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APRESENTAÇÃO

O décimo segundo Seminário Nacional Mídia, Cidadania e Cultura – XII Semic – 
promovido pelo Programa de PósGraduação em Comunicação, Cultura e Cidadania da 
Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás – PPGCOM/FIC/
UFG, nos dias 18 e 19  de Outubro de 2018, em Goiânia, teve como tema central "Utopias e 
Distopias: modos culturais, midia e cidadania”.

A escolha do tema central para o evento foi extremamente feliz pois marca os 50 anos 
do movimento estudantil que assolou Paris em maio de 1968 e se propagou para outros 
países nas décadas seguintes. Talvez, uns dos mais conhecidos slogans do movimento, e que 
resistiram até os dias de hoje, sejam “é proibido proibir”; “As armas da crítica passam pela 
crítica das armas”; “Professores, vocês nos fazem envelhecer”  os dois primeiros inspirando 
canções como ”É proibido proibir”, de Caetano Veloso, “É proibido fumar”, de Roberto 
Carlos, e “Caminhando”, de Geraldo Vandré – que embalaram a juventude brasileira nos 
anos mais extremados da ditadura militar no país.
 O ano 1968 foi, na perspectiva de Cardoso¹,  o “ano síntese de contradições e 
mudanças radicais na história mundial”.  Zuenir Ventura² dá uma dimensão desse 
acontecimento quando pondera que “ao se comportar como se fosse um ser animado 
suspeitase que 1968 não foi um ano, mas um personagem – inesquecível e que teima em não 
sair de cena”. Podemos dizer que esse movimento inaugurou uma ébria utopia libertária das 
diferenças.  Foi responsável por instaurar as “novas esquerdas” e oxigenar os movimentos de 
minorias políticas³  (feministas, homossexuais, ambientalistas) ao confrontar as categorias 
universalizantes e totalitárias – sustentáculo do marxismo ortodoxo4.

A intenção dos organizadores do evento ao elegerem “utopias e distopias” como tema 
central marcando os 50 anos de maio de 68 foi propiciar espaço de reflexão e respeito às 
diferenças, sob a perspectiva da Comunicação. “Diferenças que têm um caráter pluralista, e 
não dicotômico, no sentido de que são vistas, percebidas e, mais importante de tudo, sentidas 
nas mais diversas áreas do conhecimento, tanto científico quanto popular”, nos elucida Prof. 
Eduardo Portanova, na defesa e apresentação do evento.  

Discutir tais questões se torna relevante frente às guinadas ultradireitistas, 
ultraconservadoras e ultranacionalistas que assolam o mundo e que culpabilizam os 
protagonistas do movimento de 68 de imporem “a nós todos um relativismo intelectual e 
moral. Os herdeiros de maio de 68 fizeram prevalecer a ideia de que não havia mais 
diferenças entre o bem e o mal, a verdade e a feiúra. A herança de maio de 1968 introduziu o 
cinismo na sociedade e na política”5.  Pelo confronto com os ideais marxistas, a rebelião de 
maio de 68 é responsabilizada pelo fortalecimento do capitalismo, do consumismo e 
individualismo.

Nesse momento delicado de nossa política, é necessário alinharmos estratégias, 
saberes e práticas e nos prepararmos para os enfrentamentos dos desafios que nos esperam. É 
necessário restituirmos a ludicidade política, a solidariedade e a crença que embalaram a 
juventude de 68 de que profundas mudanças sociais podem ser provocadas para a 
instauração de um novo arranjo social, sem perder a doçura, o bomhumor, mesmo que de 
forma debochada  ou escrachada, marca da nossa juventude –  se isso for possível nesses 
tempos estranhos que atravessaremos. É necessário que as estruturas desçam novamente as 
ruas6.
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Desta forma, elegemos o XII Semic como locus  privilegiado dessa espera que nos 
levou, sob a ótica da Comunicação, a reflexões, debates, proposições, deliberações rumo à 
defesa e luta por uma sociedade mais justa, mais plural e democrática, retomando o 
imaginário a utopia motivadora da geração de 68 de que um outro mundo é possível, 
tomando cuidado para que não caiamos em outros modos de dominação e submissão. 
Restauremos nossa capacidade de sonhar, imaginar e lutar por um mundo melhor. Riscos são 
imanentes às aventuras de ousar, mas não podemos nos paralisar diante desses.

Para conduzir as reflexões tