplificado na citação do torcedor no início deste artigo, ainda é marcado pelo 

machismo e homofobia. 

 
A cidadania e a homossexualidade no futebol 

  Em maio de 2017, o atleta Richarlyson Barbosa Felisbino foi recebido com bombas 

lançadas por torcedores durante a sua apresentação no Guarani Futebol Clube, equipe de 

Campinas, interior de São Paulo. Mesmo o jogador afirmando não ser homossexual e com o 

currículo incluindo as conquistas do Mundial Interclubes, pelo São Paulo Futebol Clube, e da 

Copa Libertadores da América, pelo Clube Atlético Mineiro, o atleta não escapou das 

manifestações homofóbicas dos torcedores bugrinos. Situação semelhante aconteceu quando 

Richarlyson, em 2012, teve seu nome especulado como reforço da Sociedade Esportiva 

Palmeiras e uma faixa com a frase “a homofobia veste verde” foi levantada pela torcida 

organizada Mancha Alviverde durante protesto no centro de treinamento da equipe paulista6. 

  Exemplos e casos de intolerância e homofobia no futebol são constantes por se tratar 

de um ambiente onde se reforça a masculinidade. Dessa forma, aqueles que possuem 

características que fogem dos padrões de virilidade e masculinidade típicos do futebol sofrem 

                                                
6 Disponível em: <http://veja.abril.com.br/esporte/em-faixa-censurada-mancha-avisa-a-homofobia-veste-verde/>. 
Acesso em: 3 ago. 2017. 
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com perseguições e restrições dentro do campo e na arquibancada. Esse modo de pensar e agir 

são expressos em gritos e insultos homofóbicos comumente disseminados pelos estádios. 

Durante a Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil, foi comum ouvir expressões 

preconceituosas quando goleiros cobravam tiro de meta para desestabilizar e constranger 

atletas e torcedores adversários. “Ademais, a mulher também é vista como algo que deve ficar 

fora do futebol. Esta forma de pensar reflete na sua totalidade a dificuldade de aceitação da 

homossexualidade no futebol” (PEREIRA et al, 2014, p. 738). 

  De fato, a concepção dos autores sobre a diferença entre o homem e a mulher no 

futebol é corroborada pelas afirmações de Green (2000) ao destacar que as relações 

homoeróticas brasileiras baseiam-se naquela relação. Nesta construção, o primeiro é 

considerado como sujeito ativo da relação, enquanto que a última assume a condição passiva. 

Portanto, a passividade resulta em uma posição de inferioridade, ou seja, aquele que deve ser 

conquistado e, por outro lado, aquele que pratica a penetração, mesmo mantendo relações 

com pessoas do mesmo sexo, recebe o status social de “homem verdadeiro”, aquele que 

conquista. 

  Nessa mesma linha, Fry e Mcrae (1985) ressaltam que o ato sexual entre o homem e a 

mulher é determinado por diferenças de poder, sendo que o primeiro ganha a condição social 

de superioridade. Portanto, a ideia hierarquizante de quem penetra é vencedor daquele que é 

penetrado ainda tem força no Brasil popular7, conferindo ao ato sexual uma tradução do poder 

masculino, relação que também é transmitida para o comportamento homoafetivo. 
 

A superioridade social do "ativo" sobre o "passivo" é nitidamente expressa nas 
palavras de gíria que usamos para falar das relações sexuais [...]. Quem "come", 
vence, como um jogador de xadrez que tira as peças de seu adversário do tabuleiro, 
"comendo-as". Quem "come" está "por cima" e quem está por cima é quem 
controla. (FRY; MCRAE, 1985, p.48) 
 

  Essa superioridade masculina é transferida ao futebol, traduzida na virilidade e 

atributos que constituem o “macho” e que nega o acesso às arenas esportivas daqueles que 

possuem características desviantes do padrão comportamental desses ambientes. Dessa 

maneira, constroem-se hierarquias nessa modalidade esportiva de modo que tipificam aquilo 

que as pessoas podem ser. Por outro lado, excluem-se posicionamentos plurais e discordantes 

das atitudes heteronormativas. Nesse contexto, a homofobia é vista como um instrumento de 

dominação onde grupos de sujeitos buscam a legitimidade e o reconhecimento do poder, seja 

                                                
7 Os autores, mantendo o cuidado sobre o problema de generalizações em relação ao Brasil, falam sobre um país 
tradicional “dos homens, mulheres, putas e bichas, que, por falta de uma palavra melhor” (FRY. MCRAE, 1985, 
p.41), decidiram chamar de Brasil “popular”. 
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por meio da violência (assassinatos, agressões físicas etc.) ou por ações mais sutis, como os 

gritos homofóbicos (ALMEIDA e SOARES, 2012). 
 

[...] a homofobia não se dá somente pela agressão física diretamente direcionada 
contra o homossexual, mas pode se firmar de maneira sutil e até imperceptível. 
Essa expressão da violência chamada simbólica compreende a agressão verbal, 
moral e toda forma velada e não física produtora de lugares minoritários e 
reprodutores da lógica dominação-exploração materializada em discursividades 
homófobas. Tal forma de manifestação da violência homofóbica deriva de um 
arranjo social ordenador das relações em sociedade e serve a demarcação e 
legitimação de lugares socialmente construídos. Um destes locais socialmente 
construídos é a arena do jogo. Tanto na prática de lazer, quanto nos estádios, a 
verbalização da negação do diferente se faz com frequência. Portanto, o território 
da prática, tanto como jogador, como espectador está permeado de preconceito e de 
violência simbólica. (ALMEIDA e SOARES, 2012, p. 305) 
 

  Diante de um contexto marcado pela violência e repressão nos estádios, Leal e 

Carvalho (2009) dizem que o jornalismo (e a editoria esportiva também se inclui nessa 

afirmação) torna-se um espaço importante para o debate sobre coberturas de casos de 

homofobia e da agenda política e cultural do grupo LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, 

travestis, transexuais e transgêneros). Entretanto, eles também afirmam que a falta de 

confiabilidade em relação aos meios de comunicação seria resultado de silêncios e omissões 

defronte à homofobia e entidades LGBTs, além da discordância sobre o modo como as 

notícias sobre a homossexualidade são construídas. 

  O jornalismo se encaixa como um dos elementos fundamentais para a construção 

social da realidade, indo além de construtor e selecionador de recortes e fatos. Diante de 

contextos de lutas de grupos e movimentos sociais por reparos na cidadania e na igualdade de 

direitos que já não atuam mais na invisibilidade, o jornalismo surge ao usar seu poder de 

influência para evidenciar as contradições e os interesses de disputa de poder na sociedade 

(CARVALHO, 2012). 

  Temer e Tuzzo (2016), ao reestruturar o termo “cidadania” em quatro pontos 

principais8, destacam que o cidadão é aquele que detém “o acesso à informação que levará a 

uma possibilidade de formação do senso crítico e, consequentemente na participação da 

opinião pública” (TEMER; TUZZO, 2016, p. 165). Ao agir com omissão e silenciamento, 

como alertam Leal e Carvalho (2009), os veículos jornalísticos produzem desconfiança em 

relação ao reconhecimento da noticiabilidade dos fatos noticiados sobre homossexuais e 

retiram do espaço de discussão público o tema homofobia no futebol. 
                                                
8 Além do acesso à informação, as autoras ainda destacam que: 1) cidadão é aquele que tem acesso à 
participação política; 2) cidadania é a possibilidade de acesso aos serviços oferecidos pelo Estado; 3) cidadania é 
a inserção do indivíduo em um cenário consumidor. 
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O newsmaking 

  Leal e Carvalho (2009) destacam que os meios de comunicação, mais que meros 

reprodutores da vida social, participam da construção da realidade ao dialogar, em maior ou 

menor poder, com as demais instituições, como o Estado, a Igreja, a comunidade etc. De 

acordo com Traquina (1993), a palavra dos veículos de comunicação está calcada nos 

discursos existentes em um determinado contexto sócio-histórico. Portanto, os mundos 

retratados por essas empresas são elaborados de acordo com uma lógica narrativa, ordenadora 

e de identidades próprias ofertadas diariamente para a população. 

  Segundo Leal e Carvalho (2009), quando publicadas, as notícias determinarão aquilo 

que irá pautar as discussões e os debates do público ao informar quais são as questões do dia. 

Da mesma maneira, o próprio público agenda os meios de comunicação ao dar preferência e 

visibilidade para alguns temas em detrimento de outros. Por fim, os veículos jornalísticos 

agendam-se mutuamente ao repercutir temáticas de grande apelo social. “Nesse sentido, é 

importante observar que parte da estratégia do movimento social LGBT vai na direção de 

produzir eventos que pautem os veículos jornalísticos, ‘exigindo’ sua cobertura, como é o 

caso das Paradas de Orgulho LGBT [...]” (LEAL; CARVALHO, 2009, p. 7). 

  Diante desse cenário, não se pode conceber as notícias diante de um aspecto neutro e 

meramente técnico, pois elas se configuram em um produto oriundo de uma rotina industrial 

influenciada por diversos fatores durante o processo, como ações pessoais, ideológicas, 

econômicas etc. Portanto, a produção noticiosa durante o processo de representação dos 

acontecimentos é influenciada pela rotina marcada por constrangimentos organizacionais, 

condições financeiras, acesso ao acontecimento, entre outros fatores (SOUSA, 1999; LEAL; 

CARVALHO, 2009). 
 
O mundo da vida quotidiana - a fonte das notícias - é constituído por uma 
superabundância de acontecimentos [...]. São esses acontecimentos que o órgão de 
informação deve selecionar A seleção implica, pelo menos, o reconhecimento de 
que um acontecimento é um acontecimento e não uma casual sucessão de coisas 
cuja forma e cujo tipo se subtraem ao registo. (WOLF, 1985, p. 188) 
 

  Para Pena (2008), a imprevisibilidade dos fatos e a quantidade de acontecimentos 

fizeram com que as empresas jornalísticas procurassem aperfeiçoar três etapas durante esse 

processo: a) tornar reconhecível um fato desconhecido por meio da seleção; b) elaboração de 

formas para relatar o acontecimento (abordagem); c) organização temporal e espacial dos 

fatos para que o trabalho jornalístico ocorra de maneira planificada. Por meio desse processo, 

“a mídia lança mão de acontecimentos sociais como a matéria-prima, e, ao mesmo tempo, 
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constrói e transmite um produto que pode chegar a se tornar um acontecimento social” 

(ALSINA, 2009, p. 134). Nesse processo, a notícia é um produto que resulta da mediação da 

empresa jornalística. 

  Para impor ordem no tempo, Pimentel e Temer (2012) afirmam que as empresas 

jornalísticas trabalham com quatro processos: a) a expectativa de um acontecimento durante o 

horário de trabalho; b) previsão de um acontecimento (serviço da agenda); c) ritmo de 

trabalho baseado em valores jornalísticos (atualidade, por exemplo); d) critérios de 

noticiabilidade. Para este trabalho, focaremos neste último para compreender os critérios 

utilizados pelos jornalistas esportivos na seleção dos acontecimentos sobre homossexualidade 

e homofobia no futebol. 

 

Critérios de noticiabilidade 

  Segundo Traquina (2008), a previsibilidade das notícias selecionadas pelos jornalistas 

se deve a um modelo padrão estável em decorrência da adoção de critérios de noticiabilidade, 

composto por valores-notícias compartilhados pela comunidade jornalística. Dessa forma, 

trata-se de um conjunto de critérios que atestam aos acontecimentos a capacidade de se 

transformarem em notícias.  

 
São critérios de seleção dos elementos dignos de serem incluídos no produto final, 
desde o material disponível até à redação. Em segundo lugar, funcionam como 
linhas-guia para a apresentação do material, sugerindo o que deve ser realçado, o 
que deve ser omitido, o que deve ser prioritário na preparação das notícias a 
apresentar ao público. Os valores/notícia são, portanto, regras práticas que 
abrangem um corpus de conhecimentos profissionais que, implicitamente, e, muitas 
vezes, explicitamente, explicam e guiam os procedimentos operativos redatoriais. 
(WOLF, 1985, p. 196) 
 

  Stephens (1988 apud TRAQUINA, 2008) destaca que alguns valores-notícias tiveram 

poucas variações ao longo dos anos, destacando-se “qualidades duradouras” como o insólito, 

o extraordinário, o atual, a proeminência, a ilegalidade e as mortes. Traquina (2008) ressalta 

três momentos históricos para comprovar essa tese: as primeiras décadas do século XVII, os 

anos 1830 e 1840 e os anos 1970. Em relação ao primeiro período, ainda na época das folhas 

volantes, as principais notícias destacavam assassinatos, celebridades, milagres, abominações, 

catástrofes e acontecimentos bizarros. 
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  Por sua vez, os jornais do século XIX, época marcada pelo aparecimento dos penny 

press9, trouxe notícias sobre histórias de crimes, escândalos, tragédias e assuntos divertidos, 

utilizando uma linguagem mais acessível às camadas menos instruídas. De acordo com Alsina 

(2009), o acontecimento passa a ser o principal elemento do mercado, ainda que os 

comentários (característicos da imprensa que antecedeu os prenny press) também tivessem 

destaques. “O importante é vender mais jornais. Estamos na época do nascimento do 

jornalismo sensacionalista” (ALSINA, 2009, p. 124).  

  Por fim, Traquina (2008) apresenta o estudo de Herbert Gans sobre telejornais (ABC, 

NBC e CBS) e revistas de informação no século XX (Newsweek e Time) que aponta as 

notícias sobre notoriedade, crimes, escândalos, protestos e insólito com destaque durante esse 

período. Foi também no mesmo período que se desenvolveu a ideia da responsabilidade social 

dos jornalistas, com obrigações com a sociedade, nos países democráticos. Portanto, os 

veículos de comunicação passam a ser livres, mas devem atuar balizados por códigos éticos e 

deontológicos (ALSINA, 2009). 

  Apesar da quantidade de autores que abordam os valores-notícias (ALSINA, 2009; 

TRAQUINA, 2008; WOLF, 1985), destacaremos a sistematização apresentada por Traquina 

(2008), que dividem os valores-notícias entre critérios de seleção e critérios de construção. 

Vale ressaltar que Traquina (2008) inclui os critérios contextuais e substantivos como uma 

subdivisão dos valores-notícia de seleção. 

 
Tabela 1 – Valores-notícia substantivos segundo Traquina (2008) e Wolf (1985) 

Autor Valores-notícia 

Nelson Traquina (2008) 

Valores-notícia de Seleção: 
a) critérios substantivos: morte, notoriedade, proximidade, relevância, 
novidade, tempo, notabilidade, inesperado, conflito ou controvérsia, 
infração e escândalo. 

Fonte: Traquina (2008) e Wolf (1985) (adaptação do autor, 2017) 
 

  Para este artigo, focaremos nos critérios de seleção substantivos apresentados acima 

por entender que eles abordam a importância e o interesse dos fatos para a transformação em 

produto jornalístico. Portanto, são os que definem quais acontecimentos serão noticiados e 

quais serão esquecidos devido ao seu valor como notícia. Vale destacar que um fato, 

geralmente, tem mais chances de ser noticiado quando cumpre várias das regras de seleção 

desses critérios de noticiabilidade, alcançando o merecimento de ser noticiado (Alsina, 2009). 

                                                
9 Os penny press surgem na década de 1830 do século XIX, nos Estados Unidos, com notícias e linguagens 
destinadas a satisfazer os gostos e a capacidade de compreensão das camadas menos instruídas da sociedade 
(TRAQUINA, 2008). 
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Caminhos da homofobia: valores-notícia sobre a homossexualidade no futebol 

  Para a realização deste artigo, foram levantados alguns dados sobre o 

Globoesporte.com, o portal mais acessado do segmento com mais de 27,1 milhões de 

visitantes únicos e 673,7 milhões de páginas vistas por mês. Desses visitantes, a maioria 

(64%) é proveniente das classes sociais A e B, 35% possuem entre 25 e 34 anos e o público é 

composto por 67% de homens10. O site, pertencente ao Grupo Globo, foi lançado em 23 de 

abril de 2005 e conta com os direitos de transmissão das principais competições esportivas 

mundiais, como a Liga dos Campeões da UEFA e a Copa do Mundo. 

  O objetivo deste artigo consiste em identificar os critérios de noticiabilidade mais 

utilizados pelo Globoesporte.com na seleção de notícias relacionadas à homossexualidade no 

futebol. Além disso, pretende-se identificar como o preconceito e o apoio aos homossexuais 

são abordados nas publicações. 

  Para isso, utilizou-se o método de análise de conteúdo estruturado em cinco etapas: 

preparação das informações para análise (seleção e recorte das notícias); transformação do 

conteúdo em unidades de análise; classificação das unidades em categorias (nesta etapa é 

importante salientar que a categorização foi dividida em três etapas: identificação dos valores-

notícia baseados na tabela 1, abordagem das publicações em relação à homossexualidade – 

preconceituosas, incentivadoras ou preconceituosas/incentivadoras – e a regionalização da 

origem dos acontecimentos. Todas essas categorias foram determinadas antes do início das 

interpretações, durante o processo de leitura flutuante na preparação dos dados, não 

emergindo durante a análise); descrição e interpretação dos dados (MORAES, 1999). 

  Foram consideradas as notícias publicadas entre janeiro de 2014 (ano da realização da 

última Copa do Mundo) e junho de 2017. Para a seleção das notícias no universo de 

publicações do Globoesporte.com, utilizou-se o campo de busca do portal por meio da 

pesquisa dos termos “homossexual”, “homossexualidade”, “LGBT” e “gay”. Do total de 

notícias disponibilizadas pelo buscador, ocorreu a seleção dos textos relacionados ao futebol e 

que pertencessem ao conteúdo jornalístico do Globoesporte.com, alcançando 38 notícias. 

 

Os valores-notícia sobre a homossexualidade no futebol 

  O primeiro passo da análise foi identificar se as notícias sobre a homossexualidade no 

futebol abordavam o preconceito ou o apoio e incentivo dos atores envolvidos nos fatos. Das 

38 notícias, 26 (69%) destacavam aspectos homofóbicos de torcidas, atletas e instituições, 

                                                
10 Dados disponíveis em: < http://anuncie.globo.com/redeglobo/sites/esportes/globoesporte/home.html>. Acesso 
em: 17 jul. 2017. 
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como exemplificado na publicação Por insultos, árbitro espanhol que se assumiu 

homossexual deixa de apitar11, em que as perseguições de torcedores e jogadores e a falta de 

apoio da Real Federação Espanhola de Futebol e do Comitê de Árbitros de Andalucía 

acarretaram no abandono da carreira pelo árbitro espanhol, Jesús Tomillo. Ao longo da 

análise, verificou-se 10 notícias que apontavam o preconceito em relação à homossexualidade 

no mundo. Por outro lado, 16 publicações evidenciavam atos homofóbicos praticados nos 

campos de futebol brasileiros. 

  Por sua vez, apenas 10 (26%) notícias evidenciavam o apoio e incentivo dado pelas 

autoridades esportivas, atletas e torcedores em relação à homossexualidade no futebol, como 

exemplificado na notícia Inglaterra abre diálogo com jogadores gays e orquestra “revelação 

coletiva”12, quando a principal entidade futebolística do país (e uma das principais do 

mundo), a Football Association (FA), admitiu a organização de uma ação para que atletas 

homossexuais que atuam no futebol inglês assumissem sua orientação sexual. Dessa 

categoria, oito notícias são provenientes de outros países, como Estados Unidos, Espanha, 

Noruega, Alemanha e Inglaterra, enquanto que apenas duas publicações referiam às ações 

desenvolvidas no Brasil, relacionadas ao convite para que membros da comunidade LGBT 

(lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros) participassem de partidas do 

Rio Claro, do interior de São Paulo, e do Paysandu, do Pará. 

  Por fim, apenas duas notícias (5%) provocaram o debate em relação à 

homossexualidade no futebol ao contrapor, nas mesmas publicações, ações homofóbicas e de 

apoio à comunidade LGBT, sendo uma relacionada ao Brasil e outra à Espanha. Em relação 

ao primeiro, a matéria Torcidas se posicionam sobre briga na Curuzu e se reúnem com 

diretoria13 detalha sobre desentendimentos e diferentes posicionamentos sobre o tema entre 

torcedores do Paysandu em relação à exclusão de cantos homofóbicos da torcida Banda Alma 

Celeste (BAC) durante partidas da equipe. Já a notícia Uma bicha, sim, mas cheio de 

dinheiro, diz CR7 em briga com Koke14 mostra uma atitude preconceituosa do atleta do 

Atlético de Madrid, Koke, em relação ao atual melhor jogador do mundo eleito pela FIFA, 

                                                
11Disponível em: <http://globoesporte.globo.com/futebol/futebol-internacional/futebol-
espanhol/noticia/2016/05/por-insultos-arbitro-espanhol-que-se-assumiu-homossexual-deixa-de-apitar.html>. 
Acesso em: 15 de jul. 2017. 
12Disponível em: <http://globoesporte.globo.com/futebol/futebol-internacional/futebol-
ingles/noticia/2017/01/inglaterra-abre-dialogo-com-jogadores-gays-e-orquestra-revelacao-coletiva.html>. 
Acesso em: 15 de jul. 2017. 
13Disponível em: <http://globoesporte.globo.com/pa/futebol/times/paysandu/noticia/torcidas-se-posicionam-
sobre-confusao-na-curuzu-e-se-reunem-com-diretoria.ghtml>. Acesso em 15 de jul. 2017. 
14Disponível em: <http://globoesporte.globo.com/futebol/futebol-internacional/futebol-espanhol/noticia/ 
2016/11/uma-bicha-sim-mas-cheio-de-dinheiro-diz-cr7-em-briga-com-koke.html>. Acesso em: 15 de jul. 2017. 
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Cristiano Ronaldo. Apesar dessa ação, a matéria detalha também o apoio dado por uma 

entidade defensora dos direitos LGBTs ao atleta português e ao clube Real Madrid, onde atua. 
 

Gráfico 1 – Abordagem do Globoesporte.com em relação à homossexualidade 

 
Fonte: pesquisa do próprio autor (2017) 

 

  Como apontado anteriormente, as notícias não focaram apenas na cobertura nacional. 

Dessa maneira, das 38 publicações selecionadas, a metade (19) referiam-se aos 

acontecimentos relacionados ao Brasil e atletas brasileiros. Por outro lado, as demais notícias 

destacavam acontecimentos em países desenvolvidos (com exceção da classificação da 

América Latina, quando um grupo de países da região, incluindo o Brasil, foram denunciados 

por atos homofóbicos de suas torcidas), como aponta o gráfico 2. Neste último, a maioria das 

notícias ficou dividida entre manifestação de apoio e práticas preconceituosas em relação à 

homossexualidade. Por sua vez, no Brasil, a maior parte das publicações focou em práticas 

discriminatórias no futebol, sendo que somente duas mostraram atitudes de torcedores que 

aceitavam membros do grupo LGBT nos estádios. 

 
Gráfico 2 – Divisão das notícias por países e regiões 

 

 
Fonte: pesquisa do próprio autor (2017) 
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  Analisadas as abordagens e as origens de cada notícia, passaremos ao levantamento 

dos valores-notícia das publicações do Globoesporte.com relacionadas ao tema da 

homossexualidade no futebol. 

 
Gráfico 3 – Relação de valores-notícia em publicações do Globoesporte.com sobre homossexualidade 

(Traquina, 2008) 

 
Fonte: pesquisa do próprio autor (2017) 

 

  O critério de noticiabilidade de Traquina (2008) com mais incidência nas publicações 

refere-se ao tempo, presente em 25 notícias (65,7%). Além da preocupação em relação à 

atualidade, são destacadas as notícias publicadas em decorrência de datas comemorativas, ou 

seja, que utilizam a celebração de um mês ou dia para a produção de matérias sobre o tema, 

como a publicação Com dois de Villa, New York City vira sobre o Seattle e vence a segunda 

seguida15, que aproveitou o Pride Month (Mês do Orgulho comemorado nos Estados Unidos) 

para repercutir as ações de atletas na luta contra a homofobia. 

  Na sequência, outros dois valores-notícia aparecem com destaque: notoriedade e 

proximidade, com presença em 23 publicações cada (60,5%). Em relação ao primeiro, são 

exploradas a importância e proeminência do personagem principal da notícia, seja a presença 

de atletas, autoridades ou instituições. Como exemplo desse critério destaca-se a notícia 

Obama recebe Galaxy, campeão da MLS, e elogia jogador homossexual16, já que a presença e 

o elogio do ex-presidente dos Estados Unidos dirigido a um atleta homossexual da equipe de 

Los Angeles foi a principal abordagem dada à notícia. Já em relação à proximidade destacam-

                                                
15 Disponível em: <http://globoesporte.globo.com/futebol/futebol-internacional/mls/noticia/com-dois-de-villa-
new-york-city-vira-sobre-o-seattle-e-vence-a-segunda-seguida.ghtml>. Acesso em 15 jul. 2017. 
16 Disponível em: <http://globoesporte.globo.com/futebol/futebol-internacional/noticia/2015/02/los-angeles-em-
washington-obama-recebe-do-galaxy-campeao-da-mls.html>. Acesso em: 15 jul. 2017. 
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se as publicações situadas no Brasil ou com a presença de algum brasileiro, como na matéria 

Em primeira coletiva na Fiorentina, Anderson nega ser homossexual17, quando o atleta 

recém-apresentado na equipe italiana foi interrogado sobre a orientação sexual. 

  Outro valor-notícia que mostrou relevância durante a análise foi conflito ou 

controvérsia, relacionada à violência física ou simbólica. Nesta situação, vale ressaltar que 

foram consideradas nesse critério de noticiabilidade as notícias que apresentaram algum tipo 

de rejeição aos homossexuais nos estádios, seja por meio de agressões físicas ou verbais. Com 

isso, foram identificadas 21 (55,2%) notícias que possuíam esse valor-notícia. Esse critério 

permite compreender que nos estádios de futebol ainda prevalece a rejeição daqueles que 

possuem características que se diferenciam da virilidade típica do público masculino. A 

notícia Preconceito e lágrimas: a caminhada do futebol feminino contada por elas18 

exemplifica a jornada de conflitos e controvérsias que as mulheres devem enfrentar em um 

esporte machista e homofóbico para alcançar o sucesso no futebol. 

  Distante desse primeiro grupo, mas com uma quantidade considerável de notícias 

aparecem, quase com a mesma quantidade de publicações, os valores-notícia inesperado 

(13), relevância (12) e novidade (11). Em relação ao primeiro, destacam-se as publicações 

com revelações ou insinuações sobre a homossexualidade de alguns atletas, como do ex-

jogador da Seleção Brasileira, Elias, que foi alvo de boatos sobre relação homoafetiva com o 

lateral Maycon, que fora retirado do elenco na ocasião. A situação foi esclarecida em uma 

sequência de notícias publicadas no portal que desmentiram a versão e detalharam uma 

infração do lateral ao descumprir o horário de chegada ao hotel onde a Seleção Brasileira 

estava hospedada.  

  Por sua vez, o valor-notícia relevância destacou as publicações que apresentaram 

debates nacionais ou informações ao público sobre acontecimentos importantes em relação ao 

tema da homossexualidade no futebol. A notícia GE na Rede mostra o combate à homofobia e 

ao machismo em jogos do Paysandu19, por exemplo, apresentou um conjunto de ações de 

parte da torcida paraense no sentido de erradicar gritos e manifestações homofóbicas durante 

as partidas do clube, fato que rendeu à torcida Banda Alma Celeste um prêmio no 17º Prêmio 

Cidadania em Respeito à Diversidade, organizada pela Parada Gay de São Paulo. Já o valor-

                                                
17Disponível em: <http://globoesporte.globo.com/futebol/futebol-internacional/futebol-
italiano/noticia/2014/01/em-primeira-coletiva-na-fiorentina-anderson-nega-ser-homossexual.html>. Acesso em: 
15 jul. 2017. 
18Disponível em: <http://globoesporte.globo.com/futebol/futebol-feminino/noticia/2017/03/preconceito-e-
lagrimas-caminhada-do-futebol-feminino-contada-por-elas.html>. Acesso em: 15 jul. 2017. 
19Disponível em: <http://globoesporte.globo.com/pa/futebol/times/paysandu/noticia/ge-na-rede-mostra-o-
combate-a-homofobia-e-ao-machismo-em-jogos-do-paysandu.ghtml>. Acesso em: 15 de jul. 2017. 
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notícia novidade destacou ações inéditas por parte de atletas, instituições, torcedores e 

profissionais relacionados ao futebol que destacavam atitudes que amenizassem o preconceito 

contra o homossexual no futebol. A notícia Árbitro espanhol cria associação por combate à 

homofobia e volta a apitar20, por exemplo, conta o esforço de um profissional em tentar 

seguir no esporte, mesmo com as perseguições homofóbicas sofridas dentro dos estádios. 

  O valor-notícia notabilidade, ou seja, a capacidade de algo ser tangível, apareceu em 

nove notícias (23,6%). Os principais sentidos desse critério de noticibilidade relacionam-se ao 

insólito e à inversão (aquilo que é considerado “anormal”). A publicação Sósia do árbitro 

Margarida apita final do intermunicipal de Venceslau21 é um exemplo ao apontar um 

profissional que possui características efeminadas como algo atípico ao remeter a outro 

árbitro com as mesmas características em um campeonato que dificilmente seria noticiado. 

Portanto, o fato de ter um personagem que foge das características heteronormativas abriu 

espaço para que o portal noticiasse a final do intermunicipal de uma cidade de pouco mais de 

40 mil habitantes (Presidente Venceslau, do interior de São Paulo). 

  Com oito notícias (21%), infração também teve destaque ao apontar medidas de 

instituições esportivas no sentido de evitar manifestações homofóbicas, como a atitude 

tomada por um árbitro ao expulsar um atleta que proferiu palavras ofensivas contra o 

adversário durante partida do campeonato norueguês de futebol.  

  Por fim, os valores-notícia escândalo e morte, apesar da pouca quantidade de 

publicações, apresentam características relevantes. Em relação ao primeiro, apenas três 

matérias destacaram acontecimentos que tiveram repercussão nacional por envolver ator e 

dirigentes esportivos (ofensas homofóbicas entre Henri Castelli e membros da diretoria do 

São Paulo Futebol Clube), relatos de casos homofóbicos com morte pelo mundo e demissões 

por conta da viralização de vídeo de relações homoafetivas de atletas do Sport Clube Gaúcho, 

do Rio Grande do Sul. Já o critério relacionada à morte, com duas notícias (5,2%), destaca o 

suicídio do atleta Justin Fashanu após a revelação da orientação sexual ocorrido em 1998 e a 

partida em homenagem aos 49 mortos na boate LGBT Pulse, nos Estados Unidos. 

 

Considerações finais 

                                                
20 Disponível em: <http://globoesporte.globo.com/futebol/futebol-internacional/futebol-
espanhol/noticia/2016/05/arbitro-espanhol-cria-associacao-por-combate-homofobia-e-volta-apitar.html>. Acesso 
em: 15 de jul. 2017. 
21 Disponível em: <http://globoesporte.globo.com/sp/presidente-prudente-regiao/noticia/2013/12/folclorico-
arbitro-margarida-apita-final-do-intermunicipal-de-venceslau.html>. Acesso em: 15 de jul. 2017. 
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  Além dos critérios de noticiabilidade comuns às publicações de notícias (atualidade, 

proximidade e notoriedade), é importante destacar que os conflitos relacionados ao tema, seja 

no aspecto físico ou simbólico, apontam para os desafios enfrentados pelos homossexuais em 

serem reconhecidos dentro de um ambiente marcado pela homofobia e virilização dos atos de 

torcedores, atletas e dirigentes. 

  Essa realidade também foi traduzida em outro dado apresentado na análise da 

cobertura. Cerca de 69% das publicações abordavam aspectos relacionados ao preconceito no 

futebol que resultaram no afastamento de profissionais do esporte (árbitro Jesús Tomillo) ou 

que assumiram a homossexualidade somente após a decisão da aposentadoria (Thomas 

Hitzlsperger). Em contrapartida, apenas 10 notícias destacavam mobilizações de apoio e 

incentivo de atletas, torcedores e instituições a favor das causas LGBT, sendo apenas duas no 

Brasil (casos das torcidas do Paysandu e do Rio Claro), mesmo assim com reações de 

desaprovação no caso da equipe paraense. 

  Apesar da quantidade considerável de notícias coletadas nos últimos três anos e seis 

meses de análise (38 publicações), o tema da homossexualidade no futebol ainda é 

considerado um assunto controverso no Brasil e a maioria dos casos analisados destacam 

aspectos preconceituosos e de rejeição daqueles que possuem características que se opõem à 

heteronormatividade dos estádios brasileiros. Exemplo disso foram as manifestações de parte 

da torcida do Paysandu ao adotar posição contrária à Banda Alma Celeste, que decidiu abolir 

cantos homofóbico e levou uma bandeira do orgulho LGBT ao estádio do Mangueirão, em 

Belém. Outro exemplo de dificuldades que os homossexuais podem encontrar dentro do 

campo esportivo refere-se à rejeição por parte dos próprios companheiros de profissão, como 

as brincadeiras de jogadores do Corinthians em relação aos boatos de relação homoafetiva 

envolvendo um atleta do elenco. 

  Quanto aos meios de comunicação também recai a responsabilidade em fomentar o 

debate sobre o tema na sociedade, apontando os acontecimentos de intolerância e promovendo 

a discussão em torno da pauta homossexual no esporte, sendo canal para denúncias e 

reivindicações de direitos por parte da comunidade LGBT. Portanto, a atuação deve ir além de 

publicações de casos homofóbicos ou de matérias relacionadas a datas comemorativas, como 

o Pride Month, fugindo dos silêncios e das omissões relacionados à noticiabilidade de fatos 

relacionados aos homossexuais. 
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A liminar de reorientação sexual: uma análise ética e jurídica das manchetes 

jornalísticas online 

 

Thales Rafael de MOURA22 
Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GO 

 
RESUMO 
Este estudo propõe abordar a polêmica ocorrida em Setembro de 2017, onde um juiz federal autorizou 
que homossexuais tenham tratamento para sua condição. A repercussão midiática foi por muitas vezes 
falha e gerou uma viralização que conteúdo que pouco tinha a ver com o escrito na decisão judicial. 
Analisamos alguns desses veículos para verificar o quão corretos e éticos eles foram na sua 
abordagem. Usa-se o código de ética dos jornalistas brasileiros, a resolução do conselho federal de 
psicologia e a referida liminar como base de estudo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: reorientação sexual, noticiabilidade, homossexualidade, psicologia 

 

INTRODUÇÃO 

Em nível mundial, os direitos da comunidade LGBT são muito recentes. A legalização 

do casamento gay ocorreu nos EUA em 2015. Decisão semelhante foi aqui no Brasil desde 

2011, quando do Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a equiparação da união 

homossexual à heterossexual. Em 2013, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), decidiu que 

cartórios brasileiros deveriam celebrar também casamentos de pessoas do mesmo sexo e não 

poderiam se recusar a converter união estável homoafetiva em casamento. 

Atitude diferente se pôde observar no Congresso Nacional quando, em 2010, tentou-se 

criminalizar a homofobia. Na época, o deputado federal Costa Ferreira (PSC), declarou: “o 

homossexualismo é motivo de maldição. Isto não quer dizer que nós queiramos eliminar os 

homossexuais. Mas quem dera se eles pudessem parar com este hábito, e assimilar o hábito 

verdadeiro para o qual foram colocados no mundo. (...) Existem livros (...) que registram que, 

na história da humanidade, nações foram exterminadas por determinação divina devido à 

prática do homossexualismo. (...) Os homossexuais são tão habilidosos quanto as mulheres. 

Vestem-se de perucas, colocam sapatos altos, e terminam enganando muitos homens. (...) 

                                                
22 Graduado em Direito pelo Centro Universitário de Anápolis.  Mestrando do Curso de Comunicação da 
Universidade Federal de Goiás (UFG), na linha Mídia e Cidadania. E-mail: thalesrrmoura@gmail.com 
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Somos contra a discriminação, mas também somos contra a legalização de aberrações”. 

(grifos do autor). 

Uma nova faceta dessa discussão surgiu após da decisão liminar do juiz federal Dr. 

Waldemar Cláudio de Carvalho, no qual foi deferido parcialmente o pedido da parte autora, 

sem suspender os efeitos da Resolução nº 001/1990 do Conselho Federal de Psicologia. A 

partir desse momento todos os portais de notícia publicaram a respeito, artistas iniciaram 

campanhas contra a liminar e manifestações populares foram organizadas. 

Ocorre que a mídia possui um papel central nos desdobramentos dessa pauta. Esse 

artigo se propõe a analisar as manchetes de alguns dos principais veículos online que 

publicaram a respeito Inicialmente, serão elencadas as principais normas, leis e resoluções a 

respeito do tema. Sucessivamente, será feita a análise tais manchetes com base na 

metodologia escolhida, os critérios de noticiabilidade e o cruzamento das mesmas com o 

expresso no Código de Ética dos Jornalistas. Encerra-se com o resultado recolhido na análise, 

produzindo juízos de valor sobre cada manchete. 

 

1. A LIMINAR 101118979.2017.4.01.3400 

Faz-se necessário nesse artigo explicar previamente do que se tratava o pedido da 

autora, a posição do réu e a opinião jurídica do juiz expressa em sua decisão. 

A psicóloga alega que a Resolução 001/1999 é um:  

 
[...] ato de censura, pois impede psicólogos de desenvolver estudos, 
atendimentos e pesquisas científicas acerca dos comportamentos ou prática 
homoeróticas (...) na medida que restringe a liberdade de pesquisa científica 
assegurada a todos os psicólogos pela Constituição, em seu art. 5º, IX (Liminar 
de Reorientação Sexual, p. 1) 
 

Em seguida, o juiz afirma que o tema contemplado é complexo e fixa quatro premissas 

para a análise da liminar: 
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Figura 1: Liminar da Reorientação Sexual. Fonte: Conselho Federal de Psicologia (grifos do juiz) 

 

Por sua vez, o referido juiz também invoca a Resolução 001 do Conselho Federal de 

Psicologia: 

 
Figura 2: Liminar da Reorientação Sexual. Fonte: Conselho Federal de Psicologia (grifos do juiz) 

 

 
Figura 3: Liminar da Reorientação Sexual. Fonte: Conselho Federal de Psicologia (grifos do juiz) 
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2. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada na análise destes comentários foi a análise de conteúdo (AC) 

e a análise de discurso crítica (ADC). 

A análise de conteúdo é um método caracterizado pela empiria e exploração, tem 

diversas escolas e interpretações. Segundo Franco (2005), ela parte da mensagem, que pode 

ser verbal, gestual, figurativa, documental, silenciosa ou provocada. Esta mensagem expressa 

determinado significado e sentido. (FRANCO, 2005). 

Franco (2005) aponta que a primeira etapa do processo é a descrição. Esta é uma 

enumeração das características do texto, que serão resumidas após um tratamento. O segundo 

processo é a interpretação, processo que significa as categorias apontadas. Este processo só é 

possível por meio das inferências. 

Dijk (2008) expõe em seu livro Discurso e Poder que a análise de discurso crítica é o 

tipo de investigação analítica discursiva apropriada para estudar situações específicas, tais 

como o abuso de poder e a dominação. O analista deve adotar um posicionamento explícito 

com fulcro de opor-se à desigualdade social, pois nessa análise não se espera uma 

neutralidade do pesquisador (CIRINO; TUZZO, 2014). 

Wodak (2003) afirma que a ADC visa estudar a linguagem do texto como prática 

social, considerando o papel crucial do contexto. Sem o discurso, não há práticas sociais 

(FAIRCLOUGH, 2001, p. 285). Para o referido autor, o discurso é uma prática política e 

ideológica. 

Foram usados como critérios de avaliação para o recorde do objeto o ambiente de 

discussão e a relevância. Como resultado desse primeiro critério, este pesquisador observou 

que o meio online/virtual é onde se dá a maior parte das discussões sobre o tema. Sendo 

assim, foram escolhidos quatro portais de notícia online com diferentes interpretações em suas 

manchetes.  São eles: 

1) O Popular – o local jornal online do Estado 

2) Folha de São Paulo – o jornal de maior circulação do país 

3) El País – a sucursal de uma mídia estrangeira 

4) G1 – portal de notícias online do grupo Globo 

Antes de qualquer análise, deve-se ter como premissa o que está exposto no Código de 

Ética dos Jornalistas Brasileiros, onde reza: 
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Art. 2º: Como o acesso à informação de relevante interesse público é um direito 
fundamental, os jornalistas não podem admitir que ele seja impedido por 
nenhum tipo de interesse, razão por que:  

I - a divulgação da informação precisa e correta é dever dos meios de 
comunicação e deve ser cumprida independentemente de sua natureza jurídica - 
se pública, estatal ou privada - e da linha política de seus proprietários e/ou 
diretores; 

II - a produção e a divulgação da informação devem se pautar pela veracidade 
dos fatos e ter por finalidade o interesse público;  

III - a liberdade de imprensa, direito e pressuposto do exercício do jornalismo, 
implica compromisso com a responsabilidade social inerente à profissão 
(Código de Ética dos Jornalistas, p. 3) 

 

Em suma, é responsabilidade do jornalista perante o texto no Código de Ética é a de 

prestar informações: a) precisas e corretas, independente de linha política; b) verídicas e de 

interesse público; c) de forma responsável. 

 Sucessivamente, não se ignora o que também está exposto no Código de Ética 

Profissional do Psicólogo: 

 

Art. 2º – Ao psicólogo é vedado: 
a) Praticar ou ser conivente com quaisquer atos que caracterizem negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão; b) Induzir a 
convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação 
sexual ou a qualquer tipo de preconceito, quando do exercício de suas funções 
profissionais; 
c) Utilizar ou favorecer o uso de conhecimento e a utilização de práticas 
psicológicas como instrumentos de castigo, tortura ou qualquer forma de 
violência. 
(Código de Ética Profissional do Psicólogo, p. 2) 

 

3. AS MANCHETES 

 



XI Seminário de Mídia e Cidadania – IX Seminário de Mídia e Cultura 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

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

 169 

 
Figura 4: Diferentes manchetes jornalísticas sobre a liminar: (1) O Popular (2) Folha de S. Paulo  

(3) El País (4) G1 
 

1) O Popular: “Juiz afirma que proibir cura gay afeta ‘liberdade científica’” 

 

A manchete faz menção a uma fala do juiz na sua decisão liminar, no qual a 

“liberdade” foi o argumento utilizado para sustentar a mesma. Ela também faz o uso do 

vernáculo “cura gay”, o qual tem referência na dogmática religiosa, que entende 

homossexualidade como algo espiritualmente maligno. E, se assim o é, pode ser “revertido” 

ou “curado”. 

 

2) El País: “Cura gay: o que de fato disse o juiz que causou uma onde de indignação” 

 

Por sua vez, a manchete do El País traz em debate um ponto que fica subentendido em 

seu conteúdo: houve uma falha na comunicação, que gerou em uma interpretação deturpada 

da decisão. O portal reconhece isso. Então a proposta da manchete é uma reanálise da decisão 

judicial proferida, a fim de informar os leitores o que realmente foi dito, de forma correta. 

Pela manchete não é possível saber se o El País foi feliz em sua análise, porém essa é a 

intenção. 

 

3) Folha de S. Paulo: “Justiça concede liminar que permite tratar homossexualidade 

como doença” 
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A Folha assume um posicionamento. Sua manchete já traz uma interpretação própria 

da liminar, sendo que essa foi a primeira vez que se abordou a pauta no portal. O autor não diz 

que o juiz afirmou que a homossexualidade é doença, mas sim que na prática será tratada 

como tal. Essa abordagem ignora um importante trecho da decisão – o qual O Popular cita - 

que é a “liberdade científica”. 

 

4) G1: “Juiz federal do DF libera tratamento para cura gay e diz que 

homossexualidade é doença” 

 

A manchete do G1 também fez uso do termo “cura gay”. E foi além: publicou algo 

que nunca aconteceu. O juiz federal é categórico ao afirmar na segunda página da sua decisão 

que a homossexualidade é uma “variação natural da sexualidade humana, não podendo ser, 

portanto, considerada como condição patológica”. 

 

4. A NOTICIABILIDADE E SEUS CRITÉRIOS 

Gislene Silva (2005) propôs uma sistematização dos critérios de noticiabilidade, os 

quais se baseiam em três instâncias: 

 
1) critérios de noticiabilidade na origem do fato (seleção primária dos fatos / 
valores-notícia), com abordagem sobre atributos como conflito, curiosidade, 
tragédia, proximidade etc; 
2) critérios de noticiabilidade no tratamento dos fatos, centrados na seleção 
hierárquica dos fatos e na produção da notícia, desde condições organizacionais 
e materiais até cultura profissional e relação jornalista-fonte e jornalista-
receptor; 
3) critérios de noticiabilidade na visão dos fatos, sobre fundamentos ético-
epistemológicos: objetividade, verdade, interesse público. Tais critérios serão 
essenciais mais adiante. (SILVA, 2005, p. 1) 
 

Dentro da referida liminar – que se tornou uma pauta viral e ganhou um apelido 

desinformativo – há uma questão central que não foi devidamente debatida: a tentativa de 

uma interferência religiosa no estado, que não quer se valer apenas dos dogmas e da fé para 

ser ouvida, e sim deseja que seus posicionamentos sobre a sexualidade sejam legitimados pela 

justiça. A dita liminar é nada mais que um “efeito Silas Malafaia”, onde uma profissional da 

psicologia que abertamente direciona seus atendimentos psicológicos à sua confissão de fé 

(porém, na ação judicial, usa como argumentos supostos fins científicos). 

Michel Foucault faz duras críticas ao cristianismo em geral, principalmente no que 

tange as experiências sensoriais, aos ritos e ao que é pregado como conduta de vida. Candiotto 
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e Souza (2012) explicitam que para o autor a desrazão é uma experiência cristã. Seguindo o 

teorizado sobre a igreja e Estado, Foucault (1978) afirmou se considerar incapaz de 

heterogeneidade do entrecruzamento do poder pastoral e do poder político. Coadunando com 

a possível intenção enviesada da psicóloga autora da ação julgada, Candiotto e Souza 

recordam que para Foucault “expulsar os maus pensamentos pela boca, exorcizar o mal pela 

verbalização é tarefa incessante [na fé cristã].” (CANDIOTTO, SOUZA, p. 107) 

Deveria ser mais ou menos assim o conteúdo das primeiras manchetes sobre a dita 

liminar. Como vimos nas manchetes acima, nem todos os portais de notícia cumpriram sua 

função diante da sociedade. Ao fazer um juízo de valor direto sobre as quatro manchetes, 

observamos que: 

a) O jornal El País fez a melhor das abordagens, pois sua tentativa é a de 

explicitar que aquilo que está sendo divulgado não é exatamente aquilo que 

realmente aconteceu (principalmente no que tange a colocar a condição 

homossexual como doença). 

b) O jornal O Popular faz uma manchete padrão. Não propõe reflexão 

sobre o ocorrido em sua chamada, mas acerta nas aspas que colocou. A fala do juiz 

federal em sua decisão liminar foi exatamente essa. Porém o veículo perde pontos 

ao usar o termo “cura gay”, que é desinformativo. 

c) A Folha de S. Paulo pode dividir opiniões. A interpretação dada sobre 

“permitir tratar a homossexualidade como doença” é válida, pois religiosos 

parcialmente psicólogos talvez tenham a oportunidade de se valer de tal decisão. 

Entretanto, também é válida a crítica da falta de imparcialidade na manchete, pois 

ela já vem com um juízo de valor sobre a liminar. Não seria mais ético 

primeiramente dar a notícia “fria” para somente depois se fazer críticas, acusações 

ou opiniões sobre a decisão? 

d) O site G1 é preocupante. Primeiramente porque a expressão 

“tratamento para cura gay23” soa estranha. Depois, porque há uma informação 

completamente falsa em relação ao posicionamento judicial. Uma barriga – isso 

para não chamar de desonestidade, dolo, ou no mínimo desconhecimento jurídico. 

 

Sendo assim, conclui-se que o jornal El País foi o que mais se aproximou de cumprir a 

função social do jornalismo. Enquanto O Popular e Folha tiveram manchetes medianas, o site 

                                                
23 Essa construção de frase dá a entender que a “cura gay” (sujeito) precisaria de tratamento, e não que a “cura 
gay” seja o tratamento. 
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G1 foi o responsável por uma abordagem digna de um desagravo, caso seja esse o desejo do 

juiz autor da liminar, isso diante do Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros. 

Numa ótica dos critérios de noticiabilidade (que aparenta dialogar com o contido no 

Código de Ética), em aspecto geral, a liminar deveria ter sido exposta como conflito (pois é 

uma queda de braço entre conservadorismo religioso, liberdades individuais e ética 

profissional), porém foi colocada como uma tragédia, um golpe contra a comunidade LGBT. 

Também se percebeu uma falha na seleção hierárquica dos fatos. Onde estão os fatos, aliás?  

Sucessivamente, os critérios de noticiabilidade erraram em como expuseram a visão dos fatos, 

pois não ouviram o juiz, nem a parte autora da ação, nem os favoráveis a liminar. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pauta em questão produziu estragos. Agora, no imaginário popular, a cura gay 

existe. E caso a decisão liminar não seja derrubada, é bastante possível que tenhamos uma 

grande quantidade de pessoas – outrora desinformadas por certos jornais - em busca de 

tratamento para algo que é inerente ao ser humano. 

Foi colocada em cheque a responsabilidade social da mídia. Em muitos casos (e isso 

fora das manchetes analisadas aqui) faltou objetividade e veracidade, desviando o interesse 

público da discussão que deveria ser o centro: o estado laico, a práxis religiosa, o preconceito 

disfarçado e a justiça em si. O que vimos foram postagens virais que continham coisas como: 

“quero minha aposentadoria por invalidez por ser gay”, “ser gay não é doença, preconceito 

sim”.  

Por fim, sentiu-se falta dos que mais deveriam se posicionar a respeito: os psicólogos. 

Percebe-se que os jornalistas tentaram falar pelos psicólogos ou exploraram muito pouco suas 

opiniões. O portal de notícias BBC foi o único que noticiou que esse tipo de tratamento 

psicológico existe em vários outros países, porém não é recomendado. Até então, pensava-se 

que estava sendo permitida no Brasil uma aberração jurídica que não acontecia em nenhum 

outro país civilizado. Perdeu-se também a chance de falar sobre a homossexualidade 

egodistônica24, explicar o que é o termo, entrevistar homossexuais que gostariam de ser 

tratados, entrevistar quem é contra e quem é a favor da liminar. 

                                                
24 Orientação sexual egodistônica é uma condição egodistônica caracterizada por um indivíduo ciente de 
sua orientação sexual e que deseja uma diferente por causa de transtornos psicológicos e comportamentais 
associados, em alguns casos chegando a procurar tratamento para alterá-la. 
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Poderíamos ter um debate aberto sobre um tema que ainda é tido por tantos como um 

tabu. Como houvesse uma troca sincera de opiniões, cresceríamos enquanto sociedade. É para 

isso que o jornalismo – em tese – existe. 
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Sangue no clique: o apelo à violência no jornalismo on-line 
 

Raphaela Xavier de Oliveira FERRO25 
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Resumo 
Considerando o caráter limitado do termo “sensacionalismo”, este artigo se desenvolve a partir da 
identificação de práticas que remetem ao antigo conceito ao relacioná-lo ao conteúdo produzido pelo 
Jornal O Popular em sua versão digital. Assim, a questão que norteou este trabalho se estabeleceu a 
partir da dúvida sobre quanto a violência é critério de noticiabilidade considerado para a publicação de 
matérias no site do veículo goiano. Para tanto, optou-se por investigar o conteúdo produzido, sem a 
inserção na rotina produtiva que origina o mesmo. O processo de coleta de dados e análise foi 
realizado entre os dias 21 e 24 de agosto de 2017, a partir do uso de técnicas da análise de conteúdo 
(BARDIN, 2010). Em referência à base teórica, a análise foi desenvolvida apoiando-se em conceitos 
elaborados por Angrimani (1995) e por Amaral (2005) sobre “sensacionalismo” e de Alsina (2009), 
Guerra (2010) e Gomes (2009) sobre a relação entre jornalismo e interesse público. A partir da 
realização da pesquisa foi possível identificar que a adoção da violência como um dos principais 
critérios de noticiabilidade do site do veículo midiático indica um distanciamento do mesmo de sua 
característica enquanto referência local de imprensa tradicional e do compromisso natural do 
jornalismo com o interesse público.  

 
Palavras-chave: Jornalismo; Sensacionalismo; Interesse Público; Internet; Jornal O Popular.  
  

 

 Alvo de críticas há algum tempo, o termo “sensacionalismo” já foi definição aceita 

para um tipo de jornalismo que prioriza em sua cobertura os sentidos, o escândalo, a violência 

e a morte e esteve muitas vezes relacionado ao chamado “jornalismo popular”. Atualmente a 

palavra já não abrange a necessidade do conceito, mas um termo relacionado à sua existência 

permanece presente no imaginário popular e nas práticas de veículos de imprensa: o jornal 

“espreme que sai sangue”. Com a popularização da internet e a obrigatória inserção da mesma 

no cotidiano dos jornais, práticas desse tipo passam a ser usuais na busca constante das mídias 

por cliques e acessos em seus sites. 

 O jornalismo vive um cenário de instabilidade, como analisa Vieira (2015). A autora 

considera que “temos uma grande mídia preocupada com a audiência (ou a falta dela) a ponto 

de monitorar em tempo real uma infinidade de dados, tomando atitudes que, muitas vezes, 

depõem contra sua credibilidade historicamente construída” (VIEIRA, 2015, p. 69). Assim, a 

                                                
25 Raphaela Xavier de Oliveira Ferro é mestranda no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da 
Universidade Federal de Goiás (UFG), sob a orientação da professora doutora Ângela Teixeira de Moraes. E-
mail: raphaelaferro@gmail.com. 
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prática do apelo às notícias relacionadas à violência e à morte se torna opção não só dos 

jornais taxados como populares ou popularescos ou, ainda, sensacionalistas, mas também de 

veículos de imprensa tradicional, como é, em Goiás, o Jornal O Popular. 

 O veículo do Grupo Jaime Câmara, o mesmo que detém uma emissora afiliada da 

Rede Globo de Televisão, foi lançado em 1938 e se tornou diário em 1944. Em retomada da 

história do veículo, Borges (2016) explica que a simbologia mais relevante entre as edificadas 

em relação ao Jornal O Popular foi a de sua afirmação como primeiro impresso empresarial de 

Goiás. Era a referência do “moderno jornalismo” à época, conforme Borges (2016), e cresceu 

como referência de “jornalismo tradicional”, sem ser ameaçado por concorrentes em seu 

mercado de negócios. Em 1996, o veículo passou a ter uma versão eletrônica: o site 

www.opopular.com.br. Contudo, o portal demorou a ter publicações próprias, que estivessem 

além da reprodução do conteúdo publicado em sua versão impressa.  

 A produção de conteúdo específico para o site e também para as redes sociais digitais 

do veículo se tornou mais enfática após a última reformulação gráfica e editorial pela qual o 

Jornal O Popular passou, a partir de 2015. A página na internet começou a disponibilizar 

maior quantidade de conteúdo próprio, ao mesmo tempo em que este conteúdo abriu as portas 

para práticas que aproximam o “jornal tradicional” daquele modelo do imaginário popular: sai 

o “espreme que sai sangue”, que não era recorrente nas páginas impressas de O Popular, para 

o surgimento do “clica que sai sangue”. Assim, o questionamento sobre quanto a violência é 

critério de noticiabilidade primordialmente adotado pela versão on-line do jornal goiano se 

tornou o fio condutor deste trabalho. 

 

Noticiabilidade 

 Wolf (1987) define a noticiabilidade como um conjunto de elementos pelos quais um 

veículo de comunicação gere os acontecimentos. Entende-se, assim, que os critérios de 

noticiabilidade são como filtros, a partir dos quais são definidos quais são os fatos, dentre os 

que chegam à redação de um jornal, que se tornarão notícias. Contudo, como afirma 

Marcondes Filho (2002), eles estão longe de ser óbvios. “Por vezes, o drama humano se 

sobressai no noticiário, enquanto um drama coletivo pode não merecer a mesma atenção”, 

considera Silva (2002, p. 52). 

Na atualidade, o que se percebe, muitas vezes, é a adoção da métrica como critério de 

noticiabilidade primordial no jornalismo on-line: um fato é escolhido para se tornar notícia 

por sua capacidade de gerar mais acessos e cliques no site do veículo. Essa perspectiva tem 

orientado a cobertura jornalística para a valorização de critérios, reforçados historicamente, 
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que se relacionam à ideia de “sensacionalismo”: a violência e a morte. Algo que não é 

exatamente novo. Como explica Motta (2006), o que interessa para a criação da notícia é a 

ruptura ou transgressão da normalidade. “Por isso mesmo, o jornalismo flerta com o absurdo, com 

o inverossímil e o aberrante, especialmente o jornalismo popular. Mas, não apenas o jornalismo 

popular, o jornalismo de referência costuma também ser atraído pelo inusitado, pelo estranho, pelo 

misterioso” (MOTTA, 2006, p. 10). 
  

Sai sangue 

 De acordo com Angrimani (1995), o sangue representa o “sensacionalismo” enquanto 

gênero de imprensa, estando este ligado ao homicídio e à morte. O autor considera que o 

termo é muito utilizado pelos leitores de jornais para condenar um veículo de comunicação 

que, na opinião deles, tenham cometido deslizes informativos. “Quando se enclausura um 

veículo nessa denominação, se faz também uma tentativa de colocá-lo à margem, de afastá-lo 

dos mídias ‘sérios’” (ANGRIMANI, 1995, p. 14). Ele ainda explica o surgimento do termo 

“espreme que sai sangue”: 

 
Os franceses, quando querem se referir a um jornal sensacionalista, utilizam 
a expressão “sang à la une” (sangue na primeira página); no Brasil, em São 
Paulo, fala-se em jornal “espreme que sai sangue”. Ou seja, por ter excesso 
de fotos de cadáveres, notícias de mortes e assassinatos, o jornal ficaria 
“embebido” pelo seu conteúdo. Críticos de jornais sensacionalistas 
costumam utilizar uma mímica própria. Fazem um gesto de “torcer” um 
jornal imaginário. Eles afastam as pernas e “torcem” o “jornal”, enquanto 
voltam o rosto para o outro lado. Balançam a mão para reforçar o significado 
de “impureza” do “sangue derramado”, como se a mão, só pelo simples fato 
de tocar o jornal sensacionalista, pudesse ficar contaminada. (ANGRIMANI, 
1995, p. 64) 

 

O cenário promove um paradoxo. Apesar das muitas críticas, que parte de forma 

recorrente mesmo dos próprios leitores, o “sensacionalismo”, enquanto prática jornalística, é 

utilizado a partir da ideia de que desperta o interesse dos leitores, o que geraria a compra de 

mais exemplares de jornal ou, atualmente, mais cliques, que podem ser, posteriormente, 

utilizados como moeda de troca na busca por anúncios publicitários. Esse presumido interesse 

do leitor é o que, inclusive, justifica a linguagem utilizada em matérias produzidas a partir 

dessa perspectiva. “É uma linguagem que obriga o leitor a se envolver emocionalmente com o 

texto, uma linguagem editorial ‘clichê’”, conforme Angrimani (1994, p. 16).  

Amplo, o conceito tem sido questionado em pesquisas acadêmicas já há algum tempo, 

principalmente em sua relação, muitas vezes considerada erroneamente direta, com o 

“jornalismo popular”. Segundo Amaral (2005, p. 2), o “sensacionalismo é historicamente 
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recorrente e manifesta-se em vários graus e de diversas maneiras”. A prática de provocar 

sensações, de acordo com a autora, é, hoje, generalizada e não reduzida a um estilo de jornal, 

o que não permite que se rotule um veículo com esse termo. Amaral (2005, p. 5) reflete que 

“o sensacionalismo pode ser considerado um conceito errante, tanto por suas insuficiências, 

quanto por suas generalizações”. 

Para a autora, “o equívoco está em pressupor que um único conceito pode dar conta de 

todas as estratégias destinadas a gerar sensações” (AMARAL, 2005, p. 5). No 

desenvolvimento deste artigo, o termo “sensacionalismo” é utilizado considerando sua 

característica errante, mas afastando-se dela e permitindo-se o uso da expressão que surge no 

âmago do conceito – a ideia de jornal “espreme que sai sangue”. Além disso, o apelo à 

violência como critério de noticiabilidade é característica por muito tempo relacionada à ideia 

de “sensacionalismo”. Aqui, é importante relembrar essa associação por ser prática 

historicamente creditada ao “jornalismo popular”, mas que começa a ganhar espaço na versão 

digital do “jornalismo tradicional”.   

 

Interesse público 

 O “jornalismo tradicional” se caracteriza por suas estratégias de legitimação que o 

relacionam à verdade dos fatos e ao interesse público. É o jornalismo em si, que apresenta 

conceitos éticos que o conceito superficial de “sensacionalismo” não alcança. De acordo com 

Alsina (2009), a teoria da responsabilidade social da imprensa, que defende que os meios de 

comunicação têm obrigações com a sociedade e devem intervir por causa do interesse 

público, se desenvolveu no século 20, nos países democráticos liberais. A teoria se fortaleceu 

com a necessidade de legitimação do jornalismo tornando o interesse público a justificativa da 

existência dos jornais.  

  Ratificada por Gomes (2009), a ideia de que é o serviço ao interesse público que 

legitima o jornalismo, enquanto instituição, do ponto de vista social perpassa a história do 

campo jornalístico. O argumento foi se consolidando com o crescimento do que Charron e De 

Bonville (2016) definiram como jornalismo de informação, característico da segunda metade 

do século 20. O período é o de maior crescimento financeiro do jornalismo e de consolidação 

da relevância institucional e mercadológica do setor. “O jornalismo de informação se apoia 

primeiramente na norma da objetividade, ou seja, de independência do jornal em relação ao 

real, do jornalista em relação a suas fontes de informação e da mídia em relação a suas fontes 

de financiamento” (CHARRON; DE BONVILLE, 2016, p. 220).  
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 Entretanto, a segunda década do século 21 já convive com outro modelo de 

jornalismo, ou outro paradigma como estabelecem os autores canadenses. “No jornalismo de 

comunicação, jornal e jornalista produzem, então, uma proporção maior de estímulos 

ostensivos. Em um contexto econômico em que a atenção do público é uma mercadoria rara e 

negociável, os comportamentos ostensivos se tornam estratégicos”, escrevem Charron e De 

Bonville (2016, p. 267). Na internet, o comportamento ostensivo dos jornais, muitas vezes, 

ganha traços de “sensacionalismo” ao explorar o que Ramonet (1999) apontava ainda no final 

do século 20 como hiperemoção. 
 
A hiperemoção como tal – que é a outra figura característica da 
superinformação – sempre existiu na mídia, mas permanecia como 
específica dos jornais de uma certa imprensa demagógica que manejavam 
facilmente com o sensacional, o espetacular e o choque emocional. Ao invés, 
a mídia de referência apostava no rigor, na frieza conceitual, banindo o 
quanto possível o pathos para se manter estritamente nos fatos, nos dados, 
nos atos.  
Isto começou a modificar-se aos poucos sob a influência da mídia de 
informação dominante que é a televisão. O telejornal, em seu fascínio pelo 
“espetáculo do evento”, descontextualizou a informação, imergindo-a 
novamente, pouco a pouco, no lodaçal do patético. (RAMONET, 1999, p. 
21-22) 
 

 Se a televisão já adiantou a prática de descontextualizar a informação, a internet 

promoveu a fragmentação da mesma e possibilitou a transformação dela enquanto 

mercadoria. Na sociedade em rede, é cada vez mais incomum o ato de pagar para obter 

notícias.  Se a simplificação passou a ser prática adotada com inspiração na criação dos 

telejornais, como explica Ramonet (1999), ela se tornou ainda mais recorrente no fluxo 

contínuo de publicação e renovação de conteúdo que os leitores adaptados à internet e ao 

mobile exigem. No jornalismo de comunicação, em que a objetividade é uma utopia 

epistemológica, como definem Charron e De Bonville (2016), é comum o imediatismo ter 

mais valor do que a exatidão, afastando os jornais de suas normas tradicionais. Trata-se de um 

cenário que, segundo Gomes (2009) ainda é um desafio para as empresas de jornalismo.  

 
Suprir o mercado de informações num estado de enorme concorrência, para 
um conjunto de consumidores com a maior quota de tempo livre e com o 
maior poder de escolha da história da humanidade, num ritmo de produção 
cada vez mais acelerado (chegamos, com internet, ao estágio dos estoques 
informativos renovados a cada minuto) e para atrair uma audiência distraída, 
dotada dos interesses os mais diversos e cada vez mais distanciada da vida 
política - eis o propósito, a meta e a razão de ser do jornalismo empresarial 
contemporâneo. (GOMES, 2009, p. 76) 
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 Nesse cenário, os conceitos que legitimam o jornalismo também precisam ser 

reavaliados. Não que o interesse público deixe de nortear a prática jornalística. Gomes (2009) 

argumenta que os sentidos de “opinião pública”, “liberdade de imprensa” e “interesse 

público” devem abandonar a inércia discursiva. “O bom senso nos leva a admitir com 

tranquilidade que não pode haver um princípio único e absoluto a orientar todo o jornalismo. 

O que não absolutamente não desobriga a instituição, mesmo na enorme variedade de suas 

formas, a submeter-se a princípios de ética do jornalismo” (GOMES, 2009, p. 85).  

O Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros (2007, p. 3) define que o jornalista não 

pode divulgar informações “de caráter mórbido, sensacionalista ou contrário aos valores 

humanos, especialmente em coberturas de crimes e acidentes”. O “sensacionalismo” está aí 

definido como contrário aos padrões éticos do jornalismo. Alguns sentidos devem ser 

reelaborados, como propõe Gomes (2009, p. 87), mas, como o próprio autor escreve, 

“verdade, honestidade, correção, lealdade, respeito, equilíbrio, justeza, imparcialidade são 

todos valores e princípios que devem orientar uma ética do jornalismo”.  

 

Procedimentos metodológicos 

 Com o objetivo de entender como a violência enquanto temática e critério de 

noticiabilidade pauta a versão digital do Jornal O Popular, e o afasta da lista de valores e 

princípios de Gomes (2009), assim como da ideia de serviço ao interesse público, foi utilizada 

a análise de conteúdo categorial (BARDIN, 2010), a partir da qual o conteúdo analisado foi 

desmembrado em categorias analíticas. Coleta e análise, feitas após pesquisa exploratória em 

que se verificou a ocorrência de quantidade alta de matérias com a violência como temática, 

foram realizadas durante quatro dias: de 21 a 24 de agosto de 2017. A intenção era realizar a 

pesquisa empírica em um período sem eventos programados ou feriados para evitar distorções 

de cobertura jornalística.  

 Para a análise, foram consideras as postagens feitas na capa do site do Jornal O 

Popular: www.opopular.com.br. No período analisado, foram listadas 361 matérias postadas 

no site – uma média aproximada de 90 por dia. A quantidade é muito superior à de matérias 

publicadas no jornal impresso, que no mesmo período teve menos de 90 matérias. Retomando 

a análise do site, como a grande maioria das matérias fechadas para assinantes são reprodução 

de conteúdo do impresso, as fechadas foram desconsideradas da análise, assim como as 

réplicas de textos do impresso. Também foram desconsideradas as de Esporte, por esta 

editoria ter característica própria no que concerne à discussão de interesse público, além da 
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coluna Sobre Rodas, pela especificidade deste gênero jornalístico. Assim, restaram 223 

matérias para análise.  

 

Análise geral 

A partir dos dados coletados a partir dos procedimentos metodológicos descritos, foi 

possível identificar que os temas mais recorrentes nas matérias postadas no site de O Popular 

são Violência (foram 48 matérias nos quatro dias) e Política Nacional (39 no período de 

análise). A Violência foi o critério de noticiabilidade primordialmente considerado para tornar 

o fato em notícia em 46 dessas matérias – ela aparece como critério em outras, mas não como 

o mais relevante. Os órgãos policiais estão entre os mais consultados para a redação de 

notícias no site do jornal. Polícia Militar, Polícia Civil, Polícias Rodoviárias e Polícia Federal 

foram ouvidas em 43 matérias, muitas vezes foram apresentadas como fonte de informação 

única no texto.  

Na verdade, a grande maioria das matérias analisadas tem apenas uma fonte: foi assim 

em 158 delas. As outras fontes mais consultadas são documento ou discurso oficial, 72 vezes, 

e outros veículos de imprensa, 49 vezes. As matérias são produzidas majoritariamente pela 

redação de O Popular, apesar de a maioria não conter assinatura de repórter específico. No 

período analisado, foram 127 matérias da redação do jornal, 86 matérias da Agência Estado e 

10 da Agência Brasil. As de Violência normalmente são produzidas pela redação local, 

enquanto as de Política Nacional geralmente são assinadas por agências de notícias.  

É comum a presença de matérias caça-cliques, que se pautam pelo bizarro, grotesco e 

absurdo. Elas são construídas a partir de fatos não comprováveis, com informações de outros 

veículos de imprensa, geralmente internacionais, sem a devida apuração da veracidade dos 

fatos. Muitas vezes têm, inclusive, relação com a Violência enquanto temática e critério de 

noticiabilidade – como no caso da chamada: “‘Estou cansado de comer carne humana’: 

Canibal se entrega à polícia com perna e mão como prova”26. No período analisado, foram 

encontradas 49 matérias caça-cliques no site de O Popular.  

 Quanto ao interesse público, foi considerada definição de Guerra (2010), que propõe 

os seguintes critérios para esse tipo de avaliação: são de interesse público na cobertura 

jornalística 1) fatos que atinjam toda a coletividade; 2) fatos que atinjam uma única pessoa, 

mas nos direitos ou deveres decorrentes do exercício de sua cidadania; 3) fatos que, mesmo 

                                                
26 Disponível em: https://www.opopular.com.br/editorias/mundo/estou-cansado-de-comer-carne-humana-
canibal-se-entrega-%C3%A0-pol%C3%ADcia-com-perna-e-m%C3%A3o-como-prova-1.1332100. Acesso em: 
21 ago. 2017.  
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não se ajustando à categoria do interesse público, possam conter aspectos secundários que 

atentem contra ele nas duas dimensões já afirmadas.  

Foram encontradas 72 matérias que se enquadraram no caso 1; 13, no caso 2; e 32 que 

puderam ser relacionadas ao caso 3. Contudo 67 matérias não correspondiam em nenhuma 

instância ao interesse público. Além desses, 25 matérias foram consideradas de interesse 

público de outras comunidades e 14 se encaixaram numa outra definição, que é de Kovach e 

Rosenstiel (2004), segundo os quais “a finalidade do jornalismo é fornecer informação às 

pessoas para que estas sejam livres e capazes de se autogovernar”.  

 Das matérias que foram manchetes no site durante o período analisado, quatro 

estiveram relacionadas à Violência (Tabela 1). Uma delas, referente ao assassinado de 

Tamires Paula, foi a que permaneceu mais tempo como manchete – em relação às outras 

manchetes dos quatro dias considerados na análise. Política Nacional teve mais manchetes, 

apesar de elas permanecerem menos tempo no posto do que as sobre casos que envolviam 

Violência e Morte.  

O site do jornal tem outros quatro pontos de destaques, que demonstram o valor dado 

a algumas matérias: os três primeiros postos da lateral esquerda e o primeiro posto da lateral 

direita. Para ter acesso a eles, os leitores não precisam rolar a barra lateral de seu visor. 

Violência, Morte, Infração, Política e Amenidades são as temáticas mais recorrentes (Tabela 

2), como se fosse creditado a elas o mesmo peso enquanto valor-notícia. Além disso, 75 

matérias dentre as analisadas estavam incompletas, isto é, não respondiam a algum W do lide 

(O quê? Quem? Quando? Onde? Como? Por quê?), mesmo em sua completude, ou não 

traziam toda a informação necessária para que o leitor conseguisse perceber os sentidos do 

conteúdo.  

	  
Tabela 1 - Manchetes do site do Jornal O Popular (21 a 24 ago. 2017) 

MANCHETES	  

Matérias	  que	  ocuparam	  o	  primeiro	  posto	  da	  coluna	  central	  	  

do	  site	  de	  O	  Popular	  entre	  os	  dias	  21	  e	  24	  de	  agosto	  e	  2017	  

Juiz	  é	  vítima	  de	  tentativa	  de	  latrocínio	  

Entrevista	  com	  Demóstenes	  Torres	  

Padre	  preso	  por	  abusos	  sexuais	  

Privatização	  da	  Eletrobrás	  

Atropelamento	  na	  BR-‐153	  

Entrevista	  Rodrigo	  Maia	  

Collor	  vira	  réu	  na	  Lava	  Jato	  
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Más	  condições	  da	  Santa	  Casa	  de	  Goiânia;	  

PF	  deflagra	  Abate	  II;	  

Gilmar	  Mendes	  solta	  investigados	  da	  Ponto	  Final;	  

Assassinato	  da	  adolescente	  Tamires.	  

Fonte: Elaboração da autora 

 

Tabela	  2	  -‐	  Destaques	  do	  site	  de	  O	  Popular	  (21	  a	  24	  ago.	  2017)	  

DESTAQUES	  

Matérias	  que	  ocuparam	  um	  dos	  três	  primeiros	  postos	  da	  coluna	  da	  esquerda	  e/ou	  o	  primeiro	  posto	  da	  coluna	  

da	  direita	  do	  site	  de	  O	  Popular	  entre	  os	  dias	  21	  e	  24	  de	  agosto	  e	  2017	  

Idoso	  morre	  em	  capotamento	  na	  BR-‐153	  

Filho	  de	  PM	  é	  preso	  suspeito	  de	  assalto	  

Professora	  é	  agredida	  por	  aluno	  

Casal	  é	  preso	  suspeito	  de	  vender	  drogas	  para	  alunos	  

Redução	  de	  imposto	  de	  cerveja	  

Aula	  de	  português	  (vídeo)	  

Cientistas	  descobrem	  sintoma	  que	  alerta	  um	  ataque	  cardíaco	  

Interações	  no	  Facebook	  de	  Ronaldo	  Caiado	  

Vagas	  de	  emprego	  

	  Morre	  advogado	  Mário	  Roriz	  

	  Dono	  da	  OAS	  morre	  ao	  sofrer	  infarto	  fulminante	  

Jovem	  é	  preso	  pela	  19ª	  vez	  após	  roubar	  farmácia	  em	  Goiânia	  

Trio	  que	  aplicava	  golpes	  em	  idosos	  é	  preso	  em	  Goiânia	  

Patrícia	  Poeta	  nega	  que	  tenha	  consumido	  remédios	  para	  emagrecer	  

Cadela	  fica	  depressiva	  após	  morte	  de	  gato	  

PM	  é	  preso	  em	  flagrante	  suspeito	  de	  estuprar	  garota	  de	  14	  anos	  

Calcinha	  que	  dispensa	  o	  uso	  de	  absorvente	  chega	  ao	  Brasil	  

Jovem	  é	  preso	  com	  15	  kg	  de	  maconha	  

Incêndio	  atinge	  fazendas	  no	  TO	  

Bandeira	  tarifária	  deve	  seguir	  vermelha	  em	  setembro	  

Lei	  limita	  licenças	  para	  cargos	  em	  entidades	  

Tribunal	  garante	  Moro	  na	  Lava	  Jato	  

Liminar	  determina	  o	  afastamento	  de	  Edson	  Ferrari	  do	  TCE	  

Fogo	  no	  Parque	  Estadual	  da	  Serra	  dos	  Pirineus	  

Ex-‐secretário	  de	  Saúde	  de	  Jesúpolis	  é	  preso	  

STJ	  dá	  guarda	  de	  criança	  encontrada	  em	  caixa	  de	  papelão	  a	  casal	  gay	  

STF	  não	  atinge	  votos	  necessários	  para	  barrar	  amianto	  no	  Brasil	  
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Temer:	  eu	  converso	  com	  quem	  eu	  quiser	  e	  onde	  eu	  quiser	  

Xuxa	  afirma	  que	  dará	  fim	  à	  sua	  fundação	  por	  conta	  da	  crise	  

Marília	  Mendonça	  é	  vista	  aos	  beijos	  com	  ator	  

Mari	  Palma	  se	  declara	  em	  camiseta	  e	  tieta	  Taylor	  Hanson	  

Fonte: Elaboração da autora 

 

O site do Jornal O Popular é confuso, não oferece navegação intuitiva e dificulta o 

processo de busca dos leitores pelas últimas notícias. A partir da análise apresentada é 

possível inferir que existe um padrão editorial de foco em casos de violência e na cobertura 

policial. As matérias são fracionadas e se multiplicam com pouca informação nova em relação 

à última postada sobre o mesmo assunto, o que ficou nítido na cobertura feita do feminicídio 

da adolescente Tamires Paula, no dia 23 de agosto. O caso mostrou erros da equipe do jornal, 

que chegou a publicar matérias com informações erradas – como a idade dos envolvidos no 

fato e a relação entre assassino e vítima – e os problemas de navegação e carregamento da 

plataforma.  

Considerando o interesse público como orientador da qualidade jornalística, 

identificou-se que: a quantidade de matérias do site de O Popular, nos quatro dias analisados, 

que não corresponde de maneira nenhuma ao interesse público é de 30%, contudo há 11% que 

corresponde ao interesse público referente a outras localidades que não o Centro-Oeste 

brasileiro. Além disso, o notável excesso de matérias sobre violência acaba diluído na análise 

sobre interesse público por envolver questões como direito à vida e direito de ir e vir que os 

indivíduos têm enquanto cidadãos.  

O que é possível inferir é que a aposta na violência como principal critério de 

noticiabilidade atenta contra a qualidade do jornalismo praticado, tornando o site, em uma 

comparação do que às vezes é dito sobre o jornalismo impresso – “espreme que sai sangue” –, 

um exemplar do “clique que sai sangue”. Também se destaca a busca por cliques como 

critério de noticiabilidade, o que ocorreu em 22% das matérias analisadas. O mais comum é 

que as matérias caça-cliques não ganhem destaque ou espaços nobres no site. Mas elas estão 

lá, com foco nas redes sociais.   

Além disso, as matérias são feitas com poucas informações, 34% delas é incompleta e 

raramente há apuração in loco – apenas em 5% das matérias analisadas. Grande parte das 

matérias (71%) só tem uma fonte, o que empobrece o jornalismo, assim como no que se 

fundamentam as matérias. As fontes mais utilizadas são documentos e discursos oficiais, 

outros veículos de imprensa e órgãos policiais. Erros de português são frequentes.  
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Há muitas matérias sobre um mesmo assunto que não trazem novidade sobre o fato, 

repetem informações (em alguns casos, elas, inclusive, se contradizem), principalmente em 

casos de comoção social – o assassinato da adolescente Tamires gerou 14 postagens nos dias 

23 e 24, muitas sem informações diferentes de postagens anteriores. A apuração feita sobre o 

fato esteve repetida também no jornal impresso, na edição do dia 24. Mas foi uma exceção em 

relação aos outros dias. A versão impressa mantém o padrão mais tradicional, apostando mais 

na cobertura política do que em outras áreas. No papel, também cai muito o uso de órgãos 

policiais como fonte de informações. 

 

Considerações finais 

O valor-notícia dado a cada temática muda do jornal on-line para o jornal impresso. 

Enquanto o primeiro dá mais destaque para notícias de violência, o segundo enfoca mais 

questões políticas, sejam nacionais ou locais. O direcionamento e o embasamento das 

matérias apontam para linhas editoriais distintas. Com apelo mais popular no jornalismo 

praticado no site e uma tentativa mais tradicional no impresso. O padrão de localidades 

abordadas é o mesmo em ambos. Tanto site quanto jornal dão prioridade às matérias factuais, 

dando pouco espaço às não factuais.  

Cai de forma vertiginosa o número de vezes em que o embasamento das matérias está 

no discurso de algum órgão policial quando a análise sai do site e vai para o impresso. A 

quantidade de matérias que citam outros veículos de imprensa como fonte da informação 

divulgada também é menor na versão em papel. Mas ambos se baseiam muito em documentos 

oficiais para a redação de matérias jornalísticas. O que fica perceptível é que site e jornal não 

dialogam, parecem veículos diferentes. Algo que confunde o leitor, reduz o valor agregado da 

marca e que também não prioriza o leitor em si.  

O fato de não haver uma linha editorial que perpasse as duas plataformas do veículo é 

um prejuízo para o jornalismo, que se perde em matérias caça-clique no site e apresenta outra 

identidade em sua versão impressa. Alguns dos conceitos levantados a partir de Gomes 

(2009), de correção, lealdade, respeito, equilíbrio, se perdem nas práticas confusas de um só 

veículo em duas plataformas diferentes. Por fim, por enquanto, foi possível identificar que a 

adoção da Violência como um dos principais critérios de noticiabilidade do site do veículo 

midiático indica um distanciamento do mesmo de sua característica enquanto referência local 

de imprensa tradicional e do compromisso natural do jornalismo com o interesse público.  

Inclusive, cabe considerar que corresponder ao interesse público, na forma como a 

teoria o indica, nem sempre levará ao bom jornalismo, por causa das fissuras possíveis nessa 



XI Seminário de Mídia e Cidadania – IX Seminário de Mídia e Cultura 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

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

 185 

análise. Há, principalmente no site, espaço para a exacerbação da violência e há também a 

abordagem superficial de assuntos de interesse público, matérias que precisariam ser mais 

aprofundadas ou mudar a abordagem para fazer jus ao papel de serviço público. A abordagem 

é mais aprofundada no jornal, nesse sentido, mas trata-se de uma cobertura limitada. O que é 

destaque no site não se repete no jornal, a valoração das notícias é diferente. A algumas 

matérias do site é dado grande valor enquanto nem parecem ser consideradas para serem 

publicadas no jornal impresso.  
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Resumo 
O presente estudo se propõe a refletir sobre em que medida o jornalismo tem condições de mediar a 
relação entre sujeito e cidadania na atualidade. Essa discussão se faz necessária uma vez que nos 
últimos anos, muitos veículos de comunicação jornalísticos têm investido substancialmente nessa 
estratégia de mediação indivíduo-cidadania com o objetivo de estreitar seus laços com o público.  Esse 
movimento tem sido evidente principalmente na TV aberta, por meio dos noticiários voltados para 
realidade local e regional. Partindo desse entendimento, realiza-se no artigo uma análise inicial que 
articula os conceitos de comunicação e cidadania no contexto de uma sociedade midiatizada, uma vez 
que esse cenário tem condições de proporcionar contornos diferentes a essa relação. Fala-se também 
sobre a capacidade de mediação do jornalismo, entendido aqui como uma forma especializada de 
comunicação. O estudo inclui ainda uma breve discussão sobre o processo de construção da cidadania 
no Brasil, apontando assim aspectos históricos, seus principais obstáculos, seus pontos de fragilidade, 
bem como algumas das heranças sociais que restaram desse período. Por fim, realiza-se uma 
observação do cenário midiático do país, com foco no telejornalismo, com o objetivo de destacar 
iniciativas do jornalismo brasileiro ao se posicionar explicitamente como um mediador dos sujeitos em 
sua relação com a cidadania, e consequentemente com o Estado.   

 
Palavras-chave: Comunicação; Jornalismo; Jornalismo e cidadania; Mediação; Cidadania no Brasil.  
 

 

Comunicação e cidadania no contexto de uma sociedade midiatizada  

 Comunicação e cidadania são dois conceitos muito presentes no dia a dia das pessoas. 

No entanto, são duas palavras que solicitam reflexão cuidadosa, pois frequentemente são 

utilizadas de modo inapropriado. Não raro, elas são compreendidas de forma simplista, 

reducionista, ou pior, de maneira equivocada. Para entender a articulação que existe entre 

elas, tão cara a esse estudo, é necessário então, em um primeiro momento, a delimitação de 

seus contornos básicos de modo individualizado, para ser possível, em seguida, pensá-las de 

modo articulado nessa sociedade midiatizada.  

 Braga e Calazans (2001, p. 14) destacam em sua análise que “a comunicação é 

conatural ao ser humano. Não há sociedade, não há comunidade, sem comunicação entre os 
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homens. Para agir em comum os seres humanos interagem.” Talvez justamente por ser basilar 

e tão presente na vida dos indivíduos, pensar a respeito do que é efetivamente comunicação 

não seja uma atitude corriqueira e esperada para a maioria das pessoas. De fato, os indivíduos 

já nascem sendo estimulados a se comunicar, mesmo sem a explicação explícita da 

necessidade desse estímulo.  

 No âmbito acadêmico, reconhece-se a importância dessa delimitação conceitual. 

Entretanto, há dificuldades de consenso entre os pesquisadores da área com relação a esse 

conceito. Há uma pluralidade significativa de abordagens. Esse estudo se apoia nas 

contribuições de quatro teóricos brasileiros que se debruçam sobre esse assunto e que tem 

condições de oferecer pistas que possam auxiliar nesse processo de delimitação do conceito 

em questão.  

 Marcondes Filho (2008, p. 9) é um dos pesquisadores que discute comunicação e que 

destaca seu caráter relacional. Para o autor, a comunicação:   

 
Não é nada material, não é um esquema de caixinhas ligadas por um fio, não é uma 
coisa que eu transmito, repasso, que eu desloco ao outro como se eu pudesse abrir a 
sua cabeça e por lá dentro minhas ideias, princípios, informações, seja o que for. 
Nada disso. Comunicação é uma relação entre pessoas, um certo tipo de ocorrência 
em que se cria uma situação favorável à recepção do novo. 

 

 A perspectiva do autor enfatiza, inclusive, a comunicação como algo que só é possível 

entre seres humanos. Sodré (2014, p. 9), segundo ponto de apoio dessa reflexão, traduz a 

comunicação como a ação em que se age ou deixa agir em comum: “significa vincular, 

relacionar, concatenar, organizar ou deixar-se organizar pela dimensão constituinte, intensiva 

e pré-subjetiva do ordenamento simbólico do mundo.” Sob essa ótica, a ideia de comunicação 

tem a ver com o estabelecimento de pontes e de geração de vínculo.  

 Já os pesquisadores Braga e Calazans (2001), que também somam a essa reflexão, ao 

pensarem comunicação falam mais precisamente sobre interação social, associando-a à ideia 

de uma conversação. “A expressão ‘conversar’ chama atenção imediatamente para o aspecto 

de troca comunicacional, ainda que os objetivos de uma ‘conversa’ possam ser de diversas 

naturezas – econômica, política, militar, científica, ou casual.” (BRAGA; CALAZANS, 2001, 

p. 16). Comunicar, a partir dessa percepção, ou seja, interagir socialmente, estaria próximo à 

lógica do “pôr em comum” e estabelecer contato.  

 Se se observar com cautela esses pontos de vista, será possível constatar que a ideia de 

interação, troca simbólica e mesmo “pôr em comum” permeia de algum modo as três 

perspectivas aqui elencadas. Dessa maneira, e de modo mais amplo, comunicação pode ser 
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compreendida como o estabelecimento do comum e exercício constante da linguagem. Vale 

pontuar que esses dois aspectos possibilitaram o desenvolvimento da humanidade. Ao 

estabelecerem seus primeiros códigos, consensos e sistemas morais e éticos, a partir da 

comunicação, os indivíduos conseguiram não só se articular e se proteger, mas também criar 

um ambiente viável e “estável” para a vida coletiva, o que tornou possível a perpetuação da 

espécie. 

  Entre os vários desenvolvimentos que a comunicação possibilitou ao longo dos 

séculos está o da cidadania. Isso porque como bem pontuaram Signates e Moraes (2016), foi 

ela, a comunicação, que tornou viável a criação de um “sistema” nesse sentido. Sem 

comunicação, não existiria cidadania. “Não há cidadania, sequer como possibilidade, fora de 

um processo comunicacional que a viabilize, estabeleça e desenvolva” (SIGNATES; 

MORAES, 2016, p. 25). É importante ressaltar que o estabelecimento desse “sistema” de 

normas e garantias foi se tornando uma necessidade à medida que as comunidades foram se 

complexificando.  

 Cidadania aqui é entendida como um processo que varia de acordo com o tempo e o 

espaço (PINSKY; PINSKY, 2005). Assim, ser cidadão no Brasil será diferente de o ser na 

China, da mesma maneira que receber esse título atualmente implica consequências diferentes 

de recebê-lo no século XIX, por exemplo. Em termos ainda mais precisos, esse estudo se 

apoia em Marshall (1967), que entende a cidadania como um status que é concedido a todo e 

qualquer indivíduo que pertença a um Estado-nação. Ao integrar essa grande comunidade, os 

sujeitos passam a ter determinadas garantias previstas na lei, mas também deveres a cumprir, 

ficando suscetível a punições, caso entre em contradição com aquilo que está formalmente 

estabelecido.  

 Marshall (1967), a partir de um processo de observação da Inglaterra, discute a 

cidadania a partir de três dimensões de direitos: civis, políticos e sociais – e as associa a 

instituições “garantidoras” desses mesmos direitos.  

 
O elemento civil é composto dos direitos necessários à liberdade individual – 
liberdade de ir e vir, liberdade de imprensa, pensamento e fé, o direito à 
propriedade e de concluir contratos válidos e o direito à justiça. Este último difere 
dos outros porque é o direito de defender e afirmar todos os direitos em termos de 
igualdade com os outros e pelo devido encaminhamento processual. Isso mostra 
que as instituições mais intimamente associadas com os direitos civis são os 
tribunais de justiça. (MARSHALL, 1967, p. 63)  

 
Com relação às outras duas dimensões, o autor completa:  
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Por elemento político se deve entender o conceito de participar no exercício do 
poder político, como um membro de um organismo investido da autoridade política 
ou como um eleitor dos membros de tal organismo. As instituições correspondentes 
são o parlamento e o Governo local. O elemento social se refere a tudo o que vai 
desde o direito mínimo de bem-estar econômico e segurança ao direito de 
participar, por completo, da herança social e levar a vida de um ser civilizado de 
acordo com os padrões que prevalecem na sociedade. As instituições ligadas com 
ele são o sistema educacional e os serviços sociais. (MARSHALL, 1967, p. 63-64) 

 

 De fato, é impensável o desenvolvimento da cidadania sem o suporte da comunicação. 

Cada uma das dimensões de direitos de cidadania elencadas por Marshall (1967) é construída 

coletivamente, a partir de processos comunicacionais. Desde a vivência coletiva, a 

identificação das demandas até a formalização de novos direitos há a necessidade de interação 

social constante. Na verdade, como já pontuado, não haveria nem mesmo a humanidade sem 

os processos comunicacionais, menos ainda seria possível o desenvolvimento de um sistema 

complexo de direitos e deveres.  

 Essa articulação comunicação-cidadania ganha contornos diferentes em uma 

sociedade que vive um processo de midiatização. Conceito que tem se feito muito presente 

nos estudos recentes, principalmente aqueles sobre comunicação e sociedade, a midiatização 

pode ser compreendida como o “funcionamento articulado das tradicionais instituições sociais 

e dos indivíduos com a mídia.” (SODRÉ, 2014, p. 108) Dessa forma, instituições sólidas 

como o Estado, a Igreja e o Mercado passam a sofrer interferência direta da lógica midiática 

e, da mesma maneira, os indivíduos também sofrem mudanças. Mudam-se, portanto, valores, 

princípios e a própria noção de visibilidade, o que traz diferentes consequências à vida social 

como um todo.  

 Hjarvard (2012), que também se debruça sobre esse assunto, entende a midiatização 

como um processo pelo qual a sociedade, em grau cada vez maior, passa a se submeter ou 

mesmo a tornar-se dependente da mídia e de sua lógica. Tanto a partir de Hjarvard (2012) 

quanto de Sodré (2014) já é possível perceber que a configuração social muda frente a esse 

processo intenso. A mídia passa permear não só o imaginário dos indivíduos e das 

instituições, como também seu cotidiano de modo mais profundo. Transformam-se, por 

exemplo, a noção de tempo e espaço e as formas de interação, que passam a ser cada vez mais 

mediadas por tecnologias de informação e comunicação.  

 Nesse novo momento, ganha espaço o que Sodré (2014) identifica como “efeito SIG” 

(Simultaneidade, Instantaneidade e Globalidade). A sensação é cada vez mais forte de que o 

mundo está todo interligado, com países dependentes economicamente uns dos outros e que 
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as “fronteiras” praticamente já não existem mais. Isso para citar alguns exemplos dessa 

transformação, que está em curso. Inclusive, o autor destaca também que nesse cenário 

comunicação e capitalismo foram um par indissociável. Há assim uma articulação forte entre 

mídia e mercado, em um momento em que o próprio Estado também passa a se alinhar mais 

às perspectivas econômicas, que o isentam de muitos de seus compromissos, do que à lógica 

social.  

 Em sua análise, Hjarvard (2012) explica que um dos principais efeitos da midiatização 

é a própria virtualização das instituições sociais. Se antes, a educação formal precisava das 

escolas e universidades físicas para ocorrer, por exemplo, e a política se ancorava em espaços 

como a prefeitura ou o parlamento, agora outras possibilidades passam a ser privilegiadas. 

  
Como consequência da intervenção dos meios de comunicação, os indivíduos 
podem participar de e juntar-se a diferentes instituições sociais, independentemente 
de sua localização física. O contato com a política ocorre através da leitura do 
jornal na mesa do café da manhã, ouvindo o rádio no carro ou via internet no 
escritório. (HJARVARD, 2012, p. 82) 

 

 É nesse cenário que a cidadania vai se tornando cada vez mais mediada. A 

comunicação, principalmente a midiática, foi colaborando com a mudança social de tal forma 

que hoje as discussões ditas “cidadãs” não necessitam mais obrigatoriamente da presença dos 

indivíduos em uma sala física para discutir. Atualmente, há espaços de discussão na internet, 

aplicativos que versam sobre cidadania, bem como um sem número de produtos midiáticos 

criados exclusivamente para abordar essa temática. Nesse sentido é que o jornalismo ganha 

destaque como um mediador entre os indivíduos e a cidadania.  

 

O jornalismo como mediador da cidadania  

 Antes de qualquer consideração, é importante demarcar que aqui não se está 

concebendo o jornalismo como única possibilidade de mediação na relação indivíduo-

cidadania. Na verdade, muitos são os agentes que poderiam colaborar e serem citados dentro 

dessa perspectiva como, por exemplo, a Escola e o próprio Estado. No entanto, reconhece-se 

algumas possibilidades interessantes no jornalismo e em seus produtos e, mais ainda, nota-se 

que atualmente o tema cidadania está em voga nos veículos jornalísticos. Por esse motivo, 

acredita-se que esse é um recorte que tem muito a acrescentar.  

 O conceito de mediação sugere a presença de um “agente”, ou melhor, de um 

dispositivo, no sentido amplo, que se coloca entre outros dois com finalidades específicas. A 

obra de Martín-Barbero (2015), um clássico no campo de estudos da comunicação, traz o 
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conceito de mediações apresentando-o como um conjunto de dispositivos pelos quais “a 

hegemonia transforma por dentro o sentido do trabalho e da vida em comunidade.” 

(MARTÍN-BARBERO, 2015, p. 265) Fica evidente assim, que esse “dispositivo” tem a 

capacidade de ligar dois polos e contribuir para que uma transformação aconteça a partir daí, 

mesmo que sendo mínima.   

 Sodré (2014) também aborda o termo em sua análise sobre comunicação. Segundo o 

autor, o conceito de mediação se refere à “articulação de dois elementos diversos – reforçado 

pela noção daí decorrente de ‘intermediação’, ou seja, a aproximação, por meio de um 

terceiro, entre dois separados.” (SODRÉ, 2014, p. 107) Novamente fica evidente a ideia de 

meio, de vínculo, de ponte, de ligação entre dois polos. E o jornalismo em essência é 

justamente um meio de viabilizar o contato das pessoas com um mundo, que por diferentes 

motivos não está acessível a elas.  

 Não à toa, se diz que o jornalismo é uma forma de acessar a realidade. Diariamente, 

produtos jornalísticos como telejornais, noticiários radiofônicos e jornais impressos são 

veiculados com a proposta de informar os indivíduos sobre os principais acontecimentos do 

mundo que o cerca por meio de informações que vão desde o nível local até o internacional. 

Portanto, o jornalismo está a todo tempo atuando como um mediador entre indivíduos e a 

realidade.  

 Olhar para essa mediação indivíduo-jornalismo-cidadania torna evidente uma outra 

possibilidade interessante do jornalismo: ele tem condições de renovar (ou mesmo apresentar) 

conhecimentos de ordem prática para a vida das pessoas. Isso porque como afirma Meditsch 

(1997), o jornalismo é também uma forma de conhecimento. Segundo o pesquisador, o 

jornalismo produz um conhecimento diferente do científico, mas tem condições da mesma 

maneira de acrescentar à vida social com dados relevantes e que podem interferir na dinâmica 

da vida dos indivíduos.  

 Meditsch (1997, p. 7) explica ainda que “o conhecimento do jornalismo será 

forçosamente menos rigoroso do que o de qualquer ciência formal mas, em compensação, será 

também menos artificial e esotérico.” Esse, inclusive, é um tipo de conhecimento que os 

indivíduos utilizam para “validar” suas falas em conversas cotidianas. Não raro se vê pessoas 

dizendo ter certeza de um acontecimento por ter acompanhado o ocorrido em algum veículo 

noticioso ou defender que algo é certo ou errado a partir de alguma notícia anteriormente 

veiculada.  

O jornalismo, então, não somente filtra e hierarquiza os acontecimentos do mundo, 

como também tem a capacidade de levar ao indivíduo informações importantes sobre os fatos 
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sociais, mas também sobre saúde, educação, conhecimentos gerais... e por que não trazer 

novos conhecimentos sobre cidadania? Pelo compromisso do jornalismo com a sociedade, 

renovado sempre que se invoca seu discurso legitimador, é possível esperar que ele apresente 

informações relevantes para a vida das pessoas.  

O conhecimento empodera. Isso quer dizer que a cada vez que o jornalismo oferece 

informações relevantes sobre os direitos, mas também os deveres que as pessoas têm no 

território nacional que habitam, ele está cumprindo um de seus compromissos sociais e 

empoderando novos sujeitos frente ao Estado, responsável pela garantia desses direitos e 

“observação” do cumprimento de deveres. Como bem reforça Abreu (2009): “A informação é 

importante para que o cidadão possa controlar e contestar o governo.” Ou seja, ela pode ser 

vista como um elemento de empoderamento social.  

Pensando especificamente pela perspectiva da cidadania, o jornalismo empodera 

quando, por meio de seus produtos (jornais, telejornais, noticiários radiofônicos, etc), traz um 

especialista para discutir ou mesmo “apresentar” direitos básicos do cidadão, quando promove 

pautas que versem sobre cidadania e também quando apresenta caminhos para que esses 

indivíduos possam ter seus direitos respeitados. Isso para citar algumas das possibilidades 

mais evidentes.  

No Brasil, essa relação indivíduo-jornalismo-cidadania é um tanto delicada, e pode ser 

também muito oportuna dependendo do ponto de vista, uma vez que o desenvolvimento da 

cidadania no país foi e ainda hoje é extremamente frágil. Há muitas pessoas à margem de 

garantias formalmente estabelecidas na Carta Magna, a Constituição Federal, que rege o 

território brasileiro e que não fazem ideia de que são portadoras de direitos. De fato, a 

realidade brasileira é complexa com relação à construção dessa cidadania. Inclusive, antes de 

aprofundar nas possibilidades do jornalismo, enquanto uma forma especializada de 

comunicação, dentro desse cenário articulado, é válido se debruçar mesmo que brevemente 

sobre ela.  

 

Cidadania no Brasil  

 O processo de construção da cidadania se dá de modo muito particular, variando assim 

de país para país. Cada nação desenvolve sua trajetória de acordo com sua história, 

privilegiando alguns aspectos em detrimento de outros e respeitando seus traços culturais. No 

Brasil, o percurso feito para que se chegasse à concepção atual de cidadania contou com 

elementos que contribuíram significativamente para que houvesse uma perspectiva cidadã 
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frágil. Dois autores brasileiros se debruçaram sobre essa realidade com propriedade e tem 

contribuições interessantes a oferecer a essa reflexão, nesse sentido.  

 Carvalho (2014) resgata a história do Brasil para explicar que não há, ainda hoje, 

plenitude da cidadania no país. De acordo com o autor, a trajetória brasileira é marcada por 

longos períodos de uma “cidadania em negativo”, onde o cidadão se relacionava pouco com a 

autoridade da época, estando ora temeroso, ora promovendo revoltas; de uma “cidadania 

regulada”, que se dava nos momentos de ditadura, onde a liderança política retirava garantias 

individuais, oferecendo no lugar direitos sociais; e, por fim, de uma “cidadania passiva e 

receptora”. Essa última “configuração” sintetiza bem a condição do país quanto ao ideal de 

cidadania que foi se desenvolvendo. O fruto mais evidente dessa construção é uma noção de 

direito como “doação vinda do Estado” e não como uma conquista. 

 Alguns elementos históricos foram decisivos para que o trajeto fosse construído dessa 

forma: colonização por exploração, escravidão, analfabetismo, interferências da Igreja 

Católica, ditaduras, compras de votos, entre outros pontos similares. Carvalho (2014) chega a 

comparar o processo de construção brasileiro ao inglês, apresentado por Marshall (1967). Se 

na Inglaterra, o processo natural foi a conquista de direitos civis, depois os políticos e, por 

último, os sociais, no Brasil a prioridade foi o desenvolvimento da dimensão de direitos 

sociais, quase sempre a partir da lógica da doação, já aqui referida. As garantias políticas 

ficavam em segundo plano e os direitos civis ainda hoje permanecem inacessíveis à parte 

significativa da população.  

 Souza (2012) também volta no tempo para explicar o processo de construção da 

cidadania no Brasil. Segundo o pesquisador, a sociedade brasileira é resultado da forma com 

que a modernidade chegou ao país e da herança escravocrata que tanto marca sua história. A 

análise do autor já evidencia que só o processo de colonização em si por Portugal já trouxe 

sérias consequências, mas foi a chegada da Família Real em 1808 que mais causou impacto. 

Ao se instalarem no Brasil, eles trouxeram consigo o ideal de modernidade e instituições 

sociais que foram sendo construídas e solidificadas em seu país de origem ao longo de muitos 

anos, mas que faziam pouco sentido ao contexto brasileiro da época.  

 Entre as instituições sociais que se firmaram no país após esse período estão, 

principalmente, o Mercado e o Estado. De acordo com o autor, quem habitava o Brasil 

naquela época não desenvolveu uma história e nem tampouco uma consciência com relação a 

essas instituições e talvez por isso fosse tão difícil se “apoderar” delas da melhor forma 

possível. Por todos esses motivos, Souza (2012) afirma que a modernidade foi “importada” no 
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país, o que acabou trazendo prejuízos diversos à relação que se estabeleceu com muitas das 

instituições nacionais importantes.  

 Além disso, a escravidão também trouxe sérias consequências ao curso da história 

brasileira, o que se refletiu (e ainda hoje se reflete) na construção da cidadania, como 

pontuado pelo pesquisador. O próprio ato de escravizar o outro já é um problema em si e 

produz frutos nefastos, mas o teórico destaca em sua reflexão, principalmente, o período que 

sucedeu à libertação dos escravos da época. Isso porque no momento em que os senhores de 

escravos precisaram pagar pelo trabalho dessas pessoas, a maioria delas foi lançada ao 

relento, se “instalando” assim às margens da sociedade, tanto em termos geográficos, 

construindo a partir daí as primeiras favelas, quanto em termos sociais como um todo. Ao 

lado dos “agregados formalmente livres” e dos imigrantes que chegavam ao país no início do 

século XX, os “ex-escravos” constituíram o que Souza (2012) chama de “primeira ralé 

brasileira”. As consequências desse processo são evidentes até os dias atuais.  

 Ainda hoje é possível perceber sem muito esforço que parcela significativa dessa 

“primeira ralé brasileira”, principalmente os negros, permanece marginalizada e 

completamente desamparada pelo Estado. Boa parte dela sequer faz ideia dos direitos que 

tem. Isso porque falta o básico, que inclusive, é garantido pela Constituição Federal do Brasil 

de 1988. Falta alimentação, saneamento básico, saúde e tantas outras garantias que deveriam 

fazer parte da vida dessas pessoas. O problema da corrupção sistêmica que existe no país 

também dificulta em muito o processo, de forma que nem educação de qualidade, que poderia 

ser uma oportunidade dessa parcela se informar sobre direitos que possui e se iterar dos 

dispositivos necessários para garanti-los, está acessível a essas pessoas.  

 Vale lembrar que esses problemas são estruturais, como bem evidenciam Carvalho 

(2014) e Souza (2012), e que as camadas menos favorecidas economicamente falando sentem 

mais os prejuízos dentro desse cenário. Entretanto, cabe destacar que as outras camadas 

sociais também são afetadas por esse desrespeito à Constituição. Quando se desvia dinheiro 

destinado à segurança, por exemplo, toda a sociedade é lesada. É nesse cenário que o 

jornalismo tem possibilidades ainda maiores de reafirmar seu compromisso com a sociedade e 

de ser não apenas um mediador, mas também um parceiro desse cidadão brasileiro.  

 

O jornalismo como mediador da cidadania no Brasil  

 Desde o início do processo de redemocratização do país, a preocupação com o tema 

cidadania passou a ocupar gradativamente mais espaço no debate social e, consequentemente, 

nos veículos jornalísticos, sempre atentos ao que acontece na sociedade (ABREU, 2009). 
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Surgem então iniciativas diversas que procuram abordar essa temática, que vão desde 

reportagens pontuais, a séries dentro de produtos jornalísticos como o telejornal ou o jornal 

impresso, até a criação de programas ou outros espaços fixos que privilegiem o debate acerca 

desse assunto.  

 Dentre as várias iniciativas surgidas com maior expressão ainda na década de 1990, 

vale destacar o movimento percebido dentro do telejornalismo brasileiro, principalmente 

daquele voltado para a esfera local. Essas mudanças são influenciadas, entre outros pontos, 

pelo contexto social e também pela chegada de novas tecnologias de informação e 

comunicação específicas, que ajudaram na promoção de mais “interatividade” na sociedade e 

maior abertura para a “escuta” e “participação” do público nos telejornais. O fato é que passa-

se a abrir gradativamente mais espaço para o telespectador “participar”, ao mesmo tempo em 

que a pauta sobre cidadania também vai ganhando mais espaço.  

 A Rede Globo de Televisão, por exemplo, iniciou uma mudança profunda nos 

telejornais locais exibidos pelas suas afiliadas, principalmente nos noticiários do horário do 

almoço, que passaram a trazer mais assuntos ligados a cidadania nesse momento. A emissora 

dava início no final da década de 1990 ao que chamou de “Jornalismo Comunitário”, que 

inicialmente foi implantado em São Paulo e Rio de Janeiro, mas que hoje já alcança 

praticamente todas as suas emissoras afiliadas (LATTMAN-WELTMAN, 2006). Passa-se a 

partir de então a dar ênfase em assuntos como saúde, educação, emprego, seguridade social, 

lazer (ou melhor, a falta dele) e segurança, sempre na perspectiva destes itens serem direitos 

do cidadão.  

 Aqui é importante retomar o perfil da sociedade brasileira e a trajetória do 

desenvolvimento da cidadania no país, conforme a análise de Carvalho (2014) e Souza 

(2012). Como já mencionado, trata-se de uma sociedade fortemente desigual, onde parcela 

significativa da população sofre com a falta de assistência do Estado. Logo, há muito o que se 

discutir nos telejornais que se propõem a jogar luz sobre essa realidade. E mais: há interesse 

do público em “participar” dessa narrativa e também de acompanhar, já que vê benefícios 

nessa relação com um jornalismo, que se porta cada vez mais como um ator social (TEMER, 

2015).  

 Outras emissoras televisivas também passaram a dar ainda mais ênfase nessa maior 

proximidade com o público, abertura para maior a participação deles e destaque maior para 

pautas ditas cidadãs. Inclusive, acontece um movimento interessante de ser observado: os 

telejornais passam a “acessar” cada vez mais bairros e regiões afastadas do centro da cidade, 

dando maior espaço para parcela da população que normalmente é menos assistida pelo 
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Estado. O SBT e a Record TV, que costumam disputar a liderança de audiência com a Rede 

Globo de Televisão desenvolveram muitas ações de mudança, ou de potencialização daquilo 

que já existia, nesse sentido.  

 De fato, essa mudança gradual (e que ainda está em curso) é muito estratégica para os 

veículos jornalísticos. O Brasil, como já mencionado, é um país que se porta de modo muito 

negligente com relação à parcela menos favorecida da população, economicamente falando. 

Inclusive, é nesse momento que as emissoras, principalmente as três aqui mencionadas, mais 

invocam o discurso legitimador do jornalismo em seus produtos, discurso esse que frisa que 

ele está a serviço da sociedade e ao lado das pessoas. Essas mesmas pessoas passam a ser 

chamadas mais de cidadãs do que de telespectadoras, como anteriormente.  

 Pensando a partir dessa ótica do jornalismo como mediador entre a população e a 

cidadania, vale a pena destacar uma iniciativa tomada pela Rede Globo de Televisão em seus 

noticiários veiculados no horário do almoço. A partir da implementação desse projeto 

intitulado “Jornalismo Comunitário”, cria-se um formato em que o repórter, por solicitação de 

uma comunidade específica, vai até um grupo de telespectadores ouvir sua demanda, cobrar 

ao vivo a responsabilidade de um representante do poder público, pressionando a autoridade a 

fazer um compromisso frente ao público de que o pedido dos telespectadores-cidadãos será 

atendido.  

A maioria das pautas veiculadas pela emissora e suas afiliadas em quadros que seguem 

esse perfil gira em torno de saúde, educação, segurança, saneamento básico e assuntos afins, 

ou seja, pautas ditas “cidadãs”. O telejornal se propõe, então, explicitamente a fazer essa 

mediação entre a população e a cidadania. Quadros como o “RJ Móvel”, veiculado no RJTV 

1ª edição pela Globo Rio, o “JA Comunidade”, que vai ao ar no Jornal Anhanguera 1ª edição, 

em Goiás, e o Calendário JL, do Jornal Liberal 1ª edição, da TV Liberal, instalada no estado 

do Pará, seguem exatamente esse perfil.  

Outra iniciativa que evidencia esse movimento dos telejornais locais com relação à 

cidadania é projeto “Balanço Geral nos Bairros”, da Record Goiás, afiliada à Record TV. A 

proposta criada em 2010 nasceu com o objetivo de contribuir com a comunidade realizando 

mensalmente um mutirão que inclui serviços, como emissão de carteiras de identidade e 

aferição da pressão arterial, e atividades de lazer e entretenimento. No dia do evento, a Record 

Goiás monta uma estrutura em um bairro reconhecido por ela como “carente” e realiza a 

edição do telejornal ao vivo direto do local. O discurso enfatizando pelos jornalistas à frente 

das atividades é de que o projeto está colaborando com o exercício da cidadania.  
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Vale dar destaque também uma outra estratégia recorrente nos noticiários televisivos 

do horário do almoço: a presença de especialistas no estúdio do programa. Não raro são 

trazidos profissionais, com mais frequência vindos da área do Direito e da Saúde, para 

responder perguntas que os telespectadores encaminham por meio de aplicativos, e-mail ou 

chamadas telefônicas, cada vez mais raras.  

Um exemplo interessante nesse sentido é o quadro “Meus Direitos”, veiculado pela 

TV Anhanguera, afiliada da Rede Globo de Televisão em Goiás. O quadro recebe todos os 

sábados um especialista da área jurídica que discute diferentes garantias do cidadão e interage 

com o telespectador, que traz dúvidas a partir de casos específicos. Normalmente, entram na 

pauta temas como divórcio, direitos do consumidor, relações trabalhistas, previdência social, 

violência doméstica e os dispositivos atuais de proteção à vítima e assuntos afins.  

Inclusive, essa última “configuração” citada ajuda a perceber a presença cada vez mais 

constante de tecnologias da informação e comunicação no jornalismo, mas também no dia a 

dia das pessoas, reflexo dessa sociedade midiatizada. Parte significativa do programa conta 

com algum tipo de “interação” por meios tecnológicos como o smartphones e dispositivos 

semelhantes. Por meio deles, o telespectador-cidadão não encaminha somente suas dúvidas, 

opiniões e sugestões de pauta, como também vídeos e imagens que julgam ser importantes de 

serem veiculadas no noticiário.  

Dois últimos elementos precisam ainda ser pontuados nessa reflexão. O primeiro deles 

é que o telejornal reforça de diferentes maneiras os processos dessa sociedade cada vez mais 

mediada. O simples fato de se propor a “entrar” na relação população-cidadania, que acaba 

naturalmente por evocar o poder público, já reforça essa postura assumida com ainda mais 

intensidade pelo jornalismo nos novos tempos de se colocar entre os sujeitos e o Estado. 

Lembrando que essa postura pode ser muito benéfica, mas também perigosa, uma vez que 

antes de mais nada, veículos jornalísticos são empresas e tem interesses bem delimitados. É 

interessante que eles abordem essa temática, porém, é preciso ter cautela ao olhar para essa 

postura com tão bons olhos.  

O segundo aspecto a ser pontuado, e ao mesmo tempo o último, é o reforço também 

dos processos de midiatização. O telejornal acaba por contribuir para que a relação dos 

sujeitos com a cidadania, e assim com o Estado, passe por tecnologias de informação e 

comunicação: a televisão primordialmente, nesse caso. Acontece então um reforço do que 

dizia Hjarvard (2012) quanto à virtualização das instituições sociais. Além disso, o noticiário 

estimula ainda a presença de mais tecnologias nessa relação, uma vez que o telespectador-
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cidadão precisa, para entra em contato com o programa jornalístico, enviar sua demanda por 

meio de um smartphone, tablet, computador e similares.  

  

Considerações finais  

 Esse estudo se propôs a refletir sobre em que medida o jornalismo tem tido condições 

de mediar a relação entre sujeito e cidadania. Para tanto, deu-se um passo para traz para 

reconhecer o quão a comunicação foi (e é) fundamental para o desenvolvimento da sociedade, 

bem como o quão ela é basilar na construção da cidadania. Entendeu-se que não é possível 

fazer essa análise sem considerar o contexto social atual que é de uma sociedade midiatizada. 

A partir da reflexão feita ao longo dessas páginas é possível então fazer duas considerações 

pertinentes.  

 Primeiramente, ficou ainda mais evidente que o jornalismo, enquanto forma 

especializada de comunicação, é um mediador social importante. Ele não substitui instituições 

consagradas como a Escola / Educação ou a Igreja, mas tem condições de mediar a relação 

dos indivíduos com o conhecimento, com o Estado e com realidades distantes, por exemplo. 

Inclusive, ele visivelmente tem condições de ser um parceiro eficiente nesse processo de 

construção da cidadania em um país como o Brasil. No entanto, é preciso lembrar sempre que 

a postura dos veículos que fazem circular produtos jornalísticos não é isenta de interesses. 

Mesmo assim, é preciso dizer que há possibilidades interessantes nessa intermediação, como 

foi possível constatar ao longo da reflexão. 

 Em segundo e último lugar, também ficou nítido que o próprio telejornalismo tem 

reforçado o processo de midiatização da sociedade, a partir dessas novas estratégias. Quando 

o telejornal, tipo de produto jornalístico adotado a título de exemplo nessa análise, se propõe a 

mediar a relação sujeito-cidadania no contexto aqui descrito, ele está reforçando a atuação da 

televisão, que não deixa de ser uma tecnologia de informação e comunicação. A partir daí 

surge uma proposta talvez até mais conveniente para os indivíduos, dependendo do ponto de 

vista, de relacionamento com o Estado.  

Além disso, o telejornalismo brasileiro hoje ainda se apropria e traz para suas dentro 

estratégias os novos hábitos de interação da população, como o uso de dispositivos 

tecnológicos para fins de interação e participação. Ou seja, o telejornalismo colabora com esse 

novo modelo de uma sociedade midiatizada de pelo menos duas formas distintas.  
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Resumo 
O presente trabalho tem como objetivo verificar como o discurso publicitário manifesto na campanha 
Agro: a Indústria-riqueza do Brasil representa o poder exercido pelo setor agropecuário do país. Para 
promover essa reflexão, foi utilizada como base uma peça da campanha desenvolvida pela Rede Globo 
de Televisão que, diferente das outras, não trata da tecnologia aplicada à produção agropecuária, mas 
sim do papel dos trabalhadores e pequenos produtores rurais para o desenvolvimento do setor. O 
trabalho é construído a partir de um referencial teórico que trata de questões relacionadas a discurso, 
propaganda, poder desenvolvidas por Pierre Bourdieu, Patrick Charaudeau, Manuel Castells, Teun A. 
Van Dijk e John B Thompson. A Análise Crítica do Discurso (ACD) é a proposta metodológica que 
guia o presente estudo, que se desenvolve a partir do seguinte questionamento: como a campanha 
expressa o poder exercido pelo setor rural sobre a sociedade, por meio da publicidade? A análise 
mostra que o discurso expresso pela campanha publicitária busca a consolidação de uma imagem 
positiva do setor agropecuário. A peça analisada mostra ainda uma tentativa de valorizar o trabalho do 
homem do campo, para além da tecnologia. A campanha, que é patrocinada por empresas do ramo 
alimentício e de automóveis, pode ser considerada como uma estratégia da emissora para conquistar 
anunciantes de um dos setores menos abalados pela crise econômica. Isso mostra que o discurso 
publicitário da campanha é sustentado por uma defesa do poder simbólico e econômico exercido pelo 
setor agropecuário e por estratégias econômicas da emissora para fortalecer a si mesma. 
 

 
Palavras-chave: Análise Crítica do Discurso; Discurso; Poder; Discurso Propagandístico; Meio rural.  
 

 

1 Introdução  

No ano de 2017, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) se prepara 

para realizar mais uma edição do Censo Agropecuário. Após 11 anos da realização da última 

pesquisa, o instituto volta ao campo para buscar informações sobre as propriedades e as 

famílias rurais brasileiras. Tendo em vista quantos avanços nas áreas da economia, tecnologia, 

educação e infraestrutura (entre tantas outros) podem ter decorrido de 2006 até os dias atuais, 

ausência de dados atualizados é uma lacuna que dificulta a compreensão de qual é a realidade 

no meio rural brasileiro nos dias de hoje.  

No entanto, sendo os dados oficiais sobre o setor rurais mais recentes disponíveis, a 

fim de contextualização,  o Censo Agropecuário 2006 mostra que a criação de bovinos era a 

atividade mais comum até então, que as áreas florestais e de pastagens naturais haviam 

diminuído e que os índices de concentração de terras já apresentavam redução.  
                                                
1 Gilmara Roberto Moreira é mestranda da linha de Mídia e Cidadania do Programa de Pós-Graduação em 
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Outro dado importante da pesquisa é que apenas 22% dos produtores (especialmente 

médios e grandes) possuíam acesso a assistência técnica, item fundamental para garantir a 

transferência de tecnologia e práticas sustentáveis e eficientes de produção no campo. 

Em relação ao desenvolvimento do Produtor Interno Bruto (PIB) do agronegócio, os 

números são mais atualizados. De acordo com dados do IBGE, o PIB do setor agropecuário 

saltou 13,4% no primeiro semestre de 2017, sendo o principal setor que contribui para o 

crescimento do PIB nacional em 1%, após oito trimestre de queda. Os números mostram o 

desempenho econômico positivo do setor agropecuário em relação a outros setores da 

economia. 

No que se refere ao contexto da comunicação no meio rural em Goiás, estudo recente 

desenvolvido pela Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa 

Agropecuária (Emater) revela que o cenário do campo é favorável para o desenvolvimento de 

alternativas de comunicação e de informação mais intensivas e participativas, a partir do uso 

da internet e dos telefones móveis (MOREIRA, 2016). 

O estudo foi realizado no ano de 2016 e serviu como base para o desenvolvimento de 

estratégias de comunicação pela Agência. Com 828 questionários validados, a pesquisa 

revelou que mesmo dispondo de dispositivos que permitem acesso facilitado à informação, 

33,2% dos respondentes se consideram mal informados sobre o que acontece nas áreas de 

agricultura e pecuária. Mostrou ainda que 50,2% entrevistados fazem uso de celular com 

internet (smartphone) e 51,8% contratam serviços de internet sem fio em casa. Ou seja, mais 

da metade dos entrevistados possuem potencial para uso de TICs que tem a internet como 

principal canal de comunicação (MOREIRA, 2016). 

Na contramão da ampliação do acesso às TICs e à busca por informação no campo, a 

limitada e decrescente produção de conteúdos e produtos informativos voltados para o meio 

rural também é sintomática. Em 2014, foi interrompida a produção da edição diária do Globo 

Rural, programa de nível nacional que é referência para produtores rurais de todo o país. 
2Criado em 1979, antes mesmo do Globo Rural, o Jornal do Campo, produzido localmente 

pela TV Anhanguera, conta também com apenas uma inserção semana. Em 2015, o Jornal O 

Popular, veículo impresso publicado na cidade de Goiânia, interrompeu ainda a publicação do 

Suplemento do Campo, após 27 anos de trajetória. A extinção e a limitação desses 

importantes canais de comunicação consolidados podem ter significado um esvaziamento dos 

fluxos de informação para o meio rural. 

                                                
2 Globo Rural diário foi extinto para dar lugar ao telejornal Hora Um. Transmitido de São Paulo para todo o 
Brasil, o telejornal vai ao ar das 5h às 6h. 
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Embora os produtos de comunicação jornalística, especialmente no estado de Goiás, 

tenham sofrido esse esvaziamento, o desenvolvimento do setor agropecuário, bem como 

ampliação do acesso à tecnologia e à informação é um dos fatores que tem levado outros 

setores da economia e da mídia a se interessarem pelo meio rural. Apontado massivamente 

como um dos setores menos afetados pela crise econômica, pesquisas indicam que o 

agronegócio tem conseguido manter investimentos e índices de produtividade e emprego sem 

quedas significativas. Nesse contexto, surgiu em 2016 a campanha Agro: a Indústria-riqueza 

do Brasil, promovida pela Rede Globo de Televisão. A campanha á patrocinada por grandes 

empresas como a indústria de alimentos Seara e a montadora de veículos Ford. 

Nesse cenário, o presente trabalho tem como objetivo verificar como o discurso 

publicitário expressa o poder exercido pelo setor agropecuário sobre a sociedade. Para 

promover essa reflexão, foi utilizado como base uma peça da campanha Agro: a Indústria-

riqueza do Brasil. Partindo de um referencial teórico que discute questões relacionadas a 

discurso, propaganda, poder e Análise Crítica do Discurso (ACD), o presente estudo responde 

ao seguinte questionamento: como a campanha Agro: a Indústria-riqueza do Brasil expressa o 

poder exercido pelo setor rural sobre a sociedade? 

 

2 Referencial Teórico 

A busca por uma definição, na etimologia da palavra, define discurso como o ato de 

discorrer sobre certo assunto. Com base em reflexões iniciadas por estudiosos da linguística, 

especialmente Pierre Bourdieu, Moraes (2013) define discurso como um conjunto de 

enunciados, que obedecem a regras de funcionamento. Esse discurso, por sua vez, é originário 

de formações discursivas que dizem respeito a objetos, conceitos e modalidades enunciativas 

e estratégias (MORAES, 2013). 

No que se refere ao conceito de poder, Castells (2015) o define como sendo “a 

capacidade relacional que permite a um ator social influenciar assimetricamente as decisões 

de outro(s) ator(es) social(is) de formas que favoreçam a vontade, os interesses e os valores 

do ator que detém o poder” (CASTELLS, 2015, p. 57). Para o autor, o poder pode ser 

exercido de por meio da coerção (ou possibilidade de coerção) ou pela construção de 

significados que se dá por meio de discursos. 

Num sentido mais geral, John B. Thompson (1998) define poder como sendo “a 

capacidade de agir para alcançar os próprios objetivos ou interesses, a capacidade de intervir 

no curso dos acontecimentos e em suas consequências” (THOMPSON, 1998, p. 21). O autor 

faz ainda uma distinção entre diferentes formas de poder, caracterizadas como:  
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• Poder econômico: aquele que provém da atividade produtiva, por meio da 

extração de matéria-prima e sua transformação em bens de consumo ou troca;  

• Poder político: que se origina da atividade de coordenação exercida por 

indivíduos;  

• Poder coercitivo: aquele que implica no uso da ameaça ou da força para a fazer 

valer a vontade daquele que exerce o poder;  

• Poder simbólico: aquele que nasce dos processos de produção, transmissão e 

significação de formas simbólicas (THOMPSON, 1998). 

Thompson (1998) destaca que é especialmente dentro dessa última categoria de poder 

que se inserem os meios de informação e comunicação. Por isso, o presente estudo irá se 

debruçar especialmente sobre essa categoria de poder.  

Bourdieu (1989) foi um dos grandes autores a se dedicar aos estudos sobre o poder 

simbólico, que o autor define como sendo “um poder de construção da realidade que tende a 

estabelecer uma ordem gnoseológica: o sentido imediato do mundo (e, em particular, do 

mundo social)” (BOURDIEU, 1989, p.9). O autor defende que as produções simbólicas, por 

sua vez, são responsáveis por promover a dominação de classes.  

Nessa perspectiva, o autor acrescenta ainda que os sistemas simbólicos são formados 

por um corpo de especialistas autônomos capazes de promover uma definição do mundo 

social. Tais sistemas são formados com base numa ideologia dominante, que serve a 

interesses particulares, que se apresentam como interesses universais (BOURDIEU, 1989).  

 
Desse modo, o autor defende que o poder simbólico é uma forma 
transformada, quer dizer, irreconhecível, transfigurada e legitimada, 
das outras formas de poder: só se pode passar para além da alternativa 
dos modelos energéticos que descrevem as relações sociais como 
relações de força e dos modelos cibernéticos que fazem delas relações 
de comunicação, na condição de se descreverem as leis de 
transformação que regem a transmutação das diferentes espécies de 
capital em capital simbólico e, em especial, o trabalho de dissimulação 
e de transfiguração (numa palavra, de eufemização) que garante uma 
verdadeira transubstanciação das relações de força (BOURDIEU, 
1989, p. 15).  

 

 

2.1 O discurso e a propaganda 

O linguista francês Charaudeau (2012) defende que toda relação de comunicação se dá 

por um contrato geral, que depende do interesse social e das situações de troca em que surgem 

os discursos a serem comunicados. Para o autor, esse contrato é formado pelo reconhecimento 
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recíproco dos envolvidos no processo de comunicação, onde ambos possuem restrições que 

refletem nas trocas de linguagem.  

 
A situação de comunicação é como um palco, com suas restrições de 
espaço, de tempo, de relações, de palavras, no qual se encenam as 
trocas sociais e aquilo que constitui o seu valor simbólico (...). Por 
conseguinte, os indivíduos que querem comunicar entre si devem 
levar em conta os dados da situação de comunicação. Não somente 
todo locutor deve submeter-se às suas restrições (a menos que queria 
transgredi-las, mas isso mostra que reconhece sua existência), mas 
também o interlocutor, ou destinatário, tem a capacidade de 
reconhecer essas mesmas restrições (CHARAUDEAU, 2012, p. 67-
68).  

 

Desse modo, o autor entende que nenhum ato de comunicação é previamente 

determinado, mas sim depende da articulação dos dados externos (condições de identidade, 

finalidade, propósito e dispositivo) e de dados internos (os espaços de locução, relação e 

tematização). Considerados esses elementos, Charaudeau (2012) acredita que o processo de 

comunicação se forma de maneira negociada, onde os projetos de fala de locutores e 

interlocutores estabelecem seus próprios projetos de fala.  

Para o autor, isso não mudaria nem mesmo na publicidade. Para Charaudeau (2010) o 

discurso propagandístico não pode ser taxado de manipulatório, uma vez que nele, também 

ambos os interlocutores são conhecedores dos termos de contato de comunicação. O autor 

argumenta que a propaganda promove um discurso que incita a fazer, mas que não tem poder 

absoluto e direto sobre o interlocutor, considerada a capacidade negociada deste em absorver 

o discurso.  

 
O discurso propagandista é, desse modo, um tipo de discurso definido 
de maneira ideal que se concretiza por diferentes gêneros que variam 
de acordo com: o tipo de legitimidade do qual goza o sujeito falante, a 
natureza do objeto de fala (ou objeto de busca) que constitui o “fazer 
crer” e o “dever crer”, e o lugar atribuído ao sujeito influenciado 
[grifos do autor] (CHARAUDEAU, 2010, p. 64).  

 

No entanto, Charaudeau (2010) explica que existem dois tipos de propaganda que 

podem servir à manipulação das massas: a propaganda tática, em que discurso de 

manipulação que busca violar o contrato de comunicação, lançando intencionalmente 

informações falsas para direcionar a opinião pública; e a propaganda profetizante, que busca 
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fazer com que as massas ajam segundo um projeto ideal, promovendo um discurso de 

doutrinamento. O autor destaca ainda que esses discursos não são do mesmo teor, nem 

manipulam da mesma maneira.  

 

2.2. O poder e a comunicação  

Numa ampla discussão acerca do poder da comunicação, Manuel Castells defende que 

“a forma mais fundamental de poder está na capacidade de moldar a mente humana” 

(CASTELLS, 2015, p. 21). Para este autor, a coerção, exercida de maneira legítima ou não, é 

uma fonte essencial de poder. Castells defende que existem atores que são capazes, inclusive, 

de conquistar o consentimento de outros e interferir na menta humana – e, por isso, constroem 

regras que governam instituições e a sociedade.  

Para o autor, nesse campo de batalha por poder, a comunicação é fundamental pois “o 

processo de comunicação definitivamente medeia a forma pela qual as relações de poder são 

construídas e desafiadas em todas as áreas de prática social, inclusive na prática política 

(CASTELLS, 2015, p. 21-22). Isso porque, segundo Castells (2015), a mente humana só 

interage com seu ambiente social e natural por meio da comunicação. Em outras palavras, o 

autor defende que as relações de poder se constroem na sociedade por meio dos processos de 

comunicação, sendo a influência sobre a mente das pessoas uma as formas mais duradouras e 

decisivas de dominação.  

 

2.3. Discurso e poder  

Van Dijk (2008) analisa como as formações discursivas atuam a serviço do poder e da 

dominação. Para o autor, o poder pode ser definido em termos de controle de ações de um 

grupo sobre os outros. Uma vez que o controle dessas ações envolve ações comunicativas, o 

autor defende que trata-se, portanto, do controle de discursos uns sobre os outros.  

Para Van Dijk (2008), o poder assume algumas características de aplicação no meio 

social. Entre elas está o fato de se manifestar na interação e na relação entre os grupos (ou 

seja, indivíduos isolados não exercem poder), é o fato de, quase sempre, agir de maneira 

indireto, exercendo influência sobre a mente das pessoas.  

O autor destaca ainda que o poder é exercido e expresso por meio do acesso 

diferenciado de grupos chamados de “elites simbólicas” (VAN DIJK, 2008). Segundo o autor, 

esses grupos são formados por jornalistas, escritores, acadêmicos, entre outros indivíduos, que 
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“possuem relativa liberdade e, por essa razão, relativo poder para tomar decisões sobre os 

gêneros de discurso dentro de seu domínio de poder e determinar tópicos, estilo ou forma de 

apresentação de um discurso” (VAN DIJK, 2008, p. 45). O autor lembra que o poder 

simbólico exercido por essas elites são também uma forma de poder ideológico, capaz de 

determinar agendas de discussões e influenciar de maneira relevante as discussões de seu 

contexto social.  

Assim, considerando que o poder é tanto exercido quando reproduzido no e pelo 

discurso, Van Dijk (2008) defende que existe uma relação direta entre a abrangência do 

discurso e do poder. Para o autor, “sem comunicação – escrita e fala –, o poder na sociedade 

não pode ser exercido ou legitimado” (VAN DIJK, 2008, p. 85).  

Inserida no contexto de estudos sobre o racismo, Van Dijk (2008) trata ainda de 

práticas sociais discriminatórias exercidas por meio do discurso. O autor defende que 

discursos discriminatórios geram representações mentais que separam a sociedade entre 

“Nós” e os “Outros”. Van Dijk (2008) esclarece que nesse discurso discriminatório prevalece 

uma “auto-apresentação positiva” e uma “outro-representação negativa”. Essa estrutura de 

representação, que se aplica não apenas à questão racial, mas a diversos tipos de segregação 

por grupos, é corroborada pelas elites simbólicas, em especial, pela mídia. Van Dijk explica 

que,  

 
[...] com as muitas estruturas sutis de sentido, forma e ação, o discurso 
racista geralmente enfatiza as Nossas coisas boas e as coisas más 
Deles, e desenfatiza (atenua, oculta) Nossas coisas más e as cosias 
boas Deles. Esse quadro “ideológico” aplica-se não apenas à 
dominação racista, mas também, em geral, à polarização intragrupal-
extragrupal em práticas sociais, discursos e pensamentos (VAN DIJK, 
2008, p. 137).  

 

O autor discute ainda que, embora o discurso discriminatório e segregacionista seja 

fundamentado na preservação do “Nós”, grupos dominantes recorrem a diversas estratégias 

para promover o que chama de preservação da face, com base em estudos da psicologia 

social, da sociologia e mesmo da comunicação. O objetivo dessas estratégias é evitar a 

construção de imagens e julgamentos negativos sobre quem se fala (VAN DIJK, 2008).  

Nesse contexto, Van Dijk (2008) propõe o desenvolvimento dos Estudos Críticos do 

Discurso (ECD), um campo científico que se interessa por realizar análises críticas a respeito 

das reproduções discursivas de abuso de poder. Para o autor, essa linha de pesquisa leva a 
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uma compreensão de como são construídas as relações de acesso ao discurso, dominação e 

hegemonia.  

 

3 Agro: a indústria-riqueza do Brasil 

O presente trabalho se propõe a realizar uma análise de uma das peças de uma série de 

comerciais criada pela Rede Globo de Televisão: a campanha Agro: a Indústria-Riqueza do 

Brasil, também conhecida como Agro é tech, Agro é pop, Agro é tudo. A campanha foi 

desenvolvida pelas gerências de Marketing e de Comunicação da emissora e, além de ser 

exibida nos intervalos da programação televisa, é replicada no G1, portal de notícias da 

emissora, em sessão especial que leva o nome da campanha.  

O primeiro vídeo da campanha foi lançado em julho de 2016 e, de acordo com notícia 

publicada no site G1, a campanha deve ser veiculada até junho de 2018. O texto também que 

declara que os comerciais “têm como objetivo tratar a importância dos produtos agrícolas e 

das coisas do campo para a sociedade brasileira”. Com o lançamento de uma nova peça a cada 

15 dias, cada vídeo postado no G1 é acompanhado de um texto que, basicamente, traz um 

resumo das informações contidas no vídeo. Em nenhuma das publicações é registrada a 

autoria do texto ou qualquer responsável pela postagem.  

Além das postagens em que o vídeo é acompanhado por textos relacionados aos 

assuntos tratados nos comerciais, a página conta com postagens de textos. Intercalados entre 

um vídeo e outro, as matérias estão sempre relacionadas aos conteúdos tratados nas peças 

postadas anteriormente.  

As peças possuem 49 ou 50 segundos e são compostas por imagens estáticas 

(fotografias) e dinâmicas (vídeos). Pela generalidade dos registros utilizados, é possível 

indicar que a maioria deles são oriundos de bancos de imagens e não foram produzidas 

especial e exclusivamente para a campanha. Todos os comerciais contam com uma mesma 

melodia utilizada como background (BG), fator que é responsável por dar certa identidade a 

todas as peças.  

Os vídeos contam com a participação de um narrador que, em off, apresenta as 

informações da parte textual do roteiro. A campanha reforça alguns trechos das mensagens 

por meio de uso de caracteres que aparecem no vídeo. Entre as informações destacadas estão 

número de empregos gerados, volume de produção e movimentação financeira da atividade, 

entre outros dados numéricos (Figura 1).  

 
Figura 1 – Reforço do discurso por caracteres 
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Fonte: G1 – Vídeo Agronegócio brasileiro emprega 19 milhões de pessoas 

 

Os textos que compõem os comercias são formados por frases curtas, sendo muitas 

delas estruturadas em torno dos verbos ser e estar. Em sua maioria, o texto começa com a 

leitura da vinheta que dá nome à campanha (Agro: a Indústria-riqueza do Brasil) seguido da 

expressão “Milho é agro”, “Café é agro” e “Algodão é agro”, a depender do produto retratado. 

Observa-se que o verbo ser tem como objetivo mostrar a origem do produto, com o intuito de 

mostrar que alimentos e produtos tem sua origem no agro e pela atividade do agro é 

constituído.  

O verbo estar, por sua vez, tem como objetivo mostrar como esses itens produzidos no 

campo estão relacionados a produtos utilizados no cotidiano das cidades. Entre os exemplos 

podem ser citados o comercial referente ao algodão que diz que “o algodão tá [sic] na mesa, 

no banho, na cama” e em outra peça que menciona que “a laranja tá [sic] tá no olho que sai da 

casca e vira perfume. Tá [sic] na flor que vira remédio”.  

Os temas prioritários da campanha são as commodities, produtos que possuem 

mercado internacional, são cultivados com certo padrão de produção e possuem tecnologia 

agregada, como milho, arroz, soja, frango, leite e madeira. De seu lançamento até 31 de julho 

de 2017, O G1 registra a postagem de 24 comerciais3, sendo 19 peças sobre produtos 

variados, um vídeo conceito da campanha e quatro vídeos sobre assuntos relacionados ao 

agro, mas não diretamente a um produto.  

Nos comerciais relacionados a produtos específicos, nota-se uma preocupação em 

evidenciar o volume brasileiro de produção do setor em questão, bem como o número de 

empregos gerados pela atividade e seus impactos na economia.  

O vídeo conceito da campanha foi postado no G1 em 1º de outubro de 2016, ou seja, 

cerca de três meses após o início da veiculação dos comerciais. Diferente da maioria dos 

                                                
3 O site conta com duas postagens de texto sobre o arroz, porém em nenhuma delas há um vídeo da campanha. 
Embora haja uma desconfiguração num dos posts que possa indicar que um vídeo foi postado, porém removido, 
como esse estudo trata especificamente dos comerciais disponíveis no G1, a pesquisa não considerou essa 
possibilidade de veiculação de vídeo. 
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outros vídeos, a peça não trata de nenhum produto específico da agropecuária, mas sim busca 

relacionar a produção do campo com o cotidiano das cidades de maneira geral. No texto que 

acompanha a postagem no site de notícias, destacam-se os objetivos gerais da campanha e são 

apresentados pequenos resumo dos temas (frango, café, milho, arroz, laranja e flores) tratados 

pelos comerciais até então.  

Os quatro vídeos restantes foram relacionados aos seguintes temas: geração de 

empregos (publicado em 26 de dezembro de 2016), agricultura familiar (publicado 13 de 

março de 2017), transporte (publicado 6 de junho de 2017) e cooperativismo (publicado 4 de 

julho de 2017). Por representar uma primeira ruptura no formato técnico e discursivo dos 

comercias produzidos até então, o presente trabalho irá se debruçar especialmente sobre o 

comercial relacionado aos empregos gerados pela agropecuária, veiculado cinco meses após o 

início da campanha.  

 

4 Metodologia  

Por possibilitar uma investigação crítica a partir de problemas sociais, a metodologia 

de investigação escolhida para este trabalho foi a Análise Crítica de Discurso (ACD), 

proposta por Van Dijk (2008). O autor define essa tipologia de estudo como:  

 
[...] um tipo de investigação analítica discursiva que estuda 
principalmente o modo como o abuso de poder, a dominação e a 
desigualdade são representados, reproduzidos e combatidos por textos 
orais e escritos no contexto social e político (VAN DIJK, 2008, p. 
113).  

 

Em busca de uma definição do conceito, o autor discute a ACD ainda pelo que ela não 

é: não é uma subdisciplina da análise do discurso, nem um método ou teoria que possam ser 

aplicados isoladamente a problemas sociais. Trata-se de uma perspectiva crítica de produção 

de saber, que pode ser combinada e conduzida com outras abordagens e disciplinas das 

ciências humanas ou sociais (VAN DIJK, 2005). Para o autor, esse modelo de investigação 

proporciona aos pesquisadores a possibilidade de compreender, desvelar e até mesmo de se 

opor à desigualdade social por meio de um posicionamento explicitamente crítico (VAN 

DIJK, 2008).  
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5 Análise: “agro é gente”  

Sendo o 11º vídeo cadastrado no G1, o comercial que trata dos empregos gerados pelo 

meio rural apresenta algumas mudanças técnicas e discursivas em relação às peças anteriores. 

O comercial foi postado na plataforma de notícias com o título “Agronegócio brasileiro 

emprega 19 milhões de pessoas” (Figura 2). O texto que o acompanha traz informações de 

uma pesquisa realizada pelo Centro de Estudos de Economia Agrícola da Escola Superior de 

Agricultura Luiz de Queiroz de Piracicaba, SP (Cepea/Esalq), que trata de números 

relacionados à empregabilidade no campo.  

 
Figura 2 – Postagem no G1 

 
Fonte: G1 – Agronegócio brasileiro emprega 19 milhões de pessoas 

 

Enquanto que nos outros comerciais veiculados até então começavam com a leitura da 

vinheta que dá nome à campanha seguida da expressão “Produto X é agro”, nesse comercial, 

observa-se uma inversão da expressão: após a leitura da vinheta o narrador em off diz “Agro é 

gente”. Ao optar por dizer que “Agro é gente” e não “Gente é agro”, observa-se uma inversão 

de sentido: significa dizer, não é que as pessoas (gente) sejam originárias ou formadas pelo 

agro, mas sim que o agro tem sua origem nas pessoas.  

O vídeo em questão mostra o rosto de pessoas e as identifica por nomes – enquanto 

que nos outros comerciais veiculados até então não era possível reconhecer o rosto dos 

indivíduos retratados. Mencionando dez diferentes trabalhadores em seus ambientes de 

produção, o comercial diz que agro é cada um de seus personagens e cada uma de suas 

atividades: “[agro] é o Fábio Júnior ajeitando a máquina”, “é Genicel na ondenhadeira” e “é o 

Zé Francisco’ na colheita do café (Figura 3).  
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Figura 3 – Representação de personagens no comercial 

 
Fonte: G1 – Vídeo Agronegócio brasileiro emprega 19 milhões de pessoas 

 

No comercial em questão, não é utilizado o verbo estar, como nas peças anteriores. 

Uma vez que o “produto” do comercial é a “gente” do campo, usar o verbo estar significaria 

dizer que essas pessoas estão no cotidiano das cidades. Observa-se aqui uma primeira 

evidência da separação entre as pessoas do meio rural e aquelas que vivem nas cidades.  

Sendo assim, enquanto os comerciais anteriores falavam do quanto os produtos 

originários do meio rural movimentam em termo de tecnologia (“agro é tech”), de econômica 

(“agro é pop”) e de como são a base para o que se consome na cidade (“agro é tudo”), o 

comercial em questão tem o foco nas pessoas e na personificação do trabalho do campo.  

Os personagens retratados no vídeo têm características de pessoas simples, preparadas 

para atividades rurais. São pessoas que estão vestidas para o trabalho, algumas, inclusive, 

fazem uso de equipamentos, máquinas e itens de higiene, proteção e segurança para cada 

atividade específica.  

Caminhando para o encerramento do comercial, a locução diz “[Agro] é toda essa 

gente que garante nossa comida, nossa roupa, nossas flores, nossa vida”, enquanto aparece no 

vídeo a construção de um mosaico de imagens em que são retratados os trabalhadores rurais 

(Figura 4). Aqui, mais uma vez observa-se a separação entre o “Nós” (público urbano) e os 

“Outros” (trabalhadores do campo), proposto por Van Dijk (2008). A frase é muito 

representativa na medida em que sugere quem está a serviço de quem, quem trabalha para 

manter o mundo urbano, quem produz para que outros possam se alimentar, se locomover e se 

vestir.  
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Figura 4 – Mosaico com imagens de produtores 

 
Fonte: G1 – Vídeo Agronegócio brasileiro emprega 19 milhões de pessoas 

 

Por fim, o comercial se encerra com a repetição da expressão “Agro é gente”, 

procedimento de reforço de mensagem inédito até o momento entre os comerciais da 

campanha, seguido da assinatura de todos os comerciais, que diz “Agro é tech. Agro é pop. 

Agro é tudo”. Após a veiculação do comercial avaliado neste estudo, todos os outros vídeos 

da campanha passaram a contar com a o reforço da expressão “[produto X] é agro” ou “Agro 

é [produto X]”.  

O comercial em questão é primeiro que trata do setor agropecuário de maneira a não 

destacar um produto específico de produção. Veiculado meses após o lançamento da 

campanha, é possível que, assim como no discurso discriminatório, o comercial tenha sido 

produzido sob o princípio da preservação da face, de que trata Van Dijk (2008), para 

responder críticas sobre a tecnificação do campo, valor que é explicito em toda a campanha. A 

intenção da campanha é superar o discurso da dicotomia Homem/Natureza, ou seja, que a 

mecanização da lavoura substitui humanos de forma desproporcional e em velocidade cada 

vez mais acelerada. O produto rural, na perspectiva, é resultado da combinação equilibrada 

entre a sabedoria milenar dos agricultores e o uso avançado de novas tecnologias de produção.   

Importante destacar ainda que, de maneira geral, o discurso expresso nos comerciais 

da campanha mostra uma hipervalorização do setor rural perante os outros setores da 

sociedade. De maneira negociada, assim como propõe Patrick Charaudeau, texto e imagem 

buscam uma familiarização com o cotidiano das cidades em busca de um reconhecimento do 

discurso, para inserir a argumentação de que o campo está presente em tudo e produz todas as 

coisas. Especificamente no comercial analisado, observa-se uma apropriação de imagens de 

trabalhadores rurais para promover essa negociação do discurso. Aqui, o poder simbólico do 

setor rural é representado por trabalhadores simples enquanto que, a inferir pelos próprios 

patrocinadores da campanha, trata-se de um setor da economia que exerce poder econômico 
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muito maior do que tais personagens. O poder simbólico do campo não se dissocia de sua 

tradição: a arte e a técnica do cultivo da terra pelo homem.  

 

6 Considerações finais  

A campanha tem recebido homenagens, especialmente de entidades relacionadas ao 

setor agropecuário. Entre os principais títulos está o de “Personalidade Agrishow” entregue ao 

editor chefe do Globo Rural, Humberto Pereira, pelas mãos do governador de São Paulo, 

Geraldo Alckmin durante a 24ª Feira Internacional de Tecnologia Agrícola (Agrishow 2017).  

A Sociedade Nacional da Agricultura (SNA) também forneceu à emissora o prêmio 

“Destaque SNA” pelo desenvolvimento da campanha. A homenagem foi entregue em janeiro 

de 2017 pela senadora e ex-ministra de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Kátia Abreu, 

ao diretor-geral da TV Globo, Carlos Henrique Schroder.  

Aclamada por entidades classistas, a campanha, por outro lado, também tem recebido 

críticas vindas, especialmente, de grupos da internet relacionados à produção de orgânicos e 

agricultores familiares. Entre as críticas, destaca-se texto produzido pelo nutricionista Rafael 

Rioja Arantes (2017), no site Ideias na Mesa e replicado pelo Observatório Brasileiro de 

Hábitos Alimentares (OBHA). O nutricionista argumenta que o "Tech" esconde o modo como 

o lucro é obtido pelos grandes produtores, ou seja, por meio do uso de agrotóxicos e sementes 

transgênicas. 

 Importante destacar que, diferentemente das outras matérias publicadas no site do G1, 

os conteúdos da campanha não aceitam comentários do público. Essa, que é uma das 

ferramentas mais diretas de resposta do público em relação aos conteúdos produzidos pela TV 

Globo, não está disponível, portanto, para verificar, em certa medida, a aceitação da 

campanha da emissora pelos leitores do G1.  

Diante do exposto, observa-se que a campanha Agro: a Indústria-riqueza do Brasil 

busca, de maneira negociada, contribuir para uma nova imagem do setor agropecuário. Tendo 

sido exaustivamente criticado por setores da sociedade civil e organizada pelos problemas 

ambientais e sociais que causaram, representantes do setor buscam uma maneira de construir 

uma nova imagem consolidada em sua relevância para a sociedade.  

Vendo no setor de agroindústria patrocinadores potenciais capazes de ocupar o espaço 

deixado por anunciantes de outros setores menos impactados pela crise, o desenvolvimento da 

campanha pode ser interpretado como o aproveitamento de uma oportunidade de mercado 

pela Rede Globo. Isso mostra que o discurso publicitário da campanha é sustentado por uma 

defesa do poder simbólico e econômico exercido pelo setor agropecuário, e por estratégias 
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econômicas da emissora para fortalecer a si mesma. No entanto, não se pode ignorar a força 

social de um discurso que propõe pensar a relação homem, natureza e tecnologia para além da 

ideia de dominação de um sobre o outro. Neste aspecto reside o poder simbólico dessa 

produção: é no equilíbrio entre homem, natureza e tecnologia que reside a força da agricultura 

na contemporaneidade.  
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Skolors: da loira gostosa às cores do Brasil 
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Resumo  
Este trabalho tem como objeto de análise a campanha Skolors, desenhada pela marca de cerveja Skol 
durante o primeiro semestre de 2017 pela agência F/Nazca Saatchi & Saatchi, que abraça a causa 
contra o racismo e todos os tipos de preconceitos que abordam as diferentes formas do ser humano. 
Para isto utiliza-se da Análise do Discurso Crítica como metodologia principal para esmiuçar as 
diferentes interpretações que o discurso pode gerar. As considerações feitas neste trabalho englobam o 
uso comunicação de causas pelas marcas e seus aspectos de mudança no contexto social 
compreendendo melhor a relevância social da mídia em atuar como agente de mudança ou como uma 
mera ferramenta mercadológica. Analisar também se esta comunicação atua de forma positiva ou 
negativa sem ferir os princípios das causas e suas origens; análise dos diferentes discursos da Skol em 
sessenta anos de trajetória, perpassando pelas mudanças nos cenários políticos, sociais e econômicos 
do Brasil, bem como um breve diagnóstico dos receptores da campanha; e o trajeto de mudança de 
posicionamento da marca durante sua existência. As considerações finais deste trabalho levam em 
conta não só o contexto de distribuição da campanha durante 2017, ele analisa também o histórico da 
marca durante sua trajetória, para que a análise do discurso seja mais fidedigna a realidade 
contextualizada. 
 
Palavras-chave: Análise Crítica do Discurso; cerveja Skol; comunicação de causas; cores do Brasil. 
 

 

Introdução 

As marcas têm demonstrado um grande interesse em se posicionar de maneira 

responsável perante a sociedade na atualidade. Tal conduta pode surgir a partir de um viés 

mercadológico, mas também pode assumir viés de mudança do cenário em que vivemos. É 

notável que algumas corporações têm mudado o seu posicionamento, o que implica: um 

processo de reestruturação de identidade, reconhecimento da imagem e consequente formação 

de suas reputações. 

Este trabalho traz a campanha Skolors da cerveja Skol como protagonista, que 

explicita - em sua comunicação - uma ótica que não assumia há alguns anos atrás, o que 

denota uma mudança do posicionamento da marca. A campanha faz o uso simbólico da lata 
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5 Simone Antoniaci Tuzzo é Pós-Doutora e Doutora pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ; 
Relações Públicas pela Universidade Metodista de São Paulo.  Professora Efetiva do Programa de Pós-
Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Goiás - UFG.  Editora da Revista Comunicação e 
Informação - PPGCOM - UFG. Coordenadora do Laboratório de Leitura Crítica da Mídia da UFG. E-mail: 
simonetuzzo@hotmail.com. 
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de cerveja como o corpo, estampando nas latinhas diferentes cores que simbolizam as 

diferentes raças, que caracterizam o Brasil como diverso.   

É de extrema importância ter como pano de fundo o contexto comunicacional 

trabalhado pela Skol nestas dezenas de anos que é comercializada no país. A veiculação de 

campanhas que assumiam um olhar generalista, heteronormativo e machista era uma realidade 

inquestionável durante anos de Skol, só que com a atualização do contexto social, a cerveja 

sentiu a necessidade de assumir um novo posicionamento. 

A campanha Skolors surge com uma proposta de mudança do contexto racista que a 

sociedade assumiu por muito tempo, mas vai em contrapartida aos moldes ideais que pregou 

por bastante tempo para seus consumidores. 

 

Comunicação de causas e suas consequências na construção da marca 

Posicionamento, ideologia e sensibilidade são características preponderantes que 

diferenciam as marcas no contexto de consumo da atualidade. 

Kotler (2010, p. 22) diz que o consumidor 3.06 tem um perfil complexo e 

individualizado a ser preenchido pelas marcas, assim voltando foco das corporações para o 

comportamento e atitudes deste público. Ainda cita que o Marketing 3.0 "É a forma mais 

sofisticada da era centrada no consumidor, em que o consumidor demanda abordagens de 

marketing colaborativas, culturais e espirituais.".  

Tendo o contexto de crise global, onde têm-se: pobreza, lutas pelas visibilidades de 

gênero/raça/classe, conflitos políticos e degradação ambiental,  as marcas devem demonstrar 

preocupação em mudar positivamente o cenário em que estão inseridas, isto contribuirá para a 

construção de valores e desejos das mesmas.  

Kotler (2010, p. 12), também, caracteriza o momento do atual como a terceira fase do 

marketing. 

 

Na terceira fase, convida os consumidores a participar do desenvolvimento 
de produtos da empresa e de suas comunicações. O marketing colaborativo é 
o primeiro elemento básico do Marketing 3.0. As empresas que praticam o 
Marketing 3.0 querem mudar o mundo. (KOTLER, 2010, p. 12) 
 

De acordo com os seus públicos, as marcas procuram se desenvolver com 

características simpáticas às causas sociais, desenvolvendo campanhas com o intuito de 

                                                
6 Termo utilizado por Phillip Kotler em sua obra "Marketing 3.0" para remontar o consumidor dos dias de hoje, 
que consome de forma mais personalizada e consciente. 
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disseminar o bem-estar coletivo. No contexto atual, em que as mídias sociais são o principal 

canal entre público e marcas, é latente a necessidade das marcas em saber abordar de maneira 

responsável as causas que abraçam, produzindo conteúdos relevantes e que gerem a 

visibilidade que as causas tanto necessitam. 

 
Os media adentraram o cenário das reivindicações sociais, alterando a 
maneira como os movimentos se apresentam, em decorrência das novas 
possibilidades de transmissão de informações, imagens e conhecimentos e de 
uma outra postura dos profissionais da comunicação frente ao 
desenvolvimento comunitário. (HENRIQUES,  2004, p. 18) 
 

O contato com os consumidores e a imediata reação dos mesmos em campanhas 

veiculadas nas mídias sociais são de extrema importância para as marcas, uma vez que é 

possível mensurar o sucesso/insucesso das campanhas online, e para as marcas que veiculam 

campanhas voltadas para uma causa específica a repercussão é ainda maior, tendo em mente a 

polêmica de se posicionar favoravelmente à uma  minoria social, por exemplo. 

Imaginar quais os efeitos da campanha online e os possíveis feedbacks, tanto positivos 

quanto negativos, é um ponto bastante responsável que as marcas devem definir para 

alinhavar uma possível gestão de crise iminente.  
 

No mundo on-line existem dois tipos de repercussão de uma crise: ou ela se 
inicia neste ambiente, nos debates, nas redes sociais, ou surge no ambiente 
externo, quando as redes sociais têm a função e a força de propagá-la. 
Importante mencionar que para os meios digitais, as crises, para ter 
repercussão, não precisam ganhar, necessariamente, as páginas do jornal. 
Muitas delas, neste mundo moderno, podem ficar fechadas no ambiente on-
line, porém vistas por muito mais pessoas (TEIXEIRA, 2013, p. 41). 
  

É inquietante pensar qual foi a motivação de uma marca ao abraçar alguma causa, 

movimento ou problema social que seja, mas esse tipo de mobilização mercadológica é uma 

estratégia que beneficia tanto a sociedade civil como a própria marca. No trecho abaixo, 

Tuzzo (2013, p. 35) cita que: 

 
As assessorias de comunicação possuem a função de identificar a forma de 
atuação em Ações Sociais que serão benéficas à construção da opinião 
pública favorável à imagem da organização. 
Na verdade, grande parte das organizações poderia fazer muito pela 
sociedade, investindo em políticas de sustentação e transformação da forma 
de existência do coletivo, mas nem sempre isso é interessante. 
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É de extrema necessidade fazer uma análise global, contextualizando a marca em meio 

à causa, definindo de forma legítima a promoção da "bandeira que levanta" para poder 

ponderar em quais níveis a imagem de marca será trabalhada perante a opinião pública. 

 

Analise Crítica dos Discursos da Skol e dos receptores  

O processo de construção de marca é contínuo, exigindo das corporações versatilidade 

e desapego daquilo que se tornou arcaico e obsoleto para as mesmas, o que implica um 

minucioso e muito bem planejado trabalho de ressignificação de imagem para marcas, que 

carregam certos conceitos e preconceitos em sua reputação.  

Para Argenti (2015, p. 90) fazer o gerenciamento da identidade de uma marca que se 

estabeleceu e se posicionou no mercado, é um procedimento bastante metódico que envolvem 

diversas etapas, mas a primordial delas é realizando uma auditoria da identidade que ela 

assumiu ao longo dos anos. 

 
Para começar, uma organização precisa trabalhar com a realidade atual. 
Como o público geral vê a organização? O que representam os seus diversos 
símbolos para os diferentes públicos? A sua identidade reflete 
adequadamente o que está acontecendo ou são apenas reminiscências do 
passado?  

 

Trazendo agora para a ótica da marca em análise neste trabalho, a cerveja Skol foi/é 

vista como uma marca de posicionamento machista e que carrega em suas campanhas 

publicitárias traços de misoginia e reafirmação de estereótipos. 

Em abril de 2015 o CONAR entrou em representação contra a campanha de carnaval 

"Esqueci o 'não' em casa" que, após a denúncia de um grupo de consumidores, acusou a Skol 

de "incitar o estímulo ao abuso, constrangimento e intervenção na liberdade de 

comportamento e autonomia de decisão, em especial da mulher." (CONSELHO NACIONAL 

DE AUTORREGULAMENTAÇÃO PUBLICITÁRIA, 2015).  

A campanha gerou um grande movimento de repúdio na internet (figura 1), que 

disseminou-se rapidamente, fazendo com que a Skol retirasse a campanha de circulação antes 

mesmo do julgamento final do CONAR ser publicado. 
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Figura 1 - Campanha "Esqueci o 'não' em casa" 

 
Fonte: Jornal O Globo 

 

Tendo a contraposição dos aspectos de identidade da Skol apresentados acima, este 

trabalho tem o objetivo de investigar a campanha "Skolors" (figura 2) veiculada pela marca, 

esmiuçando a compreensão dos receptores.  

 
Figura 2 - Campanha Skolors 

 
Fonte: Site Skolors 

 

A campanha surgiu com o intuito de exaltar a diversidade de cores e belezas que cada 

indivíduo carrega, imprimindo em suas embalagens cinco diferentes cores (fazendo menção 

direta aos diferentes tons de pele) que representam essas características. 

A marca tem o apoio e consultoria do Coletivo MOOC de arte, cultura, música e moda 

de São Paulo, conhecido por estimular uma remodelação na esfera social e dar um novo 

significado para o contexto artístico e cultural do país. 
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Catarina Martins, integrante do coletivo compõe a fala de ordem da campanha, 

podendo ser acessada no site da Skolors7: “A nossa pele é uma só. Não importa o seu gênero, 

sua cor, sua classe social, somos todos feitos da mesma coisa. Somos essa diversidade de 

contrastes e texturas. Somos um só e vários ao mesmo tempo. Somos únicos e somos essa 

mistura de tudo. É essa a proposta deste projeto. É explorar a beleza dessa diversidade em 

todos os sentidos. É brindar às nossas diferenças. Não importa sua pele, não importa a cor da 

lata, a essência é única e é de todos.”. 

A Análise Crítica do Discurso é uma metodologia bastante importante na construção 

de sentidos para campanhas publicitárias, como a apresentada anteriormente. Segundo 

Norman Fairclough (2013, p. 85) “Sem o discurso não há práticas sociais”, e isso se reflete 

nas marcas que se apropriam de discursos que estimulam a luta pelas causas sociais.  

Magalhães (2005, p. 3) também menciona que 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.  
 

O que vai de encontro com a campanha Skolors em estimular que as questões raciais 

estejam em discussão, assim podendo contribuir para visibilidade desta causa em específico. 

Henriques (2004, p. 18) fala da importância dos movimentos sociais alcançarem o 

valioso espaço de mídia: “A busca pela visibilidade vem em função da necessidade de que as 

reivindicações e preocupações dos indivíduos tenham um reconhecimento público, servindo 

de apelo à mobilização dos que não compartilham o mesmo contexto espaço/temporal.”. 

Além de a Skol promover a visibilidade da causa em sua campanha veiculada em 

escala nacional, é de se perceber a intenção da marca em legitimar a sua campanha, se 

apoiando em um instituto coletivo que estimula a pluralidade do ser humano em todas as suas 

formas, mas até que ponto este discurso é forte o bastante para desmistificar o estigma da 

marca, que há poucos anos estimulava estritamente consumo da "loura" gelada? 

Uma vez que a campanha teve como principal plataforma de veiculação o 

ciberespaço8, este trabalho também tem o objetivo de analisar a receptividade dos públicos 

nas redes sociais. Mas para ilustrar, fazendo um recorte com uma ótica mais crítica e analítica 

                                                
7 https://www.skol.com.br/skolors/skolors/. 
8 Termo utilizado por Pierre Levy em sua Obra Cibercultura, para designar o espaço virtual. 
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em relação às peças, foram retirados três diferentes reações e/ou comentários de um post do 

grupo Coletivo Branding9 (Figura 3) do facebook que questionava a ideia "Skolors". 
  

Figura 3 - Post em grupo de facebook 

 
Fonte: Grupo Coletivo Branding - Facebook 

 

É importante entender que cada receptor tem o seu próprio aspecto de reflexão e 

interpretação, e isso é notável quando vistos os comentários proferidos no citado grupo de 

facebook. 

 
O jogo de relações e de interações sociais permite tanto o nível de leituras 
parafrásticas (reconhecimento do sentido dado pelos autores) como o nível 
polissêmico (atribuição de múltiplos sentidos). Tanto a leitura como a 
significação são produzidas pelos interlocutores e leitores. Essa possibilidade 
de múltiplas interpretações se apoia no fato de que o processo discursivo não 
tem um início preciso: ele se apoia em discursos prévios que, por sua vez 
estão baseados na experiência concreta do leitor, interlocutor ou do analista. 
(MINAYO, 2000, p. 214). 
 

São notáveis os tons de crítica as reais intenções da campanha da Skol, a partir dos 

comentários. A partir dos comentários é possível delinear um paralelo entre até que ponto a 

marca se importa com a causa que aborda na campanha com uma outra possível realidade que 

é a motivação pelo aumento de suas vendas. O consumidor tem a preocupação de consumir 

uma ideologia de marca que seja sólida e real. 
 

                                                
9 Um grupo do Facebook composto por internautas que são entusiastas do mundo das marcas e branding. 
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Saber que a empresa apoia uma causa social não basta para que ela seja 
percebida de maneira positiva, pois hoje todos os aspectos que envolvem o 
processo de fabricação de um produto são acompanhados e avaliados pelo 
consumidor, desde sua origem e condições de fabricação até o impacto do 
produto no meio ambiente, por exemplo. (ZENONE, 2006, p. 73) 
 

É possível identificar também nos comentários (figura 4) uma certa repetição das 

marcas em se apoderar das causas para a construção de sua imagem. Um internauta acredita 

que há um modismo, por parte das marcas, em se apoderar de causas sociais que estimulem a 

diversidade, por ser uma prática que estimula um grande engajamento nas mídias sociais.  

 
Figura 4 - Comentário Facebook 

 
Fonte: Grupo Coletivo Branding - Facebook 

 

Também é possível enxergar, segundo outro internauta, (figura 5) a crítica pela 

legitimidade da utilização das causas sociais pelas marcas o que pode soar como um certo 

oportunismo por parte de uma marca que assumia, até pouco tempo, um posicionamento 

diferente. 
 

Figura 5 - Comentários Facebook 

 
Fonte: Grupo Coletivo Branding - Facebook 
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Trazendo para uma outra ótica, outro internauta pontua (figura 6) que as marcas 

precisam entender as necessidades e anseios dos seus consumidores, e que a atitude da Skol 

foi assertiva em se mobilizar pela causa. 
 

Figura 6 - Comentários Facebook 

 
Fonte: Grupo Coletivo Branding - Facebook 

 

Skol e seu novo posicionamento perante os públicos 

Idealizar uma marca, desenvolver a sua identidade, construir a sua imagem e 

solidificar sua reputação é um processo que demanda muito cuidado, exigindo que haja uma 

sinergia muito grande em todos os aspectos comunicacionais, mercadológicos, corporativos e 

etc.  
  

Alinhar a identidade da organização (quem somos) com suas imagens (como 
somos vistos) e com sua visão (como queremos ser percebidos). Quanto 
maior o alinhamento entre identidade, imagens e visão, maior será a força da 
reputação da organização. (ALMEIDA; NUNES, 2007, p. 268) 
 

Além de ser um trabalho muito minucioso, demanda tempo para que uma organização 

tenha sua reputação reconhecida e definida pela maioria de seus consumidores. Argenti (2006, 

p. 97) reforça a ideia de que esta reputação reconhecida pelos receptores não é algo efêmero, 

ela é, e deve ser “construída ao longo do tempo e por não ser simplesmente uma percepção 

em um determinado período”. 

O posicionamento da marca é definido pela imagem que ela transmite para seus 

consumidores. Marcas que tem uma longa trajetória comunicacional tendem a enfrentar 

momentos de crise quando identificam que o seu posicionamento está desgastado, ou mesmo 

que os contextos: social e político da atualidade não estão mais favoráveis a posição que 

assumia, sendo este último o caso da cerveja Skol. 

A Skol é uma das cervejas pioneiras em vendas em território nacional estando também 

no contexto das mais tradicionais no mercado, chegando no Brasil em 1967 há exatos 50 anos 

atrás, sendo um produto voltado para homens, exaltando em suas campanhas publicitárias a 
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masculinidade, a heteronormatividade masculina, a virilidade e, em alguns momentos, 

expondo de forma descartável e sexualizada a imagem da mulher. 

Posicionamento este que não condiz com o contexto social e político que vigora na 

atualidade. Para que a imagem da marca não caísse em questionamentos e que isso se 

transformasse em uma má reputação a marca resolveu fazer seu reposicionamento ideológico, 

o que é uma atitude rara entre o universo das marcas.  

Em uma entrevista com a revista meio e mensagem (2017) a marca reconheceu 

publicamente o seu histórico problemático em relação à objetificação das mulheres, e que por 

muito tempo não ofertou representatividade nem as tratou de maneira devida, dizendo que:  

 
O que a sociedade espera hoje, em âmbito geral, é a verdade, tanto por parte 
dos políticos, quanto das empresas e também das próprias pessoas. 
Acreditamos que esse era o momento ideal para fazer essa análise e mostrar 
ao público que erramos, sim, mas que esse pensamento já faz parte do 
passado”. 

 

Esta mudança de pensamento e de posicionamento é estimulada pela opinião pública, 

que por sua vez é influenciada pelos públicos de interesse da marca. Pode ser ilusório pensar 

que as marcas tendem a mudar o cenário social exclusivamente pelo bem estar comum, existe 

um viés mercadológico pulsante entre o seu discurso ético e social. 

Tuzzo (2005, p. 58-59) cita que o poder de influência da formação da opinião pública 

é altamente voltado para os líderes de opinião, de quem detém a notoriedade perante os 

públicos da marca, dizendo que:  

 

[...] nem todas as opiniões emitidas se equivalem na composição da opinião 
pública porque essa se caracteriza, principalmente, pela existência de líderes 
de opinião e formas de indivíduos se expressarem sua opinião publicamente, 
fazendo com que essas se sobreponham à opinião daqueles que não têm 
condições de expressar suas visões sobre fatos e acontecimentos. (TUZZO, 
2005, p. 58-59) 
 

Pressupõe-se então que os líderes influenciadores dos públicos de interesse da marca 

não assumem mais um perfil machista, misógino e extremamente heteronormativo. Podemos 

ver isto na campanha "reposter" veiculada na semana do dia da mulher (figura 7), que faz uma 

releitura dos antigos pôsteres da Skol que desqualificam a mulher, a partir de uma ótica que 

desconstrói os estereótipos machistas pregados no passado. 
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Figura 7 - Skol Reposter: O mundo evoluiu e a Skol também 

 
Fonte: portal G1 

 

Considerações Finais 

O contexto social e político que o Brasil vive na atualidade apresenta uma grande 

diferença da realidade vivida nas últimas décadas. A representatividade e a voz das minorias 

sociais é pauta de discussão nas plataformas digitais e ganha força cada vez mais, pois em 

ambiente virtual os usuários podem expressar suas opiniões e posicionamento perante tudo 

que é vendido pelas marcas, por exemplo. 

Marcas que demonstram interesse em melhorar o cenário em que estão inseridas, para 

os consumidores dessa era digital de representatividade, se destacam e constroem uma 

imagem bacana e responsável.  

A cerveja Skol vem tentando atingir os seus públicos com esse novo discurso que 

fomenta uma mudança positiva para a sociedade, a questão a ser levantada é: o seu 

posicionamento é consistente, após sair de um histórico comunicacional extremamente oposto 

ao da representatividade racial? 

Os receptores da era digital tem uma percepção muito crítica, o ambiente virtual dá 

ferramentas para levantar o histórico organizacional das marcas. A autenticidade de uma 

mudança de posicionamento pode ser altamente questionável, principalmente quando existe 

uma discussão ideológica no contexto, e o background de imagem que a Skol carrega é o 

extremo oposto do que prega atualmente. 

É admirável observar uma mudança positiva de posicionamento, como é a vista na 

Skol, as marcas devem ser flexíveis quando a mudança tem potencial de impulsionar 

categoricamente a sua imagem,  mas também é prudente para uma marca, se posicionar de 

maneiras responsável, uma vez que os receptores assumem um olhar crítico sobre tudo aquilo 

que lhes é proposto. 
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Fazer a transição de posicionamento de maneira paulatina, utilizando-se de instituições 

sociais que já estão na luta há algum tempo, como o caso do Coletivo MOOC para a Skolors é 

uma atitude responsável tomada pela cerveja, porém, um questionamento válido a ser feito é: 

a Skol está estimulando a desconstrução dos ideais de beleza europeus para a sociedade, mas 

será que a marca realmente acredita na mudança que ela mesma propõe, ou está fazendo isto 

apenas para prestar contas do passado turvo que a marca carrega? 
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O movimento social de resistência da pessoa negra 
 

Claudomilson Fernandes BRAGA10; Aryclennys Silva SOUSA11 
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Resumo 
Através de uma revisão bibliográfica, o artigo remonta a historicidade, a cidadania e o movimento 
social de resistência, com a finalidade de desenvolver o debate e a reflexão sobre a pessoa negra. Os 
resultados mostram que o negro é considerado um subcidadão, excluído, emudecido e subalternizado. 
Esses status são demonstrados no difícil acesso as condições de vida básicas, sobretudo, as oferecidas 
pelo governo. Entretanto, foi todo o cenário de exclusão que provocou o aparecimento de um 
movimento social que, em resumo, busca ter a sua cidadania plena reconhecida em todas as instâncias 
de sua vida. O movimento social negro evidencia o protagonismo de mulheres, homens e crianças 
negras desde o período escravo até os dias atuais. Logo, na perspectiva de mudar essa situação, é 
apontado como uma das soluções para as inúmeras injustiças sofridas pela pessoa negra no espaço da 
vida social, a possibilidade de dar voz a essa fatia da sociedade que tem seu corpo, cultura, 
estereótipos e vivências descaracterizadas todos os dias por um grupo hegemônico, o branco. Afinal de 
contas, tudo o que é conhecido da população negra, por grande parte das pessoas, em livros, por 
exemplo, é registrado através da visão do branco, fortalecendo todo o sistema de dominação e 
exclusão.  

 
Palavras-chave: Movimento Social; Negro; Cidadania; Subcidadania; Subalternidade. 
 

 

Introdução 

O objetivo de estudo do presente artigo é apresentar uma revisão bibliográfica sobre a 

historicidade, problemas, conquistas, lutas e desafios da pessoa negra no país. Na perspectiva 

de tentar desenvolver a reflexão e o debate sobre a fatia da sociedade, que mesmo após a 

escravidão, continua sofrendo as consequências de seu passado. 

Parte-se da descrição e relato do longo período de regime escravo, adotado ainda 

quando o Brasil era colônia de Portugal. O regime demonstra a invisibilidade e a 

subalternidade de um grupo de seres humanos que ainda não conseguiu o reconhecimento 

pleno de seus direitos. Entretanto, foi todo o cenário de exclusão e marginalização que 

proporcionou o surgimento de um movimento social de resistência, que teve início ainda no 

período escravo e continua presente até os dias atuais.  

                                                
10 Claudomilson Fernandes Braga é Professor do programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade 
Federal de Goiás – UFG. Doutor em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. E-mail: 
milsonprof@gmail.com 
11 Aryclennys Silva Sousa é Mestrando em Comunicação pela Universidade Federal de Goiás – UFG - Brasil. 
Graduado em Jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. E-mail: aryclennys@gmail.com 
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A Historicidade da Pessoa Negra no Brasil  

Os negros apareceram em solo brasileiro assim que começou a exploração da nova 

terra “descoberta” em 1500 pelos portugueses. Logo, por volta de 1530, de acordo com 

Nascimento (1978), os africanos eram trazidos sob correntes. Já em 1535 o comércio escravo 

para o Brasil estava regularmente constituído e organizado, perdurando por mais de três 

séculos. O negro foi trazido para preencher o papel de força de trabalho compulsório numa 

estrutura de sociedade que se organizava em função disso, explica Pinsky (1998 – 1939). O 

índio deixou de ser escravizado, por conta da escassez da população indígena, as tribos eram 

arredias, existia a proteção religiosa e ainda por fatores comerciais que terminou chamando a 

atenção da nobreza. 

Durante todo o período escravocrata, os negros eram obrigados a exercer as atividades 

cotidianas mais pesadas e ocupavam o status social mais baixo da sociedade, sobrevivendo 

em condições de vida precárias. Eram ridicularizados por seus aspectos físicos ou por seus 

costumes, verdadeiros animais ou objetos, de sangue impuro, proibidos de exercer cargos 

públicos, militares e até religiosos, explica Carneiro (1994). Assim, a população negra estava 

inserida em uma sociedade com características estamentais e patriarcais de produção rural, 

permanecendo marginalizados e esquecidos, relegados às profissões e atividades consideradas 

degradantes para os brancos, que estavam reservadas as atividades intelectuais, os serviços 

religiosos e os cargos de poder.  

A resistência para abolir o regime escravagista do país se deveu por conta de diversos 

fatores e estão relacionados ao ritmo próprio de cada colônia, além de razões econômicas, 

sociais, políticas e ideológicas. No caso da colônia brasileira, segundo Da Costa (1998), o 

próspero momento econômico em que vivia o café, no início do século XIX, aumentou a 

busca por novas áreas de terras que culminou com o aumento da demanda de mão de obra 

escrava. Neste período, nem mesmo com restrições internacionais que começaram a ser feitas 

para a extinção do regime escravagista foi suficiente, pelo contrário, aumentou ainda mais o 

tráfico de humanos. 

Tardiamente, as pressões internacionais para abolir o sistema escravo do país 

começam verdadeiramente apenas a partir de 1822, quando o Brasil consegue a independência 

de Portugal. “A Inglaterra condicionou o reconhecimento da Independência do país à cessação 

do tráfico. A 23 de novembro de 1826, foi concluído um tratado entre a Inglaterra e o 

Império, pelo qual este se comprometeu a restringir o tráfico e a suprimi-lo em março de 

1830. Em 7 de novembro de 1831, foi ele interdito, impondo-se aos traficantes severas 
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penalidades, ao mesmo tempo em que se consideravam libertos os negros que, a partir de 

então, entrassem no país” (DA COSTA, 1998, p. 21). Mesmo assim, não era o suficiente. A 

senzala continuou sendo entupida por africanos. Os portos e navios ficaram ainda mais 

lotados por negros que ao chegar ao Brasil possuíam seus valores, identidade e corpos 

manchados pelo preconceito. Então, o comércio escravo brasileiro passou a ser reorganizado, 

mas numa base ilegal e altamente lucrativa, descreve Bethel (2002). Ou seja, a importação de 

escravos é livre, embora legalmente proibida. O negro entrava de forma clandestina e havia 

um mercado que lucrava em falsificar até documentos. Além do mais, Da Costa (1998) atribui 

esse fato a Revolução Industrial e do aparecimento de novas formas de capitalismo na 

Inglaterra, considerada líder do tráfico negreiro, e Europa ocidental, que trazia alterações das 

formas de produção e a necessidade de ampliação dos mercados dos consumidores. Desde 

então se assistiu a liquidação do estatuto colonial e conquista da independência de colônias 

em toda parte do mundo, chegando até as Américas. 

Vale destacar também que o interesse em abolir o sistema escravagista não surge sobre 

reconhecimento das mazelas realizadas com o povo africano. A nova ordem econômica é o 

principal fator que levou a Inglaterra, na época principal líder do tráfico de humanos, a 

desenvolver políticas de combate à escravidão. Em resumo, os ingleses acreditavam que o 

escravizado liberto poderia aumentar o seu mercado consumidor. Além disso, também existia 

a necessidade de mão de obra das colônias inglesas que ficavam na África, visando à 

produção de matéria prima indispensável no processo industrial. 

Foram assinados diversos tratados e acordos para abolir o comércio escravo entre a 

Inglaterra e o Brasil, mas nenhum deles foi respeitada. De acordo com Bethel (2002), apenas 

em 1845, o governo britânico aprovou a “Lei Bill Aberdeen” que determinava o 

aprisionamento de navios que estavam realizando transporte com negros, pela marinha de 

guerra inglesa e julgamento por um tribunal da Inglaterra. Nessa época, houve a destruição de 

navios, até mesmo em território brasileiro, como forma de pressão para que o governo 

brasileiro expedisse uma lei eficaz contra o regime escravagista, explica Conrad (1975). 

Tornando a relação entre os dois países, por certo tempo conflitantes, provocando uma série 

de atitudes das duas partes. Mesmo assim, “os ingleses continuava a afundar os navios 

negreiros. Os africanos que deviam ir para as senzalas, submergiram juntos e eram comidos 

pelos tubarões. Às vezes, “humanitariamente”, os britânicos chegavam a salvar os negros e os 

levavam para as Antilhas, onde os escravizaram ou contrabandeavam” (CHIAVENATO, 

1939-1999, p. 92). 
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Naquela ocasião, pressionado e com a soberania ameaçada, o governo brasileiro 

finalmente decidiu aprovar a Lei Eusébio de Queirós, complementada em 1854 pela Lei 

Nabuco de Araújo que teve a autoridade de apressar o fim do tráfico, segundo Chiavenato 

(1939-1999). Por sinal, além de determinar a extinção do tráfico de escravizados para o 

Brasil, ainda garantia severas punições para os infratores. Mas as duas leis apenas desabilitou 

o tráfico momentaneamente. Já que na mesma época, o Brasil estava no auge da produção e 

cultivo de café na região do Vale do Paraíba e no centro e oeste de São Paulo, destaca Da 

Costa (1998). Como solução, os fazendeiros procuraram negros principalmente na região 

Norte e Nordeste, provocando aumento no comércio interno. A vista disso, o valor monetário 

de um escravo aumentou por conta da diminuição da oferta. 

Onze anos depois do fim do tráfico, o império brasileiro se envolve em um conflito 

com o Paraguai, entre os anos de 1864 e 1870. A guerra se deu basicamente por conta de 

conflito de terras. Chiavenato (1939-1999) explica que naquele momento o Brasil enfrentava 

um “problema racial”, os negros eram maioria absoluta da população e ganharam “peso 

social”, incentivando as manifestações libertárias, na qual chicotadas já não surtem mais 

efeitos. Como solução, o Brasil decide enviar os negros para a guerra e assim compor o 

exército, incentivando os fazendeiros para que os enviassem para a luta, fazendo com que 

milhares de negros morressem em campo. Após o conflito, aos negros sobreviventes restou a 

alforria. O império brasileiro foi o grande vencedor da guerra e contou com a aliança da 

Argentina e Uruguai, deixando o Paraguai em crise até os dias atuais. Já o Brasil também saiu 

esgotado do conflito bélico, acelerando a desagregação política que se canalizou na abolição 

no seu próprio fim, contribuindo para a queda da monarquia, explica Chiavenato (1939-1999). 

O conflito aumentou ainda mais a pressão política interna e até internacional, já que naquela 

época o país era o único que adotava o sistema escravagista. Com tanta pressão, os primeiros 

sintomas de que a escravidão estaria chegando ao fim se deu com a criação da Lei do Ventre 

Livre, promulgada apenas em 1871, que considerava livre todos os filhos de mulheres 

escravas nascidos, e ainda a Lei dos Sexagenários, decretado em 1885, que previa a liberdade 

para os escravizados que tivessem mais de 60 anos. Segundo Ciconello (2008), o Brasil foi o 

principal destinatário do comércio internacional de escravos africanos e foi o último país das 

Américas a abolir o regime escravocrata. 

A resistência em não aceitar a abolição foi até o último dia. A classe política e 

fazendeiros ainda estavam resistentes à extinção do regime escravo. De acordo com Da Costa 

(1998), foi necessário que a Princesa Isabel, então Regente, realizasse um pronunciamento na 

Câmara dos Deputados a 3 de maio de 1888, para que dez dias depois, a 13 de maio de 1888, 
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a Princesa assinasse a lei que extinguiu a escravidão de todo país. A “nova” lei, em resumo, 

selava um fato já consumado. Mesmo após a abolição do regime escravista, a população negra 

continuou a ser excluída do desempenho econômico, político e cultural da sociedade 

brasileira. O estado começou a promover uma deliberada política de exclusão, marginalização 

e estigmatização, ao incentivo a imigração de pessoas de origem europeia, com a justificativa 

a suposta ideologia de superioridade da “raça” branca incentivada pelo racismo científico da 

época. Assim, a imigração europeia serviria para promover o ideal branco e proporcionar 

condições férteis ao desenvolvimento social e econômico do país, enquanto legitimava a ideia 

de inferioridade da população negra e desenvolvia, na esfera do simbólico, significados 

pejorativos sobre ser negro (ALENCAR et al., 2010). 

Com tudo isso, as políticas adotadas pelo Estado terminaram contribuindo para a 

exclusão dos ex-escravos no mercado de trabalho, retirado por conta dos imigrantes europeus 

que chegaram ao Brasil, após a abolição da escravidão em 1888. Agora, grande parte da 

população trabalhadora negra “ficou relegada a setores de subsistência da economia e de 

atividade preconizadas e mal remuneradas. Essa é a origem da exclusão e da informalidade” 

(CICONELLO, 2008, p. 8). Logo restaram à população negra apenas a repressão e o controle, 

operacionalizados pelos aparatos de força e até segurança policial. Colocando a culpa da 

existência do preconceito racial como sendo apenas da população negra. “É o próprio negro 

que faz o racismo” diz o senso comum (SILVA, 2007, p. 98). Deste modo, com este 

comportamento, o branco reconhece que é detentor de privilégio maior que o negro e não 

admite conceder esta vantagem. Outro fator marcante em toda história do negro é a sua 

invisibilidade. A presença do negro é renegada desde quando chegou ao Brasil. A sua 

invisibilidade começa ainda no regime escravista e mesmo após esse período continuou sendo 

excluído e marginalizado. Assim sendo, essa invisibilidade determina todas as condições de 

vida oferecidas, sobretudo, pelo governo, na qual possuem acesso a um serviço de má 

qualidade. 

 

Invisibilidade, Subalternidade e Cidadania da Pessoa Negra  

O passado escravagista do negro, como se pode observar, ainda tem forte influência 

em todos os espaços e instâncias da vida social. Neste sentindo é notório a presença de um 

poder, que segundo Bourdieu (1989) está presente em todas as instâncias da vida, 

contribuindo para a ordem da sociedade. No caso do negro, não é diferente. Esse sistema de 

opressão é mais hostil com esta fatia da sociedade, sendo capaz de marcar e naturalizar, 
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concedendo, inclusive, o status de cidadania e subalternidade, sobretudo, por conta da 

invisibilidade da população negra. 

Neste sentido, Spivak (2010), que faz parte do Grupo de Estudos Subalternos, 

considera que as minorias populacionais são consideradas cidadãos subalternos. Nesse 

aspecto, a população negra está incluída na subalternidade. Vale destacar, que a condição de 

subalterno não está ligado a qualquer população marginalizada ao fato de ter voz ou não, mas 

de poder produzir seu próprio discurso, a partir de suas palavras e da sua perspectiva. O negro 

não tem essa oportunidade. A sua história, vivência, cultura e identidade, encontradas nos 

registros, como livros didáticos, ainda são contadas através da visão do branco. Esse 

fenômeno consolida o discurso hegemônico, no caso o branco, legitimando, ainda mais, todo 

o sistema opressão. 

Em vista desse cenário de exclusão e marginalização da população subalterna, Spivak 

(2010) é contundente em afirmar que intelectuais pós-coloniais não devem falar pelo outro, 

esse comportamento apenas continua fortalecendo as estruturas de opressão que existem em 

sociedades como o Brasil, deixando o cidadão subalterno, mais uma vez, sem voz e sem 

oportunidade de construir suas próprias narrativas. Os intelectuais, jornalistas e pesquisadores 

precisam parar de emudecer a população subalterna. Essa perspectiva de Spivak de dar voz à 

população subalterna é um processo importante, necessário para garantir a pluralidade de 

falas, de fenotípicas e etnias que compõem o Brasil. Uma maneira de diminuir a desigualdade 

e ainda garantir a multiplicidade de identidades que existem e são descaracterizadas todos os 

dias. Especificamente, no caso da população negra, esta é a possibilidade de corrigir as 

atrocidades vivenciadas por este cidadão. 

É através do conceito de subalternidade de Spivak (2010) que se desvela a ideia de 

silenciamento, manifestado no que se refere ao fato da existência de um emudecimento 

discursivo de um grupo, no caso a população negra. Em tal relacionamento, surge a presença 

da Hipótese da Espiral do Silêncio. 

A Teoria da Espiral do Silêncio, proposta pela cientista alemã, Elisabeth Noelle-

Neumann, tem o objetivo de explicar a questão das minorias silenciosas nas sociedades 

democráticas, esclarece Temer e Nery (2015). Para Neumann (1995) existe uma tendência do 

grupo sem expressão social não acompanhar a opinião da maioria. Assim, basicamente, 

observou a existência de uma opinião, ou ponto de vista, dominante capaz de emudecer 

algumas pessoas que compõem a sociedade. Isso ocorre por conta das pessoas e/ou grupos 

terem medo do isolamento, falta de confiança e até baixa autoestima, explica Neumann 
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(1995). Explicando, até certo ponto, em algumas situações, o silenciamento e até o 

comportamento do negro quando são levantadas questões pela mídia, por exemplo. 

Assim sendo, vê-se a necessidade de intelectuais, comunicadores e jornalistas darem 

voz a população subalterna. Afinal, “os meios de comunicação atuam na construção da 

realidade social e ao silenciar algo, tornam a realidade construída incompleta e não 

representativa” (MENDONÇA e BRAGA, 2015, p. 4). Ou seja, além de emudecer, a espiral 

do silêncio também pode produzir uma falsa representação social, baseada na desconstrução 

de uma identidade, história, valores, vivências e até culturais de um grupo. Ademais, ao dar 

voz à população subalterna, no caso o negro, apresentaria a chance de operar uma resistência 

mais eficaz contra o discurso hegemônico adotado pelo branco que oprime, marginaliza e 

segrega. 

Outro conceito que é apontado, através da noção de subalternidade, está relacionado 

ao status de cidadania. Neste sentindo o modelo de cidadania de Marshall, um dos primeiros 

teóricos a desenvolver o conceito de cidadania, ainda adapta-se na estrutura social na qual 

estamos inseridos. Marshall (1967) explica que “a cidadania é um status concebido àqueles 

que são membros integrais de uma comunidade. Todos aqueles que possuem status são iguais 

com respeito aos direitos e obrigações pertinentes ao status” (MARSHALL, 1967, p. 76). Para 

ser um indivíduo com o status da cidadania reconhecido é necessário ter merecimento, ser 

aceito e concebido pela sociedade. Exercer a cidadania plena significa ter direitos civis, 

políticos e sociais, completa Pinsky (2008). Seguindo essa lógica interpretativa, é observável 

que o negro ainda não obteve o merecimento. Em síntese, não possui seus direitos civis, 

políticos e sociais reconhecidos. A pessoa negra é subalternizada, invisível para os ‘cidadãos’ 

que compõem a sociedade, sendo emudecida e proibida de construir suas próprias narrativas. 

Já para Cirino e Tuzzo (2016), o cidadão pleno, completo, é aquele que tem acesso aos 

direitos, cumpre os deveres, têm poder de consumo e um desempenho plausível no meio 

social. Esse conceito, leva em consideração o fato de a sociedade atual ser marcada pela busca 

incessante do consumo. A partir dessa compreensão, é demonstrado que o status cidadania é 

concebido através da lógica capitalista. É considerado cidadão aquele que possui maior poder 

econômico. Desta forma, o negro não possui a sua cidadania plena atribuída, já que vive em 

situação de extrema pobreza e possuem difícil acesso as condições de vida básicas como 

saúde, segurança e educação. 

Considerando todo o contexto de concessão do status cidadania no Brasil, Jessé de 

Souza (2003), em seu livro A construção social da subcidadania, destaca que o indivíduo que 

não possui o reconhecimento social e político passa a compor o grupo dos subcidadãos, ou 
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seja, o grupo dos não-pertences, anulados, reconhecidos da “ralé”. Então, o negro é 

reconhecido nesta categoria, excluído, marginalizado do espaço da cidade, condicionado em 

favelas e periferias, invisível e subalternizado, sem o direito de usar a própria voz para 

construir suas próprias narrativas. 

 

O Movimento Social da Pessoa Negra  

É em um ambiente de dominação que a população negra brasileira resiste à 

invisibilidade, emudecimento, de subcidadania, opressão, desvalorização e marginalização. 

No geral, são esses os motivos que levam ao negro a se constituir em grupo, um modo de 

resistência a todas as atrocidades provocadas pelo branco.  

Logo, por conta do protagonismo do negro, resistindo ao sistema de dominação, 

começa a influenciar até o campo político. Esse feito se deve por conta dos acontecimentos 

sociais, como as fugas das fazendas, que resultaram, por exemplo, na criação da Lei do Ventre 

Livre de 1871 e ainda a Lei dos Sexagenários, decretado em 1885, que, no geral, 

pressionaram a abolição da escravidão, durante o Segundo Reinado (1840-1889). A 

resistência, presença e articulação do negro provocaram até o surgimento do chamado 

movimento humanistas e político abolicionista, que pretendia proibir o mercado de escravos 

de existir, resume Nabuco (2003). 

Até os dias atuais se vê o protagonismo e a resistência do negro em todos os campos 

do mundo social. Uma conquista que ainda gera muita discussão são as ações afirmativas. No 

geral, elas procuram estender aos segmentos mais pobres direitos que são garantidos aos mais 

ricos. Um exemplo de ações afirmativas são as cotas raciais (Lei nº 12.711, aprovada em 

2012) em universidades públicas, que garantem vagas no ensino superior a população negra, 

mesmo assim, é motivo de discussão e desaprovação de alguns setores da sociedade e até no 

campo educacional.  

É neste cenário de resistência, histórica, da população negra, que a articulação e a 

formação dos movimentos sociais negros no Brasil se inserem e se estabelecem. Segundo 

Viana (2016), os movimentos sociais são mobilizações, ações coletivas ou compartilhadas, de 

determinados grupos sociais derivados de certas situações sociais que geram insatisfação 

social, sendo de pertencimento e determinados objetivos. 

Nota-se, então, a presença de vários conceitos, constitutivos de um movimento social, 

tais como grupos sociais, sujeito e/ou ator social, poder e identidade coletiva, pertencimento, 

objetivos, mobilização, dentre outras. Esse conceito também trás a noção de resistência - 

aspecto importante neste estudo - representado aqui, pelos movimentos sociais. Os grupos 
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sociais não geram automaticamente movimentos sociais, é necessário que haja uma situação 

no espaço da vida social específico que gere insatisfação social, criando senso de 

pertencimento, objetivos e mobilização, explica Viana (2016). No caso, a marginalização, 

exclusão, o emudecimento, a subalternidade e o status de subcidadania concedido à população 

negra, podem ser elementos característicos, que levaram a formar o grupo. 

De acordo com Viana (2016) os movimentos sociais são produtos da sociedade 

capitalista, sendo a sociedade moderna a responsável por criar os grupos sociais ou situações 

que geram insatisfação. No caso do movimento social negro não foi diferente. A nova ordem 

econômica ditava mudanças e uma das principais seria a abolição da escravidão. Para 

entender melhor as especificidades do movimento social do negro, Viana (2016) explica que 

as raciais fundadas na exploração (escravismo colonial) ou no racismo (sociedade capitalista) 

são distintas e diferentes das que existem nas sociedades em que a população negra é quase 

que a totalidade (e em certos momentos históricos se constitui como totalidade). Para o autor, 

essa especificidade que o caracteriza como um o movimento social motiva, por sua vez, 

diferentes objetivos, senso de pertencimento e até de mobilização. O momento em que essas 

características se sobrepõem é após a abolição da escravatura. 

Este processo de resistência remonta o período pós-proclamação da República. 

Domingues (2007) explica que proclamação a República no Brasil, em 1889, deixa a 

população negra sem nenhum tipo de assistência. Em contrapartida, nesse período surgem as 

primeiras associações, clubes, grupos e grêmios, que de acordo com Domingues (2007), 

possuíam um cunho assistencialista, recreativo, cultural, conseguindo reunir um número 

pequeno de pessoas, tendo como base classes trabalhadoras como: prontuários, ferroviários e 

ensacadores. É a partir desse momento que se contata o início de uma transformação de um 

movimento social em uma organização burocrática, deixando de ser movimento social, por 

conta do capitalista, descreve Viana (2016). 

Atentos a essa tendência de transformação dos movimentos sociais em organizações 

burocráticas, um grupo de pesquisadores nos Estados Unidos, que desenvolveram entre os 

anos de 1960 e 1970 a Teoria da Mobilização de Recursos (TMR) que “aplicou a sociologia 

das organizações ao seu objeto, definindo os movimentos sociais por analogia com uma 

firma” (ALONSO, 2009, p. 52). Em resumo, a principal contribuição dessa teoria, mesmo 

sendo criticada, é a demonstração de que as organizações burocráticas (formais e informais) 

influenciam o conjunto do movimento social, enfatiza Alonso (2009).  

Com origem e contexto dos anos de 1960, a Teoria dos Novos Movimentos Sociais 

(TNMS), os movimentos sociais passam a disputar projetos culturais no interior de um espaço 
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social independente do Estado e do Mercado, resume Brandão (2011). Sendo uma das 

hipóteses sociológicas que apresenta maior arcabouço teórico para explicar o movimento 

social de resistência da população negra. 

Neste sentido, Touraine entende que a sociedade está diante de uma condição pós-

industrial, que prefere chamar de sociedade programada, definida como “aquela em que a 

produção e a difusão maciça dos bens culturais ocupam o lugar central que foi a dos bens 

materiais na sociedade industrial”, explica Touraine (2009). Em resumo, é uma sociedade que 

produz bens simbólicos capazes de gerar valores e até criar representações, esclarece Touraine 

(1984). Utiliza-se do termo sociedade programada por acreditar que o poder de gestão social, 

que consiste em prever e modificar opiniões, atitudes e comportamentos, em modelar a 

personalidade e a cultura. Ou seja, as indústrias culturais substituem as formas tradicionais 

por novos mecanismos. Sendo assim, a cultura capaz de atingir aspectos da vida social. “A 

nova importância das indústrias culturais substitui as formas tradicionais por novos 

mecanismos de governo dos homens” (TOURAINE, 2009, p. 259). Essa mudança das formas 

tradicionais, da sociedade industrial para a pós-industrial, provoca transformações e até geram 

novos conflitos no espaço da vida social. Ou seja, as demandas em que o movimento social do 

negro se apoia são para propor reações à padronização de comportamentos que consideram 

sofrer no espaço da vida social, contra um sistema de opressão exclui e marginaliza, retirando 

todas as suas perspectivas de vida.  

Essa formação parte de início da consciência dos sujeitos, que se dá, de acordo com 

Tourine (2011) através da ação libertadora de recorrer ao eu sujeito, ao eu ator, ao eu 

subjetivo. Isso significa dizer que o ator e/ou sujeitos retomam a sua consciência a partir da 

perspectiva sujeito e seus direitos e não indivíduo e as necessidades diante da organização 

social. Ou seja, o indivíduo negro, como ator e/ou sujeito social desenvolve a consciência de 

que possuem direitos e não necessidades. Esse processo de desenvolvimento da consciência é 

denominado de subjetivação, ela ocorre quando os dominados encontram naquilo que os 

segrega a sua própria essência, sua identidade, que é sua, que é vivida, e que deve, portanto, 

ser respeitada e, se for caso, reivindicada como direito, elucida Touraine (2005). Um elemento 

fundamental da subjetivação é o que denomina de conflito social, que diz respeito ao 

enfrentamento que ocorre entre grupos pela apropriação dos resultados do crescimento, 

sublinha Touraine (2011). Subentende-se, então, que o negro precisou formar-se a partir do 

desejo de escapar das regras e papéis sociais impostos pela sociedade programada. Neste 

sentido, o negro é um ator social que possui o papel fundamental para a concepção desse 
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movimento social de resistência, demonstra que as relações de conflitos, até dentro do grupo, 

são marcantes e preponderantes para alterar a cidadania concedida ao grupo.  

Também autor da Teoria dos Novos Movimentos Sociais, Melucci (1996) já coopera 

com uma visão de uma sociedade complexa, que em síntese, é baseada na informação como 

principal recurso. Entretanto, essas conclusões são, até certo ponto, imprecisas para o teórico. 

Melucci (2001) afirma que as definições como: capitalismo maduro, pós-industriais, pós-

materiais, complexas, não conseguem captar as transformações que estão ocorrendo e estão 

alterando o sistema social no qual estamos inseridos. É a partir dessa imprecisão, que Melucci 

(2001) justifica, designa e denomina o atual momento como uma sociedade complexa.  

Contudo Melucci (1996), em resumo, explica que característica que diferencia a 

sociedade atual está fundamentada por condensar a informação como principal recurso das 

experiências humanas e também por conta do fenômeno que denomina como planetarização. 

Esse termo é utilizado para chamar atenção para o fato de que o sistema conseguiu alcançar 

seus limites e a fronteira além do espaço e tempo: o planeta, explica Melucci (1996). Isso 

significa dizer que a supervalorização da informação na sociedade atual, ultrapassou os 

limites territoriais e locais de um movimento social. Assim sendo, a sua existência, qualquer 

ação, atividade e cobrança levantada pelo movimento social de resistência da população 

negra, por exemplo, atingem proporções além de seus limites, alcançando níveis globais, 

atingindo maior número de pessoas. 

É neste ínterim, que é possível contemplar o poder que a recurso informação possui 

nos dias atuais, sobretudo, nos movimentos sociais. Melucci (1996, 2001) explica que o poder 

se situa nas linguagens e códigos que organizam o fluxo de informações, que produzem 

sentidos e dispõe orientações para a ação individual, com objetivo de modelar identidades. Os 

detentores de poder, da informação, organizam a sociedade, sob a posse dos aparatos 

racionais - instrumentais que promovem a gestão do equilíbrio das tensões, destaca Melucci 

(2001). 

À vista disso, Melucci (1996) alerta que a informação também é caracterizada como 

sendo um recurso frágil, em síntese, por ser de difícil controle e não há a garantia de que se 

tenha para sempre. Para o autor, esse recurso também pode servir como elemento de 

contestação, na qual ele chama esse fenômeno de individuação. De acordo com Melucci 

(1996) a individuação é caracterizada na capacidade de se perceber como indivíduo 

potencialmente disponível para a sociedade, permitindo-lhe perceber a si mesmo como seres 

distintos e assim construir uma identidade autônoma. Ou seja, é quando o indivíduo percebe a 

si mesmo como um ator autônomo, ciente do seu lugar que ocupa na sociedade, assemelhando 
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ao conceito de subjetivação de Touraine (2005). No caso da população negra, esse conceito é 

visível logo nos últimos anos de escravidão no país, momento em que o negro consegue 

alcançar a consciência de que é um ator social, responsável por todas as riquezas de um país, 

pois ajudou a construir com o seu suor, merecendo ter seus direitos reconhecidos. É a partir 

dessa conscientização, chamada de individuação por Melucci, que surgem novos conflitos. Na 

prática, um exemplo disso, são as ações afirmativas de cotas raciais na universidade, que até 

hoje geram divergências entre alguns setores da sociedade. Essas iniciativas, através das 

denominadas ações afirmativas, ainda não são aceitas por parte de alguns setores da 

sociedade, tornando a relação, no geral, entre negros e brancos permeadas de tensões, 

sobretudo, por conflito, em Melucci (1989), significar a relação entre atores opostos, que 

lutam pelos mesmos recursos aos quais ambos dão valor. 

Neste sentindo, Melucci (1996) destaca que na sociedade industrial o conflito passar a 

permear o campo cultural, nos quais os embates que envolvem os padrões culturais 

individuais. Dessa forma, surgem questões relacionadas com o nascimento, com a morte, com 

a saúde, com a doença, que colocam, em primeiro plano, a relação com a natureza, à 

identidade sexual e afetiva, do agir individual, acrescenta Melucci (2001). Desse modo, a 

sociedade contemporânea complexa, de Melucci (2001), os movimentos sociais tornam-se 

redes de circuitos de solidariedade e sua organização é semelhante aos partidos políticos. 

Diferente das características dos movimentos e grupos da sociedade industrial. 

Manuel Castells também trás um estudo que conversa com os conceitos de Melucci e 

Touraine aqui apresentados. Vale ressaltar que a compreensão de Castells não se pode ainda 

estar inserida na perspectiva da Teoria dos Novos Movimentos Sociais. Isso se deve ao fato 

de que os conceitos trabalhados pelo autor ainda serem recentes, e mesmo assim, o estudo é 

pertinente para entender os movimentos sociais sobre o ponto de vista da internet e por 

consequência das mídias sociais. 

Cabe dizer de início a visão de Castells, que em toda a sua obra, está desenhada 

através da concepção denominada, por ele, de sociedade em rede. Castells (2005) define a 

sociedade em rede como sendo uma estrutura social baseada em redes operadas por 

tecnologias de comunicação e informação e em rede digitais de computadores que geram e 

distribuem informações. Para o autor está é a sociedade atual que se baseia, sobretudo, na 

tecnologia e conexão através da conexão de redes digitais. Nessa perspectiva é crucial a 

presença dos movimentos sociais nas redes digitais de computadores, para assim distribuírem 

informações entre os atores/sujeitos sociais que pertencem ao grupo, como também ao público 

que não faz parte do seguimento. 
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Castells (2005) esclarece que esta sociedade em rede é uma sociedade hipersocializada 

e que vive interligada a tecnologias de realidade virtual com a virtualidade real. Esse 

comportamento, segundo o autor, termina causando mudanças na área de comunicação e 

instituições. Em síntese, de acordo com Castells (2005), essas mudanças são por conta dos 

media tornarem-se globais e locais, a comunicação está cada vez mais digitalizada e interativa 

e observa-se a expansão de redes horizontais auto comandadas. As redes horizontais é uma 

comunicação de massas difundida pela internet, chegando a todas as partes do planeta, explica 

Castells (2005). Essa rede é iniciada por indivíduos que compõem o grupo e que terminam 

sem uma mediação, principalmente por não ser identificado os líderes. Ou seja, Castells insere 

os movimentos sociais em rede, situando o grupo numa comunicação mediada pela 

tecnologia. Entretanto, não é porque os movimentos sociais em rede estão inseridos na 

internet, que não existem as relações de poder, pelo contrário. Castells (2013) explica que o 

poder, nessa sociedade em rede, é multidimensional e se organiza em torno de todas as redes 

programas. É nessa lógica que surgem os movimentos sociais, que segundo Castells (2013), 

se desenvolve nas redes com o único objetivo de programá-las. Isso significa que os 

movimentos sociais são contestadores e exercem um contrapoder. Essa visão é justificada, por 

que Castells (2013) considera que os movimentos sociais são produtores de novos valores e 

objetivos dos quais as instituições da sociedade se transformaram. 

Retomando essa ideia de cultura, constata-se que as visões de Touraine, Melucci e 

Castells sobre os movimentos sociais são correspondentes. Na prática, as hipóteses são 

confirmadas quando Domingues (2008) descreve que no início do ano de 2000 surge, no 

Brasil, a absorção do movimento cultural inovador, no movimento negro, a música hip-hop. 

Seus adeptos são jovens afrodescendentes que procuram resgatar a autoestima do negro 

através de suas músicas. Neste sentido, são constatadas que a ideia de sociedade pós-

industrial, de Touraine, sociedade complexa, de Melucci, e por fim sociedade em rede, de 

Castells, é marcante no movimento social do negro. 

Seguindo essa análise interpretativa, é possível dizer que o movimento social negro é 

caracterizado como uma possibilidade de resistência contra todo o sistema de dominação, 

emudecimento, invisibilidade, o status de subcidadania, discriminação, estigmatização, 

opressão e violência em todos os campos da vida em sociedade da pessoa negra. Além do 

mais, é aceitável afirmar também que movimento social, formado pela população negra, 

oportuna resistir a todo o discurso hegemônico colocado, sobretudo, na mídia. 
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Considerações Finais 

É necessário compreender a vital importância em dar voz ao negro para construir suas 

próprias narrativas. O seu emudecimento legitima o discurso hegemônico, que descreve a 

população negra sobre o prisma do branco europeu. Por fim, constrói representações distantes 

da realidade, revelando todo o discurso de ódio, que remonta do período escravocrata, 

proporcionando violência contra o corpo, a história, vivências, identidade e cultura de um 

grupo de seres humanos. 

Toda essa violência desvela a presença de um poder, capaz de marginalizar, oprimir, 

excluir, de conceder o status de subcidadania e subalternidade da pessoa negra. A sua 

invisibilidade e emudecimento são fenômenos que transparecem todo o sistema de ódio e 

preconceito do branco contra o negro. Ao mesmo tempo, são essas contradições que unem 

esta população, desenvolvendo-se em grupos, como forma de resistência a todas as 

atrocidades sofridas que reverberam até os dias atuais. 

A presença o movimento social da pessoa negra está presente desde a época do 

período escravocrata, trespassando pelo período de abolição e ainda o nascer de um novo 

sistema econômico, demonstrando todo o protagonismo e resistência da pessoa negra para o 

reconhecimento de seus direitos e fácil acesso as condições básicas de vida. 
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Jornalismo: substantivo masculino 
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Resumo 
Este artigo propõe um debate com vistas a entender como as representações sociais 
masculinas sobrepõem as representações sociais femininas na mídia impressa goiana, a partir 
da análise de discurso crítica do Jornal Daqui, veículo de mídia impressa com a maior 
circulação paga de Goiás, produzido e comercializado pelo Grupo Jaime Câmara (GJC), 
complexo midiático afiliado da Rede Globo no Estado, que configura-se como o maior grupo 
comunicacional da Região Centro-Oeste do Brasil. O estudo é justificado pelo fato de que 
embora o debate sobre igualdade de gênero esteja em evidência nos últimos tempos, vivemos 
inegavelmente em uma sociedade que destina tratamentos desiguais para homens e mulheres. 
Isto posto, a pesquisa perpassa pela (re)visitação de conceitos teóricos que explicam a 
existência das representações sociais sustentada a partir das contribuições de Moscovici 
(1978); da função balizadora do jornal impresso diante de todo o complexo midiático com 
base nos estudos de Tuzzo (2016); e das premissas que estruturam o jornalismo popular sob a 
ótica de Amaral (2014), considerando que é nesta vertente que se abriga o veículo analisado. 
A metodologia do artigo é composta por pesquisa bibliográfica, pesquisa qualitativa efetivada 
com Análise de Discurso Crítica (ADC) sob a ótica de Fairclough (2016) do conteúdo 
noticioso veiculado nas capas do jornal analisado; como também de entrevista em 
profundidade com o editor do respectivo periódico. As conclusões do trabalho apontam que o 
referido veículo colabora com a disseminação de um discurso que valoriza as vozes e o 
gênero masculino, enquanto desvaloriza as vozes e o gênero feminino, cooperando com a 
desigualdade de gênero e a manutenção do status quo.  
 
Palavras-chave: Jornalismo; Discurso; Mídia Impressa; Representações Sociais; Gênero. 
 

 

O jornal impresso como sustentáculo do complexo midiático  

 As transformações de ordem econômica, social e tecnológica vividas nos últimos anos 

ocasionaram mudanças vertiginosas no complexo midiático, especialmente, no jornalismo. O 

leque de produtos e plataformas ampliou-se, possibilitando que o consumo de notícias 

pudesse ser realizado a partir de múltiplos canais comunicacionais.  
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Apesar disso, o jornal impresso, considerado como veículo pioneiro e tradicional, 

continua a ser uma mídia intensamente consumida e com alto índice de credibilidade, fatos 

que podem ser entendidos a partir da Pesquisa Brasileira de Mídia – 2016, encomendada pelo 

governo federal ao Ibope, onde 60% dos entrevistados disseram confiar sempre ou muitas 

vezes nos jornais, enquanto este percentual era de 58%, em 2015, e de 53% em 2014. A 

mesma pesquisa mostrou que os jornais passaram a ser mais lidos. O índice de leitura desses 

veículos ao menos uma vez por semana ou menos subiu de 21% para 32% entre os dois 

estudos. 

Esses fatores e a teoria denominada “impacto físico-sensorial” desenvolvida por 

Tuzzo (2016, p. 35), justificam a adoção do jornal impresso como mídia escolhida para este 

trabalho. Com efeito, os leitores de jornal impresso continuam fiéis a esta mídia porque ela 

não é apenas mais uma dentre as tantas existentes no complexo midiático, mas é, sobretudo, a 

mídia que baliza todo o conglomerado de comunicação.  

 
[...] o jornal impresso constitui fonte de informação decisiva para alimentar 
diariamente outras mídias como o rádio, televisão e internet, por exemplo. 
Verificamos que nos programas de rádio, o conteúdo veiculado no impresso 
permite que as notícias sejam ampliadas nas vozes dos locutores para as 
camadas que não sabem ler, não podem comprar jornal impresso ou não 
cultivam a prática da leitura; na televisão os telejornais matutinos atribuem 
muita ênfase às primeiras páginas de jornal impresso; na internet também 
podemos encontrar as principais matérias destacadas dos jornais impressos 
todos os dias. (TUZZO, 2016, p. 64) 

 

Destarte, o jornal é sustentáculo do discurso social numa simbiose em que a sociedade 

é pauta para a construção do jornal e o jornal é base de identificação e modo de vida. A 

composição, produção e estruturação do impresso adquire contornos e significações que são 

lidas pelo meio social, que por sua vez, incorpora esses significados no cotidiano comum. 

 Isto explica, por exemplo, a capa do veículo, posta como um elemento diferenciado 

por ser “um dispositivo central de visibilidade e, portanto, o espaço mais nobre de um jornal", 

conforme elucida Baptista (2014, p. 6). A primeira página não é somente um mero espaço 

jornalístico, pois é, sobretudo, simbólica e vital para a indicação do conteúdo e do tom das 

notícias, sendo a grande responsável por revelar a identidade do jornal, conforme explicam 

Tuzzo e Bernardes (2015). 
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Reflexões sobre o jornalismo popular 

Nos últimos anos foi possível observar o expressivo crescimento dos jornais 

impressos, alcunhados como populares. Esses periódicos caracterizam-se geralmente pela 

reprodução do discurso dos jornais tradicionais ou ainda pela abordagem mais superficial e 

objetiva, que privilegia o espetacular, sem contudo refletir de forma integral os anseios da 

classe popular. A composição editorial destes veículos prima pelo conteúdo pautado no tripé: 

polícia, celebridades e esportes.  

 Os estudos realizados por Amaral (2014) ajudam a entender o fenômeno. Para a 

autora, a compreensão do jornalismo popular se confunde muitas vezes com as noções de 

jornalismo sensacionalista ou até mesmo popularesco, não existindo dessa forma, o devido 

cuidado com uso dessas nomenclaturas. Neste contexto, o uso da palavra “popularesco” pode 

ser visto como preconceituoso e o de sensacionalismo está defasado, pois mostra-se 

insuficiente para abrigar a complexidade desta mídia.  

Amaral (2014) pondera que a mera caracterização sensacionalista gera uma noção 

equivocada da atividade jornalística, pois encobre os aspectos culturais que a envolvem, 

gerando uma compreensão reducionista dos jornais tidos como populares à manipulação, 

degradação ou interesse comercial. É necessário considerar que as notícias não surgem 

naturalmente do mundo real para o papel, pois são produzidas a partir de narrativas, 

sobrecarregadas com símbolos, estereótipos, metáforas e imagens e que é preciso considerar 

que um jornal destinado ao público popular, não pode utilizar os mesmos recursos de um 

jornal convencional, pois há, neste caso, uma diferença clara de públicos entre ambos.   

Essa diferenciação de linguagens pode ser elucidada a partir do “tripé-indissociável”: 

público, veículo e linguagem” cunhado por Tuzzo (2016, p. 86), que prevê que a efetividade 

na transmissão de uma mensagem e a consequente formação de uma opinião pública, só pode 

ser concretizada a partir da análise prévia do público que se pretende atingir; e da posterior 

adoção de um veículo e de uma linguagem que dialogue com os grupos de pessoas com os 

quais se pretende estabelecer um diálogo.  Destarte, Amaral (2014, p. 109) pontua que as 

redações jornalísticas não podem desconsiderar a existência de um público leitor, sob o risco 

de reforçar a distância entre a maioria da população e qualidade da informação, pois todo 

veículo “para tornar-se viável, precisa ser dirigido a um mercado de leitores”. 

Assim sendo, os jornais populares já surgem alicerçados nestas premissas e se 

delimitam a partir de características bem específicas. Em realidade, estes periódicos são 

projetados para as classes “C”, “D” e “E”, priorizando a produção de notícias locais/regionais, 

a fim de atingir uma fatia de público que geralmente não possui – ou não possuía até então – o 
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hábito cotidiano da leitura. Apesar de muitos já possuírem versões digitais, a maioria desses 

jornais são comercializados em bancas alocadas em regiões centrais das cidades, onde há 

intenso fluxo de pedestres durante o período diurno, além de terminais do transporte coletivo 

e pontos comerciais bairristas, por preços bem acessíveis que variam de R$ 0,25 e R$ 1,50.  

A produção majoritária em formato tabloide também não é por acaso, pois dessa 

forma, a leitura dos jornais pode ser efetuada de forma rápida e objetiva. A linguagem 

também colabora neste quesito, pois é estruturada de forma compacta e direta, e 

frequentemente, adquire um tom emotivo, com vistas à informar e impactar o leitor em 

poucos minutos.  

Outro fator de suma importância para entender a caracterização dos jornais populares 

está no investimento que esses periódicos fazem em ações promocionais, sobretudo, naquelas 

que colaboram com a fidelização dos públicos. Seguindo esta lógica, muitos veículos 

publicam uma cartela em data previamente notificada aos leitores. Esta deve ser recortada e 

preenchida com os selos que são disponibilizados de forma diária nas capas dos jornais. 

Posteriormente, a cartela cheia pode ser trocada por um brinde, que na maioria das vezes, 

constitui-se por um utensílio doméstico (talheres, louças e materiais de limpeza). Além disso, 

as capas dos jornais populares são muito significativas e merecem uma explicação a parte, já 

que de modo geral, apresentam manchetes fortes com uso de gírias, trocadilhos e jargões.  

 

Teoria das Representações Sociais    

Segundo Moscovici (1978), a Psicologia Social, campo que abriga a Teoria das 

Representações Sociais elaborada por este autor, deve preocupar-se centralmente em estudar 

tudo aquilo que se refere à ideologia e à comunicação do ponto de vista da sua estrutura e 

função. Destarte, a comunicação configura-se como um problema a ser pesquisado, 

considerando a concepção de ser humano historicamente construído e que vê a sociedade 

como um produto histórico-dialético. O ponto primordial desta questão não é o que é 

comunicado, mas sim a maneira com que se comunica e o significado que esta comunicação 

adquire para o ser humano, tendo em vista que as informações veiculadas pela mídia podem 

ocasionar mudanças de crenças, valores e ações no meio social. Moscovici (1978) afirma que: 

 

[...] se uma representação social é uma “preparação para a ação”, ela não é 
somente na medida em que guia o comportamento, mas sobretudo na medida 
em que remodela e reconstitui os elementos do meio ambiente em que o 
comportamento deve ter lugar. Ela consegue incutir um sentido ao 
comportamento, integrá-lo numa rede de relações em que está vinculado ao 
seu objeto, fornecendo ao mesmo tempo as noções, as teorias e os fundos de 
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observação que tornam essas relações estáveis e eficazes. (MOSCOVICI, 
1978, p. 49).  

 

Para Jodelet (2001) as representações sociais são uma “forma de conhecimento, 

socialmente elaborada e partilhada, com um objetivo prático, e que contribui para a 

construção de uma realidade comum a um conjunto social” (2001, p. 22). No entendimento de 

Guareschi (1998), para assim serem consideradas, as representações sociais precisam passar 

pela sociedade e existirem dentro de um grau de generalização, pois configuram-se como 

realidades sociais e culturais, e não apenas produções simbólicas de alguns indivíduos, tendo 

em vista que expressam a identidade e as condições sociais dos sujeitos que as reproduzem e 

as transformam.  

Um dos aspectos defendidos por Moscovici (1978) é a existência de um conhecimento 

pautado pelo senso comum, que permite explicar determinadas práticas. Este, por sua vez, é 

visto por ele como um conhecimento verdadeiro, e não como uma disfunção do 

conhecimento. Isto posto, a grande questão é que esse conhecimento de senso comum, por ser 

um conhecimento circunscrito, se diferencia do conhecimento científico, que busca a 

generalização e a operacionalização. Destarte, a teoria das Representações Sociais configura-

se como uma proposta científica de leitura do conhecimento de senso comum e, portanto, 

preocupa-se centralmente com o conteúdo das representações. 

Conforme Moscovici (1978), a construção de representações estão alocadas em dois 

tipos de processos, quais sejam, a objetivação e ancoragem. Vala e Monteiro (2006) elucidam 

sobre a natureza de ambos, ao afirmarem que a objetivação corresponde à forma como se 

organizam os elementos constituintes das representações, como também a forma como essas 

representações convertem-se em realidade. Já a ancoragem é compreendida como uma rede de 

significados em torno dos objetos, neste caso, relacionados à valores e práticas sociais.    

 

A representação da mulher  

 De acordo com Saffioti (1987) a identidade social da mulher, assim como a identidade 

social do homem, é construída através da atribuição e assimilação de papéis distintos, que a 

sociedade espera ver cumpridos pelas diferentes categorias de sexo. À vista disso, não é difícil 

perceber que homens e mulheres não ocupam espaços iguais na sociedade brasileira. Há uma 

delimitação bem clara sobre quais papéis devem ser desempenhados por mulheres e quais 

estão reservados aos homens.  
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 Um exemplo clássico dessa diferenciação reside no fato de que a realização de 

serviços domésticos, bem como o cuidado e a socialização dos filhos sempre foram 

atribuições tradicionalmente destinadas à mulher, ainda que esta tenha uma função 

remunerada fora do lar, e obviamente, tenha que lidar com uma rotina de trabalho tão idêntica 

ou ainda mais atribulada do que muitos homens. Resta evidente a exigência por parte da 

sociedade, de que a mulher opere unicamente, ou duplamente, no espaço privado do lar. A 

mesma exigência nem sempre é feita aos homens. Em muitos casos, estes se sobressaem neste 

quesito, e podem gozar de descanso após o dia de trabalho enquanto as mulheres enfrentam a 

dupla ou tripla jornada.  

 Saffioti (1987) explica que a sociedade investe de maneira insistente na naturalização 

desse processo, e que no momento atual, dada a ação prolongada do ser humano sobre a 

natureza, quase tudo que cerca as populações carrega o carimbo sociocultural. Entretanto, a 

autora alerta para o procedimento inverso, onde é preciso aprender a reconhecer a 

naturalização de processos socioculturais. Desta forma, quando se preconiza que o espaço da 

mulher é o espaço privado, logo, afirma-se também que o espaço do homem é o espaço 

público, garantindo-lhe condições privilegiadas de vivência no meio social.  

  

Tais papéis passam a se inscrever na "natureza feminina". Desta forma, a 
ideologia cumpre uma de suas mais importantes finalidades, ou seja, a de 
mascarar a realidade. Como falar em uma "natureza feminina" ou em uma 
"natureza masculina" se a sociedade condiciona inclusive o metabolismo das 
pessoas? Diferentemente dos outros animais, os seres humanos fazem 
história. Além disso, as gerações mais velhas transmitem esta história às 
gerações mais jovens, que partem de um acervo acumulado de 
conhecimentos. (SAFFIOTI, 1987, p. 11) 

 

Uma das formas de naturalização dessas imposições pode ser encontrada nas inúmeras 

narrativas construídas sobre a ocupação dos papéis sociais. Vários discursos desde a 

antiguidade vêm construindo a desigualdade de gênero, legitimando as diferenças entre 

homens e mulheres e manifestando-se através das relações de poder que ditam as regras do 

meio social. Além disso, esses discursos integram-se às práticas sociais que passaram a 

determinar como deve ser a vida das mulheres. Com efeito, “a história do corpo feminino é 

contada pelo olhar masculino, estabelecendo, através dos discursos, uma ‘natureza feminina’, 

voltada unicamente para a maternidade e a reprodução”, de acordo com Tedeschi (2012, p. 

15).  

 Entendendo que muitas instituições e doutrinas entoam assuntos relevantes ao debate 

social, mas que não há quem possua maior abrangência, alcance e poder do que a mídia, 
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sobretudo, por esta ser a responsável por grande parte da construção e circulação de 

representações sociais e conceitos do senso comum que influenciam o meio social, cabe ao 

jornalismo, e particularmente a vertente jornalística que norteia este trabalho - o jornalismo 

popular - fundamentar sua atuação por práticas que possibilitem e englobem múltiplas vozes e 

subjetividades, colaborando dessa forma para o avanço das questões sociais e ainda, 

contribuindo para a igualdade de gênero, esforçando-se para eliminar qualquer conteúdo que 

possa desvalorizar ou inferiorizar as mulheres. Sobre isso, Amaral (2014, p. 109) aduz que “é 

salutar pensar no jornalismo no plural, para públicos diferenciados, sem, por isso, abrir mão 

dos princípios éticos, ou seja, é possível fazer jornalismo popular sem apelar, sem submeter-

se simplesmente à ideia de vender jornal”.  

  

Metodologia 

A metodologia deste trabalho foi composta por pesquisa bibliográfica e pesquisa 

qualitativa firmada em uma Análise de Discurso Crítica (ADC). O caráter social justifica a 

pertinência do artigo, já que este “visa melhorar a compreensão de ordem, de grupos, de 

instituições sociais e éticas”, considerando as elucidações de Marconi e Lakatos (1986, p. 20).  

A pesquisa bibliográfica se fundamenta nas contribuições de Flick (2009, p. 62) que a 

estrutura em quatro eixos: "A literatura teórica sobre o tema a ser estudado; leitura de 

pesquisas empíricas realizadas anteriormente sobre o tema, ou similares; literatura sobre 

metodologia da pesquisa; literatura teórica e empírica para a contextualização, comparação e 

generalização das descobertas".  

 A opção pelo método qualitativo sustenta-se a partir dos estudos de Tuzzo e Braga 

(2016), que compreendem a abordagem qualitativa como aquela capaz de enfatizar a 

qualidade e a profundidade de dados e descobertas a partir de fenômenos, tendo em vista que 

o foco permanece na interpretação, valorizando o processo e o seu significado. Desta forma, o 

desenvolvimento da pesquisa qualitativa é analítico, explicativo, regido pelos dados que 

culminarão em conclusões e reflexões, baseados na complexidade da sociedade onde a 

pesquisa foi efetivada. Complementando esta definição, Minayo (2002, p. 48) elucida que as 

pesquisas qualitativas são "aquelas capazes de incorporar a questão do significado e da 

intencionalidade como inerentes aos atos, às relações, e às estruturas sociais, sendo essas 

últimas tomadas tanto no seu advento quanto na sua transformação, como construções 

humanas significativas".  

Já a pesquisa empírica se apoia nas ponderações de Marques de Melo (2011, p. 20 e 

21), para quem este tipo de estudo é aquele "resultante dos processos de observação da 
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realidade, ensejando conhecimento capaz de ser aplicado à práxis", e vai além asseverando 

que "como produtos de coletas de dados factuais, documentados e sistematizados, as fontes 

empíricas se convertem em instrumentos fundamentais para análise de tendências e 

formulação de previsões".  

A Análise de Discurso Crítica (ADC) é utilizada neste trabalho por conta de seu 

caráter emancipatório. Através da investigação das relações entre discurso e prática social, 

delimitada a partir dos estudos de Fairclough (2016), busca-se desnaturalizar crenças que 

sustentam estruturas de dominação e exclusão. O autor também entende que o discurso 

contribui, em primeiro lugar, para a construção do que é referido como ‘identidades sociais’ e 

‘posições de sujeito’ e os tipos de ‘eu’. Além disso, o discurso também colabora para 

construir as relações sociais entre as pessoas, e em terceiro e último lugar, o coopera para a 

construção de sistemas de conhecimento e crença. Sobre a utilização da ADC em estudo de 

gênero, Dijk (2015) pondera que:  

 
O gênero constitui um vasto campo de investigação crítica do discurso e da 
linguagem que não havia sido até o momento abordado dentro da perspectiva 
da ADC. De muitas maneiras, o trabalho feminista tornou-se paradigmático 
para muitas análises do discurso, especialmente porque a maioria desses 
trabalhos lida explicitamente com a desigualdade social e a dominação. 
(DIJK, 2015, p. 124) 

 

A metodologia se completa nas ideias de multi coletas e multi olhares na pesquisa 

qualitativa na identificação de um metafenômeno que constitui o tripé sujeito, objeto e 

fenômeno, defendido por Tuzzo e Braga (2016), podendo ser compreendido como um 

experiência além da consciência. Conforme Gil (2005) o metafenômeno também refere-se a 

um lugar de vivência, de acontecimentos e fatos que incorporados à realidade do mundo 

social suporta, comporta e possibilita o funcionamento psicossocial dos sujeitos. É o 

metafenômeno que incorpora e oferece à pesquisa todos estes elementos, possibilitando ao 

pesquisador identificar as demais categorias do vértice sujeito, objeto, fenômeno. 

  Neste artigo, a representação social dos gêneros compõe o objeto, os sujeitos são os 

homens e mulheres e o fenômeno é a mutação identitária, possibilitando uma investigação 

pelo objeto, pelo sujeito e pelo fenômeno. 

 

As representações masculinas e femininas na primeira página 

 Fundado em 2007 pelo Grupo Jaime Câmara (GJC), afiliado da Rede Globo em Goiás, 

o Jornal Daqui ocupa o 1º lugar no ranking de jornais mais vendidos no Estado e o está em 5º 
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lugar no ranking nacional de maiores jornais com circulação paga, segundo dados da 

Associação Nacional de Jornais (ANJ). 14  

É necessário ressaltar que o GJC, considerado o maior da Região Centro-Oeste do 

Brasil, já comercializava outro jornal impresso em Goiás: o Jornal O Popular, lançado em 3 

de abril de 1938, quatro anos depois da própria fundação de Goiânia, capital do Estado. 

Apesar de conter a palavra ‘popular’ em sua nomenclatura, este veículo sempre esteve voltado 

às classes A e B e configura-se como um jornal convencional, diferentemente do Jornal 

Daqui, única publicação realmente alicerçada na vertente do jornalismo popular goiana, 

projetada para dialogar com as classes “C”, “D” e “E”.    

Como a maioria dos jornais populares, o Jornal Daqui é produzido em formato 

tabloide e aposta na estratégia de unir informação, preços acessíveis (é comercializado por 

apenas R$ 1,00), linguagem objetiva e compacta, além da distribuição de brindes, que na 

maior parte das vezes são caracterizados por utensílios domésticos.  

O corpus de pesquisa foi definido a partir do conteúdo noticioso veiculado nas capas 

da edições veiculadas pelo Jornal Daqui, no período compreendido entre os dias 20 a 26 de 

fevereiro de 2017; e também pela entrevista em profundidade com o editor do veículo, 

Luciano Martins. As edições do jornal foram escolhidas de forma aleatória por conveniência, 

a fim de propiciar uma análise mais fidedigna de quais são as representações dos gêneros 

masculino e feminino construídas através do discurso jornalístico divulgado cotidianamente 

no referido jornal.  

Vale ressaltar que em todas as edições analisadas há o quadro “Garota da Capa”, 

construído a partir da junção de textos e fotos de mulheres trajadas com roupas íntimas, 

deixando à mostra seus corpos em poses com forte apelo erótico. Discorre-se a seguir sobre o 

conteúdo noticioso extraído das capas do jornal que apresentam maior relevância para a 

pesquisa dentro do período analisado.  

Em uma das edições analisadas, a matéria mais chamativa do jornal, estampada no 

quadro “Garota da Capa” versa sobre  a preparação da ex-bailarina da banda Aviões do Forró, 

Jeane Gomes, para o desfile de carnaval pela “Rosas de Ouro”, escola de samba que foi 

fundada em 1971, na Brasilândia, na Zona Norte de São Paulo. Intitulada “Corpão graças à 

dança”, a referida notícia não possui nenhuma relação de proximidade com o Estado de 

Goiás, tendo em vista que uma das caracateríscias marcantes do jornalismo popular é a 

priorização de temas regionalistas que tenham conexão com o cotidiano comum do público-

                                                
14 Disponível em: <http://www.anj.org.br/maiores-jornais-do-brasil>. Não há pesquisa mais recente no site da 
entidade até o fechamento deste artigo.   
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alvo. A foto que ilustra a matéria mostra a respectiva mulher com trajes de banho que deixam 

a mostra sua barriga, glúteos e coxas.  

Outras matéria emblemática compõe a capa do jornal nesta mesma publicação: “Bruxa 

à solta: quatro carros capotam em Goiânia só no domingo”, na qual o veículo vale-se do 

substantivo feminino “bruxa” para explicar a sucessão de acidentes que aconteceram em 

Goiânia no final de semana anterior à publicação. Os homens são retratados em situações 

diferentes das mulheres na mesma edição. Nas matérias “Dragão dá o troco: Atlético devolve 

o placar da derrota do 1º turno para o Vila Nova e vence por 1 a 0”; “Goiás joga hoje para 

manter a liderança” e “Vilanovense Moisés disputa lance com Luiz Fernando, do Atlético”, 

estes são situados como jogadores valentes, determinados e que estão sempre em busca da 

vitória, inclusive, com fotos que evidenciam essas circunstâncias.  

Em outra edição da semana analisada, novamente o quadro “Garota da Capa” 

apresenta uma mulher que se prepara para o desfile de carnaval. Desta vez a personagem é 

Iara Ferreira, presente na matéria intitulada “Iara está com tudo em cima para a folia”. Em 

contrapartida, as outras matérias da página novamente mostram os personagens masculinos 

em partidas de futebol ou em manchetes que enaltecem ações do prefeito de Goiânia: “Patrick 

tenta parar ataque do Aparecidense” e “Obra do BRT: Prefeito pretende mudar trajeto para 

preservar área central”, evidenciam mais uma vez que as mulheres, restritas ao espaço 

doméstico, só podem ocupar o espaço público midiatizado ao mostrarem seus corpos, 

enquanto os homens, naturalmente possuem a permissão para operar neste local, retratados 

sempre como heróis e profissionais bem sucedidos.  

Em mais uma edição, o título “Marília supera a timidez para brilhar” chama atenção 

para a matéria do quadro “Garota da Capa”, que mostra a modelo trajada somente com a parte 

inferior da roupa íntima. As mãos cobrem os seios de forma parcial, enquanto os glúteos e as 

costas permanecem totalmente à mostra. Além disso, outras manchetes evidenciam o 

envolvimento das mulheres em situações de violência, tragédia e falta de sucesso, em 

discussões rasas e nada construtivas. Em contrapartida, a matéria “Honestidade Premiada: 

Jovem que devolveu celular achado bomba na internet e ganha opções de emprego” enaltece o 

comportamento honesto de um homem, comportamento este que deveria ser regra, e não 

exceção merecedora de destaque na capa do jornal.  

 

Concepções institucionais do Jornal Daqui  

Visando investigar as representações sociais de gênero neste veículo, este trabalho 

buscou conhecer as definições institucionais do referido jornal. Para isso, foi realizada uma 
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entrevista em profundidade com o editor Luciano Martins, na sede do GJC, localizada em 

Goiânia (GO). Reiteramos que as frases atribuídas ao editor foi transcrita de forma literal. 

 Quando questionado sobre os critérios de noticiabilidade do Jornal Daqui, o editor 

afirmou que o veículo seleciona os fatos que são de interesse do público leitor. Ele também 

acrescentou que antes do lançamento do periódico, o GJC efetuou uma pesquisa com 

potenciais leitores para descobrir o que esperavam de um jornal impresso. A partir dos 

resultados obtidos, desenvolveram o jornal alicerçado no tripé editorial serviços-celebridades-

polícia.  

 Sobre a realização de um mapeamento/estudo de público, sobretudo nos aspectos de 

gênero e faixa etária, o editor afirmou que a equipe do Jornal Daqui periodicamente efetua 

pesquisas para avaliar estes aspectos e que atualmente, a proporção de leitores é equilibrada, 

sendo composta de 50% de leitores homens e 50% mulheres. Quanto à faixa etária, o editor 

afirmou que corresponde a 25, 30 anos, sem limite de idade, para ambos os gêneros.  

O editor afirmou que a linguagem do Jornal Daqui é construída de forma estratégica 

para ser bastante abrangente. Para isso, investem em textos curtos, com vocabulários simples 

e expressões populares. Na visão do editor, esse tipo de narrativa colabora para que pessoas 

em diferentes níveis de escolaridade possam ler e compreender o conteúdo noticioso.  

 Sobre a rotina produtiva, o editor afirmou que em face do baixo custo de 

comercialização do veículo, a redação do Jornal Daqui foi alocada no mesmo local da 

redação do Jornal O Popular. No entanto, o compartilhamento entre os veículos não se 

restringe ao espaço físico. Martins explicou que a maior parte do conteúdo publicado no 

Jornal Daqui trata-se de um resumo ou readequação do conteúdo publicado pelo Jornal O 

Popular.  

Em relação ao quadro de profissionais que atuam na produção jornalística do Jornal 

Daqui, o editor elucidou que a equipe conta ao todo com seis profissionais, sendo 3 homens e 

3 mulheres. Os profissionais do gênero masculino são representados pelo próprio 

entrevistado, um subeditor e um repórter; e do gênero feminino, três repórteres. Martins 

também afirmou que atualmente, o Jornal Daqui e o Jornal O Popular dividem a mesma 

equipe de diagramação, mas que em períodos mais remotos, o primeiro contava com uma 

equipe exclusiva que era composta por um homem e uma mulher. Porém, ele enfatizou que 

esse número não é nada proposital, o único critério para contratação é que o profissional seja 

jornalista.  

 Quando questionado sobre como a mulher é representada no veículo, o editor afirmou 

que o jornal busca dar um tratamento igualitário para todos os gêneros, sem fazer qualquer 
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diferenciação entre homens e mulheres. E acrescentou: “O que é notícia, a gente procura 

focar. Nosso primeiro critério é saber o que é notícia”.  

 O editor afirmou que as mulheres não são representadas de forma vulgar no Jornal 

Daqui e acrescentou: “às vezes possa se ter uma falsa impressão de que acontece isso porque 

a gente coloca diariamente a “Garota da Capa15”, mas ali o principal critério para a gente 

colocá-la ali, a primeira coisa, é que tem que ser famosas. Por que isso? Porque as pessoas 

que saem ali, aquilo ali é o trabalho delas, então nós não estamos pegando, por exemplo, uma 

pessoa que trabalha numa outra área, e estamos usando o corpo dela, para por ali, para vender 

jornal, não!”. Além disso, o editor reiterou que a “Garota da Capa”, atende o “interesse de 

outras mulheres em ver aquelas mulheres, principalmente na questão ‘ah, o que ela está 

fazendo para ter uma vida saudável melhor’ ‘o que ela está fazendo para ter um visual 

melhor’, ‘o que tem de dica nisto tudo, sabe?’”. 

 Quando questionado se o Jornal Daqui colaborava com a igualdade de gênero, o editor 

assentiu e disse que o veículo se esforça em não fazer separações ou distinções entre homens 

e mulheres. No entanto, ele acrescentou que: “tem coisas que os homens gostam mais, tem 

coisas que mulheres gostam mais (...) Então assim, a gente faz um jornal com muitas coisas, 

que por exemplo, teoricamente se a gente for separar assim por sexo, que homem não 

gostaria, que mulher não gostaria. (...) A gente procura atender todos esses públicos, e muita 

coisa no jornal que é muito específico assim, a grosso modo, para mulher, e a gente procura 

estar sempre enfatizando isso.  

 Sobre a escolha do que será divulgado na capa, o editor afirmou que: “o noticiário da 

capa é o que é feito de mais importante no jornal no dia, é o que a gente procura priorizar na 

capa, ai mais uma vez, o único critério é o que é notícia, o que é que vai chamar a atenção do 

leitor, então não tem outro critério a não ser esse, se a gente acha que aquela notícia é 

importante, que vai despertar a atenção do leitor, vai servir para ele de alguma forma, a gente 

chama na capa. Nós não recebemos solicitações de participações na capa, eles ligam e falam 

“ô pessoal, eu queria ver isso” mas não na capa. Ás vezes é muito raro, as pessoas ligam e 

falam, “ah, vocês deram uma notícia, sei lá, construíram, estavam com um problema na praça 

tal, agora solucionaram e eu quero ver uma chamada na capa disso”, como uma forma de 

pressão, mas não é uma demanda legítima, as pessoas ligam sugerindo muita pauta, muita 

matéria, mas sem essa preocupação de “ah, vocês podiam pôr na capa”, não! Estando no 

jornal é suficiente”.  

                                                
15 Em todas as suas edições, o Jornal Daqui publica a foto de uma mulher em poses e trajes sensualizados em sua 
capa. O veículo denomina este quadro como “Garota da Capa”. 
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 Em relação ao quadro Garota da Capa, o editor afirma que tal publicação foi pensada 

para valorizar as mulheres, e não vulgariza-las. “A gente não coloca qualquer mulher, tem que 

ser uma pessoa famosa, porque a famosa, a gente entende que ela trabalha nessa área de 

mostrar o corpo, de interpretar com o corpo, e ela, eu vou dizer assim, que ela, como é que eu 

diria? O corpo faz parte do trabalho dela... Ela não se sentiria ofendida de ter o seu corpo 

divulgado no jornal, é isso que a gente tem que deixar claro também, porque o objetivo é 

aquela foto ali, por mais que as pessoas achem que ela não tem uma importância, ou que seja 

só uma mera atração, não! Sempre tem uma notícia por trás, tem sempre uma chamadinha, e 

lá dentro mais alguma coisa, e sempre com esse fim de tentar com aquela informação, ajudar 

as pessoas, naquilo que eu já disse, na questão, mesmo da questão da vida saudável, do visual, 

de exemplos. (...) Então, eu acho que por essa razão, eu não considero que a gente esteja 

usando aquilo de forma inadequada, acho que é isso!” 

 

Considerações  

 O jornalismo é um substantivo masculino, literal e figuradamente. E não faz questão 

de não o ser. As representações sociais produzidas e veiculadas através do discurso do Jornal 

Daqui reiteram os privilégios oferecidos aos homens em uma sociedade machista. Nas 

edições analisadas nesta pesquisa, as mulheres são majoritariamente representadas 

socialmente como “musas” e donas dos “corpos sarados”. E, essa conclusão, refere-se apenas 

às que ainda são representadas. As mulheres comuns do cotidiano social que não expõem seus 

corpos da mesma forma, só são representadas se estiverem envolvidas em episódios de 

violência, incompetência ou tragédia. Enquanto isso, nas mesmas páginas, os homens são 

representados como atletas corajosos, valentes e determinados, políticos que desenvolvem 

ações bem sucedidas, verdadeiros heróis, analisados por suas capacidades intelectuais, morais 

e profissionais, e não pelo porte físico, como acontece com as mulheres.  

Conclui-se que o veículo não colabora com a igualdade de gênero, como reitera o 

editor, mas que sobretudo, legitima a desigualdade, contribuindo com a manutenção do status 

quo, alocando o feminino em posições objetivadas, discriminatórias e vulgarizantes, que não 

contemplam as subjetividades das mulheres. Desta forma, naturaliza padrões machistas em 

que a mulher se torna um produto, uma isca para atrair audiência para o consumo de jornal. 

Neste contexto, a figura feminina é posicionada com quase o mesmo objetivo dos brindes 

oferecidos pelo veículo. Os leitores compram o jornal e de quebra ganham um utensílio 

doméstico e uma foto de mulher seminua, por um preço absolutamente acessível. Com o 

Jornal Daqui, os leitores podem levar para casa uma publicação que traz um conteúdo 
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comparável a publicações especializadas em atender o público que se interessa por periódicos 

eróticos, como a conhecida Revista Playboy16.  

 Verifica-se também a presença do machismo disfarçado de informação, que pode ser, 

explicado, por exemplo, pela própria representatividade feminina no quadro de profissionais 

do Jornal Daqui. Apesar do editor dizer que não faz diferenciações de gênero para 

contratação, vê se que no entanto, que este quesito parece ser importante na hora da divisão 

do trabalho, já que dois dos três homens que compõe a equipe ocupam posições de chefia, 

enquanto todas as mulheres são apenas repórteres.  

 O produto final é um jornalismo que julga a mulher, dissemina ideais machistas e 

contribui com a sua perpetuação. Diante da falta de conteúdo noticioso que verse sobre 

temáticas relevantes à igualdade de gênero no Jornal Daqui, e de um discurso jornalístico que 

tão somente reforça os padrões desiguais já existentes, o veículo mais se assemelha a um 

manual que ensina velhas formas de tratamento machista e excludente. Embora o próprio 

editor afirme que o veículo se preocupa com as questões sociais que permeiam a luta 

feminista por igualdade, vê-se que o veículo permanece atrelado à conceitos retrógrados sobre 

a temática. Não há uma real ruptura com os velhos estereótipos e preconceitos, de ordem 

histórica e naturalizada. Logo, o jornalismo popular veiculado em Goiás não passa de um 

reflexo da sociedade machista, não somente goiana, mas sobretudo, brasileira. Para que haja 

avanço neste quesito, a sociedade necessita de um jornalismo que adote substantivos 

masculinos e femininos, com o mesmo tom de respeito, ética e igualdade. 
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Resumo 
Este trabalho tem o objetivo de verificar a existência da Comunicação Pública nos sites de três 
instituições de ensino públicas federais que ofertam cursos superiores no estado de Goiás: Instituto 
Federal Goiano (IFgoiano), Instituto Federal de Goiás (IFG) e Universidade Federal de Goiás (UFG). 
O primeiro passo metodológico do artigo foi a realização de uma pesquisa bibliográfica sobre a 
construção do conceito de Comunicação Pública no Brasil para a delimitação da Comunicação Pública 
pesquisada nos sites destas instituições. Na fundamentação teórica da pesquisa abordou-se também a 
relação entre a educação pública e a conquista dos direitos do cidadão Para a análise dos sites 
institucionais optou-se pelo método da análise de conteúdo. Para a elaboração das categorias de 
análise utilizou-se as informações obrigatórias que devem constar nos sites de órgãos e entidades 
públicas de acordo a Lei no12.527, de 18 de novembro de 2011 – Lei de acesso a informações (LAI). 
Além dos requisitos obrigatórios da LAI, recorreu-se também aos quatro eixos centrais da 
Comunicação Pública estabelecidos por Jorge Duarte (2007) para o estudo dos sites institucionais: 
transparência, acesso, interação e ouvidoria social. Como resultados parciais de pesquisa 
compreendeu-se que os sites institucionais do IFgoiano, do IFG e da UFG não cumprem integralmente 
os requisitos da LAI e não priorizam a prática de uma Comunicação Pública, pois os eixos centrais da 
C.P. estabelecidos na doutrina foram parcialmente encontrados nos sites analisados. 
 
Palavras-chave: Comunicação Pública; Ensino Público; Cidadania; LAI. 
 

 

1 A Comunicação Pública no Brasil 

Como a Comunicação Pública é um conceito complexo de múltiplas abordagens 

teóricas, em trabalhos e pesquisas com essa temática, o primeiro passo metodológico é a 

delimitação da Comunicação Pública (C.P.) estudada. Para definir este escopo é preciso 

compreender o histórico e a abrangência do termo no Brasil.  

A expressão Comunicação Pública consagrou-se em nosso país com a implantação da 

radiodifusão na década de 1920, devido ao fato das emissoras de rádio e televisão brasileiras 

serem objetos de concessão pública. De acordo com o Glossário de Comunicação Pública de 

                                                
1 Mestranda do Curso de Comunicação da Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de 
Goiás - FIC/UFG, na linha de pesquisa Mídia e Cidadania, e-mail: stephaniesilvajornalista@gmail.com. 
2 Pós-Doutor pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - ECO/UFRJ, doutor em Ciências da Comunicação 
pela Universidade de São Paulo – USP. Professor do Programa de Mestrado em Comunicação na linha de 
pesquisa em Mídia e Cidadania da Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás - 
FIC/UFG, e-mail: tiagomainieri@gmail.com 
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Duarte e Veras, “o termo comunicação pública era utilizado no Brasil, em meados da década 

de 80, como sinônimo de comunicação estatal” (DUARTE; VERAS, 2006, p. 11), ou seja, 

inicialmente C.P. era usada apenas para diferenciar a comunicação própria do Estado da 

comunicação privada. 

Para Brandão (2009, p. 29), os caminhos da formação do conceito de C.P. no Brasil 

tiveram como paradigma a construção da cidadania. Koçouski (2013), defende que dois 

fatores foram cruciais para despertar a discussão sobre o conceito de Comunicação Pública 

nos meios acadêmicos: “a redemocratização do país, em 1985, e a Constituição Federal de 

1988, que garantiu legalmente a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão e a 

divulgação e transparência dos atos de governo” (KOÇOUSKI, 2013, p. 48).  

As primeiras produções acadêmicas brasileiras sobre o tema seguiram a tendência 

conceitual de Pierre Zémor. Zémor é um reconhecido autor francês que baseado na 

experiência que obteve na administração pública escreveu a obra La communication publique 

(1995) que tornou-se a principal referência nos estudos de Comunicação Pública no Brasil. 

Brandão (2016) afirma que, apesar de terem se identificado com o conceito de Zémor, alguns 

comunicadores brasileiros ampliaram a abrangência do conceito para incluir também “a 

nascente sociedade civil” (BRANDÃO, 2016, p. 117).  

 

Os anos 90 representaram o surgimento de um Estado novo no Brasil, uma 
nova visão política de Estado e da participação da sociedade civil. Novos 
atores surgiram no cenário político-social e a comunicação se fortaleceu. A 
transformação da expressão “comunicação pública” em um conceito com 
novo significado (ainda que em construção) é resultado dessas mudanças 
sofridas tanto pelo Estado, quanto pela sociedade civil. Por se tratar de 
estudos recentes, não há consenso sobre o assunto e diferentes abordagens 
podem ser feitas, dentre as quais se destacam cinco possibilidades que se 
caracterizam pelas seguintes condições: praticada na esfera pública; 
realizada pelo Terceiro Setor; realizada por meio da radiodifusão pública; 
praticada pelo setor público e realizada pelo próprio Governo (DUARTE; 
VERAS, 2006, p. 11).  
 

Para Brandão (2009, p. 10), o conceito de Comunicação Pública começou a substituir 

outras denominações tradicionais como comunicação governamental, comunicação política e 

publicidade governamental, não por “uma questão de modismo”, porém, para legitimar um 

processo comunicativo compatível com a nova realidade política do país, para identificar a 

comunicação como uma prática democrática. Por isso, no primeiro momento de discussão do 

conceito, os autores se preocuparam mais em delimitar e definir o que não era Comunicação 

Pública para enfatizar que C.P. não era uma evolução da comunicação governamental, que 
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estes conceitos estavam desvinculados e que Comunicação Pública “diz respeito ao Estado e 

não ao Governo” (BRANDÃO, 2009, p. 15). 

Por se tratar de um conceito com reflexões diversas sobre a prática, Kunsch (2013) 

definiu quatro concepções da comunicação pública: comunicação estatal; comunicação da 

sociedade civil organizada que atua na esfera pública em defesa da coletividade; comunicação 

institucional dos órgãos públicos para promoção de imagem, dos serviços e das realizações do 

governo; e comunicação política, com foco nos partidos políticos e nas eleições.  

Duarte (2011) delimitou algumas diferenças entre estas denominações, para ele 

comunicação governamental é aquela que trata dos fluxos de informação e padrões de 

relacionamento que envolvem o poder executivo e a sociedade; comunicação política a que 

diz respeito ao discurso e à ação na conquista da opinião pública em relação a ideias ou 

atividades que tenham relação com o poder; e a comunicação pública é a que se refere à 

interação e ao fluxo de informação vinculados a temas de interesse coletivo. 

Monteiro (2009) defende que a Comunicação Pública pode ter características de outras 

modalidades da comunicação – institucional, governamental, política – mas que possui como 

singularidade a prática “marcada tanto pelo interesse coletivo quanto pelas tentativas de 

institucionalização de um diálogo mais efetivo entre emissores e receptores” (MONTEIRO, 

2009, p. 41). Duarte corrobora com esse entendimento, para o autor Comunicação Pública 

“não especifica um conjunto de conhecimentos, áreas, profissões ou estruturas, estando mais 

próxima de se caracterizar como um etos, uma postura de perceber e utilizar a comunicação 

como instrumento de interesse coletivo para fortalecimento da cidadania” (DUARTE, 2009, 

p. 61).  

Para Koçouski (2013), a perspectiva ética do interesse público é uma característica 

intrínseca sem a qual a Comunicação Pública deixa de existir enquanto conceito. Bueno 

(2009) problematiza a abrangência dos conceitos de interesse público e interesse coletivo e 

defende que a comunicação de interesse público é aquela que “busca abranger as ações e 

atividades que têm como endereço a sociedade, independentemente de sua origem (pública ou 

privada)” (BUENO, 2009, p. 136). Para Bucci (2015), a amplitude que se tem dado ao 

conceito de C.P. no Brasil tem dado brechas para o uso distorcido das práticas da 

Comunicação Pública. 

 
Desde logo, podemos nos considerar avisados de que tudo pode ser chamado 
de comunicação pública, desde que: (a) o conteúdo ou o meio empregado 
contenham algo relacionado ao que é público (ou mesmo ao próprio 
público); (b) os conteúdos ou os meios se reportem de algum modo à esfera 
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estatal, à esfera politica, ao ambiente organizacional ou midiático; e, por fim, 
(c) essa comunicação dê visibilidade a ações que pretendem promover 
inclusão ou participação. (BUCCI, 2015, p. 32) 

 

Assim, Bucci (2015) defende que os estudos sobre a construção do conceito de C.P. 

devem analisar o que tem sido feito na prática: “Buscar um conceito de comunicação pública 

é, por excelência, criticar abertamente a sua condição atual e, a partir daí formular um marco 

que conterá também elementos prescritivos (o “dever ser”), inevitavelmente” (BUCCI, 2015, 

p. 42). E este é o objetivo desta pesquisa, mais do que compreender a construção do conceito 

de Comunicação Pública na doutrina, estudar as práticas comunicacionais de órgãos públicos 

para verificar o entendimento destes órgãos sobre os princípios da Comunicação Pública.  

Para Duarte (2009, p. 59), a atuação em Comunicação Pública exige cinco atitudes na 

prática profissional: (a) compromisso em privilegiar o interesse público em relação ao 

interesse individual ou corporativo; (b) centralizar o processo no cidadão; (c) tratar 

comunicação como um processo mais amplo do que informação; (d) adaptação dos 

instrumentos às necessidades, possibilidades e interesses dos públicos; (e) assumir a 

complexidade da comunicação, tratando-a como um todo uno.  

Apesar de poder ser utilizada pelo terceiro setor e pelas organizações privadas, 

Koçouski (2013) compreende que é obrigatório somente ao Estado atuar integralmente 

segundo os princípios da Comunicação Pública, “o Estado é crucialmente diferente em 

relação aos demais atores, uma vez que suas atividades têm obrigação legal de serem pautadas 

pela supremacia do interesse público” (KOÇOUSKI, 2013, p. 53). Por isso, o campo de 

análise desta pesquisa restringiu-se aos sites institucionais das três instituições de ensino 

públicas que ofertam cursos superiores no estado de Goiás.  

Baseado nos estudos de autores brasileiros e italianos sobre C.P., Koçouski (2013) 

definiu o que ela defende como o conceito de Comunicação Pública, conceito este que 

aproxima-se do aplicado nesta pesquisa:  

 

Comunicação Pública é uma estratégia ou ação comunicativa que acontece 
quando o olhar é direcionado ao interesse público, a partir da 
responsabilidade que o agente tem (ou assume) de reconhecer e atender o 
direito dos cidadãos à informação e participação em assuntos relevantes à 
condição humana ou vida em sociedade. Ela tem como objetivos promover a 
cidadania e mobilizar o debate de questões afetas à coletividade, buscando 
alcançar, em estágios mais avançados, negociações e consensos. 
(KOÇOUSKI, 2013, p. 54) 
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 O entendimento do conceito de Comunicação Pública que será utilizado nesta 

pesquisa é de uma comunicação dialógica orientada pelo interesse público que preza pela 

transparência e promove a cidadania, a C.P. já defendida em outras obras como “um ideal de 

comunicação plural e transparente, no seio da esfera pública, na sociedade midiatizada” 

(MAINIERI, 2016, p. 21).  

 

2 Educação pública e Cidadania 

Esta pesquisará busca verificar a existência da Comunicação Pública nos sites das três 

instituições de ensino públicas federais que ofertam cursos superiores no estado de Goiás: 

Instituto Federal Goiano (IFgoiano), Instituto Federal de Goiás (IFG) e Universidade Federal 

de Goiás (UFG). 

De acordo com as distinções entre as várias dimensões da cidadania desenvolvida por 

Marshall (1967, p. 73), a educação pública é definida como um direito social e, como ressalta 

Carvalho, “é um pré-requisito para a expansão dos outros direitos” (CARVALHO, 2002, p. 

11). Na visão de Marshall (1967), ser cidadão é ser detentor de direitos, por isso ele faz uma 

divisão temática, lógica e cronológica da cidadania em direitos civis, políticos e sociais.  

 

Se os direitos civis garantem a vida em sociedade, se os direitos políticos 
garantem a participação no governo da sociedade, os direitos sociais 
garantem a participação na riqueza coletiva. [...] 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. 
(CARVALHO, 2002, p. 10) 

 

Apesar de estar inserida na divisão dos direitos sociais, terceiro na ordem lógica e 

cronológica, Marshall (1967 apud CARVALHO, 2002, p. 11) considera a educação popular 

uma exceção a esta ordem. Carvalho corrobora com essa exceção e defende a importância da 

educação para o desenvolvimento da cidadania: “A ausência de uma população educada tem 

sido sempre um dos principais obstáculos à construção da cidadania civil e política” 

(CARVALHO, 2002, p. 11). Dada a relação consequencial da educação e os direitos do 

cidadão, as instituições públicas de ensino necessitam ter um zelo ainda maior em suas 

práticas comunicacionais. 

Outro aspecto relevante é que, por serem autarquias federais, o IFgoiano, o IFG e a 

UFG devem ter como prioridade “a razão de ser serviço público”, que como destaca Kunsch 

(2013, p. 4), é servir o cidadão e a sociedade. Por isso, é preciso “avaliar se os órgãos 
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públicos têm dedicado à comunicação a importância que ela merece como meio de 

interlocução com esses atores sociais e em defesa da própria cidadania” (KUNSCH, 2013, p. 

4).  

Moraes e Signates (2016) afirmam que a cidadania existe apenas na vida em 

sociedade, em um ambiente democratizado, na esfera pública. Os autores defendem que não é 

possível existir cidadania se não houver um processo comunicacional que a viabilize, 

estabeleça e desenvolva, que “sem comunicação, não há cidadania” (MORAES; SIGNATES, 

2016, p. 25), porque sem a comunicação o cidadão não tem como identificar e exigir seus 

direitos, ou até mesmo, reivindicar novos direitos. Os autores sintetizam a noção 

comunicacional da cidadania ao afirmarem que “negar a comunicabilidade a um sujeito 

dentro de uma sociedade de direitos, é negar-lhe a própria cidadania” (MORAES; 

SIGNATES, 2016, p. 34). De acordo com os autores, o cidadão até tem a opção de auto-

silenciar, mas quanto esse silenciamento ocorre sem o seu consentimento implica no fim 

comunicacional do direito humano. 

Nesse contexto, além de terem o cuidado em publicizar de forma igualitária e 

abrangente as oportunidades de qualificação que estas instituições ofertam ao cidadão e que 

lhe auxiliam a adquirir seus direitos civis, políticos e sociais, a comunicação praticada nestas 

instituições de ensino necessitam também ir além da esfera informacional e promover a 

interatividade com a sociedade em um espaço democrático de diálogo e debate. 

 

3 Metodologia  

Para análise dos sites institucionais das três instituições de ensino públicas federais 

que ofertam cursos superiores no estado de Goiás – Instituto Federal Goiano (IFgoiano), 

Instituto Federal de Goiás (IFG) e Universidade Federal de Goiás (UFG) – optou-se pela 

análise de conteúdo. Na presente análise de conteúdo o critério para a realização da 

categorização empregado foi o semântico. O procedimento de categorização utilizado foi o 

por caixas: “É fornecido o sistema de categorias e repartem-se da melhor maneira possível os 

elementos, à medida que vão sendo encontrados” (BARDIN, 1977, p. 119). As caixas foram 

estabelecidas de acordo com os quatro eixos centrais da Comunicação Pública estabelecidos 

por Jorge Duarte (2007) – também denominados pelo autor como pré-requisitos da C.P.: 

transparência, acesso, interação e ouvidoria social.  

Além dos quatro eixos, foi acrescentada e colocada como primeira categoria a Lei de 

acesso a informações. Esta categoria foi estipulada para analisar se os sites atendem aos 

requisitos estabelecidos na Lei no12.527, de 18 de novembro de 2011, que regulamenta as 
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informações fornecidas nos sites institucionais de órgãos e entidades públicas. De acordo com 

Duarte (2009, p. 63), a informação é o elemento básico e essencial do processo de 

comunicação, ela é o meio para o acesso e o uso dos outros direitos do cidadão. Haswani 

(2013) também defende que sem o cumprimento do direito à informação, não tem como 

existir o diálogo e o relacionamento das instituições públicas com a sociedade, “a informação, 

garantidora de direito, se não for fornecida pelo Estado, impede o início do processo de 

comunicação” (HASWANI, 2013, p. 73). Assim, a verificação do cumprimento do dever do 

Estado de garantir o direito à informação ao cidadão é, na realidade, o primeiro requisito para 

uma Comunicação Pública. Além de ser o meio pelo qual o eixo da transparência se efetiva – 

não tem como existir transparências sem a divulgação de dados e informações –, o acesso à 

informação é condição sine qua non para a existência dos quatro pré-requisitos da 

Comunicação Pública estabelecidos por Duarte. 

Para a verificação das categorias de análise estabelecidas observou-se os sites do 

IFgoiano (https://www.ifgoiano.edu.br/home), IFG (http://www.ifg.edu.br) e da UFG 

(https://www.ufg.br) do dia 28 de setembro ao dia 01o de outubro de 2017. O foco desta 

pesquisa foi buscar os requisitos da LAI e os eixos da C.P. na estrutura do site: a escolha dos 

menus, os cabeçalhos, rodapés, a localização dos ícones, os tipos de informações 

disponibilizadas – institucionais, de utilidade pública, de gestão, de prestação de contas. As 

notícias foram analisadas apenas como tópico estrutural dentro do site. Para esta pesquisa 

ignorou-se o conteúdo divulgado nas notícias e priorizou-se aspectos relacionados com as 

categorias de análise, como atualização e ferramentas de interação. 

 

3.1 Lei de Acesso a Informações – LAI  

A Lei de acesso a informações foi promulgada em 18 de novembro de 2011 com vista 

a regulamentar o direito à informação estabelecido no artigo 5o inciso XXXIII da Constituição 

Federal Brasileira de 1988: “todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de 

seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, 

sob pena de responsabilidade”. O artigo 8o da Lei de Acesso a informações (LAI) é o que 

regulamenta as informações que são obrigação dos órgãos e entidades públicas divulgarem 

em local de fácil acesso e também os requisitos mínimos de informações que devem ser 

disponibilizadas nos sites dessas instituições: 

 
Art. 8o É dever dos órgãos e entidades públicas promover, 
independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, 
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no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou 
geral por eles produzidas ou custodiadas. 
§1o Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão constar, 
no mínimo: 
I - registro das competências e estrutura organizacional, endereços e 
telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público; 
II - registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros; 
III - registros das despesas; 
IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os 
respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados; 
V - dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e 
obras de órgãos e entidades; e  
VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade. 
§2o Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas 
deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, 
sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de 
computadores (internet). 
§3o Os sítios de que trata o §2o deverão, na forma de regulamento, atender, 
entre outros, aos seguintes requisitos: 
I - conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à 
informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil 
compreensão; 
II - possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, 
inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a 
facilitar a análise das informações; 
III - possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos 
abertos, estruturados e legíveis por máquina; 
IV - divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da 
informação; 
V - garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para 
acesso; 
VI - manter atualizadas as informações disponíveis para acesso; 
VII - indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, 
por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio; 
e 
VIII - adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de 
conteúdo para pessoas com deficiência, nos termos do art. 17 da Lei no 
10.098, de 19 de dezembro de 2000, e do art. 9o da Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo no 
186, de 9 de julho de 2008. 
(BRASIL, Lei no12.527, de 18 de novembro de 2011, p.3) 
 

Para melhor análise dos requisitos mínimos e das obrigações estabelecidos na LAI 

para os sites institucionais, elaborou-se uma tabela relacionando os incisos do artigo e os 

dados encontrados nos sites como cumprimento da lei: 

 
Tabela 1 – Requisitos sítio LAI 

 IFGoiano IFG UFG 
Registro das 
competências e 
estrutura 
organizacional 

Consta apenas no menu 
institucional. 

Consta no menu A Instituição e 
nos menus de cada pró-reitoria. 

Consta apena no menu e 
informa apenas a estrutura, 
não contém a informação de 
quem faz parte da estrutura. 

Endereços e Apenas telefones, não consta Consta de cada campus e Apenas telefones e endereços 
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telefones das 
respectivas 
unidades 

endereço. também de cada pró-reitoria e 
cada departamento da Reitoria. 

eletrônicos, em alguns casos 
apenas o direcionamento para 
as outras unidades. 

Horários de 
atendimento ao 
público 

Não consta no menu 
específico, apenas em alguma 
matérias na pesquisa do 
conteúdo. 

Apenas alguns departamentos 
informam. 

Não consta no menu 
específico, apenas em alguma 
matérias na pesquisa do 
conteúdo. 

Registros de 
repasses ou 
transferências de 
recursos 
financeiros 

Há uma seção nomeada 
Convênios que explica como 
funcionam e com links para 
acompanhar esses registros no 
Portal da Transparência do 
Governo. 

Há uma seção nomeada 
Convênios que explica como 
funcionam e com links para 
acompanhar esses registros no 
Portal da Transparência do 
Governo. 

Há dentro do site da Proad as 
relações das Fundações com a 
Universidade, que são relações 
de transferência de recursos, 
mas esta informação não é 
clara para o cidadão. 

Registros das 
despesas 

Há uma seção nomeada 
Despesas com um link para 
um tutorial que explica como 
consultar as despesas do 
IFgoiano no Portal da 
Transparência do Governo 
Federal. 

Há uma seção nomeada 
Despesas com links para 
acompanhar as despesas de cada 
campus e da Reitoria no Portal 
da Transparência do Governo 
Federal. 

Apresenta um documento em 
PDF com um relatório de 
despesas básicas de 2014 a 
2017 e relatórios com as 
execuções orçamentárias. 

Informações 
concernentes a 
procedimentos 
licitatórios 

Disponível no Menu de 
Acesso à Informação, porém 
não direciona diretamente, 
apenas instrui como buscar os 
dados no compras.net. 

Disponível tanto no menu 
Administração como no Menu 
de Acesso à Informação. 

Disponível no site da Proad. 

Dados gerais para 
o 
acompanhamento 
de programas, 
ações, projetos e 
obras  

Planilha com descrição dos 
programas, finalidade e 
dotação orçamentária. 

Disponibilizado no menu  de 
Acesso à Informação os dados 
sobre programas, ações e 
projetos com links separados 
por áreas e também nos menus 
de cada pró-reitoria. Não consta 
dados sobre obras. 

No menu há apenas a opção 
para os projeto de extensão, os 
outros projetos estão em 
páginas específicas dos cursos 
e em notícias. 

Respostas a 
perguntas mais 
frequentes 

Não consta no site. Disponibilizadas em um lugar 
de destaque e separadas por 
áreas. 

Sim, no rodapé do site. As 
perguntas não estão dividas 
por áreas, mas dá a opção de 
perguntar para cada área 
específica. 

Conter 
ferramenta de 
pesquisa de 
conteúdo 

Sim, em destaque no site 
porém não é separada por 
áreas, mostra a pesquisa geral, 
o que dificulta achar de forma 
fácil e objetiva. 

Sim, em destaque no site, porém 
não é separada por áreas, mostra 
a pesquisa geral, o que dificulta 
achar de forma fácil e objetiva. 

Sim, em destaque ao lado do 
menu. Possui a opção de 
buscas avançadas. 

Possibilitar a 
gravação de 
relatórios em 
diversos formatos 
eletrônicos 

Há uma seção de destaque no 
site nomeada Documentos em 
que se encontra vários tipos de 
relatórios, todos disponíveis 
para download apenas em 
PDF. 

Os relatórios que estão 
disponíveis para download estão 
apenas em PDF.  

Há relatórios disponíveis em 
PDF, mas não estão 
atualizados, o último relatório 
de gestão é de 2014. 

Possibilitar o 
acesso 
automatizado por 
sistemas externos 
em formatos 
abertos 

Em pesquisa feita no dia 
01/10/17 no portal de dados 
abertos não foram encontrados 
dados do IFgoiano e o site não 
menciona nenhum plano ou 
projeto de dados abertos. 

Há no site no menu dos 
Serviços de T.I. uma seção que 
disponibiliza o Plano de Dados 
Abertos (PDA) que visa orientar 
as ações de implantação e 
promoção da abertura de dados 
do IFG. De acordo com o plano, 
os primeiros dados abertos 
estariam publicados no portal 
dados abertos em setembro de 
2017, mas em pesquisa feita no 
dia 01/10/17 no portal não 

Há no site uma matéria de 
maio que aborda a publicação 
do Plano de Dados 
Abertos (PDA) que visa 
orientar as ações de 
implantação e promoção da 
abertura de dados da UFG. De 
acordo com o plano, os dados 
abertos seriam publicados 
entre julho e dezembro de 
2017, mas em pesquisa feita 
no dia 01/10/17 no portal não 
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foram encontrados dados do 
IFG. 

foram encontrados dados da 
UFG. 

Divulgar em 
detalhes os 
formatos 
utilizados para 
estruturação da 
informação 

Há em destaque no site o 
Mapa do Site que mostra toda 
a estrutura da informação 
disponibilizada. 

Há em destaque no site o Mapa 
do Site que mostra toda a 
estrutura da informação 
disponibilizada. 

Não consta. 

Garantir a 
autenticidade e a 
integridade das 
informações 
disponíveis para 
acesso 

Não foi localizado nenhuma 
seção que aborde a segurança 
das informações. 

Há no site uma seção do Comitê 
Gestor da Segurança da 
Informação e das Comunicações 
com a política e informações. 

Há no site destaque para a 
Política de Privacidades. 
Também há no site uma 
página do Comitê de 
Tecnologia da Informação 
com a normatização do 
software. 

Manter 
atualizadas as 
informações 
disponíveis para 
acesso 

Verificou-se muitas 
informações desatualizadas 
nos menus no site e até 
notícias desatualizadas. 

Verificou-se uma atualização 
constante na maioria das 
informações no site. 

Verificou-se muitas 
informações desatualizadas 
nos menus no site e nas outras 
páginas linkadas. 

Indicar local e 
instruções que 
permitam ao 
interessado 
comunicar-se, por 
via eletrônica ou 
telefônica 

Sim, com endereço, horário de 
funcionamento, telefone, 
instruções para fazer pedidos 
de informações online no 
Serviço de Informações ao 
Cidadão. 

Sim, com endereço, horário de 
funcionamento, telefone, 
instruções para enviar e-mail no 
Serviço de Informações ao 
Cidadão e na Ouvidoria. 

Há o serviço para 
comunicação eletrônica via 
mensagem pelo Fale Conosco 
e o endereço e o telefone geral 
da Reitoria no rodapé do site, 
também endereço e telefone 
da ouvidoria. 

Adotar as 
medidas 
necessárias para 
garantir a 
acessibilidade de 
conteúdo para 
pessoas com 
deficiência 

O site afirma seguir as 
diretrizes do e-MAG (Modelo 
de Acessibilidade em Governo 
Eletrônico) com os atalhos 
padrões estabelecidos nele. 
 

O site afirma seguir as diretrizes 
do e-MAG (Modelo de 
Acessibilidade em Governo 
Eletrônico) com os atalhos 
padrões estabelecidos nele. 
 

As teclas de acesso estão com 
mais destaque no site desta 
instituição do que nos outros 
sites, mas não são os atalhos 
padrões estabelecidos MAG 
(Modelo de Acessibilidade em 
Governo Eletrônico).  

Fonte: autores da pesquisa 
 

O IFgoiano e o IFG são sites com layout e estrutura de menus parecidos porque ambos 

foram atualizados – IFgoiano em abril de 2015 e o IFG em março de 2017 – para atender aos 

padrões estabelecidos no Manual de Diretrizes: Identidade Padrão de Comunicação Digital 

do Poder Executivo Federal e no Guia de Estilo do Portal Institucional Padrão3. Os dois 

documentos contêm orientações de padronização para os portais institucionais federais e 

foram publicados pela Secretaria de Comunicação Social (SECOM) do Governo Federal em 

dezembro de 2014. 

O site do IFG cumpre a maioria das obrigatoriedades estabelecidas pela LAI aos sites 

institucionais. O site não atendeu apenas aos requisitos estipulados no inciso III do §3o – por 

                                                
3 O Manual de Diretrizes – Identidade Padrão de Comunicação Digital do Poder Executivo Federal está 
disponível em: <http://www.secom.gov.br/pdfs-da-area-de-orientacoes-gerais/internet-e-redes-sociais/diretrizes-
comunicacao-digital-governo-federa-jan2014.pdf-1>. O Guia de Estilo do Portal Institucional Padrão está 
disponível em: <http://www.secom.gov.br/orientacoes-gerais/comunicacao-digital/guia-de-estilo-identidade-
padrao-comunicacao-digital-fev2015.pdf>. Acesso em: 27 set. 2017. 
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ainda não ter publicado os dados abertos no Portal Brasileiro de Dados Abertos4 – e no inciso 

I do §1o, porque não informa o horário de atendimento de todos os departamentos da Reitoria, 

apenas o horário de funcionamento e atendimento de alguns departamentos, e o horário geral 

de funcionamento da Reitoria e dos campi. 

Apesar de possuir semelhanças na aparência com o site do IFG, o site do IFgoiano foi 

o que menos cumpriu a lei e deixou de atender requisitos mínimos da LAI como os incisos I e 

VI do §1o – o inciso VI determina a divulgação de respostas a perguntas mais frequentes da 

sociedade. O site do IFgoiano foi o primeiro a alterar para seguir a padronização estabelecida 

pelo Manual de Diretrizes: Identidade Padrão de Comunicação Digital do Poder Executivo 

Federal, porém, ao ignorar o inciso VI descumpre a orientação do Manual de colocar no 

cabeçalho dos sites, na barra de serviços, o item Perguntas Frequentes como cumprimento a 

LAI (SECOM, 2014, p. 28). Compreende-se que a instituição preocupou-se mais em 

padronizar o layout do que estabelecer os itens obrigatórios estabelecidos na LAI. 

O site da UFG, mesmo sendo uma autarquia federal, ainda não aderiu ao Manual de 

Diretrizes: Identidade Padrão de Comunicação Digital do Poder Executivo Federal e ao 

Guia de Estilo do Portal Institucional Padrão estabelecidos em 2014 pela SECOM. De 

acordo com o Manual de Diretrizes, “a padronização foi intencional para que o cidadão não 

tenha dificuldade em conseguir informações ao acessar as propriedades digitais do governo” 

(SECOM, 2014, p. 11).  

Além de não seguir o modelo padrão que auxilia o cidadão na busca das informações, 

o site da UFG possui muitos links que redirecionam para outras páginas dentro do portal, o 

que tornou a busca pela informações um processo mais difícil e demorado do que os outros 

dois sites analisados. Ademais, o site da UFG não traz informações sobre programas, ações e 

projetos e nem registros de repasses e transferências de recursos de forma clara e transparente 

conforme estipulado nos incisos II e V do §1o da LAI. Um diferencial do site da UFG em 

relação aos sites das outras duas instituições foi a ferramenta de pesquisa de conteúdo que 

neste site apresentou a opção de buscas avançadas, o que permite a filtragem e agilidade nas 

buscas. 

Ao analisar os requisitos estabelecidos na LAI, percebe-se que os sites das instituições 

públicas de ensino superior no Estado de Goiás não estão cumprindo na plenitude a obrigação 
                                                
4 O Portal Brasileiro de Dados Abertos (http://dados.gov.br) é uma plataforma lançada em 2012 que 
oferece dados sobre compras, contratos e fornecedores da administração pública aos cidadãos. Dados abertos são 
dados que são livremente disponíveis para todos utilizarem e redistribuírem como desejarem, sem restrição de 
licenças, patentes ou mecanismos de controle, normalmente disponibilizados em CSV. 
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de garantir o direito à informação ao cidadão, o que prejudica o cumprimento dos pré-

requisitos da C.P. De acordo com Duarte (2007), a “informação é apenas a nascente do 

processo que vai desaguar na comunicação viabilizada pelo acesso, pela participação, 

cidadania ativa, diálogo” (DUARTE, 2007, p. 4). 

A Comunicação Pública deve dar ao cidadão pleno conhecimento da informação, até 

mesmo aquela que ele não busca por não saber que existe. Os sites institucionais de entidades 

públicas devem disponibilizar a maior quantidade de informações e dados possíveis para 

promover a transparência na gestão pública, e além disso, ajudar o cidadão a descobrir que 

estas informações existem, mostrar onde elas estão, “como acessá-la e como utilizá-la para 

aumentar seu conhecimento e capacidade de agir” (DUARTE, 2009, p. 67).  

 

3.2 Transparência, Acesso, Interação e Ouvidoria Social 

Duarte (2007) propõe o estabelecimento de quatro eixos centrais que funcionam como 

pré-requisitos da C.P.: a transparência, o acesso, a interação e a ouvidoria social. 

Transparência é incorporar valores éticos e assumir o compromisso com a atuação 

responsável no trato com as questões públicas, além de estimular e facilitar a fiscalização e a 

prestação de contas. O acesso envolve tratar a informação para que ela atraia o cidadão e seja 

compreendida por ele, e ao mesmo tempo, é incentivar a sociedade a buscar informações e 

emitir opiniões para intervir na gestão do que é publico. A interação refere-se à criação e ao 

fortalecimento de instrumentos de comunicação que viabilizem o diálogo equilibrado e 

simétrico, todos terem igual direito e oportunidade de falar e ser ouvidos, o respeito a 

pluralidades de vozes. Já a ouvidoria social está relacionada com o interesse em conhecer e 

compreender a opinião pública, descobrir as motivações e interesses da sociedade e 

considerá-los como referência na ação comunicativa. 

Embora os sites analisados não cumpram inteiramente com o dever de informar o 

cidadão, percebe-se que os sites do IFgoiano, IFG e a da UFG possuem uma estrutura rígida e 

institucionalizada. Em nenhum dos três sites analisados encontrou-se espaços para opiniões e 

comentários da sociedade. Não há nenhuma área ou ambiente para o cidadão falar, se este 

cidadão deseja ser ouvido, ele precisa entrar em contato com a instituição por meio dos 

Serviços de Informação ao Cidadão (SIC) ou a Ouvidoria.  

Os sites do IFgoiano e do IFG não possuem ferramentas de interação com as mídias 

sociais, não dão opções para os leitores do site curtirem, “tuitarem” ou compartilharem as 

notícias postadas no site. Estas ferramentas de integração com as redes sociais aparecem 

apenas no site da UFG. Em relação a utilização dos ícones com as opções tweetar, curtir e 
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compartilhar, estes não aparecem nos sites do IFgoiano e do IFG porque o Manual de 

Diretrizes: Identidade Padrão de Comunicação Digital do Poder Executivo Federal 

recomenda o uso do módulo destinado às redes sociais Twitter e Facebook apenas na página 

destaque – página principal – dos portais institucionais. Por não seguir as instruções do 

manual, o site da UFG possui mais opções de interatividade com o cidadão em relação às 

notícias postadas. Constata-se assim que o requisito interação não aparece nos sites 

institucionais do IFgoiano e do IFG e que está presente de forma superficial no site da UFG – 

apenas nas opções de compartilhamento das notícias nas redes sociais. 

Apesar do cumprimento do requisito transparência ser uma exigência da LAI, a forma 

como é feita essa transparência é questionada. Não se pode falar em plena transparência se 

grande parte das informações relacionadas aos recursos financeiros destas instituições não 

estão facilmente acessíveis e nem em uma linguagem clara e compreensível para a sociedade. 

A inexistência de um tratamento específico com as informações legais e burocráticas 

disponibilizadas nos sites revelam o descumprimento de outro pré-requisito, o acesso. O 

acesso também deixou de ocorrer com a ausência de estímulos para o cidadão buscar as 

informações nos sites. Ademais, ao constatar que em alguns sites existem menus com nomes 

que são obrigações da LAI e que no interior destes menus aparecem notas explicativas e não 

informações relevantes, percebe-se uma preocupação das instituições em apenas cumprir a lei 

como resposta a auditorias ao invés de fornecer dados e informações que empoderem o 

cidadão. Essa percepção repete-se no pré-requisito ouvidoria. 

Todos os sites institucionais analisados possuem o espaço da Ouvidoria, mas em 

nenhum deles há serviços de interação que permitam conhecer e compreender os interesses da 

sociedade. O site do IFgoiano não dá destaque para o ambiente da ouvidoria, ele está dentro 

do menu Contatos e possui apenas informações de contato da ouvidoria. Já o site do IFG, dá 

destaque para o menu ouvidoria no topo da página e dentro deste espaço traz um conteúdo 

explicativo sobre o que é ouvidoria, perguntas frequentes sobre esse serviço, documentos e 

legislações que regulamentam, além dos contatos.  

O site da UFG é o que mais se aproxima em interagir com a sociedade por meio da 

Ouvidoria, ao clicar no link Ouvidoria no rodapé do site, o cidadão é levado para outra página 

que traz mais do que informações sobre o que é a ouvidoria, o papel do ouvidor e os contatos. 

A página disponibiliza uma campanha sobre o que é Assédio Moral e Sexual, como denunciar 

e combater, e um relatório das atividades da ouvidoria – apesar deste relatório ter sido 

atualizado pela última vez em 2015. 
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Ao verificar a existência limitada, e em alguns casos a total inexistência, dos quatro 

pré-requisitos da C.P. propostos por Duarte (2007) nos sites do IFgoiano, do IFG e da UFG, 

compreende-se que estas instituições não estão focadas em praticar a Comunicação Pública, 

em relacionar com o cidadão, envolvê-lo na gestão do que é público e promover a cidadania. 

 

4 Considerações finais 

A internet possibilitou que as informações ficassem cada vez mais disponíveis e 

acessíveis ao cidadão. Para Kunsch (2013), os portais governamentais podem democratizar as 

ações da administração pública e permitir o acesso do cidadão. Para isso, é preciso que a 

instituição interaja com a sociedade e atue “como um órgão que extrapola os muros da 

burocracia para chegar ao cidadão comum, graças a um trabalho conjunto com os meios de 

comunicação” (KUNSCH, 2013, p. 4).  

De acordo com Wolton (2011), com a internet “a informação tornou-se abundante, a 

comunicação uma raridade”. O direito à informação é um passo essencial para que os 

cidadãos conheçam os seus outros direitos. Porém, preocupar-se apenas em cumprir as 

obrigações estabelecidas na LAI não é suficiente para a Comunicação Pública, para uma 

atuação que direciona o seu olhar para o interesse público, que assume a perspectiva ética de 

uma comunicação dialógica que estimula a participação do cidadão na gestão do que é 

público e que promove a cidadania e a democracia deliberativa. 

Nesta perspectiva, um site institucional necessita ir além da oferta de informação, 

precisa ter canais eficientes de comunicação e relacionamento com o cidadão, precisa alargar 

as suas estruturas midiáticas para que “possibilitem a interação, participação e diálogo na 

sociedade, de forma livre e plural” para que assim o site institucional consolide-se “um 

ambiente propício à comunicação pública” (MAINIERI, 2016, p. 24). 
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Reflexões sobre a comunicação e a internet 
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Resumo 
Este artigo tem como objetivo principal complementar de forma contemporânea a produção de estudos 
mais aprofundados sobre a relação conceitual entre a comunicação e a internet. A partir da necessidade 
de investigar quais características envolvem essa temática, foi realizada uma breve revisão 
bibliográfica sobre publicações científicas em geral que tratam do assunto. O referencial deste trabalho 
contempla então as perspectivas do sociólogo Manuel Castells e do filósofo digital Pierre Levy, dentre 
outros pesquisadores da comunicação que interpretam o contexto das tecnologias de comunicação de 
informação (TICs) para sua área, caracterizando assim a abordagem artigo na perspectiva mais 
positiva de potencialidades da internet para a sociedade. Dessa forma, através de uma revisão histórica 
da gênese da internet e da interpretação de estudos sobre a comunicação no meio digital, foi possível 
concluir que essa temática envolve três caminhos conceituais, o da caracterização dos pontos positivos 
e negativos da internet, da relação entre comunicação, a rede e a sociedade e a transformação que esse 
processo ocasiona. Além disso foram listados alguns pesquisadores cujos estudos podem auxiliar no 
embasamento teórico da área, e levantadas algumas reflexões contemporâneas, como a presença das 
técnicas/tecnologias emergentes do meio digital, sendo elas a inteligência artificial, a aprendizagem de 
máquina e como esses elementos podem atingir as perspectivas científicas de investigação em 
comunicação. 

 
Palavras-chave: Comunicação; Internet; Revisão Bibliográfica; Teorias da Comunicação. 
 
 

Introdução 
 Este estudo parte da oportunidade iniciar e complementar a bibliografia 

correspondente ao tema relativo a internet e a comunicação. Essa temática proposta é 

pertinente à produção da dissertação intitulada Práticas comunicacionais construídas nas 

páginas de Facebook das escolas púbicas estaduais de ensino médio do Brasil, referente ao 

mestrado em comunicação social da Faculdade de Informação e Comunicação (FIC) na 

Universidade Federal de Goiás (UFG). 

 Como resposta ao trabalho final proposto na disciplina Teorias da Comunicação, 

ministrada no mesmo mestrado citado, o estudo aqui proposto procura responder a seguinte 

questão: Quais as características teóricas que envolvem a temática internet e comunicação?.  

Questão que correlaciona diretamente com parte do material bibliográfico a ser levantado para 
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a produção da dissertação, já que a internet é o meio em que se pretende realizar a pesquisa e 

a comunicação é a variável principal de análise. 

 Como objetivos então, coloca-se a exploração bibliográfica de materiais relacionados 

à questão proposta em busca de identificar autores e teorias-chave que suportem reflexões 

sobre a internet e quais as características da presença do fenômeno comunicacional nesse 

meio. Bem como ainda se faz relevante relatar reflexões iniciais sobre a relação entre os dois 

componentes, em busca de produzir uma linha de pensamento crítico-construtivo sobre a 

temática. 

 Portanto, é proposta a exploração de artigos e livros de forma breve, em busca de 

referências e conteúdos complementares aos objetivos propostos acima, explicitando assim o 

método de investigação que será utilizado. 

 A linha de pensamento que foi desenvolvida neste estudo segue a etapa inicial de uma 

breve descrição da história de desenvolvimento da internet como tecnologia e meio; Segue em 

busca de reflexões sobre a estrutura da internet e sua relação com aspectos característicos da 

comunicação; Continua na tentativa de explorar alguns pontos das teorias da comunicação 

pertinentes ao desenvolvimento da internet; E finaliza reunindo reflexões e considerações 

sobre o conteúdo discutido e as referências a serem propostas para um revisão bibliográfica 

mais profunda sobre o tema. 

 O conteúdo teórico proposto para dar início à bibliografia relacionados ao tema, 

compõe os estudos de Pierre Levy, expostos em seu livro Cibercultura (LÉVY, 2010) com 

perspectivas tecno-filosóficas sobre os aspectos diversos da internet e do meio digital; 

contempla também as produções de Manuel Castells com uma visão mais próxima da 

perspectiva da sociologia com alguns aspectos remetentes à comunicação expostos nas 

produções: A Galáxia da Internet (CASTELLS, 2003) e O Poder da Comunicação 

(CASTELLS, 2015); quanto as teorias da comunicação, foram consultados materiais 

semelhantes ao de Mauro Wolf, que produziu um levantamento e um conjunto de 

considerações sobre o desenvolvimento das teorias pertinentes a comunicação em seu livro: 

Teorias da Comunicação (WOLF, 2002), entre outros pesquisadores como Temer, Nery e 

Souza. E para melhor investigar outros referenciais bibliográficos importantes, foram 

selecionados estudos diversos acerca da temática que serão expostos no desenvolvimento 

deste artigo. 
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Aspectos da Gênese da Internet 

Iniciando então pela história do surgimento da internet, foram levantados os aspectos 

mais marcantes, que posteriormente podem ser retomados para produzir reflexões concisas 

sobre sua origem e condições de evolução. Para introduzir esse histórico, entende-se como 

importante primeiramente relembrar algumas tecnologias que a antecederam, e que por 

consequência em determinada instância permitiram a sua construção e composição. 

 Primeiramente, sem retomar exaustivamente às revoluções industriais, temos uma 

linha do tempo que conta com a invenção do telefone em 1876, as primeiras transmissões à 

rádio em 1895, passa pelo surgimento da memória magnética em 1900, pelo processo de 

codificação e decodificação desencadeado pelo meio militar entre 1910 e 1918 e novamente 

entre 1939 e 1945, compondo também as primeiras transmissões televisivas em 1936 e 

idealização do computador, que rebusca desde 1644 com a primeira máquina de somar de 

Pascal, seguida pelo surgimento dos circuitos integrados em 1959 e assim por diante, 

propiciando o desenvolvimento rápido e exponencial das tecnologias assistidas por 

computador. 

 Ou seja, uma cadeia de invenções e estruturações foi sendo construída a partir da 

sociedade humana e para ela, formas de avançar em tecnologias de armazenamento, 

processamento informacional e comunicação, que podem ser traduzidos em fenômenos 

necessários ao ser humano em seu desenvolvimento natural, seja para aumentar seu controle 

sobre o conhecimento, ou em busca de conforto e comodidade nas operações cotidianas entre 

outros fatores. 

Sobre a internet mais especificamente, existem estudos abrangentes sobre como foi 

elaborada em detalhes, cada ator que participou e tecnologias que contribuíram. Como o 

objetivo deste tópico não é estressar esse conteúdo, e sim embasar futuras reflexões sobre o 

meio, optou-se por seguir um conteúdo superficial, ressaltando os pontos mais importantes. 

Assim a partir da produção de CASTELLS (2003, p. 13-33) em seu livro A Galáxia da 

Internet, foi construída a contextualização utilizada nesse estudo. 

A história da internet se deu em sua estrutura primária por volta de 1969, produzida 

pela ARPA (Agência de Projetos Avançados), e por mais que tenha tido algum estímulo do 

departamento de defesa dos Estados Unidos, foi construída basicamente sob a ótica científica, 

e sua necessidade de compartilhamento de informações em tempo real, à longas distâncias. 
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Para isso foi baseada em uma tecnologia de transmissão de pacotes, granularizando as 

informações em pequenos pedaços codificados, que após a transferência seriam 

decodificados, e os pedaços reunidos para reorganizar a informação. 

 A medida que os nós dessa rede de compartilhamento foram aumentando, foi 

necessário identificar as relações, os remetentes e destinatários, e por quais caminhos eles se 

comunicariam, assim, por volta de 1978, surge a tecnologia do Protocolo de Controle de 

Transmissão (TCP), e o protocolo intrarede (IP), resultando no padrão TCP/IP, usado até os 

dias atuais. 

 Dessa forma, a medida que a tecnologia da rede foi se espalhando por diferentes 

departamentos, como o militar e o científico, por volta de 1990 acabou por criar ramificações 

no setor privado, sendo financiado o uso do protocolo TCP/IP pelos fabricantes de 

computadores daquele tempo, fazendo com que a internet pudesse alcançar todas as máquinas 

vendidas, estruturando uma das bases de infraestrutura do que hoje é a internet. 

 Outra parte da infraestrutura que permitiu a rede a ser o que é, foi a reutilização das 

tecnologias já aplicadas pelas telecomunicações, a de transmissão via fio, ideia que nasceu 

por volta de 1977 (porém já incubada por George Stibitz em 1940), para produzir a 

transmissão das informações de forma protocolada no padrão na internet, e assim, utilizando 

uma fiação já existente (telecomunicações) foi possível conectar milhares de pessoas com 

acesso à um computador preparado para a internet. 

 Assim, com a internet desenvolvida em seu estado mínimo, o de comunicar de forma 

veloz e a longa distância informações que antes fluiriam de maneira lenta, pesquisadores 

foram tomando posse da construção de sistemas de otimização do uso desse novo ativo. Entre 

1990 e 1991 Tim Bernes Lee foi o precursor da infraestrutura que hoje temos ao navegar na 

internet, através de pesquisas desenvolveu o HTML (Linguagem de Marcação de Hipertexto), 

o URI (Identificador Uniforme de Recurso), que hoje é o URL (Localizador Uniforme de 

Recurso) e o navegador ou Browser, o que se traduz no sistema de base do que conhecemos 

pelas páginas da internet e sua formatação, os links/sites para localização de conteúdo e o 

programa que permite a navegação entre esses links e páginas. 

 A internet como pode ser observada atualmente, nasce então de um movimento de vai 

e vem entre o mercado e a ciência, pois sua progressão e estruturação ao longo do tempo 

acaba por ter contribuições mais importantes em ambientes científicos e de pesquisa, porém a 

partir desses desenvolvimentos, o mercado foi se apropriando das tecnologias e 

comercializando-as. Mesmo assim, pela característica primária e principalmente comercial, a 

internet precisaria de muitos usuários, assim muito daquilo que foi comercializado, foi 



XI Seminário de Mídia e Cidadania – IX Seminário de Mídia e Cultura 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

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

 282 

disponibilizado de forma aberta, para aumentar a comunidade engajada em sua utilização e 

desenvolvimento. Assim, como Castells (2003, p. 19) coloca sobre a internet, “na década de 

1990 estava privatizada e dotada de uma arquitetura técnica aberta, que permitia a 

interconexão de todas as redes de computadores sem qualquer lugar do mundo.”. 

 Porém, por traz de toda a propagação de artigos tecnológicos, estratégias econômicas é 

do surgimento e situação da internet como é apresentada atualmente, houve muita 

especulação política e governamental.  

 Como Castells (2003, p. 20-33) ainda coloca, o governo americano (Estados Unidos) 

buscou, através de financiamento e incentivos políticos, fomentar a criatividade e inovação na 

construção da internet. A criação da ARPA e o desenvolvimento da Arpanet (primeira 

tentativa de conectar computadores em rede) foram um pontapé estratégico para o desenrolar 

de estudos e produções tecnológicas sobre ideia da colaboração e descentralização de 

informações. 

 A medida que a ideia foi se transformando em projetos concretos, sua apropriação 

pelos centros de pesquisa científicos, pelo próprio mercado, que inicialmente demonstrou 

descaso à nova proposta, foi, na parte que dependia do governo americano, modelada por 

políticas e incentivos. 

 A ARPA, que nasceu inicialmente de uma iniciativa militar, se tornou então um órgão 

político coerente aos aspectos gerais envolvendo a internet e seu progresso. Negociações, 

regulamentos e padrões foram definidos em parte por iniciativas americanas. Todo esse 

processo em busca de construir um sistema político/estrutural de funcionamento e propagação 

do uso da internet. 

 Com a instauração da rede em suas primícias funcionais, seu desenvolvimento afetou 

de forma gradual a constituição da sociedade em seus mais variados meios. A forma de 

disponibilização em estrutura digital que pode ser propagada por milhares de usuários chamou 

a atenção para a produção de plataformas de relacionamento digital, comércio on-line (e-

commerce), atingindo atualmente 3,6 bilhões de assinaturas de internet banda larga no mundo 

todo segundo a União Internacional e Telecomunicações (SANOU, 2016). 

 Além do seu espalhamento mundial, o desenvolvimento de insumos tecnológicos 

continua, algoritmos que trabalham por trás da interface dos navegadores, permitindo a busca, 

o relacionamento e compartilhamento de conteúdo on-line, têm regulado a maneira como as 

informações fluem na rede, e atualmente seguem tendência da inteligência artificial, 

aprendendo com os traços digitais de seus usuários. 
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Breves Reflexões sobre a Internet e a Comunicação 

 Após entender, mesmo que de maneira superficial, as características por trás do 

surgimento da internet, observa-se que sua estrutura é completamente informacional. O modo 

como foi planejada e como os processos ocorrem em seu meio, dão a ela um status de suporte 

informacional de alta complexidade e dinamicidade. 

 Sua capacidade de fundamentar a necessidade de informações do ser humano com 

facilidade, velocidade e abrangência é sua assinatura tecnológica desde sua gênese. E a 

comunicação como processo tangencial esteve e está presente em todo o seu desenvolvimento 

como ativo subjetivo que conecta o digital e o social e traduz essa conexão em mudanças 

graduais de cultura. 

 Como Paveloski (2004, p.6) coloca sobre a informação, “ é um conteúdo que permite 

a efetivação de um processo comunicacional, sendo ela, não só a razão do processo de 

comunicação no nível técnico-matemático, mas também o seu próprio mediador”, onde 

percebe-se a conexão com as teorias de cunho comunicacional propostas por Marshal 

McLuhan (1969), “o meio é a mensagem”, e por Shannon e Weaver (1964) com a teoria 

matemática da comunicação. 

 Sendo que, a internet por ter seu aspecto informacional como estrutura de base do seu 

funcionamento, se apresenta como meio fundamental de suporte à práticas comunicacionais, 

onde o fenômeno comunicacional têm sua característica de liberdade elevada, e como também 

coloca Paveloski (2004, p. 8) sobre a internet, “[...] é um componente de um sistema que 

busca uma integração e cumpre, por assim dizer, uma função de manutenção desse sistema, 

ajudando a reforçar os laços sociais através de uma linha um tanto libertária de 

comunicação.”. 

  Perecendo essa característica da comunicação de base informacional relacionada ao 

meio digital, o significado de comunicação utilizado para este estudo deixa de ser 

caracterizado somente como “toda e qualquer conversação do espaço social”, ou mesmo 

como simplesmente “interação social” como exposto por Braga (2001, p. 64) e passa a 

assumir um conceito mais explícito como “o compartilhamento de significado por meio da 

troca de informação.” (CASTELLS, 2015, p. 101). 

 Mesmo assim, Castells ainda propõe uma visão diferente da comunicação quando 

contextualizada sob a ótica tecnológica da internet e sua condição social: 

 

Chamo essa forma de comunicação historicamente nova de 
autocomunicação de massa. É comunicação de massa porque tem o 
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potencial de atingir público global. [...] é autocomunicação porque a 
produção da mensagem é autogerada, a definição dos receptores potenciais é 
autodirecionada e a recuperação das mensagens específicas, do conteúdo da 
Word Wide Web e das redes de comunicação é autoselecionada 
(CASTELLS, 2015, p. 102, grifo do autor). 
 

Ou seja, é uma observação da comunicação com características de massa, pela sua 

amplitude, velocidade entre outras variáveis (exceto a unidirecionalidade), e também uma 

certa automatização da forma com que os processos comunicacionais ocorrem. 

 De qualquer maneira, são destacados indícios de que o contexto que envolve a internet 

e a comunicação, tem conexões com outras variáveis, como a sociedade, o suporte 

tecnológico e informacional, além da capacidade de compartilhamento em massa, entre 

outros.  

Para entender melhor quais outras variáveis conceituais envolvem o tema, foi aplicada 

uma breve revisão bibliográfica sobre artigos e livros que o abordam, em busca de fornecer 

um sistema que indique de forma inicial quais os caminhos uma reflexão sobre a internet que 

a comunicação tem tomado. 

Assim, a partir das conexões conceituais da bibliografia revisada, foi possível indicar 

três temáticas principais de abordagem: As características da internet, com suas perspectivas 

positivas e negativas; A relação entre comunicação, sociedade e rede; E a transformação, 

referente às mudanças ocasionadas pelo advento da internet. Essas três abordagens serão 

tratadas separadamente nos tópicos a seguir. 

Características da Internet 

 Como já foi mencionado, esse tópico trata da temática em comum sobre as 

características da internet encontradas na revisão realizada. A partir da interpretação dessas 

características foi possível notar a diferença entre aspectos positivos e negativos. 

 Os aspectos positivos se subdividem em três pontos de discussão: A descentralização e 

a ausência de controle; A potencialização proporcionada pela internet; e outras características 

gerais como abrangência, velocidade e etc. Os aspectos positivos se mostraram reunidos em 

torno de uma temática principal, a promoção da desigualdade social. 

 Para explanar melhor sobre o polo positivo, as características sobre potencialização da 

internet se referem à forma como este meio possibilitou um melhoramento nas condições de 

funcionamento do processo comunicacional como um todo. Pierre Levy (2010, p. 90) expõe 

que “o virtual não substitui o “real”, ele multiplica as oportunidades para atualizá-lo”, e nessa 

linha Castells (2015, p. 101) ainda adiciona as características do envio de mensagens de 
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muitos para muitos ou especializadas entre pontos determinados, com certo controle sobre o 

tempo de transmissão, isso tudo relacionado às práticas de comunicação na internet. 

  Quanto ao aspecto de descentralização, se demonstra como um ponto comum ao 

referenciar internet no meio comunicacional. Talvez isso se dê a partir da presença marcante 

da centralização existente nos meios de comunicação de massa, que a partir da internet deixa 

de existir esse centro prévio de distribuição de mensagens, e sim promove a existência de 

vários grupos de produção e discussão de informações. Essas afirmações podem ser 

observadas na colocação de Moraes (2000, p. 143), “O ciberespaço configura-se como um 

universal indeterminado, sem controles e hierarquias aparente, sem pontos fixos para a 

veiculação de informações e saberes.”, e de maneira mais direta, “a internet contém empresas, 

mas não permite que elas sejam as únicas centralizadoras de todo o poder comunicativo.” 

(PAVELOSKI, 2004, p. 11). 

 Sobre as demais características encontradas, se referem a aspectos gerais da internet, 

como a velocidade, abrangência e etc. Fatores que descrevem de maneira superficial e 

positiva o que a internet pode representar para a comunicação. 

Quanto aos aspectos negativos, como propõe Coelho (2001, p. 14), eles se concentram 

sobre a questão da desigualdade social que a internet potencialmente pode promover, ou seja, 

questões sobre o domínio do poder social na internet, e como esta como ferramenta pode 

acumular esse poder em posse daqueles que dominam seus aspectos tecnológicos. 

Desse modo, tratar dos pontos positivos sobre a internet é bastante comum, sua 

inserção na sociedade, ao promover a conexão entre milhares de pessoas mudou a forma 

como as pessoas vivem, o que pode ser mais visível na população mais jovem, com mais 

acesso à essas tecnologias. Além disso, não somente o acesso direto do indivíduo foi afetado, 

a estrutura econômica mundial, as formas de entretenimento, as estruturas de ensino, 

instituições fundamentais da sociedade foram afetadas, ou seja, de forma direta ou indireta 

esse advento garantiu grandes mudanças. 

No meio comunicacional, parece comum ao se falar em descentralização, abrangência 

e de reposicionamento da posse do controle de informações, mencionar questões sobre a 

internet ser um novo meio de se exercer uma comunicação sem controles, com mais liberdade 

e facilidade de promover práticas comunicacionais capazes de fornecer um ambiente de 

discussão e acesso informacional ideal para construção da ideia de democracia na sociedade. 

Porém, como apresentado pelo ponto negativo observado neste tópico, a internet é um 

ambiente onde o poder social pode ser controlado, e determinados agentes ou instituições 

dotadas das habilidades técnicas necessárias tem mais condições de tomar o controle. 
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Atualmente organizações como o Google e o Facebook são alguns exemplos de instituições 

que, através de algoritmos entre outros fatores, podem controlar o acesso e o modo como a 

internet é distribuída por bilhões de usuários no mundo todo. 

É neste ponto que se encontram indícios de que os estudos em comunicação podem ter 

uma área fértil de estudo, entender quais as variáveis do contexto digital não é tarefa fácil, 

porém encontrar formas de mensurar as práticas comunicacionais na internet em busca de 

entender melhor como ela funciona e tem afetado a sociedade é uma tarefa ainda por realizar. 

A Relação entre Comunicação, Sociedade e a Internet 

 Uma outra temática que se destacou nos estudos realizados, foi a relação entre a 

comunicação, a sociedade e a internet. Essa relação ficou mais clara a medida que, para a 

comunicação manter ligação com um ativo estruturalmente informacional, que no caso é a 

internet, têm de promover relações sociais, seja em escala de grupos, entre indivíduos, ou em 

escala social de forma geral. 

 Assim, como explicitado no estudo de Corrêa (2008, p. 2312), ao estudar uma possível 

epistemologia da comunicação digital, indica que “a constatação de conhecimento em novas 

mídias decorre obrigatoriamente da tríade tecnologia, comunicação e sociedade”, ou seja, 

essas três instâncias estão conectadas ao mencionar a intervenção digital no fenômeno 

comunicacional. 

 De forma mais complexa, Santaella (2001, p. 4-5), expõe que a comunicação 

composta pelas redes, tem proximidades de funcionamento com as estruturas biológicas, 

como o sistema nervoso, os quais podem ser projetados em programas de simuladores através 

de tecnologias que utilizam inteligência artificial (IA). 

 Novamente aqui podemos observar um ponto importante quanto à comunicação nas 

redes digitais, sua explícita presença na transição do meio informacional para o meio social à 

conecta com esses dois, permitindo assim identificar novamente caminhos que levam ao 

entendimento da dinâmica de uma comunicação digital. 

 Reforçando a questão levantada no tópico anterior, e ainda recolocada por Santaella 

acima, questões sobre inteligência artificial podem parecer futuristas, ou até mesmo fazer 

menção à memórias fictícias de máquinas tomando o controle da sociedade, mas novamente, 

empresas como o Google, Facebook, Amazon, entre outras organizações, têm usado técnicas 

de aprendizagem de máquina, que são um dos ativos principais da IA, para melhor explorar os 

dados de suas inimagináveis bases de dados através de seus algoritmos. 
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 É importante para os pesquisadores da área de comunicação entender como esses 

algoritmos funcionam, e como as técnicas aplicadas a eles estão modificando as 

características iniciais da internet. Existe uma centralização do poder por grandes 

organizações digitais, este é o momento de procurar entender quais mecanismos de controle 

desse poder estão em jogo. 

A Transformação 

 Uma última temática apontada pelos estudos realizados, é referente as características 

de transformação que o ambiente digital incide sobre a sociedade e os processos de 

comunicação inerentes a ela. 

 Essa temática está fortemente ligada com as já apresentadas acima, ela se refere aos 

aspectos positivos e negativos da internet e seus efeitos no meio social, onde o fenômeno 

comunicacional se encontra totalmente envolto pelo contexto. 

Como Pierre Levy (2010, p. 224) coloca, “o ciberespaço propõe um estilo de 

comunicação não midiática por construção, já que é comunitário, transversal e recíproco”. Ou 

seja, as características da gênese da internet à situam em uma posição diferente dos meios de 

comunicação de massa tradicionais desde o início, e sua característica descentralizada e 

colaborativa propõe uma certa transformação na forma de se comunicar. 

Contudo, Manuel Castells é um dos pesquisadores que explicita essa transformação de 

maneira mais aprofundada, ele expõe três tipos de transformações na comunicação: 

 

Em primeiro lugar, há a transformação tecnológica, que é baseada na 
digitalização da comunicação, nas redes de computadores, em softwares 
mais avançados [...] Em segundo lugar, a definição de emissores e receptores 
refere-se à estrutura organizacional e institucional da comunicação [...] Em 
terceiro lugar, a dimensão cultural do processo de transformação de várias 
camadas da comunicação, (o desenvolvimento paralelo de um cultura global 
e de uma cultura de múltiplas identidades) (CASTELLS, 2015, p. 102-103, 
grifo do autor). 
 

 Esses três componentes de transformação refletem de maneira mais concisa sobre 

quais instâncias de mudança a comunicação pode ser interpretada ao ser contextualizada em 

um ambiente digital como a internet e suas variáveis. 

 O pesquisador ainda coloca que “o novo campo de comunicação em nossa época está 

surgindo por meio de um processo de mudança multidimensional moldada por conflitos 

enraizados na estrutura contraditória de interesses e valores que constitui a sociedade” 

(CASTELLS, 2015, p. 104).  
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 Talvez essas transformações não explicitem em sua totalidade as mudanças que a 

internet causou e causa à comunicação, ou como elas têm acontecido, porém é uma ótica que 

pode ser utilizada para interpretar como essa transformação acontece, e a partir dela sugerir e 

propor novas possibilidades de entendimento deste contexto, complementando os insumos 

científicos na área. 

 Outra questão é que esse campo que Castells (2015) propõe como novo não seja tão 

novidade assim para estudos em comunicação. Algumas teorias que compõe o escopo dos 

estudos em comunicação podem indicar relações com o surgimento e manutenção da internet. 

 Em busca de constatar este fato, como último insumo que este estudo propõe, será 

realizada uma breve busca nas teorias da comunicação para encontrar quais aspectos podem 

refletir as características observadas de estruturação da internet, possibilitando assim uma 

reflexão sobre como a área têm mantido conexões com o desenvolvimento do contexto 

digital. 

Teorias da Comunicação e a Internet 

 As teorias da comunicação acompanham o desenvolvimento tecnológico da sociedade 

desde seus primórdios. A própria escrita sob determinado veículo pode ser traduzida como 

tecnologia de comunicação e assim virar objeto de estudo comunicacional. Bem como o 

rádio, a televisão, as cartas, os jornais e etc, todos esses insumos tecnológicos apoiaram os 

estudos científicos da área. 

 Com a internet não foi diferente. É possível de antemão levantar dois momentos em 

que as teorias de comunicação se conectaram com o desenvolvimento das redes digitais, o 

primeiro sobre a “teoria informacional” ou “teoria matemática da comunicação”, apresentada 

principalmente por Claude E. Shannon e Warren Weaver (1964); e o segundo de forma mais 

explícita chamado de “determinismo tecnológico” proveniente da “escola canadiana”. 

 Quanto a teoria informacional, como sugere Mauro Wolf (2002, p. 115), foi 

desenvolvida a partir da perspectiva de viabilizar a transmissão de mensagens da maneira 

mais rápida possível com o mínimo de perdas e à custo reduzido.  

 Ou seja, essa teoria, por ser publicada no final da década de 70, e no início da década 

de 80, acompanhou o processo da gênese do surgimento da internet, sendo que Shannon foi 

um dos pesquisadores que contribuiu em sua construção (que no momento era pesquisador 

nos laboratórios Bell, participante das etapas iniciais de apropriação da internet), de modo 

que, como colocado por Temer & Nery (2009, p. 81), foi uma teoria que trabalhava “o 

conceito de uma sociedade que teria como base a informação: a sociedade da informação” . 
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 E ainda explicitando as características informacionais desses princípios, Weaver 

(1977, p. 28-30) aponta alguns componentes do processo comunicacional segundo essa teoria, 

como o “ruído”, na forma de distorções; a “informação”, como medida da liberdade de 

escolha; a mensagem, como conjunto de símbolos nas etapas de transmissão e recepção de 

informação; e a entropia, conceito derivado da termodinâmica que indica neste contexto a 

tendência à desordem, e pode ser utilizada como medida para entender o nível de organização 

informacional de um ambiente (Aplicada atualmente para explicar a complexidade 

informacional na internet). 

 Sobre o momento chamado “determinismo tecnológico”, como coloca Sousa (2006, p. 

410), foi um conjunto de estudos produzidos no decorrer do século XX, por Innis e McLuhan, 

“enfatizando o papel dos meios de comunicação na transformação das sociedades”, sendo que 

o foco principal destes estudos, além da mensagem em transferência era o meio que a 

transportava. 

Caracterizando assim o momento na história dos estudos comunicacionais em que o 

aparato tecnológico que sustenta a comunicação, seja o oral, escrito, tipográfico, eletrônico, 

digital, etc, teve sua importância evidenciada a partir de menções de seus aspectos que 

acarretam transformações sociais, como colocado no tópico de transformação sobre a internet 

e a comunicação acima. 

  Assim, observa-se que esses estudos têm sim acompanhado aspectos da evolução 

comunicacional durante o passar dos anos, os dois exemplos acima demonstram 

explicitamente como vertentes comunicacionais tem se concentrado nesses aspectos.  E além 

disso, essas teorias como um todo contribuem para o entendimento do fenômeno em qualquer 

meio, como exposto por Corrêa (2008, p.2314) “os fenômenos comunicacionais não são 

coisas fechadas em si mesmas, mas sim objeto de observação caso a caso”. 

Desse modo, estudar a comunicação digital, ou sua presença na internet como um 

advento novo, ou que se deve pensar novas origens da comunicação na perspectiva digital é 

um equívoco, pois suas raízes já foram documentadas, talvez o novo seja mais um 

aprofundamento de perspectiva teórica, do que realmente uma novidade. 

Considerações Finais 

 Retomando as intenções iniciais deste estudo, procurou-se investigar de maneira 

inicial as relações entre a internet e a comunicação para encontrar caminhos conceituais e 

referencias teóricas que auxiliem na produção de uma dissertação de mestrado (apresentada 

no tópico de introdução). 
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 Estudos que se desenvolvem no contexto das ciências da comunicação e estão situados 

no meio digital em algum momento passam pela revisão dos aspectos da internet como rede 

digital sobre o fenômeno comunicacional. Assim, a partir dessa necessidade, e em busca de 

produzir um artigo como trabalho final da disciplina de Teorias da Comunicação, este estudo 

foi realizado. 

  Os resultados da revisão aqui efetuada, mesmo que breves são de grande relevância, 

pois indicam caminhos de discussão, teorias de referência e áreas de estudo que 

posteriormente servirão de insumo para guiar estudos mais aprofundados na temática 

proposta. 

 Como foi possível entender a partir da gênese da internet, sua estrutura é 

explicitamente informacional, e se traduz em primeira instância como um meio mais 

complexo de transmissão de informações, sanando a perspectiva básica da comunicação. 

Mesmo assim, com o aumento dos sistemas de organização dessa informação aplicados ao seu 

esqueleto, a internet foi atingindo camadas de relacionamento social, e revelando novamente 

formas mais complexas de se cultivar práticas comunicacionais. 

 Então, a partir da investigação realizada sobre outros estudos que relacionam a 

temática em questão, foram encontrados eixos de discussão concentrados sobre a apropriação 

da comunicação pela internet, como as características desse meio, sua relação com a 

sociedade e as redes, e a sua capacidade de transformação. 

 Esses eixos podem ser interpretados como caminhos de discussão científica abertos 

para colaboração, são pontos comuns das produções que envolvem o tema, e são vias ainda 

em construção. A partir deles, podem ser iniciados ganchos para discussões mais 

aprofundadas e específicas como a distribuição do poder social e simbólico no ambiente 

digital, e o papel dos algoritmos e das tecnologias atuais de aprendizagem de máquina no 

acesso e controle da informação. 

 E também, através dos estudos realizados foram encontrados autores e teorias que 

valem a pena ser aprofundadas, além da possibilidade de investigação mais específica dos 

insumos citados nesse artigo, como Corrêa (2008, p.2314 e 2316) que propõe a exploração 

dos estudos de demais pesquisadores na área das mídias digitais. 

 Ou seja, os caminhos e as referências antes necessárias para a produção de estudos 

mais completos envolvendo as áreas em questão, agora tem indicações bastante relevantes. 

Com esses eixos temáticos e essas referências em mente será possível revisar melhor o meio 

entre a internet e a comunicação em busca de caminhos históricos e teorias que fundamentem 

determinados objetos de estudo. 
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 Sendo assim, como expõe Santaella (2001, p.5-6) “a comunicação como área de 

conhecimento inclui, mas está longe de se limitar à visão restrita da comunicação como 

fenômeno exclusivamente humano e social que imperou até finais dos anos 70”, ou seja, a 

presença do digital nas últimas quatro décadas tem um significado muito grande de influência 

sobre como a comunicação deve ser tratada, ocorreram transformações importantes e elas 

carecem de estudo. 

 Este trabalho, além de embasar de forma complementar e como guia outros estudos 

mais complexos, é um insumo a mais na tentativa de explorar um campo tão dinâmico, 

complexo e em constante modificação como a internet, que tem afetado de maneira evidente 

as formas como a comunicação é praticada na sociedade atual. 
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Resumo 
A mobilização contra os decretos presidenciais 9.142 e 9.147 de 2017 no Brasil teve um caráter 
essencialmente midiático, avaliado neste artigo por meio da circulação de um produto midiático, a 
hashtag #AmazôniaFica. O objetivo desta pesquisa não foi realizar uma análise política stricto sensu, 
mas colocar uma hipótese de trabalho sobre o processo de midiatização na cultura brasileira através de 
uma questão proposta sobre o caso em análise: porque a Amazônia demonstrou possuir um poder 
maior de mobilização que outras pautas sociais no atual contexto político de rejeição a inúmeras 
medidas governamentais? O texto dialoga com as noções de midiatização (Braga, 2012; Gomes, 2017) 
e de circulação midiática (Braga, 2012; Sbardelotto, 2017), que nos serve de aparato metodológico por 
meio das técnicas de observação da circulação e análise de conteúdo simples, focando a análise de um 
“produto” (#AmazôniaFica) nos processos em que produz sentidos coletivos. Pode-se especular que a 
força de mobilização desta campanha tem bases no nacionalismo brasileiro e no ritual dionisíaco 
insinuado tanto pelo imaginário brasileiro (Dravet, 2017), quanto pela própria circulação midiática. Do 
ponto de vista mítico, as hashtags, ou seja, o produto em sua circulação, representam uma versão 
midiatizada dos impulsos que ajudam a imprimir a fantasmagoria (Rosa, 2017) que encontra-se 
submersa no inconsciente coletivo. 

 
Palavras-chave: Circulação; Midiatização; Imaginário brasileiro; Nacionalismo; Amazônia. 
 

 

1. Configuração de caso: #AmazôniaFica no contexto do #ForaTemer 

Há aproximadamente um ano, a conclusão do processo de impeachment de Dilma 

Rousseff levou Michel Temer à presidência da república no Brasil. Neste governo, sob o 

pretexto de uma crise geral, os poderes executivo, legislativo e judiciário têm orquestrado 

uma complexa pauta política convulsionada pela imposição de diversas medidas impopulares 

em um curto espaço de tempo, após consideráveis períodos de contínua mobilização popular 

nas ruas – pró e contra o referido impeachment e, antes disso, por outras pautas que, pelo 
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menos desde 20139, evidenciavam a crise de representação política enfrentada pelo país 

atualmente. 

Apesar de impopulares (Jornal do Brasil, 2017), muitas das medidas assinadas por 

Temer ou propostas por sua base aliada por meio do poder legislativo foram aprovadas ou 

estão em rápido processo de aprovação sem grande enfrentamento por parte da população. Há 

indignação e mobilização, mas este projeto de governo segue o curso do referido golpe 

político10em medidas que se referem a todos os cidadãos, sendo as mais popularizadas: o 

congelamento de investimentos públicos por vinte anos, a reforma trabalhista e a reforma no 

sistema previdenciário. Tudo isto ocorre em uma complexidade do campo político que não 

será objeto de descrição neste texto. 

O objeto deste texto se refere a apenas uma dessas mais recentes medidas. No dia 22 

de agosto de 2017, Temer publicou o decreto nº 9.142, que extingue a Reserva Nacional de 

Cobre (RENCA), enorme área constituída na Floresta Amazônica, com baixo índice de 

desmatamento, sete reservas legais e duas tribos indígenas. O objetivo do governo era a 

liberação da área para exploração de empresas mineradoras estrangeiras. Tão repentina foi a 

publicação do decreto quanto as reações contrárias de inúmeros agentes sociais. Em menos de 

uma semana, havia inúmeros abaixo-assinados virtuais com milhares de assinantes, diversas 

peças de campanha produzidas, relatório técnico do Ministério Público Federal (MPF) 

contrário ao decreto e uma ação judicial com decisão da justiça federal em primeira instância 

anulando o decreto, além da revogação do mesmo pelo próprio presidente que, apesar disso, o 

fez publicando novo decreto (nº 9.147, de 28 de agosto de 2017) mantendo a mesma medida, 

mas “considerando a necessidade de melhor explicar”. Diante de inúmeros focos de 

resistência, no início do mês de setembro decidiu-se cancelar a medida até que haja debate 

público sobre o assunto, como pretende o governo. 

O caso em estudo é extremamente recente, o debate público sobre o assunto ainda está 

em andamento e muita coisa deve mudar após a redação e publicação do presente artigo. Para 

um estudo em comunicação, contudo, este é um contexto positivo para análise empírica, como 

veremos ao descrever o procedimento metodológico. O objetivo desta pesquisa não é realizar 

uma análise política stricto sensu, mas sondar um produto específico no contexto descrito até 

                                                
9 Nas mobilizações do memorável “junho de 2013”, milhões de brasileiros foram às ruas em protestos 
convocados pela internet. A princípio a motivação vinha de pautas pontuais como o aumento do preço nas 
passagens de transporte coletivo. Posteriormente, outras pautas se agregaram até se homogeneizarem no oco 
“contra a corrupção”, gerando um clima de hostilidade contra quaisquer formas de representação, mesmo as que 
inicialmente promoviam os protestos, como movimentos sociais organizados, sindicatos e partidos políticos. 
10 Não há prejuízo quanto ao objeto científico quando os autores utilizam termos que expressam a opinião 
política de que o impeachment de Dilma Rousseff foi um golpe político.  
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aqui: a circulação midiática da campanha em defesa da Amazônia, concretizada em uma 

hashtag11 – #AmazôniaFica. 

Observamos que graves medidas extremamente repercutidas pela mídia e que afetarão 

a vida de todos os brasileiros por muitos anos enfrentaram mobilizações contrárias, 

especialmente de entidades e movimentos sociais, além da rejeição aferida por pesquisas de 

opinião, mas seguiram seu curso de aprovação, inclusive com apoio de alguns setores da 

sociedade, como ruralistas, empresários e 5% da população (Jornal do Brasil, 2017). 

A exceção foi a campanha pela Amazônia, que obteve reação repentina de diversos 

atores sociais e, pode-se dizer, tem sido politicamente eficiente. Também as outras pautas 

mencionadas anteriormente enfrentaram rejeições, inclusive com greve geral e mobilizações 

de rua bem-sucedidas (apesar de rejeitadas pela mídia tradicional que comumente retrata a 

luta como crime e os protestos com foco em atos de violência). Não se cogitou uma greve ou 

uma grande mobilização de rua pela Amazônia, nem houve tempo para tal. A mobilização foi, 

basicamente, virtual e de articulação política por meios informacionais. Os atos presenciais se 

resumiram a momentos de entrega de abaixo-assinados e documentos diversos a 

representantes políticos. 

Ressaltam-se, assim, dois motivadores deste estudo no campo da comunicação: 1) a 

campanha pela Amazônia alcançou efetividade em um contexto de difícil mobilização social, 

tanto pelo desgaste das formas representativas como pelo conhecido acirramento da 

bipolaridade política constituída na luta entre esquerda e direita e; 2) esta campanha, por parte 

da população em geral, ocorreu quase exclusivamente por meios digitais e informacionais. 

Assim também desdobra-se nossa dupla problematização/hipótese: Até que ponto a 

efetividade da #AmazôniaFica representa aderência a um discurso nacional? De que modo 

esse discurso configura sua circulação midiática? 

 

2. Projeto de fundo e desdobramentos metodológicos da midiatização 

A primeira interrogação apresentada acima é mais retórica do que prática, já que não 

nos envolveremos em uma análise dos efeitos, mas é a partir dela que colocamos a hipótese 

de que a rede favorece a circulação do mito. No caso que configuramos acima, o mito 

nacional de defesa da Amazônia parece ser a fonte da vinculação que vem garantindo um 

                                                
11 Palavra-chave antecedida por #, código que serve para categorizar e agrupar conteúdos em uma estratégia 
comumente utilizada por usuários de diversos sites de redes sociais. Em campanhas sociais ou publicitárias, já é 
comum que este item integre e centralize o plano de ação, especialmente para o ambiente digital, mas já é 
possível ver referências ao mesmo em peças analógicas e na cultura popular. O site de rede social Twitter 
mantém em sua página inicial uma lista atualizada com os 10 assuntos mais comentados a partir das hashtags. 



XI Seminário de Mídia e Cidadania – IX Seminário de Mídia e Cultura 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

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

 296 

heroico e eficiente agir comunicativo (Habermas, 2012) pela floresta – ou pelo menos tem 

sido um elemento relevante, tanto pela disposição instrumental (ação orientada para um fim), 

quanto pelo entendimento comunicativo (ação orientada para o consenso sobre o mundo), 

diferenciados por Habermas: 

 

[O agir comunicativo visa] chegar a um entendimento mútuo sobre alguma 
coisa do mundo com pelo menos mais um participante da comunicação 
[sendo racional, ainda que não alcance sua teleologia]; a ação orientada para 
um fim, por sua vez, só pode ser designada racional quando o ator satisfaz as 
condições necessárias para a realização da intenção de intervir no mundo de 
forma bem-sucedida (Habermas, 2012, p. 37). 

 

A superação da teleologia da ação racional pelo agir comunicativo é um passo 

importante para as condições de sociabilidade e de organização do comum. Há aqui, porém, 

dois elementos que ultrapassam esta explicação sobre a racionalidade: a ambiência da 

sociedade em midiatização e a inferência estrutural de dados culturais que reabilitam as 

mitologias mais do que evoluem para um consenso pela racionalidade. 

O objeto que configuramos para esta pesquisa12 é uma primeira aproximação empírica 

de um projeto em comum dos autores sobre a busca por especificidades do processo de 

midiatização na cultura brasileira, na perspectiva do mito, partindo desses processos 

simbólicos inconscientes, mas firmemente estruturados. Trata-se de questionar a noção de 

midiatização a partir não apenas do pensamento brasileiro, mas desta cultura, caminhando 

para as epistemologias do sul de que fala Boaventura de Sousa Santos (2009), reconhecendo 

“experiências de conhecimentos do mundo”. 

Pensamos que “os mitos se constroem hoje na rua movimentada dionisiacamente pela 

internet”. Observando a circulação midiática na cotidianidade brasileira, propomos um projeto 

que pense até que ponto, com a internet e o processo de midiatização, haveria “um espaço 

público criativo em consequência da redefinição dos arquétipos brasileiros” (Minuzzi, 2009, 

p. 182). O aprofundamento desta pesquisa resultará, portanto, de uma apreciação do caráter 

profundamente dionisíaco tanto da cultura brasileira como da internet. Logo, uma de suas 

maiores pretensões envolve fazer com que essa semelhança se torne visível.  

Por dionisíaco, segundo Friedrich Nietzsche, deve se compreender o ardor instintivo 

primordial que, na Grécia pré-socrática, atuou no espírito helênico, fortalecendo a revelação 

                                                
12 O primeiro encaminhamento metodológico presente neste artigo foi a constituição do caso empírico antes de 
apresentar um arcabouço teórico para que o empírico se aproxime direcionando uma metodologia menos 
exógena à comunicação, interessante recomendação que conhecemos por meio de autoras como Rosa (2017) e 
membros do PPG em Ciências da Comunicação da Unisinos. 
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da verdade mais pelo mito do que pela razão - sendo a razão considerada insuficiente para a 

compreensão de forças instintivas fundamentais do ser humano, como aquelas que, cremos, 

Sigmund Freud viria a chamar no início do século XX, com a formulação de sua teoria 

psicanalítica, de os princípios de prazer, de realidade e de morte (Nietzsche, 2002; Freud, 

1996). Mediante o conflito eterno entre essas pulsões, o mito emerge como sonho alimentador 

do porvir. No caso do Brasil, o sentir largamente utópico de uma sociedade mestiça, que 

apresenta o país como promotor de uma sociabilidade edênica, paradisíaca (Chauí, 2000; 

Freyre, 1933). Será a revolução da internet o mesmo sonho revelador dos mais profundos 

anseios humanos, em todo seu potencial de promoção da coexistência cultural? Tais aspectos 

podem ser melhor avaliados com o enfoque na circulação dos processos comunicacionais. 

A circulação midiática inspira uma metodologia que vem se aplicando muito 

adequadamente à pesquisa em comunicação. Gomes (2017, p. 36) destaca que a compreensão 

dos sistemas, dos efeitos, da dialogicidade, do conteúdo, da recepção, da informação e da 

intencionalidade política dos processos midiáticos são elementos essenciais, já bastante 

referidos, mas insuficientes para apreender “a mídia como chave hermenêutica” para a ciência 

da comunicação. Observar a circulação ajuda na compreensão da processualidade em que tais 

elementos redundam, reconstruindo a matriz histórica, que é a processualidade do mito: 

 
Agindo em um cosmos coletivo de sentidos sociais e internalizando-o, os 
indivíduos em rede apropriam-se subjetivamente desse reservatório e dessa 
matriz histórica de sentidos e os reconstroem coletiva e publicamente. Sendo 
redes simbólicas socialmente constituídas e configuradas, as próprias 
instituições sociais tradicionais, ao entrarem no fluxo da circulação de 
sentidos em rede, são ressignificadas pelas ações comunicacionais da 
sociedade (Sbardelotto, 2017, p. 19). 

 

Sbardelotto (2017) contribui com a sistematização de um método. O autor promove 

uma revisão crítica sobre a pesquisa em comunicação sobre a circulação midiática a partir da 

noção de produto. O primeiro movimento teórico foi o estabelecimento da comunicação entre 

a produção e a recepção, sob o paradigma informacional. Em seguida, desenvolveu-se a ideia 

de que o produto da comunicação é o que vem depois da recepção, ou seja, os sentidos 

produzidos. Depois, pensou-se na circulação como algo relacional articulando as duas lógicas, 

a produção e a de reconhecimento. 

Do mesmo modo que Gomes (2017), que pensa o processo de midiatização como um 

novo modo de ser, uma totalidade comunicacional a ser pensada em seus fluxos sistêmicos, a 

conclusão de Sbardelotto (2017, p. 5) é de que “os papéis fixos, as estruturas estáveis e os 
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objetos isolados identificados previamente nas ações comunicacionais vão dando lugar aos 

fluxos transversais e aos circuitos interligados da circulação das sociedades em midiatização”. 

Referenciando EliseoVeron e José Luiz Braga, o autor sugere o que aplicaremos aqui 

como metodologia de abordagem de nosso objeto.  

 

Tais materialidades se tornam visíveis naquilo que poderíamos chamar de 
“produto”, ou seja, os discursos (textuais, imagéticos ou audiovisuais) 
presentes e acessíveis nas plataformas aqui analisadas, e que, como 
“matérias significantes” (VERÓN, 1980), revelam pistas e indícios das ações 
e operações dos interagentes sociais, do funcionamento das tecnologias e do 
sentido em construção. Tal produto se manifesta como a “consequência de 
uma série de processos, de expectativas, de interesses e de ações que 
resultam em sua composição como ‘um objeto para circular’ – e que, por sua 
vez, realimenta o fluxo da circulação” (BRAGA, 2012a, p.41). O produto, 
portanto, pode ser compreendido como um “‘momento’ (particularmente 
feliz, dada sua materialização) de um circuito que começa antes e continua 
depois” (ibid., 2012b, p. 50):  
“não é ‘o produto’ que circula – mas encontra um sistema de circulação no 
qual se viabiliza e ao qual alimenta. [...] O produto, por sua permanência e 
também porque se molda ao mesmo tempo em que busca moldar os 
ambientes em que se põe a circular, torna-se um especial objeto de 
observação para inferências sobre os processos mais gerais em que se 
inscreve” (BRAGA, 2012a, p. 41). (Sbardelotto, 2017, p. 18). 

 

Pela perspectiva comunicacional, nesta abordagem, analisaremos a circulação 

midiática pensando a partir de um produto visível que, como destacamos, não é um ente fixo 

que circula, mas uma ação (Habermas, 2002), um valor (Rosa, 2017), uma inferência (Braga, 

2012), que permite ver a circulação. 

No caso que configuramos, esta abordagem favorece um recorte. Diante da 

complexidade política do quadro que esboçamos inicialmente, podemos dizer que aqui 

investigamos a #AmazôniaFica e hashtags correlatas13 como produto por representarem 

precisamente a pressão social em defesa da Amazônia nos ambientes digitais. Este produto se 

inscreve como ação/valor/inferência em uma circulação. 

 

3. Amazônia imaginada no mito nacional 

Segundo Rosa (2017, p. 2), a circulação é capaz de atribuir valores às interações 

sociais. O imaginário, entendido como “reconfiguração da história em um elemento 

dinâmico” por causa do papel da imagem como “acionadora da cultura”, se permite ritualizar 

                                                
13 Como o “produto” em questão não é a hashtag em específico (como poderia ocorrer se fôssemos os 
idealizadores de uma hashtag para avaliar uma campanha), mas a ação/valor/inferência que ela provoca, 
incluímos observações de outras muito utilizadas: #TodosPelaAmazônia #342Amazônia #EuSouAmazônia 
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por um processo que a autora denominou “fantasmagoria”. Qual seria o fantasma que se 

atualiza na popularidade da #AmazôniaFica?  

Um tópico central no caso dos Decretos 9.142 e 9.147 foi a abertura da Amazônia a 

mineradoras estrangeiras que, inclusive, como foi muito noticiado (Jornal do Brasil, 2017), 

souberam da medida antes de ser publicada. Há, deste modo, um conflito que deve levar o 

nacionalismo em conta, se não como aspecto central. Dependente da dialética com o 

internacional, o nacional, segundo Anderson (2008), é balizado pelos conceitos de limite e 

soberania. 

 

[A nação é] uma comunidade política imaginada – e imaginada como sendo 
intrinsecamente limitada e, ao mesmo tempo, soberana. (...) 
Imagina-se a nação limitada porque mesmo a maior delas, que agregue, 
digamos, um bilhão de habitantes, possui fronteiras finitas, ainda que 
elásticas, para além das quais existem outras nações. (...) 
Imagina-se a nação soberana porque o conceito nasceu na época em que o 
Iluminismo e a Revolução estavam destruindo a legitimidade do reino 
dinástico hierárquico de ordem divina (Anderson, 2008, p. 32-34, grifos do 
original). 

 

O nacionalismo figuraria, previamente, como fantasma ao qual se adere por meio da 

#AmazôniaFica. Ele configura um vínculo politicamente possível, remontando à seu conceito 

como “ comunidade imaginada” diante da atual crise de representatividade no país. Anderson 

(2008, p. 278) destaca que o nacionalismo não é necessariamente lembrado, mas aparece 

narrado, acionando a cultura. No Brasil, o nacional é acionado pela Amazônia. 

Citando Otávio Souza e Susana Sousa Pastori, Travassos (2014, p. 62) disserta que a 

Amazônia constitui forte elemento no imaginário brasileiro, especialmente forjando o conflito 

social do Brasil como paraíso terrestre. “À noção de um novo mundo sem pecado, mistura-se 

à ambição por riquezas – ouro fácil à flor da terra e devaneios de êxtases sensuais inusitados”. 

O que ocorre com o nacionalismo na sociedade em midiatização é que, como toda 

mitologia no contexto presente, “as imagens vão devorando a si mesmas a ponto de se tornarem 

produtoras inflacionárias de imagens que nunca satisfazem a sua própria sede de consumação de 

imagens” (Dravet, 2017, p. 13). 

Dravet (2017) postula “uma dívida entre Exu e a mídia e seu processo autodevorador”. A 

criação e o compartilhamento voraz de inúmeras hashtags mobilizando o mito nacional quase que 

instantaneamente ao primeiro estímulo não parece um processo de devoração? Esta característica 

da circulação da #AmazôniaFica destaca-se sobretudo pelo nível de racionalidade e eficiência 

para a articulação política alcançados, demonstrando uma estrutura que só se encontra no mito. 
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Não se pretende afirmar que há causalidade do mito nacional sobre os efeitos políticos, 

apesar de toda nação ser estritamente política. O que se propõe é que a circulação midiática da 

#AmazôniaFica é um caso que se estrutura com características nacionais e atualiza-se acionando 

ou devorandoo imaginário brasileiro e amazônico. Conforme já questionamos, de que modo este 

discurso configura sua circulação? Que elementos próprios da circulação podem ser 

observados e abstraídos desta perspectiva? 

 

4. Circulação da #AmazôniaFica 

É difícil mapear de fato a circulação de um produto midiático. Já ressaltamos que o 

imaginário reconfigura a história como um elemento dinâmico (Rosa, 2017) e os produtos que 

analisamos comunicacionalmente, como as hashtags no presente estudo, são imagens que 

acionam a cultura. A pergunta que podemos nos fazer é, então, sobre o que o produto 

#AmazôniaFica aciona? 

 

4.1. Contexto de ritualização: #ForaTemer 

Primeiramente, #ForaTemer. É o que se pôde retirar do primeiro traço observado na 

circulação e que corresponde ao contexto em que se atualiza o nacional por meio do produto 

em questão (#AmazôniaFica). Ao aferirmos, por meio da ferramenta virtual Keyhole (2017), 

quais foram as principais palavras-chaves que acompanharam as menções à #AmazôniaFica, 

encontramos o seguinte resultado, medindo a representatividade de um termo de acordo ao 

seu tamanho na Figura 1. 

 
Figura 1 – Hashtags relacionadas à #AmazôniaFica 

 
Fonte: Gerado pelos autores via keyhole.co 

 

Como se pode observar, aparecem termos referentes a organizações rapidamente 

concretizadas para esta campanha, como a #342amazonia, encabeçada por artistas; a clássica 
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#sosamazonia, referenciando um termo já antigo na luta ambientalista; e as 

keywords#iamamazon e #plantbased, representando o engajamento internacional. 

A maior referência, contudo, foi a #ForaTemer. Praticamente não se falou 

#AmazôniaFica sem dizer também #ForaTemer. A rejeição ao presidente serve, pois, de 

contexto referencial para o produto em questão. Chega a ser dialético que, como bradado em 

nota pública por uma deputada sergipana (Ana Lúcia, 2017), o presidente sai para a Amazônia 

ficar: “Fora Temer, Amazônia Fica”. Também uma canção feita por artistas e gravada em 

videoclipe (SOS Brasil Soberano, 2017) tem como refrão: “Fora Temer, Fora Temer, Nossa 

Amazônia Fica”. 

Chamou a atenção, em muitas reportagens e comentários na internet, a liderança da 

modelo Gisele Bündchen no caso da Amazônia, afrontando (e sendo diretamente respondida) 

pelo presidente. A modelo também ficou conhecida, anteriormente, como apoiadora do 

impeachment de Dilma Rousseff, que permitiu a tomada do poder pelo grupo de Temer. 

Como aponta reportagem do G1: 

 
Na rede social, a top model afirmou, citando Temer, que "é nosso trabalho 
proteger nossa Mãe Terra". "@MichelTemer, diga NÃO para reduzir a 
proteção na Amazônia!", escreveu Gisele. 
Em resposta à mensagem da modelo, Temer anunciou no Twitter que havia 
vetado integralmente os trechos da MP que reduziam a área protegida de 
uma reserva paraense. "@giseleofficial e @WWF, vetei hoje integralmente 
todos os itens das MPs que diminuíam a área preservada da Amazônia", 
informou o presidente na rede social (G1, 2017). 

 

Há destaque também para a #todospelaamazonia, fórmula que parece se apresentar 

constantemente nos protestos identitários, como podemos aludir de hashtags há pouco 

tempopopulares, como #somostodosmacacos, que vinha como uma reação ao racismo sofrido 

por um jogador de futebol; o mesmo se referindo a #somostodosneymar, #somostodosmoro, 

#somostodosmaju. Tais hashtags provavelmente ainda podem ser lembradas por leitores 

usuários de redes sociais. O uso desta fórmula utilizada com finalidades identitárias também 

para a Amazônia parece significativo ao sugerir o pertencimento de uma “comunidade 

imaginada” (Anderson, 2008). 

 

4.2. Efetividade pós-circulatória no dispositivo jurídico 

Todo discurso e os dispositivos que se referem a determinado tema em determinado 

contexto, convocando o mesmo imaginário, integram a circulação. Não existiria pós-

circulação. Utilizamos esta noção aqui no sentido de algo que vem após e sob efeitos da 
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circulação midiática especificamente. Reproduzimos abaixo dois trechos de textos jurídicos 

que apresentam decisões prevendo a circulação midiática posterior ou ainda mencionando 

como indícios do verossímil aquilo que foi veiculado pelos meios de comunicação.  

O primeiro é uma nota técnica do Ministério Público Federal que não recomenda a 

execução do decreto presidencial e o segundo trata-se de uma decisão em primeira instância 

anulando seus efeitos. Ambos referem-se ao que ainda pode vir a acontecer, precavendo-se 

sobre um novo decreto meramente explicativo. 

 
O Decreto 9.147/2017 não altera a realidade imposta pelo Decreto 
9.142/2017, uma vez que o fato principal, que é a perda de exclusividade da 
CPRM, motivando fortemente a expansão da mineração na região, 
permanece. Essa política de incentivo à mineração na Amazônia certamente 
comprometerá a obtenção da meta brasileira de redução do desmatamento e 
certamente trará para a região impactos socioambientais de difícil controle 
(MPF, 2017). 

 
Conclusão essa que em nada se altera diante de possível revogação do 
Decreto nº 9.142/2017. 
Afinal, conforme veiculado pelos meios de comunicação nas últimas horas 
(NCPC, art. 374, I), fontes oficiais ligadas ao próprio Governo Federal 
revelam que o recuo seria apenas pontual (para explicitar garantias contra o 
desmatamento em massa etc.), isto é, que estaria mantido o propósito central 
da medida impugnada pelo autor: a extinção da RENCA por meio de simples 
ato administrativo, sem a observância da garantia constitucional do art. 225, 
§1º, inciso III, da Constituição Federal (SPANHOLO, 2017, p. 6). 

 

4.3. Nacionalismo amazônico 

O nome da organização “SOS Brasil Soberano” retoma o debate do nacionalismo nos 

termos de Anderson (2008), para quem a soberania, balizada pelo limite internacional, é 

característica central. Inúmeras outras evidências, colhidas em análise de conteúdo simples, 

sob os rumos de estudo da circulação midiática, guiada mais pelos acionamentos culturais do 

que pelos significados gerais de todos os dados, apresentam a vinculação cognitiva do 

discurso em defesa da Amazônia com a pertença nacional. 

Em vídeos promovidos por artistas (SOS Brasil Soberano, 2017; 342 Amazônia, 

2017), bem como notas públicas (Ana Luiza, 2017; Repam, 2017) e abaixo-assinados 

diversos é comum a promessa de união e o artigo possessivo coletivo “nosso” para se referir à 

causa da Amazônia: “nossa floresta”; “a certeza é que vamos nos unir”; “nosso país”; “nossa 

Amazônia”; “nosso pulmão”. 

O site do Greenpeace (2017) descreve o mesmo em uma matéria sobre o assunto: 
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Essa grande mobilização demonstra que a sociedade formou um exército 
para defender a Amazônia, seus habitantes e o meio ambiente. E está 
cobrando isso do governo e dos políticos”, avalia Marcio Astrini, 
coordenador de Políticas Públicas do Greenpeace Brasil (Greenpeace, 2017). 

 

Mas não são apenas os meios oficiais que refletem isso. No gráfico de tamanhos sobre 

as palavras relacionadas ao produto em questão (Figura 2), a palavra “nosso” obteve destaque 

solitário, demonstrando o quanto o brasileiro se referiu àquilo que é “nosso”. 

 
Figura 2 – Palavras relacionadas à hashtag #AmazôniaFica 

 
Fonte: Gerado pelos autores via keyhole.co 

 

A Amazônia carrega em si o nacionalismo brasileiro e o internacionalismo que lhe 

provoca. É latente, nestes termos, a discussão geopolítica da Amazônia no mito nacional. “O 

novo significado geopolítico da Amazônia em âmbito global como a grande fronteira do 

capital natural; o novo lugar da Amazônia no Brasil; a urgência de uma nova política de 

desenvolvimento e de estratégias básicas para implementá-la” (Becker, 2005, p. 72-73). 

A circulação da #AmazôniaFica ritualiza o “fantasma” do nacionalismo. Ainda é 

produtivo questionar quais são os sentidos desta circulação. 

 

4.4. Autonomia, entrecruzamentos e transferência de valores 

Merece destaque um tópico referente ao conflito entre autonomia e entrecruzamentos 

de diversas hashtags configurando-se no mesmo produto. A #AmazôniaFica é autônoma na 

medida em que nomeia o caso no lugar mesmo do número do decreto ou descrição da ação 

governamental. Esta autonomia faz paralelo com a própria floresta: “a Amazônia não é mais 

mera área de expansão da fronteira móvel, mas sim uma região em si” (Becker, 2005, p. 80). 

Trata-se de uma autonomia entrecruzada, combinando diversos sentidos explicitados 

nas inúmeras hashtags, mais ou menos popularizadas. Além de termos diferentes 
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entrecruzamentos para a mesma imagem, também são constantemente evocadas outras 

imagens para a valorização do tema. É o que se observa quando, em nota pública, a entidade 

Carta de Belém remonta a outro caso, signo do desastre ambiental recente no Brasil, também 

vitimado pelo setor da mineração: “a indústria mineradora mostra pouca preocupação com 

essas questões e dificilmente é responsabilizada por seus impactos e crimes, como no caso da 

Samarco em Mariana” (Carta de Belém, 2017). 

Mais complexos se tornam os entrecruzamentos quando se retoma o vínculo essencial 

com o #ForaTemer. Para a hipótese trabalhada por autores como Rosa (2017) de que a 

circulação é uma “atribuição de valor”, poderíamos talvez acrescer que, quando se trata de 

hashtags, há também uma transferência de valores. A #ForaTemer ganhou impulso com a 

#AmazôniaFica. 

 

5. Considerações finais 

Este texto é fruto de um primeiro ensaio empírico sobre a potência da Amazônia como 

força mítica de integração pela via do nacionalismo na sociedade em vias de midiatização. 

Avaliamos especialmente a circulação da hashtag #AmazôniaFica. Este produto se inscreve 

como ação/valor/inferência em uma circulação e seu valor, no caso analisado, se refere às 

possibilidades de mobilização do comum no contexto midiático pelo mito dionisíaco presente 

tanto na cultura brasileira quanto na internet. 

Nossa análise apresenta uma hipótese parcial, limitada às vias de circulação analisadas 

no contexto de outro destes “produtos”: a hashtag #ForaTemer, que circula atualmente em 

diversas postagens na internet, prefigurando-se como um contexto, mas também em 

praticamente todo momento de silêncio em aglomerações quando se entoa uma sequência de 

“Fora Temer / Fora Temer”. A expressividade da #AmazôniaFica, assim, fortalece e transfere 

valores a este contexto, como uma fonte de motivos agregadores pelo nacional. 

A transferência de valor provocada pela circulação midiática, a nosso ver, também 

quer dizer que o nacionalismo que identificamos inicialmente também não basta. Este, como 

impulso, é antes devorado por inúmeras imagens quando o convocam. É preciso avançar em 

possibilidades de vinculação social. 

Do ponto de vista mítico, as hashtags, ou seja, o produto em sua circulação, 

representam uma versão midiatizada dos impulsos que ajudam a imprimir a “fantasmagoria” 

que encontra-se submersa no inconsciente coletivo. A região do mito é sempre misteriosa. 

Está na fronteira entre o humano e a natureza. Em uma concepção bachelardiana, o sentido 

conhece-se pelo segredo e o milagre profundos provenientes das fontes naturais do mito. Não 
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há mito sem natureza, diria Bachelard, sem os sonhos ou devaneios da matéria, forças que 

medram e constituem a imaginação humana. 

O mito brasileiro vincula-se essencialmente à natureza tropical da floresta amazônica, 

que permite a imensa vastidão de um imaginário, repleto de visões sobre um futuro feliz para 

a humanidade, livre das opressões que justamente colocaram a civilização ocidental na busca 

de um “novo mundo”. São as forças imaginantes da matéria, segundo Bachelard, que 

produzem uma “imaginação aberta”, direcionada ao futuro. 

 
[...] a matéria, aliás, se deixa valorizar em dois sentidos: no sentido do 
aprofundamento e no sentido do impulso. No sentido do aprofundamento, 
ela aparece como insondável, como um mistério. No sentido do impulso, 
como uma força inexaurível, como um milagre. Em ambos os casos, a 
meditação de uma matéria indica uma imaginação aberta (Bachelard, 2002, 
p. 3). 

 

Como hipótese à questão proposta – porque a Amazônia demonstrou possuir um poder 

maior de mobilização que outras pautas sociais? – pode-se especular que isso se deveria, sob 

certo sentido, ao ritual dionisíaco insinuado pela própria circulação midiática – circulação 

essa intensa por conta da tecnologia digital –, que faz desaparecer a sombra do indivíduo, 

fazendo pulsar apenas um ente humano coletivo, altamente preocupado com a provável 

catástrofe envolvendo o fim da natureza e, por consequência, do paraíso em que nos 

deleitamos. 

Mais uma vez, como em tantas outras situações mundiais de ameaça que tensionaram 

a comunidade global no século XX, o “milagre” “misterioso” da formulação poética 

profunda, com raízes no vínculo original entre homem e natureza, se estabelece. Afinal, 

haverá corte mais profundo na relação homem-natureza do que a própria destruição da 

Amazônia – a Amazônia como resquício dramático daquilo que nos vincula à vida no planeta 

em sua materialidade original? Milagres poéticos não cessam diante desse medo, assim como 

no caso das resistências juvenis das décadas de sessenta e setenta do século passado, quando 

ameaças pairavam sobre o conjunto de uma humanidade acuada pelos riscos da hecatombe 

nuclear – também uma destruição do planeta em dimensões dramáticas – e produziram o rito 

igualmente dionisíaco da contracultura, também altamente vinculado à comunicação, na 

época, à comunicação de massas, com o processo de midiatização já em curso.  
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Resumo 
O objetivo desse artigo é investigar se existe ou não um net-ativismo contra a corrupção no Brasil, 
demonstrando como esses dois coletivos MBL e o Vem Pra Rua que se autodeterminam contra a 
corrupção atuaram entre o ano de 2014 até agosto de 2017 no país, propondo uma análise comparada 
dos discursos, conflitos e controvérsias expostas sobre o tema do combate à corrupção. Faremos uma 
triangulação de teorias para uma melhor compreensão do conceito de net-ativismo e a atuação de 
coletivos em rede em torno do combate a corrupção. No período analisado, foram identificados 29 
protestos/manifestações nas ruas permeados pelo discurso da corrupção, contra ou a favor do 
impeachment de Dilma Rousseff (PT) e ainda contra o atual presidente, Michel Temer (PMDB). Os 
coletivos investigados, MBL e o Vem Pra Rua desempenharam um importante papel no processo de 
impeachment da presidenta, mas diminuíram suas ações nas ruas contra a corrupção, apesar dos 
diversos e recorrentes escândalos envolvendo a classe política que está no poder. O discurso contra a 
corrupção continua existindo, mas estratégias de combate deixaram de ser divulgadas e manifestadas. 
O MBL e o Vem Pra Rua não podem ser considerados um movimento totalmente net-ativista, já que 
existem líderes e alguns membros do coletivo MBL são políticos em exercício de mandato, o que 
contradiz as características expostas por Massimo Di Felice (2013b) sobre os movimentos net-
ativistas.  

  
Palavras-chave: Net-ativismo; Controvérsias; Insurreição; Discurso; Corrupção. 
 

1 Sobre corrupção e o objeto 

A corrupção no Brasil sempre existiu, mas nos últimos anos, mais precisamente, a 

partir de 2014 até o presente em 2017, se tornou notícia corriqueira na vida dos brasileiros 

através dos meios de comunicação, tanto os tradicionais como o rádio, a televisão, revistas e 

jornais, como naqueles mediados pela Internet e as novas Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs). Nesse período, o país enfrentou uma intensa “batalha ideológica” em 

torno da corrupção e de seu combate, que se expressaram em distintas manifestações 

populares, que invadiram as ruas das principais cidades do país, onde foram divulgados 

discursos contra a corrupção; ocorreram insurreições contra o governo reeleito e muitas 

                                                
14 Mestranda do Programa de Pós-graduação em Sociologia pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Email: 
maiararcleal@hotmail.com.  
15 Doutora em Ciência Política pelo IUPERJ. Professora Associada II do Departamento de Ciências Sociais da 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO e membro do Programa de Pós-graduação em 
Sociologia da UFG. Email: diasbezerra.h@gmail.com.   
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controvérsias foram expostas, tanto entre os indivíduos como entre os coletivos que surgem e 

se autodeterminam como um movimento social que visa o combate a corrupção. 

Consideramos três situações que contribuíram para que o tema da corrupção se 

tornasse uma controvérsia (pública), nos termos de Bruno Latour e Tommaso Venturini, 

expostas por André Lemos (2013)16 e que se desencadeia no ano de 2014, são elas: o estouro 

nas mídias da operação Lava Jato, deflagrada pelo Ministério Público e a Polícia Federal, 

sobre um grande esquema de corrupção envolvendo a estatal Petrobras e a classe política; a 

Copa do Mundo de Futebol da FIFA, onde os cidadãos se mobilizaram contra os altos custos 

envolvidos nas obras dos estádios e de mobilidade urbana; e a última e talvez, a mais intensa 

problemática daquele ano, estava relacionada às eleições nos níveis estadual e federal, com 

uma disputa acirrada para o cargo de Presidente da República, sendo que a reeleição de Dilma 

Rousseff do Partido dos Trabalhadores (PT), provoca uma insatisfação generalizada na 

oposição derrotada, principalmente no PSDB de Aécio Neves (2° colocado) e nos eleitores 

que votaram contra a legenda. 

Desde 2013, com as “Jornadas de Junho17” que os brasileiros vêm se organizando em 

torno de demandas que envolvem uma clara exigência de eficiência na gestão pública e 

responsabilidade do gestor ou político com o que é público. Em 2014, os escândalos com os 

altos custos da Copa do Mundo e o baixo retorno fizeram com que a população se 

manifestasse contra o descaso e a irresponsabilidade fiscal dos políticos, além da corrupção, 

cada vez mais presente no mundo da política. Entre 2015 e 2016, a insatisfação das ruas gira 

em torno de um modo de fazer política, exercido pelo governo do PT, agravado com a 

reeleição de Dilma, que culmina com o seu impeachment no dia 31 de agosto de 2016.  No 

ano de 2017, as poucas manifestações foram contra as reformas propostas por Michel Temer 

(PMDB) e as regalias políticas em detrimento do coletivo. 

                                                
16 As “cartografias de controvérsias” (CC), propostas por Venturini e Latour, nada mais são do que formas de 
“desenhar” a distribuição das ações, de seguir actantes, de visualizar os diagramas da mediação, agenciamentos e 
de revelar cosmogramas. Podemos dizer que a CC é um conjunto de técnicas para explorar e visualizar 
polêmicas, questões emergentes em determinados agrupamentos, o movimento, a circulação da ação e a fluidez 
das mediações, revelando as diversas dimensões que compõem uma rede sociotécnica. (LEMOS, 2013, p. 110). 
Segundo os autores, as ações que merecem atenção da Teoria Ator Rede (TAR) que trabalha a cartografia de 
controvérsias como método, são aquelas em que os actantes não se encontram em harmonia, onde as 
controvérsias estão em evidência, podendo se expressar em distintas formas de conflitos. São aquelas situações 
em que os debates estão quentes e inacabados. Nesse tipo de contexto é que “podemos ver o social se formando, 
revelando questões de diversas ordens (poder, política, direito à voz, força). Por isso, o trabalho da TAR é 
descrever as controvérsias a partir do mapeamento dos seus rastros” (Ibidem, p. 111).  
17 Ciclo de protestos em torno da insatisfação com a qualidade do transporte público e o aumento da tarifa em 
diversas cidades brasileiras, que se desencadeia em junho de 2013, levando milhares de pessoas às ruas e criando 
uma nova onda de manifestações no Brasil, com uma intensa utilização das novas TICs, principalmente as redes 
sociais mediadas pela Internet como forma de divulgação, mobilização e ação. Idealizada pelo Movimento Passe 
Livre (MPL). 
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A Internet desempenhou um papel fundamental durante esse período. Os coletivos e os 

indivíduos apoiaram-se fortemente em suas páginas na rede. Utilizaram o Facebook, o 

Twitter, o Instagram, sites, blogs, etc.; para articular e divulgar as manifestações nas ruas. 

Alguns desses coletivos surgem nesse contexto e se destacam como os grandes mobilizadores 

das ações nas ruas, influenciando na pressão popular que se desencadeia e na formação da 

opinião pública. Entre as diversas nomenclaturas de movimentos contra a corrupção que 

surgem nesse período, dois assumem as rédeas das manifestações nas ruas e são explorados 

em maior volume pela mídia, são eles: o Movimento Brasil Livre (MBL) e o Vem pra Rua. 

De acordo com Manuel Castells (2013, p. 12), desde a Primavera Árabe em 2011, “os 

movimentos espalharam-se por contágio num mundo ligado pela internet sem fio e 

caracterizado pela difusão rápida, viral, de imagens e ideias”. Os coletivos que citamos, 

tiveram o mérito de mobilizar, milhares de indivíduos em torno de uma ideia e com um 

discurso pautado no combate a corrupção na política.  

Uma das características mais emblemática dos coletivos que invadiram as ruas foi o 

uso das cores da bandeira do Brasil (verde, amarelo, azul e branco), como uma espécie de 

“uniforme” a favor do país e contra a corrupção (principalmente, contra Dilma e o PT). A cor 

vermelha foi associada aos “defensores” do PT e da presidenta e contra o impedimento, 

sinalizado sempre pelos sonoros “Não Vai Ter Golpe” e “Fora Temer”. Trouxemos duas fotos 

que ilustram essa divisão simbólica entre os grupos e que foram tiradas em protestos 

realizados em datas diferentes na cidade de São Paulo.  A primeira representa os movimentos 

sociais que apoiavam o PT e contra o processo de impeachment de Dilma que se baseou no 

slogan #Não Vai Ter Golpe e a segunda foto, representa as manifestações a favor do 

impeachment e contra a corrupção articuladas pelos coletivos sociais MBL e o Vem Pra Rua. 

Foto 1: Manifestação #NãovaiterGolpe                  Foto 2: Manifestação Pró- impeachment 

     
Fonte: portal CTB 10/12/2015.                                            Fonte: A voz do cidadão 15/03/2016. 



XI Seminário de Mídia e Cidadania – IX Seminário de Mídia e Cultura 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

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

 311 

O objetivo desse artigo é investigar se existe ou não um movimento net-ativista contra 

a corrupção no Brasil, demonstrando como esses dois coletivos, o MBL e o Vem Pra Rua, que 

se autodeterminam movimentos que visam à ética e o combate à corrupção na política, 

atuaram entre o ano de 2014 até agosto de 2017 no país, propondo uma análise comparada 

dos discursos, conflitos e controvérsias expostas sobre o tema do combate à corrupção em 

suas mídias digitais e nas ações divulgadas pela imprensa. Queremos ainda, discutir se houve 

insurreições e as controvérsias expostas nesses coletivos em torno do debate e ações contra a 

corrupção, fazendo uma breve exposição sobre a cronologia dos protestos nesse período de 

tensão magmática entre os indivíduos e de mudança política. 

 

2 Coletivos em rede, net-ativismo e o combate à corrupção no Brasil 

O conceito de rede é bastante utilizado para explicar a formação e mobilização de 

atores coletivos na era digital. É abordado em distintas áreas do saber, buscando sempre 

explicar a realidade, com uma forte presença em teorias sociológicas e ligadas ao campo da 

comunicação. Ilse Scherer-Warren (2014, p. 10), afirma que a noção de rede vem sendo muito 

utilizada entre os atores coletivos dos movimentos sociais, enquanto conceito propositivo com 

atributos ideológicos e simbólicos e a “análise em termos de “redes de movimentos” implica 

buscar as formas de articulação entre o local e o global, entre o particular e o universal, entre 

o uno e o diverso, nas interconexões dos atores com o pluralismo”.  

 
A ideia de rede enquanto conceito propositivo utilizado por atores coletivos 
e movimentos sociais refere-se a uma estratégia de ação coletiva, i.é., a uma 
nova forma de organização e de ação (enquanto rede). Subjacente a esta 
ideia encontra-se, pois, uma nova visão sobre o processo de mudança social 
– que considera fundamental a participação cidadã – e sobre a forma de 
organização dos atores sociais para conduzir esse processo (SCHERER-
WARREN, 1995, p. 1046).  
 

Para David Ugarte (2007, p. 24), “as redes têm poder e expressa um grande potencial 

para quem deseja praticar o ciberativismo”. A Internet permitiu a eclosão de uma nova esfera 

de relação social, capaz de conectar milhões de pessoas em tempo real e em locais diferentes, 

facilitando a divulgação de notícias e ações políticas e sociais. A era digital facilitou o 

surgimento de um sujeito coletivo, capaz de se expressar no meio de uma multidão de 

indivíduos. Para o autor, “com a Internet conectando milhões de pequenos computadores 

hierarquicamente iguais, nasce a era das redes distribuídas, que abre a possibilidade de passar 

de um mundo de poder descentralizado a outro mundo de poder distribuído” (Idem). 
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De acordo com Ugarte (2007, p. 25), “a capacidade para transmitir é a capacidade para 

unir vontades, para convocar, para atuar”. Essa capacidade de transmitir alguma coisa, uma 

ação ou ideologia é uma condição fundamental para a ação política e ciberativista. Nas 

palavras do autor, “um ciberativista é alguém que utiliza Internet, e, sobretudo, a blogosfera, 

para difundir um discurso e colocar à disposição pública ferramentas que devolvam às 

pessoas o poder e a visibilidade que hoje são monopolizadas pelas instituições” (Ibidem, p. 

42). Para o autor, o ciberativismo refere-se a uma estratégia e não a uma técnica de ação. Cito: 

 
Ciberativismo como toda estratégia que persegue a mudança da agenda 
pública, a inclusão de um novo tema na ordem do dia da grande discussão 
social, mediante a difusão de uma determinada mensagem e sua propagação 
através da “boca a boca” multiplicado pelos meios de comunicação 
eletrônica pessoal. (Ibidem, p. 55). 
 

Já o conceito de net-ativismo refere-se a uma reconfiguração ou modernização do 

conceito de ciberativismo, ativismo digital, e é mais utilizado no campo da comunicação. Para 

Di Felice (2013a, p. 7), “net-ativismo são expressões de um tipo particular de ação que se 

realiza apenas através da interação fértil entre o humano e a técnica”.  

 
Referimos a expressão net-ativismo àquela do cyber ativismo enquanto esta 
última remete tradicionalmente a uma ação que aconteceria no cyber espaço, 
isto é, na esfera virtual. A observação do ativismo, divulgada em diversos 
contextos geográficos e políticos, mostra claramente como não é mais 
possível a representação de uma distinção entre cyber espaço e mundo real, 
entre mundo virtual e arquiteturas materiais. Como é possível observar em 
todas estas práticas de ativismo, a ação surge na rede e espalha-se nas 
geografias materiais mantendo uma contínua interação e ligação e 
estabelecendo as formas de uma geografia informativa que, em outros 
contextos, eu defini “atópica” (Idem).  
 

Para o autor, o net-ativismo não separa mais os atores, e as ações passam a ser 

colaborativas, possuindo natureza diversa, resultando da sinergia entre pessoas, dispositivos, 

redes sociais, circuitos informativos, constituindo um novo tipo de ecologia, que denomina de 

eko-logos. Esse tipo de ecologia não é separatista e nem está limitada ao âmbito humano do 

social, mas se entrelaça com a técnica de forma conectiva e reticular. Nesse ponto, o termo 

net-ativismo pode ser amparado pela contribuição da Teoria do Ator-Rede, proposta por 

Bruno Latour, Michel Callon e John Law, cuja ambição nas palavras de Massimo Di Felice 

(2013a, p. 10) “é aquela de estudar o social não mais a partir do conforto dos conceitos 

teóricos desenvolvidos pelas ciências sociais, mas através da observação dos tipos de 

agregações reticulares que surgem em volta de controvérsias”.  
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O social seria formado por um processo contínuo de conexões, e ao invés de estudá-lo, 

devemos buscar compreender os coletivos e as associações que são realizadas entre eles. Di 

Felice (2013a, p. 11) argumenta que o fato de substituirmos a ação pelo o ato nos permite 

pensar o net-ativismo “não apenas como uma ação política, mas como um ato vital do 

ecossistema social que se exprime e advém através de suas conexões ecossistêmicas”. Os 

rumos e os resultados da ação não seguem um padrão, mas existem algumas características 

que definem as ações net-ativistas, são elas: 

 

A primeira característica foi identificada na particular ecologia de tais ações 
e nas suas múltiplas localidades. Essas têm como origem as redes digitais e 
continuam  nas ruas das cidades , sem deixar a sua dimensão informativo-
digital, sendo filmadas, transmitidas, fotografadas, postadas e comentadas 
online. [...] A segunda característica identificada dos diversos movimentos 
net-ativistas se expressa na singular não linearidade de suas ações. [...] Um 
ulterior aspecto identificado pela pesquisa encontra-se na recursividade de 
suas ações que parecem ter, como objetivos principais, ao lado das 
reivindicações públicas e externas, a consciente expressão de reivindicações 
internas que se exprimem na exigência radical de transparência, democracia 
real e de tomada coletivas das decisões no âmbito dos próprios movimentos, 
deslocando, assim, de forma elíptica a própria ação e a direção do seu 
próprio impacto. Enfim, além da qualidade das ações, da ecologia da 
condição habitativa, e da recursividade, a pesquisa apontou duas outras 
características. A primeira, a valorização do anonimato e a recusa de uma 
identidade política, ideológica ou sintetizada em figuras carismáticas ou em 
líderes; e a segunda, caracterizada pela recusa da institucionalização, 
expressa seja na comum aversão aos partidos políticos de qualquer 
tendência, seja na recusa, também generalizada, de se tornar uma força 
política institucional (DI FELICE, 2013b, p.  58-59).   
 

De acordo com esses autores, as redes facilitaram um novo tipo de ativismo digital e 

de participação popular que agora são totalmente associativas e conectivas. Nesse tipo de 

abordagem é reforçada a ideia de que tanto os humanos como as coisas possuem a capacidade 

de comunicação e transmissão de informação e só podem ser considerados atores porque 

deixam rastros. O net-ativismo pode ser compreendido ainda como uma maneira intensiva de 

interação que ocorre na rede entre os indivíduos, locais, territorialidades e tecnologias. Resta 

compreender se o net-ativismo é uma realidade brasileira em relação ao combate a corrupção.  

 

2.1 Insurreições, Discursos e Controvérsias contra a corrupção no Brasil 

A ideia de insurreição no dicionário de português está ligada à revolta ou ainda a uma 

ação de se opor contra uma ordem estabelecida ou determinada. Também pode ser 

relacionado com um crime que se configura na oposição direcionada a um poder com o 

propósito de derrubá-lo, se configurando em uma ação insistente e uma rebeldia constante e 
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intensa. Segundo Michel Foucault (2012, p. 76), “as insurreições pertencem à história. Mas, 

de certa forma, lhe escapam”. Para o autor, ninguém tem o direito de pedir que outro sujeito 

se revolte em seu lugar. Em algumas ocasiões, insurgir-se se torna a única solução contra a 

política ou uma ordem imposta e vigente. 

 

Um delinquente arrisca sua vida contra castigos abusivos; um louco não 
suporta mais estar preso e decaído; um povo recusa o regime que o oprime. 
Isso não torna o primeiro inocente, não cura o outro, e não garante o terceiro 
os dias prometidos. Ninguém, aliás, é obrigado a ser solidário a eles. 
Ninguém é obrigado a achar que aquelas vozes confusas cantam melhor do 
que as outras e falam da essência do verdadeiro. Basta que elas existam e 
que tenham contra elas tudo o que se obstina em fazê-las calar, para que faça 
sentido escutá-las e buscar o que elas querem dizer (FOUCAULT, 2012, p. 
79). 
 

Para Cleudemar Fernandes (2017), no ano de 2013, o Brasil foi palco de várias 

manifestações populares, em torno de causas distintas, que invadiram as ruas de muitas 

cidades do país. Houve uma intensa articulação entre as ações engendradas nas redes 

sociotécnicas (online) com as ações colocadas em prática no mundo offline, pelos 

indivíduos que se manifestaram nas ruas.  O autor salienta que:  

 
Tais manifestações acentuaram as insurreições como uma característica da 
atualidade sociopolítica e, ainda que não sejam a origem da demonstração de 
revoltas e não tenham acontecido dissociadas de movimentos semelhantes 
em outras partes do mundo, elas são um marco da retomada das ruas para o 
grito coletivo de descontentamento (FERNANDES, 2017, p. 239).  
 

De acordo o autor, os sujeitos se apoiaram nas redes sociotécnicas, pois elas se 

configuram como um espaço que facilita às insurreições. “Nessas redes, sujeitos insurrectos 

se manifestaram e se articularam como expressão de uma memória coletiva, heteróclita e 

transgressora” (Idem). Essas práticas se estenderam aos anos seguintes, sendo que houve 

muita articulação nas redes sociais contra a presidenta reeleita e a política que ela 

representava, associada ao PT. Para Fernandes, o descontentamento da classe alta com a 

“política do presente” 18, fez com que esses sujeitos insatisfeitos se manifestassem através de 

práticas discursivas em diferentes mídias e nas ruas, demarcando uma posição diante de seus 

enunciados e sua visão de mundo.  

                                                
18 Para o autor, o “presente” refere-se a um modo de fazer política, executado pelo PT e que não agradou todas 
as classes sociais no Brasil. “A ascensão da classe baixa promovida pelo governo do PT apresenta-se como 
motivo de levantamento da classe alta em sua contestação. Em se tratando de produções discursivas, são 
inúmeras as ocorrências de enunciados em que sujeitos se mostram  indignados com a elevação do poder 
socioeconômico dos mais pobres” (FERNANDES, 2017, p. 241).  
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Para o autor, a gestão petista mexeu com algumas feridas abertas do brasileiro. As 

políticas de redistribuição de renda permitiu um acesso mais igualitário ao consumo, sendo 

que a classe baixa começou a frequentar locais que antes parecia pertencer aos mais 

abastados financeiramente, como os aeroportos e shoppings centers, por exemplo, o que 

parece ter gerado certo desconforto em alguns indivíduos. Além disso, as questões de raça 

foram colocadas em evidência com a obrigatoriedade das cotas para negros, pobres e 

indígenas tanto nas universidades como em concursos públicos. Foi discutido o papel da 

mulher na sociedade e na criação de políticas públicas no país. Muitos direitos foram 

adquiridos ou preservados para a classe trabalhadora, como a regulamentação da lei que 

envolve a profissão de empregada doméstica, além da progressiva valorização do salário 

mínimo, desde 2003, primeiro governo de Lula, entre outras transformações que foram 

impulsionadas pelo partido ao longo de seus quase 13 anos de gestão.  

Todos esses fatores podem ter contribuído para a insatisfação da classe média e alta 

com o governo do PT. Outro fator que agravou a crise no partido foi os constantes 

escândalos de corrupção envolvendo os seus filiados e noticiados pela imprensa desde 2005, 

com o Mensalão até a atualidade com a Lava Jato. Fernandes (2017) transcreve alguns 

enunciados que foram direcionadas contra o partido e Dilma durante as manifestações nas 

ruas e nas redes sociais que expressam esse conflito de classe e por vezes até uma espécie de 

ódio pessoal contra a presidenta, demonstrando também a ascensão de um pensamento 

conservador e preconceituoso entre essas pessoas.  

 

1)Feminicídio sim! Fomenicídio não! #FORAPT!!! (Escrito em cartaz 
empunhado por uma mulher em uma manifestação); 2) DILMA, PENA Q 
NÃO TE ENFORCARAM NO DOI-CODI FORA DILMA E PT (Escrito 
em um cartaz nas mãos de um homem); 3) Dilma, desgraçada minha família 
não consegue mais ter empregada, por ter que pagar os direitos trabalhistas 
(Escrito em um cartaz nas mãos de uma mulher); 4) Fora Dilma, Fora PT!; 
5) Impeachment já.; 6) Intervenção militar já. (Ibidem, p. 244-245). 
 

Nas palavras de Fernandes (2017, p. 247), esse embate discursivo são elementos de 

uma insurreição, pois são caracterizadas por enfrentamento e choque, também expressando 

atitudes de contraconduta, “são práticas discursivas integrantes de um processo, cujo efeito 

foi o de anestesiar o governo do PT, o imobilizar, e o substituir por outro governo, outro 

partido político e ideológico, outro corpo social”. Esses sujeitos insurrectos se vestiram de 

verde e amarelo, bateram panelas entre o ano de 2015 e 2016, questionaram a ordem 

estabelecida pelas regras do jogo político e foram bastante eficazes, logrando êxito em suas 

ações, já que Dilma sofreu o impedimento e o PT foi “desmoralizado” politicamente, 
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perdendo muitas cadeiras na eleição de 2016, mais especificamente. Também houve um 

intenso período de debate e discursos raivosos e ideológicos, divulgados, principalmente, 

nas redes sociotécnicas contra ou a favor do PT, o que gerou até conflitos físicos e 

simbólicos nas ruas durante as manifestações.  

 
Foto 3: Protesto no Fórum  de                                          Foto 4: Urros da Barbárie 

São Paulo no dia do depoimento de Lula 

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    
Fonte: Leonardo Benassatto/Futura Press 17/02/2016             Fonte: Carta Capital 11/03/2017 
 

O discurso contra a corrupção foi o foco do ativismo verde e amarelo. O discurso do 

golpe circundou o ativismo em favor do mandato de Dilma. De acordo com Alfredo Veiga-

Neto (2016, p. 89-90) para Foucault, “o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as 

lutas ou sistemas de dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta, o poder do qual 

queremos apoderar”.  O poder é ativado e colocado em circulação com as práticas discursivas. 

O discurso é ainda um espaço de posições e de funções de sujeitos diferenciadas. 

 

Nunca é demais lembrar que uma prática discursiva não é um ato de fala, 
não é uma ação concreta e individual de pronunciar discursos, mas é todo o 
conjunto de enunciados que formam o substrato inelegível para as ações, 
graças ao seu duplo caráter de judicativo e “veridicativo”. Isso equivale a 
dizer que as práticas discursivas moldam nossas maneiras de constituir o 
mundo, de compreendê-lo e de falar sobre ele. E, ainda que uma prática 
discursiva dependa da nossa vontade, essa não é suficiente para gerá-la e 
fazê-la funcionar. (VEIGA-NETO, 2016, p. 93). 
 

Segundo Flávia Ribeiro (2011), o movimento de contestação de sentenças, onde há 

disputas por status ou fato, é chamado por Bruno Latour (2012) de controversa. As 

controvérsias dão visibilidade aos atores sociais envolvidos numa disputa ou debate, surgindo 

uma gama de enunciados contrários uns aos outros, exigindo o posicionamento dos diversos 

atores envolvidos nessas controvérsias. Para Ribeiro (2011, p. 563), “uma controvérsia é a 

contestação de sentenças que buscam a atribuição de certeza, mobilizando atores sociais, 

arregimentando recursos e participando da construção de fatos sociais”. Nesse tipo de 
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situação, os atores costumam buscar aliados, para constituir uma espécie de argumento de 

autoridade, critério que acreditamos ser colocado em prática pelos coletivos que visam o 

combate a corrupção, já que buscam  adeptos, seguidores, além de financiadores para suas 

mobilizações, como explicitados nos sites desses coletivos.  

De acordo com André Lemos (2013), a controversa é algo que expressa polêmica, o 

lugar e o tempo da associação e formação do social. A melhor maneira de perceber o social é 

quando a controvérsia está em ebulição, quente, afetando diversas pessoas e grupos, 

envolvendo mediação e tradução. A controversa coloca em evidência a dinâmica e a formação 

das redes, que está o tempo todo, se fazendo e se desfazendo na sociedade. Controvérsia: 

 
É o lugar e o tempo da observação, onde se elaboram as associações e o 
“social” aparece antes de se congelar ou se estabilizar em caixas-pretas. A 
visibilidade da rede se dá nas controvérsias. [...] É pelas controvérsias que 
vemos o social em sua tensão formadora, em seu “magma”, como prefere 
Venturini. [...] Olhar as controvérsias é olhar as redes em formação na 
disputa pela estabilização. Quando elas cessam, surgem as caixas-pretas. 
(LEMOS, 2013, p. 55). 
 

Essas características que definem as controvérsias ilustraram o recente período de 

insurreições no Brasil contra a corrupção na política. Quando os indivíduos ou coletivos se 

envolvem na mediação ou tradução de uma controvérsia, eles se comprometem, esse 

engajamento pode criar entidades (como os movimentos de combate a corrupção) ou eventos 

(as manifestações nas ruas). Essas ações acabam gerando as caixas-pretas, “entidades criadas 

quando os diversos elementos de um processo agem como se fossem um só e, podemos dizer, 

‘desaparecem’” (Ibidem, p. 56). Para os autores, toda associação tende a virar uma caixa-

preta, se estabilizando e cessando a controvérsia. O interessante é sempre reabrir essas caixas-

pretas e colocar a controvérsia em evidência novamente.  

 

3 Metodologia 

A metodologia é baseada em um arcabouço teórico sobre net-ativismo e sua relação 

com os coletivos que se mobilizam em formato de rede e que atuaram em rede contra a 

corrupção no Brasil entre 2014 a agosto de 2017 e que se destacaram nas mídias nesse 

período, sendo que escolhemos dois para essa análise com essas características: o MBL e o 

Vem Pra Rua. Inicialmente, trata-se de uma pesquisa exploratória e bibliográfica em busca de 

uma melhor compreensão do fenômeno da corrupção e do possível net-ativismo em torno do 

seu combate. Posteriormente, utilizaremos o método comparado para analisar os resultados 

encontrados, avaliando os discursos, os conflitos e as controvérsias colocadas em prática por 



XI Seminário de Mídia e Cidadania – IX Seminário de Mídia e Cultura 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

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

 318 

esses coletivos durante as manifestações nas ruas e nas redes. Teremos como fonte primária 

de dados, os sites desses coletivos e suas páginas oficiais no Facebook, onde identificaremos 

os seus discursos e modelo de ação. As fontes secundárias será o acervo do jornal Estadão 

sobre a cronologia dos protestos entre 2015 e 2016 e o Mapa das Manifestações no Brasil 

(através de reportagens) entre 2015 e 2017 do site G1. Depois faremos uma pequena análise 

da cronologia dos protestos entre 2014 e 2017, identificando se o combate à corrupção ainda é 

uma controvérsia pública ou se encontra estabilizada em caixa-preta, identificando os efeitos 

dessas ações e mobilizações para a política e o país.  

 

4 Resultados  

4.1 Movimento Brasil Livre – MBL 

Na página do Facebook do movimento é definido que o MBL é uma entidade que visa 

mobilizar cidadãos em favor de uma sociedade mais livre, justa e próspera. As atividades da 

instituição se iniciaram em 01 de novembro de 2014 e é enquadrado como uma Organização 

Não Governamental (ONG). Tornou-se o movimento articulador das manifestações nas ruas 

contra o PT e Dilma Rousseff, apesar do combate a corrupção permear o discurso proliferado 

pela entidade e os seus ativistas que foram considerados líderes do coletivo. 

 
O MBL - Movimento Brasil Livre - é uma entidade sem fins lucrativos que 
visa mobilizar cidadãos em favor de uma sociedade mais livre, justa e 
próspera. Defendemos a Democracia, a República, a Liberdade de Expressão 
e de Imprensa, o Livre Mercado, a Redução do Estado, Redução da 
Burocracia (MBL, 2017). 
 

 O MBL foi autor de um dos diversos pedidos de impeachment protocolados na 

Câmara dos Deputados contra a presidenta. Integrantes do movimento caminharam um mês 

de São Paulo a Brasília para entregar o pedido no dia 27 de maio de 2015. A instituição é 

representada por jovens que defendem uma bandeira neoliberal e com uma vertente mais 

conservadora. Foi um movimento que inicialmente se declarou apartidário, mas que sempre 

teve boas relações com políticos da oposição e entraram na política, mais especificamente, 

nas eleições de 2016. Atualmente, o MBL possui oito parlamentares como membros filiados, 

dentre eles, um deputado federal e sete vereadores, representando os estados de São Paulo, 

Paraná e Rio Grande do Sul, filiados ao PSDB, DEM, PRB e PV.  

O MBL fez muita pressão durante o processo de impeachment da presidenta, surgindo 

em um momento em que a problemática da corrupção se transformava em uma controvérsia 

pública, ou seja, depois da reeleição de Dilma e o surgimento da operação Lava Jato. Teve o 
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papel de cooptar a classe média e a classe alta para suas manifestações nas ruas, além de 

intensa articulação nas redes sociais. Uma das conquistas consideradas pelo MBL em sua 

página no Facebook no ano de 2016 foi 1 milhão de curtidas no post que continha o seguinte 

enunciado: “Lula é o comandante máximo do maior esquema de corrupção da história, diz 

Ministério Público Federal”, associado ao power point divulgado pelo Procurador, Deltan 

Dallagnol coordenador da operação Lava Jato em Curitiba. 

 As controvérsias que permeiam o movimento vêm de diversos lados. Um dos 

questionamentos é sobre o modo de financiamento do coletivo e de suas ações. A instituição 

afirma receber doações de seus seguidores e de pessoas particulares. No site é possível fazer a 

doação utilizando qualquer bandeira de cartão de crédito. Também possuem uma loja virtual 

que vende produtos com a logomarca do MBL, como camisetas, bonés, shorts, souvenir, etc. 

Mas a maior controvérsia está no modo de atuação, já que foi um coletivo ativo durante todo 

o processo de impeachment de Dilma, que estava baseado em um discurso contra a corrupção, 

mas que perdurou só até a derrubada do governo. A corrupção não parece ser a principal 

bandeira do grupo, já que aceitam que outros políticos, como o próprio presidente Michel 

Temer (PMDB), acusado duas vezes pela Procuradoria Geral da República, continue 

governando sem nenhuma pressão nas ruas pelo MBL.  

Atualmente, as polêmicas envolvendo o coletivo giram em torno de seu “net-ativismo” 

contra algumas exposições de arte. Após muita pressão do MBL nas redes sociais, o grupo 

Santander Cultural em Porto Alegre suspendeu a exposição “Queermuseu- Cartografias da 

Diferença na Arte Brasileira”, que ficaria em cartaz entre o dia 15 de agosto até 8 de outubro. 

Um dos líderes do coletivo, Kim Kataguiri comemorou o cancelamento nas redes sociais 

dizendo que “O Santander cancelou uma amostra de “arte” com material que contém pedofilia 

e zoofilia direcionadas ao público escolar após pressão nas redes sociais do MBL e de outros 

grupos de direita”. Essa situação mostra o posicionamento político do grupo. 

 

4.2 Vem Pra Rua 

O coletivo Vem Pra Rua surge, nos mesmos moldes do MBL, durante o aparecimento 

da controvérsia da corrupção em seu estado magmático no final de 2014, e também, teve uma 

atuação importante nas manifestações populares que invadiram as ruas do Brasil contra Dilma 

e o PT entre os anos de 2015 até o impeachment em agosto de 2016. O seu slogan #Vem Pra 

Rua foi visto em diversas cidades brasileiras, também foi um coletivo ativo nas redes sociais. 
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O Vem Pra Rua é um movimento suprapartidário, democrático e plural que 
surgiu da organização espontânea da sociedade civil para lutar por um Brasil 
melhor. [...] Nós do Vem Pra Rua queremos um Brasil livre da corrupção, 
uma política feita com ética e Um Estado desinchado e eficiente. Queremos 
um Brasil verdadeiramente democrático e justo, e não há democracia e nem 
justiça com corrupção, incompetência e autoritarismo. [...] Combater a 
corrupção, erguer a bandeira da ética na política e defender um Estado capaz 
de servir a sociedade, e não o contrário, é o caminho para um Brasil 
democrático e justo. (VEM PRA RUA, 2017).  
 

Um dos pilares de atuação do movimento são as redes sociais mediadas pela Internet. 

Também sofre as mesmas críticas do MBL, apesar de ter uma menor expressividade e 

visibilidade do que o outro coletivo. A base de trabalho do coletivo é voluntariado, que pode 

ser desde o tempo para desenvolver ou divulgar alguma atividade nas redes sociais ou nas 

ruas até com dinheiro para manter a instituição. Também comercializa produtos como 

camisetas com as cores da bandeira e contra a corrupção, a favor do juiz Sérgio Moro, além 

dos bonecos bastante utilizados nas manifestações, denominado Pixuleco, em referência ao 

ex-presidente Lula com uma roupa de presidiário, uma das “reivindicações” do coletivo. 

 

4.3  Protestos entre 2014 e 2017 

Em 2014 ocorreram algumas manifestações nas ruas, mas elas estavam direcionadas a 

insatisfação com os altos gastos com a Copa do Mundo, mais especificamente. Só a partir de 

2015 que esses levantes sociais se concentraram em torno da política, já que foi no final de 

2014 que surgem os principais coletivos que se autodeterminam contra a corrupção. O jornal 

Estadão (2016) criou uma cronologia dos protestos entre 2015 e 2016, e o site G1 (2017) 

elaborou um “Mapa das Manifestações no Brasil” entre 2015 a abril de 2017 através de 

reportagens. Ao todo foram identificadas 29 manifestações expressivas nas ruas do Brasil no 

período estudado, sendo que fizemos uma investigação até agosto de 2017.  

 Em 2015 foram 10 manifestações; em 2016 ocorreram 16 e em 2017 foram apenas 3. 

Destas, 11 foram contra o impeachment e a favor de Dilma Rousseff; 8 foram organizadas 

pelos coletivos contra a corrupção, contra Dilma e o PT (incluindo o buzinaço); 7 foram 

representadas pelo grito de “Fora Temer” e as reformas colocadas em prática em seu governo 

e uma menos expressiva a favor do atual presidente e duas com pautas difusas convocadas 

pelo MBL e o Vem Pra Rua. As manifestações Pró-impeachment foram as que obtiveram 

maior êxito, já que a presidenta foi impedida de continuar exercendo o maior cargo da 

República e muitos petistas, como Lula, José Dirceu e Antônio Palocci responde a inquéritos 

na Lava Jato, inclusive já foram condenados em alguns desses processos. O governo mudou, 



XI Seminário de Mídia e Cidadania – IX Seminário de Mídia e Cultura 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

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

 321 

mas a corrupção continua encalacrada na gestão pública e no modo de fazer política, já que os 

escândalos envolvendo o atual presidente e sua cúpula é recente. 

 

5 Considerações Finas 

Para Fernandes (2017), essa nova onda de insurreições que surgem no Brasil a partir 

de 2013, mais especificamente, representa a nova característica da atividade sociopolítica, 

onde os indivíduos militam em redes e agem na rede, além do mundo offline. Inicialmente, os 

coletivos estudados, o MBL e o Vem Pra Rua, se caracterizam como um movimento net-

ativista nos moldes de Di Felice (2013b), já que a ecologia de suas ações iniciou-se nas redes 

digitais e posteriormente, invadiram as ruas, sempre com o apoio das novas TICs. A não 

linearidade das ações foi outra característica preservada. Foi um período marcado pela ação e 

reação dos indivíduos aos fatos e aos acontecimentos de ambos os lados. Estava pautado na 

recursividade ligada ao combate à corrupção, algo que parece ser desejável para todos que 

participavam dos protestos, pelo menos em seus discursos, proliferados através de suas redes 

sociais e nos cartazes levantados durante os atos nas ruas. 

Mas em relação às outras características que corrobora para que um movimento seja 

considerado net-ativista, ou seja, o anonimato e a ausência de líderes e a recusa de 

institucionalização, o Vem Pra Rua e principalmente, o MBL não se enquadram, já que ambos 

os coletivos possuem liderança e em apenas dois de existência, o MBL elegeu 7 vereadores e 

um deputado federal que se filiaram a legendas políticas, permeados de ideologia partidária. 

Talvez sejam movimentos híbridos, que se apropriaram, até que bem, das possibilidades 

contidas no modelo de ação net-ativista, mas que buscam alçar novos voos e chegar sim, a se 

constituir como uma instituição ou um partido que visa chegar ao poder. 

A impressão que temos é que no ano de 2017, o tema do combate à corrupção como 

pauta net-ativista e de manifestações nas ruas, encontra-se estabilizado, de alguma forma 

desapareceu do imaginário coletivo. Os movimentos que se formaram em rede em torno dessa 

demanda estão quase invisíveis. Atualmente, milita em pautas desconexas com o combate a 

corrupção na política e na administração pública. O que não compreendemos é o motivo, já 

que a corrupção continua escancarada no poder político e nas ações de nossos representantes. 

Talvez, a resposta já tenha sido dada. Não era bem a corrupção que devia estar incomodando 

boa parte da população brasileira, e sim o PT e toda a política que esse partido representava, 

pautada em demandas sociais e redistributivas.   

Com o impeachment de Dilma, eles venceram (uma enorme batalha) e se esqueceram 

do principal objetivo, que era o combate massivo da corrupção no país. Em nome de uma 
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estabilidade econômica pouco melhorada, os mesmos parlamentares e os mesmos coletivos 

que exigiu ética e respeito na política e foram extremamente contra a reeleição de Dilma e a 

continuidade de uma gestão petista, aceitam o atual cenário político, calados e conformados 

com a política que nos restou, chafurdada na corrupção e sem muitas esperanças de que a 

Lava Jato ou a Justiça como um todo, possam resolver um problema que é do Brasil e de seus 

cidadãos. Sem pressão nas ruas através de protestos e manifestações, sem uma justiça 

eficiente, sem um parlamento que realmente represente o povo e sem a participação popular, a 

corrupção continuará “corroendo” a sociedade e prejudicando a todos os brasileiros.  
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Resumo 
Interessa neste artigo, iniciar uma análise sobre as características relacionadas à cidadania e 
comunicação pública presentes no conteúdo publicado, na seção Cidadania, do Portal da EBC – 
Empresa Brasil de Comunicação. Para esta análise, são utilizados os fundamentos da literatura de 
Bobbio (1992) e Carvalho (2002) no que se refere à cidadania. Para o entendimento da comunicação 
pública, são levados em consideração os estudos de Weber (2016), Bucci (2016), Matos (2016) e as 
reflexões de pesquisadores da Universidade de Brasília (UnB) que estudam este tema e a EBC. Além 
disso, parte-se da arquitetura para o webjornalismo de Canavilhas (2006) no sentido de analisar a 
ambiência internet sob o ponto do vista da formação da cidadania. A metodologia do trabalho é a 
Análise de Conteúdo, elaborada para permitir que os dois assuntos estudados sejam as categorias e a 
fundamentação teórica faça parte dos indicadores analíticos. Como este é um olhar inicial, o recorte é 
composto por publicações dos meses de setembro, dos anos de 2015 e 2016, e agosto de 2017. Esses 
três meses foram escolhidos, pois representam momentos institucionais e legislativos diferentes da 
EBC, sendo 2015 um ano em que a EBC era regida por sua lei original; 2016 o ano do início do 
processo da mudança da legislação e de sua administração; e 2017 o ano regido pela nova lei da EBC 
e com onze meses de trabalho da nova estrutura administrativa. Ao analisar as características desses 
três períodos, verificou-se que o conteúdo possui semelhanças e diferenças entre si, mas que ainda está 
distante de uma comunicação pública plural, formadora de uma cidadania ativa e em que o cidadão 
seja o protagonista da informação.       
 
Palavras-chave: Interesse Público; Cidadania; Internet.  
 

 

1 Introdução 

 De acordo com as diretrizes da sua lei de criação20, a EBC - Empresa Brasil de 

Comunicação - foi criada para ser referência em prestação de serviços de comunicação 

pública, desenvolver a consciência crítica do cidadão e fomentar a construção da cidadania, 

dentre outras atribuições. No entanto, existe um conjunto de críticas de pesquisadores da área 

que apontam distanciamentos da EBC das características de uma comunicação plenamente 

pública e cidadã, conforme será mostrado neste estudo a seguir. 

                                                
19 Pós-doutor em Comunicação – UFRJ; Mestranda da Faculdade de Informação e Comunicação da 
Universidade Federal de Goiás – FIC UFG. E-mail: sduarte.vivian@gmail.com. 
20 Lei no 11.652, de 7 de abril de 2008. Institui os princípios e objetivos dos serviços de radiodifusão pública 
explorados pelo Poder Executivo ou outorgados a entidades de sua administração indireta; autoriza o Poder 
Executivo a constituir a Empresa Brasil de Comunicação – EBC; altera a Lei no 5.070, de 7 de julho de 1966; e 
dá outras providências.  
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 Essas críticas se tornaram ainda mais fortes após a medida provisória 744/2016, 

instituída pelo então presidente Michel Temer e transformada na Lei 13.417/2017 de 1 de 

março de 2017, aprovada pelo Senado em fevereiro, que alterou a lei original da EBC e sua 

estrutura. Algumas dessas mudanças foram a extinção do conselho curador, grupo que 

representava a sociedade em geral dentro da empresa, e a livre nomeação ou exoneração de 

seu Diretor-Presidente a qualquer momento pelo Presidente da República. 

Neste contexto dinâmico, Esch (2016) vê duas perspectivas na importância da 

comunicação pública: uma no sentido ideal e outra no sentido real. Na perspectiva ideal, o 

pesquisador afirma que um sistema público de comunicação (televisão, rádio e portais de 

internet, por exemplo) garante um espaço no qual podem estar presentes vozes que 

representam distintos setores da cidadania com temas que interessam o conjunto da sociedade 

e que, nem sempre, recebem a atenção e tem a devida visibilidade na mídia comercial. Além 

disso, o autor acredita que em um contexto como o brasileiro, no qual o sistema de mídia 

eletrônica teve o seu desenvolvimento centrado nos meios privados, os canais públicos podem 

desempenhar papeis fundamentais para o processo de democratização do acesso à 

comunicação, pois podem se constituir em espaços de fomento de uma cultura de participação 

do cidadão. Ele explica que essa participação pode se estabelecer a partir do momento em que 

esse cidadão se identifica e se vê representado nos conteúdos midiáticos.  

 Já na perspectiva real, de acordo com Esch (2016), a importância dos meios públicos 

no Brasil pode ser, bastante relativizada, pois para o autor, de modo geral, o cidadão brasileiro 

não tem formada a percepção de que a mídia pública existe para servir a sociedade a partir de 

produções e do estabelecimento de programações pensadas e pautadas pelo interesse coletivo. 

Isso porque, segundo o pesquisador, o desenvolvimento da radiodifusão pública no Brasil é 

historicamente marcado por uma forte aproximação e subordinação aos interesses de quem 

detém o poder de governar, afastando os meios ditos públicos de sua função precípua, ou seja, 

funcionar em sintonia com os anseios da sociedade.  

Nesta realidade em que a comunicação pública se faz importante para os cidadãos, 

mas que pode não ser praticada conforme suas diretrizes, este trabalho se propõe a iniciar uma 

análise do conteúdo publicado na internet pela EBC em diferentes períodos institucionais. 

Esta é uma análise inicial, pois faz parte de um estudo mais detalhado que está em andamento. 

Analisar este conteúdo é pertinente para conhecer os atributos relativos à comunicação 

pública e cidadania que podem ou não ser encontrados nas publicações da EBC 

disponibilizadas aos cidadãos internautas. Além disso, é preciso refletir se houve diferenças 
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e/ou semelhanças nas caraterísticas desse conteúdo considerando os momentos institucionais 

diferentes da empresa. 

Para essas reflexões, partimos de estudos teóricos acerca dos parâmetros da 

comunicação pública debatidos pelos principais pesquisadores da área e que também estudam 

a EBC. A cidadania foi estudada sob a perspectiva de Bobbio (1992) e a sua vertente 

brasileira foi considerada por meio da obra de Carvalho (2002). Além disso, foi feita uma 

relação da comunicação para a cidadania no ambiente web e a proposta de Canavilhas (2006) 

no sentido de facilitar a formação do cidadão neste lócus comunicacional.  

O Portal foi escolhido como lócus de pesquisa por ser a plataforma digital que reúne 

as publicações dos sites das empresas da EBC, e a seção Cidadania foi destacada, pois o 

trabalho parte da premissa que a interdependência entre a comunicação e a cidadania é 

fundamental para a democracia, conforme o estudo teórico. Essas teorias compõem as 

categorias e indicadores da Análise de Conteúdo, metodologia deste estudo, a fim de 

caracterizar o objeto desta pesquisa, que são as publicações da seção Cidadania do Portal da 

EBC. O recorte pesquisado é composto por conteúdos de três meses, contemplando 

panoramas distintos. O primeiro mês analisado é setembro de 2015, pois refere-se a um ano 

em que não houve mudanças significativas na EBC e a instituição ainda era regida por sua lei 

original. O segundo mês é setembro de 2016 porque foi o mês da instituição da MP 

744/201621 que alterou a lei da EBC e sua estrutura administrativa. E o terceiro mês é agosto 

de 2017, pois representa o período de um ano após todas as mudanças e a instituição da nova 

lei da EBC. Dessa forma, espera-se traçar três conjuntos de características que retratam a 

comunicação pública e a cidadania propostas pelo site da EBC.  

 

2 Cidadania e Comunicação  

 O objeto deste estudo é o conteúdo da seção Cidadania do Portal da EBC, por isso é 

preciso identificar os elementos que fazem parte do conceito de cidadania que irão nortear a 

caracterização do objeto. Além disso, é necessário entender a relação entre cidadania e 

comunicação já que esta faz parte da temática estudada.  

Bobbio (1992) faz uma conexão entre democracia e direitos dos cidadãos quando 

afirma que a democracia é a sociedade dos cidadãos, e os súditos se tornam cidadãos quando 

lhes são reconhecidos alguns direitos fundamentais. Para este autor, sem direitos do homem 

                                                
21 Altera a Lei no 11.652, de 7 de abril de 2008, que institui os princípios e objetivos dos serviços de 
radiodifusão pública explorados pelo Poder Executivo ou outorgados a entidades de sua administração indireta e 
autoriza o Poder Executivo a constituir a Empresa Brasil de Comunicação – EBC. 
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reconhecidos e protegidos, não há democracia; sem democracia, não existem as condições 

mínimas para a solução pacífica dos conflitos.  

O autor organiza o surgimento desses direitos em processos interligados entre si. Em 

outras palavras, houve uma evolução na conquista desses direitos, significando que o 

surgimento de um processo aconteceu devido ao processo anterior. 

 
Com relação ao primeiro processo, ocorreu a passagem dos direitos de 
liberdade – das chamadas liberdades negativas, de religião, de opinião, de 
imprensa, etc. -  para os direitos políticos e sociais, que requerem uma 
intervenção direta do Estado. Com relação ao segundo, ocorreu a passagem 
da consideração do indivíduo humano uti singulus, que foi o primeiro sujeito 
ao qual se atribuíram direitos naturais (ou morais) – em outras palavras, da 
“pessoa” -, para sujeitos diferentes do indivíduo como a família, as minorias, 
étnicas e religiosas, toda a humanidade em seu conjunto (como no atual 
debate, entre filósofos da moral, sobre o direito dos pósteros à 
sobrevivência); e, além dos indivíduos humanos considerados singularmente 
ou nas diversas comunidades reais ou ideais que os representam, até mesmo 
para os sujeitos diferentes dos homens, como os animais. Nos movimentos 
ecológicos, está emergindo quase que um direito da natureza a ser respeitada 
ou não explorada, onde as palavras “respeito” e “exploração” são 
exatamente as mesmas usadas tradicionalmente na definição e justificação 
dos direitos do homem. Com relação ao terceiro processo, a passagem 
ocorreu do homem genérico – do homem enquanto homem – para o homem 
específico, ou tomado na diversidade de seus diversos status sociais, com 
base em diferentes critérios de diferenciação (o sexo, a idade, as condições 
físicas), cada um dos quais revela diferenças específicas, que não permitem 
igual tratamento e igual proteção. (BOBBIO, 1992, p. 69).  

   

Para Bobbio (1992), esses processos resultaram de circunstâncias compostas por lutas 

em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo gradual, não todos 

de uma vez e nem de uma vez por todas. O autor ainda destaca que para haver uma afirmação 

dos direitos do homem é necessário que o cidadão saia da postura de súdito em relação ao 

Estado e coloque seus pontos de vista como sendo direitos do soberano. Ou seja, o Estado 

deverá ser o organizador da proteção desses direitos, mas os mesmos devem ser reivindicados 

pela própria população. 

Em contraposição a esses processos dos direitos de cidadania conforme a visão europeia 

de Bobbio, tem-se a visão do cenário brasileiro analisado por Carvalho (2002). Para este, o 

processo histórico dos direitos dos cidadãos no Brasil aconteceu de forma bem distinta, onde 

os direitos políticos antecederam os direitos civis, referente à liberdade individual. No Brasil, 

o voto foi concedido até mesmo para os analfabetos que eram a maioria da população e 

escravos libertos sem qualquer tipo de preparação para o recebimento desse direito. “O que 

estava em jogo não era o exercício de um direito de cidadão, mas o domínio político local” 
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(CARVALHO, 2002, p. 33). Já os direitos civis foram marcados pela libertação dos escravos 

e promoveu uma igualdade afirmada apenas nas leis, mas negada na prática já que o 

coronelismo e a falta de estrutura para os novos “cidadãos” impediam tanto o pleno exercício 

dos direitos políticos quanto dos direitos civis. 

Apesar deste cenário, o autor não considera uma total apatia predominante nos 

brasileiros. 

 
Em todas essas revoltas populares que se deram a partir do início do 
Segundo Reinado verifica-se que, apesar de não participar da política oficial, 
de não votar, ou de não ter consciência clara do sentido do voto, a população 
tinha alguma noção sobre direitos dos cidadãos e deveres do Estado. O 
Estado era aceito por esses cidadãos, desde que não violasse um pacto 
implícito de não interferir em sua vida privada, de não desrespeitar seus 
valores, sobretudo religiosos. Tais pessoas não podiam ser consideradas 
politicamente apáticas. (CARVALHO, 2002, p.75). 

 

Mesmo assim, segundo Carvalho (2002), somente a partir de 1930, houve avanços nos 

direitos políticos e sociais, ainda que de forma limitada devido aos governos ditatoriais. 

Segundo o autor, era uma cidadania passiva e receptora antes que ativa e reivindicadora e que 

a inversão da sequência dos direitos reforçou entre os brasileiros a supremacia do Estado. Ele 

afirma que a organização da sociedade não precisa e não deve ser feita contra o Estado em si, 

mas sim contra o Estado clientelista, corporativo, colonizado.  

  Para tanto, percebe-se que há a necessidade da independência do cidadão para que 

ele seja crítico perante este Estado. Peruzzo (2004), por exemplo, explica que a liberdade de 

expressão de ideias, convicções, crenças é um direito de primeira geração, ou seja, da 

dimensão civil. E também é um direito de terceira geração ao se posicionar para a noção de 

direito coletivo, direitos de grupos humanos em suas individualidades.  

 
As pessoas passam a reivindicar o acesso a um bem, usando como 
justificativa o fato de ser um direito que lhes assiste e não como sendo 
apenas uma necessidade em razão da situação de carência [...] Acrescenta-se 
que os benefícios são reivindicados não para uma pessoa isoladamente, mas 
para todos aqueles que são privados dele, o que quer dizer que se luta pelo 
acesso coletivo (não individual) a direitos da cidadania. (PERUZZO, 2004, 
p. 65).     

 

E, neste processo da relação entre os cidadãos para conquista de direitos para o 

coletivo e a relação entre cidadãos e o Estado, tem-se a comunicação como um vínculo entre 

esses atores. Segundo Moraes e Signates (2015), a comunicação é “todo e qualquer processo 
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de troca simbólica capaz de gerar algum tipo de vínculo social”. Neste sentido, esses autores 

refletem sobre o que há de comunicacional na cidadania e explicam que a vida de relação, 

aquela especificada politicamente por condições de legitimação, reconhecimento, polêmica e 

reivindicação de direitos passíveis de universalização é a condição da cidadania. 

 

Ora, estas condições teóricas forçosamente vinculam a definição de 
cidadania ao campo comunicacional, sendo possível afirmar que, nos termos 
da definição adotada, não é possível a cidadania sem o ambiente 
democratizado das trocas simbólicas criadoras, afirmadoras e processuais 
(no sentido sociológico do termo) dos direitos. O corolário é imediato. 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, 2015, p.8-
9). 

 

A partir daí, vê-se formar o tripé comunicação, cidadania e democracia. Assim, o 

fluxo de relações comunicativas entre Estado e sociedade deve ser direcionado para a 

construção de uma cidadania democrática, colaborativa e participativa. Ou seja, a 

comunicação deve atuar não só como um instrumento para conhecimento de direitos e 

deveres, mas também como um processo que forme, incentive e permita a atividade do 

cidadão. Além de receptor, o cidadão deve estar representado na comunicação para mostrar a 

dinâmica de suas necessidades e a manutenção da democracia. 

    

3 Comunicação Pública e a EBC 

Para o entendimento da importância da independência do cidadão para conquista e 

manutenção dos seus direitos e a inserção da comunicação nestes processos, pode-se refletir 

sobre o tipo de comunicação que mais se aproxima deste contexto. Segundo Weber (2016), o 

sistema de comunicação pública é de absoluta relevância para a democracia, na medida em 

que privilegia princípios e objetivos que promovem a cidadania e a emancipação social, 

definidos pela Constituição Federal de 1988 e a Lei 11.652, de 7 de abril de 2008, que 

instituiu os serviços da Radiodifusão Pública e criou a Empresa Brasil de Comunicação.  

 

Podemos citar, como exemplos de princípios normativos baseados na lei, a 
promoção da cultura nacional; o respeito aos valores éticos e sociais; a não 
discriminação religiosa, político-partidária, filosófica, étnica, de gênero ou 
de opção sexual; a promoção e a construção da cidadania; o fomento à 
consolidação da democracia e à participação na sociedade; a garantia do 
direito à informação e a observância de preceitos éticos no exercício das 
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atividades. Esses princípios teóricos, vinculados à comunicação e ao 
interesse público, estão devidamente expressos nos termos legais de 
constituição da EBC, sob a vigilância do Conselho Curador – formado por 
representantes do Estado e da sociedade. Este Conselho foi legalmente 
constituído para garantir a “participação da sociedade civil no controle da 
aplicação dos princípios do sistema público de radiodifusão, respeitando-se a 
pluralidade da sociedade brasileira”. Nas perspectivas técnica, estética e de 
produção, as normas que regem a EBC são claras, por exemplo, ao indicar o 
acesso à informação; pluralidade da origem da produção; estímulo à 
produção regional e à produção independente; abordagem de temas de 
relevância nacional e internacional; oferecimento de mecanismos para o 
debate público; garantia do direito à livre expressão do pensamento, à 
criação e à comunicação; cooperação e apoio a processos educacionais, de 
inclusão social e de socialização da produção de conhecimento; garantia de 
espaços para exibição de produções regionais e produções independentes; 
buscar excelência em conteúdos e linguagens; desenvolvimento de formatos 
criativos e inovadores, tornando-se centro de inovação e formação de 
talentos; promoção de parcerias e fomento à produção audiovisual nacional; 
estímulo à produção e garantia de veiculação de conteúdos interativos, 
especialmente, aqueles voltados para serviços públicos. Esses preceitos 
normativos que definem a radiodifusão pública da EBC podem ser 
ampliados para outras emissoras públicas e, nesse sentido, são indicadores 
da comunicação pública e da qualidade da democracia. (WEBER, 2016, 
p.150). 

 

Tem-se, a partir disso, os atributos que tornam a comunicação pública uma forma de 

promoção da democracia e da cidadania que foram idealizados na figura institucional da EBC. 

Apesar das diretrizes formalmente estabelecidas, Bucci (2016, p. 33) observou na empresa 

uma estrutura tão frágil, tão dependente da Presidência da República que “bastaram duas ou 

três ‘canetadas’ para demitir um presidente que tinha mandato”. O autor se refere à facilidade 

com que a EBC foi impactada com a mudança presidencial em 2016. Por meio da MP 

477/2016, a instituição teve sua lei original alterada, estabelecendo que o conselho curador 

com representantes da sociedade fosse extinto, o presidente-diretor tivesse seu cargo em livre 

nomeação e exoneração pelo Presidente da República, dentre outras modificações. Bucci 

(2016) confere essa fragilidade institucional ao fato de a estrutura da EBC ter sido pensada de 

forma a ficar nas mãos do comando da Presidência da República e, que se fosse diferente e 

tivesse feito um trabalho comprometido com a sociedade, a EBC teria uma relação com a 

sociedade civil de maneira mais forte e pública.  

Paulino (2016) também afirma que um dos problemas da EBC desde o início foi não 

ter conseguido mostrar sua relevância para o público brasileiro de uma forma geral e, segundo 

ele, talvez isso não fosse uma prioridade, fazendo com que as pessoas não conhecessem o 

sistema público, e não soubessem, nem identificassem a sigla EBC com facilidade. Matos 

(2016) complementa que a fragilidade do sistema público de comunicação é historicamente 
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marcada por barganhas políticas. “Sempre faltou considerar a comunicação pública em sua 

essência, ou seja: aquela que trata do que é do interesse público; que é apartidária; que possui 

caráter educativopolítico; e que almeja uma generalização deliberativa” (MATOS, 2016, p. 

70). 

É interessante notar que a dependência da comunicação pública ao longo de sua 

história, e aqui representada pela EBC, com relação aos governos vigentes, é semelhante à 

dependência das conquistas da cidadania em relação ao Estado brasileiro, estabelecidas 

historicamente. Ou seja, pode-se pensar que, assim como os direitos dos cidadãos brasileiros 

foram sendo doados conforme os interesses políticos, a comunicação posicionada como 

pública também foi sendo direcionada pelos governantes, afastando-se do interesse coletivo. 

Ao compreender algumas características da cidadania, seu contexto brasileiro e a 

relação desta com a comunicação pública, suas diretrizes e as críticas desta prática, é possível 

chegar ao objeto de pesquisa com o embasamento teórico para analisá-lo.   

  

4 Webjornalismo público  

O objeto deste estudo são três conjuntos temporais de publicações da seção 

Cidadania do Portal da EBC. Esta produção é posicionada pelo Manual de Jornalismo22 da 

empresa como um conteúdo jornalístico público. Considerando esse posicionamento, vê-se 

em Correia (2011) o entendimento que o enunciado jornalístico é público num triplo sentido: 

circula em espaços de acessibilidade geral; considera-se como possuidor do interesse coletivo; 

renega a ideia de segredo ou de sabedoria privada ou especializada, no sentido da divulgação 

do saber e na simplicidade dos enunciados.  

O autor explica o primeiro sentido como as condições construídas pela modernidade 

para o discurso jornalístico ser acessível a todos. Sobre o sentido de público e interesse 

coletivo, o autor recorre a Bobbio (2000).   

 

Essa é uma das principais diferenças entre um governo democrático e um 
governo autocrático, elegendo-se a comunicação pública como atividade 
essencial às sociedades democráticas. A relação entre democracia e 
jornalismo torna-se mais visível quando lembramos que a sociedade 
democrática é formada por cidadãos, e não súbditos, e que o direito à 
informação é inerente à cidadania. A noção moderna de legitimidade e a 
aplicação do princípio da publicidade implicam que as decisões do poder 
sejam escrutinadas e legitimadas. O próprio afã dos poderes em apresentar 
motivos aceitáveis para as suas decisões significa que existe um ambiente 

                                                
22 Disponível em <http://www.ebc.com.br/institucional/sites/_institucional/files/manual_de_jornalismo_ebc.p>. 
Acesso em: 8 de fevereiro de 2017. 
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coletivo que exige que as decisões implicam o consentimento e a 
legitimidade dos públicos. A legitimidade é uma categoria que tem a ver 
com a aceitabilidade e o consentimento de práticas ou decisões públicas 
mesmo que tomadas por instâncias privadas. (....). A premissa é a de que o 
jornalismo é uma atividade de forte vínculo social e que jamais se pode 
desligar do interesse e da vocação pública. (CORREIA, 2011, p. 37). 
 

O terceiro sentido público do jornalismo, explicado por Correia (2011) é a 

acessibilidade do conteúdo à pessoa comum, ou seja, exterior ao círculo dos especialistas e 

das elites intelectuais. 

Sobre as características do conteúdo digital, segundo Canavilhas (2014), o texto é o 

conteúdo mais usado no webjornalismo, e por isso, os jornais foram o primeiro meio a 

avançar para as edições na web, tornando o texto, seu conteúdo mais característico nas 

plataformas online. Este autor explica que na web, o texto é mais do que um mero conjunto de 

palavras ou frases organizadas segundo regras preestabelecidas, o texto transforma-se numa 

tessitura informativa formada por um conjunto de blocos informativos ligados através de 

hiperligações (links), ou seja, num hipertexto. Canavilhas (2014) ressalta que o conceito de 

bloco informativo aplica-se a todo o tipo de conteúdo, sejam textos, imagens fixas, imagens 

em movimento, sons ou infografias e do ponto de vista textual, a dimensão é um elemento 

fundamental na arquitetura noticiosa. Isso porque se o bloco for muito curto o leitor não ficará 

satisfeito com poucas informações e se for muito longo, torna-se cansativo para a leitura. O 

autor destaca que as técnicas de redação devem ser adaptadas a cada meio, procurando-se que 

o leitor se sinta confortável na leitura e defende a necessidade de técnicas de redação e 

linguagens próprias para o meio. Neste sentido, Canavilhas (2014) apresenta dois tipos de 

leitores: os que procuram uma informação específica e, por isso personalizam a leitura; e os 

que navegam em uma notícia e precisam de um direcionamento por meio do formato.  

Dentre as diversas propostas de jornalismo para a web, este trabalho considera a 

arquitetura de Canavilhas (2006) como próxima de um dos principais objetivos da 

comunicação pública como o interesse público, por exemplo. Isso porque este autor propõe 

um modelo em que há vários níveis de contextualização e de exploração do assunto o que 

resulta em uma abordagem mais completa e em mais liberdade para o internauta/leitor buscar 

a especificidade da informação de seu interesse. Neste modelo, conhecido como pirâmide 

deitada,  

 
[...] a notícia é organizada por níveis de informação ligados por 
hiperligações internas (embutidas) que permitem ao leitor seguir diferentes 
percursos de leitura que respondam ao seu interesse particular. O modelo 
mantém uma hierarquização de importância, oferecendo simultaneamente 
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um relativo grau de liberdade ao leitor. A investigação que conduziu a este 
modelo observo o comportamento dos leitores que, ao serem confrontados 
com múltiplas opções de leitura (hiperligações embutidas), optaram por 
saltar de bloco em bloco até ao limite da informação disponível sobre esse 
assunto. Este comportamento mostrou que os interesses dos leitores 
divergem entre si e em relação aos interesses do próprio autor da notícia. A 
organização característica dos meios tradicionais (oferta de informação 
hierarquizada pela ordem de importância, na perspectiva do jornalista) não 
funciona no online: neste meio, os leitores procuram mais informação sobre 
os aspetos da notícia que lhe interessam. Assim, o mais importante passa a 
ser a oferta de uma notícia com todos os contextos necessários, sem perder a 
homogeneidade global do trabalho. O autor propõe que a notícia web tenha 
quatro níveis de leitura: a) Unidade Base: resumo do acontecimento; b) 
Explicação: liga-se ao primeiro nível por uma só hiperligação e completa a 
informação essencial sobre o acontecimento; c) Contextualização: oferece 
mais informação sobre cada um dos aspetos fundamentais da notícia, 
desenvolvendo a informação apresentada nos níveis anteriores; d) 
Exploração: procura estabelecer ligações com outras informações existentes 
no arquivo da publicação ou em sites externos. (CANAVILHAS, 2014, p.13-
14).   
  

Ou seja, além das características desse modelo de webjornalismo que proporciona 

mais informações contextualizadas a serem exploradas pelo cidadão/internauta, conforme seu 

objetivo; há ainda a utilização das propriedades digitais com as hiperligações e interações 

com informações internas (além de textos, áudios e vídeos). Essas possibilidades à disposição 

do leitor da web permitem uma comunicação mais profunda e direcionada, o que favorece a 

busca por mais conhecimentos e a formação de debates e discussões cidadãs. 

 

5 Metodologia  

Para o estudo do objeto desta pesquisa, optou-se pela Análise de Conteúdo, pois 

permitirá a este trabalho a criação de um sistema organizado em categorias condizentes com 

as diretrizes bibliográficas para analisar o conteúdo recortado. Bardin (2009) ensina que a 

face quantitativa da análise de conteúdo serve para informar a frequência com que surgem 

certas características do conteúdo. E a face qualitativa é a presença ou a ausência de uma dada 

característica de conteúdo ou de um conjunto de características num determinado fragmento 

de mensagem que é tomado em consideração. A partir disso, este estudo estabeleceu os itens 

cidadania e comunicação Pública como duas categorias principais.   

A cidadania pode ser subcategorizada conforme os elementos que abrangem os 

conceitos de Carvalho e Bobbio, sendo eles:  

a) Civil  

Nesta subcategoria estão os assuntos relacionados à família, autonomia de vontade e 

personalidade, propriedade individual e legitimidade de herança; 
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b) Social 

Questões relacionadas à saúde, educação, segurança, transporte e previdência; 

c) Político  

Acontecimentos e informações relacionadas a direitos e deveres políticos, atuação de 

figuras políticas e partidos nacionais e internacionais;     

d) Grupos específicos  

Questões relacionadas à raça, gênero, orientação sexual, pessoas com necessidades 

especiais (cadeirantes, deficiências audiovisuais etc) e faixa etária 

(infância/adolescência/terceira idade). 

e) Meio Ambiente 
 

f) Comunicação  
 

 
É verdade que há outros tantos elementos que permeiam a cidadania, mas esse 

recorte foi feito considerando a abrangência das teorias, bem como o conhecimento prévio do 

conteúdo do objeto de pesquisa identificado pela pesquisa exploratória inicial.  

Na categoria comunicação pública serão considerados como indicadores as 

diretrizes internas da instituição e que também fazem parte dos conceitos estudados na 

bibliografia sobre o assunto. Foi considerado também o lócus do conteúdo que é o 

ciberespaço e será analisado conforme a arquitetura estudada de Canavilhas (2006). As 

subcategorias são: 

a) Incentivo à participação do cidadão em determinado assunto da notícia. 

Essa subcategoria foi elaborada baseada na proposta da EBC sobre o fomento à construção da 

cidadania, ao aperfeiçoamento da democracia e à participação da sociedade. O indicador será 

a verificação se a publicação contém informações que permitam ao cidadão participar do 

assunto, aliada à presença de verbos no imperativo, tais como: acesse, ligue, saiba mais, 

participe, etc. 

 
b) Regionalismo. 

Este indicador poderá revelar a pluralidade dos diferentes estados brasileiros. 

c) Diversidade de opinião política e partidária.  

Para este item o indicador será a frequência do aparecimento de opiniões diferentes de 

políticos ou partidos.  

d) Pluralidade e inclusão. 
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O indicador desta subcategoria é a verificação se a notícia tem como conteúdo a ação de 

algum grupo determinado social, cultural ou étnico para que esta ação seja incluída na 

visibilidade e conhecimento dos cidadãos internautas.  

e) Discernimento e formação do cidadão.  

Esse item mostrará se conteúdo contribui para o desenvolvimento da consciência crítica do 

cidadão, por meio de uma informação contextualizada, visões diferentes e de uma linguagem 

simples. Os indicadores serão: a notícia possui linguagem simples de fácil entendimento? São 

mostrados diferentes pontos de vista da mesma situação? 

f) Padrão público de jornalismo no ciberespaço.  

Os indicadores desta subcategoria são os questionamentos: no conteúdo os cidadãos e as 

comunidades são também protagonistas das notícias? Os diversos pontos de vista dos 

cidadãos estão representados nos debates de ideias?  

g) Adaptação da linguagem ao webjornalismo.  

Esta subcategoria irá analisar se o conteúdo do texto é adaptado ao formato jornalístico da 

web direcionado à contextualização, liberdade e ampliação de conhecimentos, conforme a 

arquitetura proposta por Canavilhas (2006). Os indicadores serão a existência dos quatro 

elementos que compõem o modelo de notícia de pirâmide deitada: o resumo do 

acontecimento; a explicação completando a informação essencial sobre o acontecimento; a 

contextualização com mais informações sobre cada um dos aspetos fundamentais da notícia; e 

a exploração com ligações com outras informações existentes no arquivo da publicação ou em 

sites externos.  

 

6 Características do conteúdo 

 A etapa da Análise do Conteúdo, que compartilhamos nesse artigo, sistematiza as 

frequências observadas nas matérias da seção Cidadania do Portal da EBC, conforme as 

categorias, subcategorias e indicadores estabelecidos, obtendo-se o seguinte quadro:  

 

Cidadania 2015 2016 2017 
Civil 21% 9% 17% 

Social 50% 27% 25% 
Comunicação  0% 2% 0% 

Político  4% 9% 0% 

Grupos 

Raça 8% 18% 21% 
Gênero  4% 18% 24% 

Orientação 
Sexual  4% 2% 3% 
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Meio ambiente 4% 5% 0% 
Faixa Etária 0% 7% 6% 

Necessidade 
Especiais 4% 11% 3% 

 
 
 
 

    Comunicação Pública       
 Incentivo à participação do cidadão no 

determinado assunto noticiado. 8% 18% 3% 

Diversidade de opinião política e 
partidária. 

8% 2% 3% 
Pluralidade e inclusão 

 50% 43% 48% 

Discernimento e formação do cidadão. 
50% 57% 54% 

Padrão Público de jornalismo no 
ciberespaço 54% 23% 24% 

Adaptação da linguagem ao 
webjornalismo 58% 55% 27% 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Com relação ao regionalismo, nos três anos pesquisados os estados que mais aparecem 

nas notícias são: Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal, respectivamente. Os estados da 

Região Sul só apareceram em 2017 e os estados do Nordeste somente em 2016. Em 2017 os 

estados da Região Centro-Oeste não foram mencionados. Neste sentido, nota-se que em todos 

os períodos analisados não há um equilíbrio da pluralidade de vozes regionais no conteúdo da 

comunicação pública da EBC. Além disso, as localidades que possuem mais visibilidade nas 

publicações são as mesmas onde estão concentradas as maiores emissoras de comunicação 

comercial. Ou seja, o princípio da comunicação pública de se diferenciar e estabelecer uma 

pluralidade regional de vozes não foi praticado em nenhum momento pesquisado. 

Na subcategoria sobre o ‘padrão público de jornalismo’, em que foi verificado o 

protagonismo do cidadão nas notícias, viu-se que em 2015 apenas a metade do conteúdo 

possuía esse caráter, mesmo assim nos anos posteriores houve uma queda de considerável 

neste quesito. Isso quer dizer que na maioria das situações publicadas o cidadão é colocado 

como um receptor da ação ou somente leitor da informação.  

No percentual de publicações adaptadas ao webjornalismo identificou-se uma queda, 

iniciando a análise com pouco mais da metade do conteúdo adaptado e um retrocesso nos 



XI Seminário de Mídia e Cidadania – IX Seminário de Mídia e Cultura 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

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

 337 

outros períodos. Outra subcategoria oscilante na análise foi o ‘incentivo à participação do 

cidadão’ que era muito baixo em 2015, subiu em 2016 e teve uma diminuição em 2017. O 

percentual da ‘diversidade de opinião política e partidária’ manteve-se baixo em todos os anos 

e o item ‘pluralidade e inclusão’ não alcançou mais que a metade em nenhum período. 

Nas subcategorias da cidadania verifica-se que a característica social das publicações é 

a mais comum em todos os períodos das publicações, sendo 2015 o ano em que obteve o 

maior índice, com metade das notícias sobre este aspecto. E o direito/dever de cidadania que 

menos foi abordado foi a comunicação. 

 

7 Inferências e Considerações     

 Diante dos dados preliminares apresentados, já que a análise aprofundada dos 

elementos qualitativos encontra-se em curso, é possível compreender no caso específico do 

Portal da EBC a razão pela qual as críticas à comunicação pública brasileira são feitas pelos 

pesquisadores da área. Considerando as características mais comuns do que se pode 

referenciar enquanto diretrizes desta comunicação, tem-se um panorama que tangencia os 

atributos no período analisado. Ou seja, os elementos que fazem parte da comunicação 

pública não são encontrados frequentemente no conteúdo do Portal da EBC.  

 Percebe-se, por exemplo, que o incentivo à participação, o engajamento do cidadão, a 

pluralidade de vozes (seja ela regional ou de grupos étnicos, raciais ou sexuais) e a 

diversidade política são contemplados de uma forma tímida. E mesmo no período em que a 

EBC era regida por sua lei original, a presença desses itens ainda não era robusta.  

Isso explica a fragilidade da EBC apontada pelos pesquisadores. O cidadão fora do 

eixo Rio- São Paulo não fazia parte desta comunicação, uma comunicação que também não se 

fazia conhecida, que não engajava, não criava uma identificação com o cidadão e que não se 

diferenciava considerando o tipo e o lugar de atuação. Esta instituição que não era e não se 

permitia ser de propriedade do cidadão estava facilmente à disposição de qualquer tipo de 

mudança, ou na verdade estava e está condicionada a não evoluir para seus propósitos ideais e 

permanecer na acomodação de uma mídia que reforça a ideia da cidadania doada pelo Estado.       
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Resumo 
Descreve um estudo o qual aplica a descoberta de conhecimento em comentários textuais extraídos do 
YouTube, especificamente sobre elementos do filme Batman versus Superman: a origem da justiça. 
Verifica se o sistema de mineração de dados Weka é capaz de classificar postagens positivas, 
negativas e neutras automaticamente, a partir de um treinamento humano baseado em exemplos. 
Foram construídos dois corpora de estudos com postagens classificadas manualmente em positivas, 
negativas ou neutras. O estudo proposto inova ao sugerir uma maneira de classificar as postagens de 
mídias sociais em positivas, negativas ou neutras. A partir destes corpora, os procedimentos de KDD 
(Knowledge Discovery in Databases) são aplicados: a filtragem dos textos, que se baseia na seleção de 
palavras visando uma classificação automática correta, e a aplicação do clássico algoritmo de 
mineração de dados Naive Bayes. Para tais tarefas, o pacote de mineração de dados Weka foi utilizado 
e as métricas convencionais para análise de resultados empregadas. Várias métricas são retornadas 
pelo Weka, porém, deu-se ênfase a uma medida de acertos percentual para efeitos de comparação. Os 
resultados sugerem que a filtragem linguisticamente motivada aumenta a taxa de acertos (acurácia) da 
classificação automática, enquanto a inserção de postagens de polaridade neutra dificulta a ação 
classificatória do algoritmo de mineração de dados. 

 
Palavras-chave: Mineração de Opiniões; YouTube; Weka; Filtragem; Naive Bayes.  
 

 

1 Introdução 

A mineração de opiniões (ou análise de sentimentos) é uma especialidade que vem se 

desenvolvendo como campo de pesquisa desde o início do século. O objetivo das pesquisas é 

a elaboração de métodos para a descoberta de conhecimento originário da opinião pública, 

onde a matéria-prima para processamento de dados são as opiniões em formato texto, 

coletadas através das mídias sociais digitais. 

 De acordo com Afonso e Té (2017), esses estudos são colocados como uma variante 

da mineração de dados, um ramo da Inteligência Computacional onde se aplicam algoritmos 

(softwares) para a descoberta de conhecimentos em quantidades massivas de dados. No caso 

específico da mineração de opiniões, o alvo é o levantamento de quadro de opiniões sobre 

entidades, pessoas e eventos, sendo possível relatar a opinião pública sobre políticos, eleições, 

celebridades e produtos comercializados. 

                                                
23Doutor em Ciência da Informação pela Universidade de Brasília - UnB. E-mail: rafonso.alex@gmail.com 
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 O Twitter e o Facebook têm sido os alvos da maioria dos trabalhos nesta área, como 

fonte de dados para pesquisa. O Twitter, geralmente, possui mensagens curtas, o que torna o 

discurso objetivo e direcionado. O Facebook permite elevada quantidade de texto nas 

postagens, e também as interações dialógicas entre usuários são mais comuns e diretas. O 

YouTube possui menos trabalhos de pesquisa relacionados, considerando o português 

brasileiro, e como característica, o YouTube tem a presença do vídeo associado aos 

comentários opinativos, sendo o vídeo o guia de toda a discussão em comentários existente 

em um canal. 

 As mídias sociais têm sido alvo de diversas pesquisas em áreas diversas do 

conhecimento, visto que a realidade social é espelhada no mundo virtual. Do ponto de vista 

computacional, técnicas de inteligência artificial com diferentes enfoques para a análise de 

sentimentos têm sido propostas (ARAÚJO et al., 2013). Nos estudos linguísticos e sociais tais 

mídias têm sido estudadas com enfoques particulares a essas áreas (AFONSO; TÉ, 2017). 

 Uma pesquisa de opinião nessas mídias permitiria a construção de estratégias 

publicitárias, a compreensão das intenções de ações da população, ou ainda a avaliação de um 

produto de acordo com a crítica e apontamentos dos usuários. A Web 2.0, como é conhecida a 

Web na era das mídias sociais, tem sido considerada uma fonte de pesquisa importante para o 

estudo das interações sociais, além de uma fonte de informação a ser utilizada para o 

desenvolvimento estratégico em empresas. 

 Neste trabalho, procura-se desenvolver uma pesquisa sobre as opiniões em 

comentários do YouTube, o foco é a mineração dos dados opinativos de um vídeo em um 

canal do YouTube. Neste vídeo são feitas críticas ao filme Batman versus Superman: a 

origem da justiça. Este filme foi exibido nos cinemas em 2016 no Brasil, e gerou uma 

polêmica abrangente entre os fãs, com a polarização de opiniões nas mídias sociais e na 

crítica especializada. A polêmica criada sobre o produto, construída inicialmente pela crítica 

americana, mostra uma lista de opiniões ampla com a exposição de argumentos diversos. 

 

2 Aplicativos para mineração de opiniões e os corpora de pesquisa 

 Para a pesquisa efetuada, foram selecionados dois corpora diferentes, o corpus 01 com 

comentários apenas positivos e negativos, e outro, o corpus 02 o qual contém comentários 

positivos, negativos e neutros. Todos os comentários foram coletados a partir de um vídeo 

postado no YouTube sobre o filme Batman versus Superman: a origem da justiça. Neste 

vídeo, três críticos debatem sobre o filme apontando positividades e negatividades sobre a 
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produção e fundamentando suas opiniões. O vídeo se encontra disponível em 

www.youtube.com/watch?v=FrsKsV2aSyE. 

 O corpus 01 possui 182 (cento e oitenta e dois) comentários positivos e 184 (cento e 

oitenta e quatro) comentários negativos. O corpus 02 possui 182 (cento e oitenta e dois) 

comentários positivos, 184 (cento e oitenta e quatro) comentários negativos e 43 (quarenta e 

três) neutros. O corpus 02 possui as mesmas amostras de postagens positivas e negativas do 

corpus 01, adicionadas as 43 postagens neutras. Na época da coleta, o número de comentários 

chegava a 6.110 (seis mil cento e dez) postagens. Evitaram-se postagens que respondessem 

outras postagens, pois estas podem suportar conteúdos que fogem da análise fílmica e 

envolvem a criação de processos de conversação, muitas vezes criando novos temas de 

discussão. As postagens que envolviam conteúdo fora do domínio considerado (como 

propagandas totalmente fora do universo fílmico, ou do vídeo da crítica) foram substituídas. 

 O critério para classificar as postagens como positivas, negativas ou neutras para os 

corpora de estudo foi estabelecido da seguinte maneira: considerando o referente (a entidade 

ou evento de quem se escreve) filme Batman versus Superman  como o elemento principal de 

análise para esta pesquisa, é visto que o critério de escolha da polaridade para uma postagem 

se baseia em uma hierarquia, onde a positividade, negatividade ou neutralidade é indicada 

primeiramente pela opinião em relação ao referente filme Batman versus Superman . Isso quer 

dizer que se o referente filme Batman versus Superman for julgado positivamente na 

postagem, independente de existirem outros referentes com opinião associada, a postagem 

será considerada de polaridade positiva. Da mesma maneira, se filme Batman versus 

Superman for visto negativamente pelo usuário a postagem será, pela hierarquia adotada, de 

polaridade negativa. Pode-se então propor um conjunto de regras para definição da polaridade 

de uma postagem, quando um humano a analisa: 

 

Uma postagem é classificada como Positiva: 

• Se existirem somente positividades para os referentes no texto postado; 

• Se existir a positividade do referente de hierarquia maior ou dominante (no caso, foi 

considerado dominante "filme Batman vs Superman"), com aspectos negativos ou 

neutros para referentes de menor hierarquia em relação ao referente dominante; 

• Se só existem referentes de menor hierarquia que "filme Batman vs Superman", com 

maior número de positividades para estes referentes. 

Uma postagem é classificada como Negativa: 
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• Se existirem somente negatividades para os referentes no texto postado; 

• Se existir a negatividade do referente de hierarquia maior ou dominante (no caso, foi 

considerado dominante "filme Batman vs Superman"), com aspectos positivos ou 

neutros para referentes de menor hierarquia em relação ao referente dominante; 

• Se só existem referentes de menor hierarquia que "filme Batman vs Superman", com 

maior número de negatividades para estes referentes. 

Uma postagem é classificada como Neutra: 

• Se há somente referentes de mesmo nível hierárquico e a subtração do número de 

opiniões positivas com o número de opiniões negativas, sobre os referentes, resultam 

zero; 

• Se existem na postagem somente referentes sem sentido positivo ou negativo, seja o 

referente dominante ou não. Isso quer dizer que há somente outro tipo de sentido para 

os referentes da postagem. 

 O quadro, a seguir, ilustra um exemplo da aplicação das regras sobre algumas 

postagens coletadas:  

 
Tabela I - Exemplos de polaridade para as postagens dos corpora segundo o critério adotado. 

Postagem Polaridade Razão da Polaridade 
Daora Batman v 
Superman, só achei 
estranho esse negocio 
deles brigarem... 

Positiva: 
existência do 

referente 
dominante 
positivado. 

O primeiro referente pertence ao grupo 
"FilmeBvS", 

representado na postagem por "Batman v 
Superman", sendo o referente dominante e 
positivado com o adjetivo "Daora". Porém, 

observa-se que há uma negatividade no texto 
restante, associada ao referente "esse negócio 
deles brigarem" que pertencente ao grupo de 

referentes "parte do roteiro". Essa 
negatividade é colocada na oração: "só achei 

estranho esse negocio deles brigarem". 
o excesso de Lois Lane 
ferrou o roteiro, e o 
desfecho da mãe foi podre 

Negativa: três 
referentes não 

dominantes 
negativados. 

O primeiro referente "Lois Lane" pertence ao 
grupo de referentes "personagem específico" 
e é negativado em "o excesso de Lois Lane 
ferrou o roteiro". O referente "o roteiro" 

pertence ao grupo "roteiro genérico" sendo 
também negativado na oração "o excesso de 
Lois Lane ferrou o roteiro". O referente "o 

desfecho da mãe" pertence ao grupo de 
referentes "parte do filme" e é negativado na 

oração "o desfecho da mãe foi podre". 
 

O Filho de Krypton vs. O Neutra:  A postagem oferece apenas uma constatação 
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Postagem Polaridade Razão da Polaridade 
Morcego de Gotham não tem 

polaridade 
definida. 

do usuário, sem positividade ou negatividade, 
sobre o referente do grupo "FilmeBvS". O 

usuário apenas renomeia o filme. 
Fonte: elaborado pelo autor, adaptado de  www.youtube.com/watch?v=FrsKsV2aSyE 

 

 O software escolhido para minerar as opiniões é o conhecido pacote de mineração de 

dados Weka na versão 3.6.11. O Weka é um pacote de software livre para mineração de dados 

que implementa diversos algoritmos de Data Mining , tais algoritmos são diferentes em seus 

objetivos e lógica de funcionamento para minerar dados e textos (AMARAL, 2016). O Weka 

é capaz de trabalhar com algoritmos de aprendizagem supervisionada e não supervisionada. 

 No primeiro caso, o algoritmo efetua um treinamento do sistema com dados de um 

corpus, e com os dados restantes deste corpus testa o modelo (sistema treinado) para verificar 

se tal modelo realmente classifica os dados corretamente. 

 No aprendizado não supervisionado, o agrupamento dos textos ou dados similares são 

realizados sem treinamento prévio, ou seja, o sistema guiado por uma heurística agrupa os 

dados ou registros textuais similares. Tanto na classificação supervisionada quanto no 

agrupamento não supervisionado é possível, anteriormente a esta fase de Data Mining, 

executar outros algoritmos de pré-processamento, para retirar determinados símbolos dos 

textos, como caracteres especiais, ou ainda reduzir o tamanho do corpus, visando acelerar a 

classificação, filtrando palavras, termos e expressões mais importantes para o contexto da 

tarefa classificatória. O Weka, além do módulo de limpeza e filtragem de dados, tem ainda a 

janela para configuração dos algoritmos de classificação/agrupamento. Após o pré-

processamento e a execução dos algoritmos de Data Mining, torna-se possível visualizar erros 

e acertos do classificador/agrupador, esta fase é denominada pós-processamento 

(GOLDSCHMIDT; PASSOS; BEZERRA, 2015). 

 Métricas de acurácia são exibidas então pelo Weka para análise de desempenho do 

algoritmo classificador ou agrupador sobre os dados (no caso, um corpus textual). 

 

3 Questões de pesquisa e experimentos  

 Para os experimentos abaixo ocorre a seguinte filtragem dos dados (pré-

processamento) antes da aplicação de qualquer algoritmo de mineração de dados: 

 

Limpeza: caracteres especiais foram retirados dos corpora 01 e 02. Os seguintes caracteres 

foram retirados: ,  .  -  /  *  ;  :  !  (  )  {  [  }  ]  "  '  _  

?  
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Filtragem: utilizando o módulo de filtragem do Weka StringToWordVector, aplica-se a 
pesagem dos termos TF.IDF (colocadas em true no Weka) e deixamos as demais opções 
como na figura 01 a seguir. Nos experimentos 01 e 02 não utilizamos uma lista de stopwords, 
e a frequência mínima das palavras para serem selecionadas como palavras guia da 
classificação está estabelecida em 1 (uma) ocorrência no corpus. O objetivo dos experimentos 
03 e 04 é, justamente, a alteração de tais opções. 
 

Figura 01 - Janela de configuração de filtro StringToWordVector do pacote Weka 

 
 

3.1 Questão 01 

 A primeira questão de pesquisa consiste em verificar se é possível classificar as 

postagens em positivas ou negativas, a partir de um treinamento prévio sem filtragem de 

palavras. 

 Este experimento consiste, portanto, em utilizar o corpus 01, descrito anteriormente. 

Este corpus contém somente as postagens positivas e negativas sem postagens neutras. A 
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seguinte configuração para o experimento da questão 01 foi estabelecida, após aplicação do 

filtro descrito na figura 01, anteriormente. 

Extração de stopwords: não. 
Número Mínimo de ocorrência de palavras como atributo: 01. 
Algoritmo de classificação: NaiveBayes. 
Configurações do algoritmo: default (não modificado). 
Forma de treinamento: Cross Validation com 10 pastas. 
 

 Após a execução do treinamento e teste temos os seguintes resultados do teste: 67,7% 

de acertos e 32,2% de erros na classificação. 

 
Figura 02 - Resultados após aplicação do algoritmo de classificação NaiveBayes no corpus 01 

 
 

3.2 Questão 02 

 Nesta questão de pesquisa temos a mesma configuração da questão 01, a diferença é 

que desta vez utiliza-se o corpus 02, o qual contém postagens neutras. 

Extração de stopwords: não. 
Número Mínimo de ocorrência de palavras como atributo: 01. 
Algoritmo de classificação: NaiveBayes. 
Configurações do algoritmo: default (não modificado). 
Forma de treinamento: Cross Validation com 10 pastas. 
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Após a execução do treinamento e teste temos os seguintes resultados do teste: 55% de 

acertos e 44,9% de erros na classificação. 

 
Figura 02 - Resultados após aplicação do algoritmo de classificação NaiveBayes no corpus 02 

 
 
3.3 Questão 03 
 Este experimento utiliza o corpus 01 novamente, porém, faremos uma filtragem nas 

palavras do corpus que guiam a classificação. Utilizaremos uma lista de stopwords e a 

frequência mínima de 3 palavras no corpus, para que a palavra seja considerada no processo 

de classificação como atributo e guia da classificação: 

Extração de stopwords: sim. 
Número Mínimo de ocorrência de palavras como atributo: 03. 
Algoritmo de classificação: NaiveBayes. 
Configurações do algoritmo: default (não modificado). 
Forma de treinamento: Cross Validation com 10 pastas. 
 

 Após a execução do treinamento e teste temos os seguintes resultados do teste: 70,2% 

de acertos e 29,7% de erros na classificação. 
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Figura 03 - Resultados após aplicação do algoritmo de classificação NaiveBayes no corpus 01 

 
 

3.4 Questão 04 

 Este experimento utiliza o corpus 02 novamente, porém, faremos uma filtragem nas 

palavras do corpus que guiam a classificação. Utilizaremos uma lista de stopwords e a 

frequência mínima de 3 palavras no corpus, para que a palavra seja considerada no processo 

de classificação como atributo e guia da classificação: 

Extração de stopwords: sim. 
Número Mínimo de ocorrência de palavras como atributo: 03. 
Algoritmo de classificação: NaiveBayes. 
Configurações do algoritmo: default (não modificado). 
Forma de treinamento: Cross Validation com 10 pastas. 
 

 Após a execução do treinamento e teste temos os seguintes resultados do teste: 60,8% 

de acertos e 39,1% de erros na classificação. 
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Figura 04 - Resultados após aplicação do algoritmo de classificação NaiveBayes no corpus 02 

 
 

4 Considerações finais 

 Este texto descreveu uma pesquisa realizada sobre mineração de opiniões, 

considerando comentários textuais postados no YouTube. 

 Na seção 02 deste artigo foi descrito um conjunto de regras proposto para a 

classificação de postagens em positivas, negativas ou neutras, ou seja, antes da 

implementação computacional foi estabelecido um critério para tal classificação. Para testar 

tal critério em um minerador de textos, o pacote Weka foi utilizado. Dois corpora de textos 

foram utilizados, o corpus 01 com postagens positivas e negativas e o corpus 02 com 

postagens positivas, negativas e neutras. Em todos os experimentos computacionais foi 

utilizado o algoritmo de classificação Naive Bayes, visto com potencialidade na área de 

classificação textual para o português do Brasil (MAIA; SOUZA, 2010) e com várias 

aplicações em Machine Learning (OGURI; MILIDIÚ, 2006).  

 A Questão 01 de pesquisa gerou um experimento sobre o Corpus 01 e a Questão 02 de 

pesquisa sobre o Corpus 02. O objetivo das questões 01 e 02 era a verificação da classificação 
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sem a filtragem de palavras, ou seja, todas as palavras do corpus válidas são transformadas 

em atributos de classificação e guiam a classificação. Observamos que para a Questão 01 e 

Corpus 01 obtivemos 67,7% de acertos, mas ao inserirmos postagens consideradas neutras 

(Questão 02 e Corpus 02), essa taxa de acertos cai para 55%. 

 O experimento da Questão 03 trabalha o Corpus 01, a filtragem de palavras é utilizada 

no pré-processamento do corpus. Uma lista de stopwords é aplicada para retirar palavras sem 

peso semântico, e somente palavras que ocorrem com frequência mínima de 3 (três) 

ocorrências permanecem como atributos para guiar a classificação. A taxa de acertos foi de 

70,2%, a maior delas. No último experimento, da Questão 04, utiliza-se o Corpus 02. A 

filtragem de palavras é utilizada no pré-processamento do corpus, a mesma do experimento da 

Questão 03. Verifica-se uma taxa de acertos que cai em relação ao experimento da Questão 03 

para 60,8% de acertos. 

 As respostas vistas em pares, da Questão 01 com a Questão 03 e da Questão 02 com a 

Questão 04, mostram, respectivamente, que a inserção de um filtro de palavras melhorou, em 

pontos percentuais, a taxa de acertos em 2,5 pontos percentuais para o Corpus 01 e 5,8 pontos 

percentuais para o Corpus 02. 

 As respostas vistas em pares, da Questão 01 com a Questão 02 e da Questão 03 com a 

Questão 04, mostram, respectivamente, que a inserção de comentários neutros (segundo as 

regras estabelecidas) levou a uma queda da taxa de acertos de 12,7 pontos percentuais e de 9,4 

pontos percentuais. 

 Observa-se, pelos resultados dos experimentos realizados, que a inserção do pré-

processamento linguisticamente motivado aumentou a taxa de acertos na mineração de 

opiniões, e a inserção de comentários neutros diminuiu a taxa de acertos por parte do 

algoritmo de classificação aplicado. 
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Resumo 
Cesto Orgânico é um projeto piloto que busca ser uma plataforma online que estreita os caminhos 
entre quem busca alimentos orgânicos com os seus produtores. Nesse espaço, os agricultores terão 
uma vitrine de seu trabalho e de seus produtos, com o destaque às suas histórias em relação ao campo. 
O consumidor terá a oportunidade de reconhecer a procedência de seu alimento e criar laços de 
confiança e permanência. O projeto aposta em uma comunicação comprometida com as questões 
ambientais e que se baseia no caráter colaborativo e das comunidades virtuais da internet. Este 
trabalho posiciona os orgânicos como uma via de acesso para uma agricultura mais responsável em 
relação ao meio-ambiente e a nossa saúde, pois opta por não usar agrotóxicos químicos, preservar os 
recursos naturais e estabelecer relações mais justas com o homem do campo (ALTIERI, 2004). Por 
isto, Cesto Orgânico busca contribuir para um mundo mais equitativo, com uma melhor distribuição 
de empregos e renda, além de estimular negócios ecologicamente corretos, que propiciem a qualidade 
de vida de seus envolvidos. O objetivo principal é a elaboração de um portal, a plataforma on-line que 
seja elo entre produtores e consumidores de orgânicos. Toda uma pesquisa bibliográfica e empírica 
suporta a envergadura científica do produto Cesto Orgânico. Pesquisas quanti-qualitativas 
acompanharão o diagnóstico do produtor rural de orgânicos e o contextualiza para desenvolver deste 
projeto-piloto. A identidade visual do Cesto Orgânico existe, assim como os protótipos para o portal. 
A plataforma está sendo construído progressivamente e permanece em evolução. Resultado de uma 
pesquisa científica, com o aval do Programa de Pós-Graduação em Tecnologias, Comunicação e 
Educação da Universidade Federal de Uberlândia, o projeto reforça o comprometimento e a 
responsabilidade social das universidades brasileiras. 
 

 
Palavras-chave: Orgânicos; Comunicação; Internet. 

 

 

1. Introdução 

No Brasil temos um retrato digital de aproximadamente 40 milhões de domicílios 

conectados (BRASIL, 2016b). Em 2014 e 2015, o uso do telefone celular para acessar a 

internet ultrapassou o uso de microcomputador nos domicílios brasileiros. (BRASIL, 2016b, 

p. 43). No âmbito do produtor rural, o celular é sua principal via on-line. Segundo Pesquisa 

Nacional de Domicílios em 2015, 56% das pessoas ocupadas na zona rural possuíam esse 

equipamento (BRASIL, 2016b, p. 59). 

                                                
24 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Tecnologias, Comunicação e Educação da Universidade 
Federal de Uberlândia, jornalista pela Universidade Federal de Goiás. eulalobo@gmail.com. 
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Novos projetos buscam produzir conteúdo relevante para a web com o propósito de 

interligar pessoas ativamente. Cesto Orgânico será um produto piloto, com a pretensão de ser 

um elo entre produtores e consumidores de orgânicos a partir da internet. Quem estiver 

conectado poderá se encontrar em uma comunidade virtual, que reflete o comportamento de 

quem está sintonizado com a agricultura orgânica. 

O projeto Cesto Orgânico é uma iniciativa estimulada pela Universidade Federal de 

Uberlândia em seu programa de Mestrado Profissional em Tecnologias, Comunicação e 

Educação. O projeto envolve a interlocução com agentes fora do muro das universidades, de 

modo que seu desenvolvimento só será possível com a participação ativa e consciente dos 

produtores rurais de orgânicos, bem como de entidades apoiadoras que acreditem no potencial 

dos orgânicos e estimulem sua produção. Dessa maneira, muitas histórias serão contadas na 

execução deste projeto, em um exercício prático da comunicação, declaradamente 

posicionada a favor das questões ambientais e sociais. 

O orgânico posiciona-se ao lado do enfrentamento à monocultura, ao uso dos 

agrotóxicos e ao distanciamento entre consumidores e produtores de alimentos. Portanto, 

neste Cesto Orgânico não caberão apenas técnicas de produção, mas também um profundo 

debate sobre questões sociais e reflexão acerca da complexidade da vida humana em suas 

interações que envolvem consumo e comunicação. 

 

2. Integração tecnológica campo X cidade: o porquê de uma plataforma de 

comunicação on-line 

“Contar histórias reais”: é assim que brevemente traduzi a uma pequena criança o que 

é ser jornalista. Como graduada em comunicação social habilitada em jornalismo me vi em 

uma situação complexa em conceituar de maneira simplificada o que é a minha profissão por 

formação.  
 

A sociedade moderna é composta de especialistas. Quem atua em um campo 
profissional ou tem determinado tipo de vida desenvolve conhecimentos 
muito profundos da especialidade ou de sua área de interesse, mas tende a 
ignorar o que se passa nas outras especialidade e áreas. Como, na prática, 
profissões e atividades se interligam cada vez mais, é através do jornalismo 
que a informação circula, transposta para uma língua comum e simplificada, 
menos precisa, mas com potencial bastante para permitir julgamentos e 
indicar caminhos de investigação a quem estiver interessado. (LAGE, 2008, 
p. 22) 
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Nessa condição profissional e de formação acadêmica, existe um filão, no qual há o 

envolvimento com as questões ambientais e o comprometimento social, que extrapola o 

conjunto de técnicas e a linguagem jornalística. “O jornalismo ambiental quebra o dogma da 

imparcialidade, tão propalada e discutida nos cursos de comunicação, ao tomar partido em 

favor da sustentabilidade” (TRIGUEIRO, 2008, p. 89). 

Posicionado a favor do meio ambiente, é possível contar histórias que registrem e 

deem notoriedade aos assuntos com relevância pública, como a procedência de nossos 

alimentos e o trato da agricultura em nosso país. Neste trabalho, não há restrição à 

reportagem, mas a elaboração de um piloto de uma plataforma de comunicação na web que 

traga convergência aos assuntos pertencentes ao contexto do orgânico no Brasil, com foco no 

contato e na interação entre os públicos (produtores e consumidores de orgânicos). 

 

[...] o crescimento do ciberespaço resulta de um movimento internacional de 
jovens ávidos para experimentar coletivamente formas de comunicação 
diferentes daquelas que as mídias clássicas nos propõem. Em segundo lugar, 
que estamos vivendo a abertura de um novo espaço de comunicação, e cabe 
apenas a nós explorar as potencialidades mais positivas deste espaço nos 
planos econômicos, político, cultural e humano. (LÉVY, 2010, p.11) 

 

A migração de um jornalismo extremamente técnico e factual para uma comunicação 

reflexiva e comprometida é própria da comunicação ambiental. Nesse sentido, o projeto 

experimental Cesto Orgânico bebe em fontes jornalísticas, mas transpõe seus limites. “O 

caminho é mergulhar na complexidade, nas várias facetas que a biodiversidade tem e de como 

elas podem ser capturadas pelo jornalismo do século XXI” (VILAS BOAS, 2004, p. 81). O 

tema orgânicos permite observar vários ângulos e propicia ao jornalismo ampliar sua atuação, 

provocando uma comunicação ambiental multidisciplinar e responsável em relação à 

sociedade e ao meio ambiente. 

 

E esse é um ponto fundamental na área da comunicação, que obriga os 
profissionais de mídia a perceberem a realidade de uma forma inteiramente 
nova e, sob alguns aspectos, revolucionária: no mundo moderno, onde o 
conhecimento encontra-se fragmentado, compartimentado em áreas que 
muitas vezes não se comunicam, a discussão ambiental resgata o sentimento 
holístico, o caráter multidisciplinar que permeia todas as áreas do 
conhecimento, e nos induz a uma leitura de realidade em que tudo está 
conectado, interligado e relacionado. (TRIGUEIRO, 2008, p.73) 
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A internet perpetua o caráter colaborativo ao qual está alinhado o produto Cesto 

Orgânico, que visa ser um estímulo para a participação ativa dos públicos-alvo, numa 

verdadeira constituição de comunidade. Uma “comunidade virtual” (LEVY, 2010, p. 130) que 

reúne públicos com interesses afins em processo de cooperação. Para Castells (2001), a 

internet continua a ser um meio tecnológico para a comunicação horizontal e uma nova 

manifestação da liberdade de expressão. Além disso, lança as bases para a organização social 

e coletiva. 

 
[...] a internet converteu-se numa importante ferramenta de organização e 
mobilização para os ecologistas de todo o mundo, despertando as 
consciências das pessoas para modos de vida alternativos e construindo a 
força política necessária para poder aplicá-los. Se conseguirmos unir essas 
duas tendências, é provável que, com o tempo, se redefina o modelo de 
crescimento econômico que permita a incorporação de todo o planeta numa 
economia realmente nova (LÉVY, 2010, p. 130) 

 

O Cesto Orgânico enquadra-se na rede mundial de computadores e a tem como 

alicerce para seu desenvolvimento. Desse modo, acreditamos que alinhar a web ao consumo 

consciente de orgânicos é estimular uma economia social (moral/do bom) (JENKINS, Henry; 

GREEN, Joshua; FORD, Sam, 2014) em vez de uma economia baseada em commodity. Hoje 

no Brasil, temos um retrato digital de mais de aproximadamente 40 milhões de domicílios 

conectados (BRASIL, 2016b), porém este dado pode ganhar muito mais impacto com o 

acesso à internet pelos dispositivos móveis. 

 

Em 2014, mais da metade dos domicílios passaram a ter acesso à Internet, 
saindo de 48,0%, em 2013, para 54,9%, naquele ano, o equivalente a 36,8 
milhões de domicílios. Em 2015, a expansão continuou ocorrendo, ao 
alcançar 57,8%, correspondente a 39,3 milhões de domicílios. Os 
percentuais eram muito distintos, considerando a situação do domicilio: 
63,9% na área urbana e 21,2% na área rural (BRASIL, 2016b, p. 41). Em 
2014, pela primeira vez, o uso do telefone celular para acessar a Internet 
ultrapassou o uso de microcomputador nos domicílios brasileiros. Em 2015, 
esse cenário se repetiu no país. (BRASIL, 2016b, p. 43). 

 

Esse imenso público digital impulsiona novos negócios. O Cesto Orgânico sintoniza-

se com esse perfil consumidor que está na internet e que se posiciona de forma consciente 

quanto ao seu poder de compra e suas escolhas. Do ponto de vista do produtor rural, é preciso 

ressalta que o acesso pelo celular é sua principal via on-line. Segundo Pesquisa Nacional de 
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Domicílios em 2015, 56% das pessoas ocupadas na zona rural possuíam esse equipamento 

(BRASIL, 2016b, p. 59). 

 

3. Agricultura agroecológica e os caminhos para o orgânico 

O reconhecimento da agricultura brasileira passa por essas imensas extensões de terra 

em que se cultivam somente uma cultura. O modelo agrícola brasileiro considerado mais 

avançado é baseado tecnicamente, de modo simplificado, na tendência à monocultura, assim 

como na substituição de mão de obra, no uso intensivo de insumos, de defensivos químicos e 

de sementes híbridas (LEROY, 2001).  

No Brasil e em outros países, surgiu um movimento contra as monoculturas 

dominantes nas grandes propriedades rurais, em busca de métodos mais sustentáveis de 

produção, que perpetuem o potencial de recuperação dos solos e que seja mais 

responsavelmente socialmente. Para Jesus (2005), a agroecologia é o novo paradigma 

emergente substituto da agricultura industrial ou convencional. A defesa é de que a 

agroecologia é a responsável pela geração de alimentos e também pela conservação do solo.   

A agroecologia aplica-se na prática com algumas peculiaridades e, portanto, podem 

ser encontrados em diferentes especificidades. Para Altieri (2004), o sistema agroflorestal e a 

agricultura orgânica são atuações da agroecologia principalmente por se basearem no 

policultivo, na rotação de culturas, no decréscimo de uso de agrotóxicos e no aumento de 

matéria orgânica do solo, entre outros. 

Nesse sentido, a agricultura orgânica é uma das opções da agroecologia. Tem como 

particularidade a base nos compostos orgânicos para possíveis correções do solo ou até 

mesmo do desempenho do cultivo, sem adição de produtos químico e com forte adesão ao 

multicultivo ou rotatividade da terra. 

 
Agricultura orgânica. Este é um sistema que sustenta a produção agrícola 
evitando ou excluindo em grande parte o uso dos fertilizantes e agrotóxicos 
sintéticos. Sempre que possível, recursos externos, tais como os químicos e 
combustíveis adquiridos por via comercial, são substituídos por recursos 
encontrados na unidade de produção agrícola ou próximo a ela. (ALTIERI, 
2004, p. 74) 

 

Em 1972, com o estabelecimento da IFOAM (Federação Internacional para os 

Movimentos de Agricultura Orgânica) houve a definição do termo oficialmente. Em 1940, o 

termo agricultura orgânica surgiu no livro An Agricultural Testament, do indiano Sir Albert 
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Howard. Em 1946, há referências da Soil Association mencionando a alimentação orgânica 

(apud JESUS, 2005, p. 28). 

Sendo assim, o orgânico ampara-se num cultivo sem agrotóxicos químicos, sejam eles 

defensivos agrícolas, pesticidas, herbicidas ou outros. São permitidas algumas técnicas 

naturais que utilizam os recursos da própria propriedade, como adubações orgânicas, rotação 

de culturas, controle naturais de pragas e doenças, entre outras (PRIMAVESI, 2012). Além da 

não utilização do veneno, o orgânico estabelece-se como uma produção que busca mínimo 

impacto no meio ambiente, viabilidade econômica ao produtores e relações justas na 

comercialização. 

 
Os quatro princípios da agricultura orgânica: saudável, ecológico, justo e 
cuidadoso. Esses princípios são as raízes em que agricultura orgânica cresce 
e se desenvolve. Eles expressam a contribuição que a agricultura biológica 
pode fazer para o mundo. Composto por princípios éticos interligados para 
inspirar o movimento orgânico em toda a sua diversidade, eles guiam nosso 
desenvolvimento de posições, programas e normas25 (IFOAM, 2005, p. 1).  

 

Com o intuito de averiguar o estabelecimento dessas práticas, foram aplicadas 

certificações, auditorias, selos e convenções. Há muitos anos, a IFOAM é a responsável pelos 

padrões internacionais para a produção e venda de produtos orgânicos.  

No Brasil, a cultura e a comercialização dos produtos orgânicos foram aprovadas em 

2003 com a Lei nº 10.831. Sua regulamentação, no entanto, ocorreu apenas em 27 de 

dezembro de 2007 com a publicação do Decreto nº 6.323. Somente a partir de 2012 houve um 

avanço do ponto de vista de política pública com o Plano Nacional de Agroecologia e 

Produção Orgânica (PLANAPO). (BRASIL, 2016a, p. 13) 

A legislação brasileira (BRASIL, 2003) estabelece três instrumentos para garantir a 

qualidade dos alimentos: a certificação por auditoria, os sistemas participativos de garantia 

(Certificação Participativa) e o controle social para a venda direta sem certificação, sendo que 

todos devem participar do Cadastro Nacional dos Produtores Orgânicos gerido pelo 

Ministério da Agricultura. 

Aproximadamente 13 mil agricultores estão no Cadastro Nacional dos Produtores 

Orgânicos, todos devidamente regularizados com a certificação oficial ou participativa.  Até 

dezembro de 2015, foram credenciados junto ao MAPA e estão em condições de atuar 

regularmente 25 Organismos de Avaliação da Conformidade Orgânica, sendo 8 certificadoras 

                                                
25 Disponível em: < https://www.ifoam.bio/sites/default/files/poa_portuguese_web.pdf >. Acesso em: 11 out. 
2016. 
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por auditoria e 17 Organismos Participativos de Avaliação da Conformidade Orgânica. Há 

ainda um total de 260 Organizações de Controle Social cadastradas no MAPA e atuando em 

venda direta de produtos orgânicos ao consumidor, o que representa um total de 12.136 

produtores orgânicos cadastrados e atuando de forma regular no mercado de produtos 

orgânicos (BRASIL, 2016). 

O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) a partir da implantação do 

Mapa Online de Feiras Orgânicas tem cadastrado mais de 640 feiras26 em todo o país. Há 

também a venda direta pelas cestas entregues em domicílio, porém não há reconhecidamente 

uma mensuração desse trabalho. O Instituto Biodinâmico (IBD) é a maior certificadora por 

auditoria da América Latina e a única certificadora brasileira de produtos orgânicos com 

credenciamento IFOAM.  

 

4. Abordagem metodológica e próximos passos da pesquisa 

O projeto envolve a interação com diversos agentes dentro e fora da academia, de 

modo que seu desenvolvimento só será possível com a participação ativa e consciente dos 

públicos. Portanto, com a contínua e intensa revisão bibliográfica com a citação de autores 

que articulam sobre o tema orgânicos, comunicação e educação; os próximos passos 

determinam a apresentação do projeto Cesto Orgânico para diversos interlocutores, entre eles 

academia, entidades de classe, produtores rurais e outras organizações. 

Simultaneamente, uma pesquisa qualitativa será aplicada com os produtores rurais da 

macrorregião de Goiânia (GO) para o projeto piloto Cesto Orgânico estabelecer-se com mais 

utilidade a um de seus públicos – os produtores rurais. Um formulário será aplicado 

acompanhado de entrevistas individuais. Neste mesmo contexto, a vivência rural é buscada de 

maneira progressiva, dando sustentação a todo o processo de raciocínio, trabalho intelectual e 

geração do conteúdo da plataforma. 

A fim de viabilizar-se financeiramente, a participação em editais e programas de 

incubação também estão programadas. Os meses de outubro e novembro de 2017 serão 

dispensados para a programação do site Cesto Orgânico. A dissertação como trabalho de 

conclusão do Mestrado em Tecnologias, Comunicação e Educação, então, deve ser entregue 

em dezembro. 

 

 

                                                
26 Disponível em: <https://feirasorganicas.org.br/>. Acesso em: 14 set. 2017. 
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5. Resultados parciais e discussões  

Como uma plataforma online que estreite os caminhos entre quem busca orgânicos e 

seus produtores, o produto Cesto Orgânico tem algumas particularidades, que são 

discriminadas nestas observações: 

• História dos produtores: descrição que demonstra o envolvimento do produtor 

com os orgânicos, com destaque ao início da história. Muitos produtores tem um histórico de 

conversão de agricultura tradicional à orgânica em sua propriedade 

• Vitrine dos produtos: cada produtor poderá expor seus produtos cultivados, 

com a possibilidade de exibir preços ou não. O propósito é identificar suas culturas, a fim de 

facilitar o entrosamento entre consumidor e produtor. Fica aqui explícito que a ideia não é a 

efetivação da compra. Nesse momento, o e-commerce poderia onerar o valor do orgânico e 

não provocar mudança no comportamento de quem vende ou compra. Nessa plataforma 

haverá o encontro desses agentes com a valorização do papel de cada um. 

• Busca e contato com o produtor: a ideia é aproximar consumidor e produtor, 

portanto, é indispensável seus contatos diretos. Por isso, muitas vezes a palavra “vitrine” está 

sendo utilizada na abordagem com o produtor. 

• Cadastro produtor: a própria plataforma deve ter meios para que o produtor se 

cadastre e automaticamente faça parte da rede. 

• Região: o produto contemplará os produtores por região, portanto, é necessário 

o desenvolvimento de um filtro, para que os consumidores se posicionem geograficamente e 

tenham os contatos dos produtores de sua região. 

• Feiras: Na página de exposição de cada produtor, haverá a informação de onde 

ele faz as feiras. O objetivo é maximizar as oportunidades de compra do orgânico e não 

determinar apenas uma maneira. 

• Cadastro usuário: o consumidor também deve ser cadastrado para que 

progressivamente possamos construir uma rede de relacionamento. No futuro, poderão ser 

organizados seminários, dias de campo e até mesmo confraternizações. 

• Avaliação de produtores: inspirados na metodologia Uber (aplicativo para 

transporte de pessoas, em que cada motorista é avaliado pelos seus usuários), na página 

constará um recurso para que os consumidores avaliem e deixem depoimentos sobre o 

produtor rural com o qual efetuaram compras ou se relacionaram. 

• Loja on-line com a discriminação e revenda de produtos alusivos ao tema 

orgânicos sempre com a lembrança da identidade visual do Cesto Orgânico. 
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Temos a proposta preliminar de marca e layout do site, a partir das particularidades 

definidas. Dessa maneira temos um senso estético alinhado às funcionalidades do Cesto 

Orgânico. Há uma marca e desenvolvimento do layout do site, com a gestão de seu conteúdo 

e sua impressão estética. Por isso é possível fazer apresentação específica para este recorte, 

porém esta experiência, em momento presencial ou com recurso digital, pode ficar mais clara 

e eficiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Marca Cesto Orgânica e suas aplicações 

Fonte: Lôbo, Eula, Kran, Vinícius, Siqueira, Ana Carolina (janeiro de 2017) 
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Figura 2: Página principal superior (Home) do Portal Cesto Orgânico  

Fonte: Lôbo, Eula, Kran, Vinícius, Siqueira, Ana Carolina (janeiro de 2017) 

Figura 3: Página principal inferior (Home) do Portal Cesto Orgânico  

Fonte: Lôbo, Eula, Kran, Vinícius, Siqueira, Ana Carolina (janeiro de 2017) 
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Figura 4: Aba Institucional do portal Cesto Orgânico 

 

Figura 5: Aba ‘História’ do Portal Cesto Orgânico 

 

Fonte: Lôbo, Eula, Kran, Vinícius, Siqueira, Ana Carolina (janeiro de 2017) 

Fonte: Lôbo, Eula, Kran, Vinícius, Siqueira, Ana Carolina (janeiro de 2017) 
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Alguns produtores já manifestaram interessem e participam do protótipo do portal 

Cesto Orgânico. Segue a descrição dos mesmos: 

• Sítio Ecológico Namastê – Localizado em Uberlândia (MG) e administrado 

por Guilherme Lazzarini, é um dos únicos que produz alimentos orgânicos com certificação 

do Ministério da Agricultura na região. Os alimentos cultivados no sítio estão dispostos em 

feiras orgânicas que ocorrem semanalmente, além de serem também entregues em domicílio, 

por meio de cestas. 

• Orgânicos Pudica – Produtos produzidos na Fazenda Nossa Senhora 

Aparecida, localizada em Hidrolândia-GO. Os agricultores produzem de acordo com a Lei 

Brasileira da Agricultura Orgânica e têm a certificação nacional por auditoria do IBD 

(Instituto Biodinâmico). A comercialização dos orgânicos Pudica se dá em feiras livres e 

também no sistema delivery. 

• Fazenda da Mata Orgânicos –produtora de hortaliças e frutas orgânicas, 

localizada em uma área de 400 hectares, entre os municípios de Teresópolis e Nerópolis 

(Goiás). A propriedade é certificada pela Organização Internacional Agropecuária – OIA; 

segue as diretrizes da lei de orgânicos 10.831/2003 e passa por fiscalizações anuais. 

Comercializa via clube do assinante. 

Figura 6: Aba ‘Perfil do Produtor’ do Portal Cesto Orgânico 

 

Fonte: Lôbo, Eula, Kran, Vinícius, Siqueira, Ana Carolina (janeiro de 2017) 
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Desta maneira, temos um projeto com interlocução de diversos atores. Nesse elo entre 

os agentes, temos um serviço de educação ambiental ao demonstrar a importância de se 

cultivar sem agrotóxicos, a preservação do meio ambiente em produções rurais, o 

fortalecimento de uma cultura rural em nosso país e a viabilidade financeira da economia 

colaborativa. 

Os orgânicos é uma temática altamente presente no cotidiano das pessoas que 

relaciona meio-ambiente com as urbanidades e dialoga entre a dicotomia consumo e ecologia. 

O Cesto Orgânico tem características escaláveis, ou seja, pode avançar para outros lugares 

físicos no país e pretende assim ter seus usuários como corresponsáveis pela ferramenta. 

O estudo gabarita as potencialidades de projeto de extensão das universidades, 

faculdades e outros centros de ensino, viabilizando suas atuações para fora dos muros das 

academias. Além disso, tem características nos processos de incubação das próprias 

universidade e programas de apoio a ideias inovadoras. 

A reflexão ainda avança sobre a necessidade de certificação do alimento orgânico e 

sobre as dificuldades de acesso da população em geral, o que acaba por estigmatizar o produto 

como elitista e burguês. Simultaneamente, observa-se o potencial de o projeto ser uma 

ferramenta útil às associações, entidades e serviços de apoio ao pequeno produtor, o que 

tornaria financeiramente viável o portal, seus serviços e futuros desdobramentos como um 

aplicativo. 
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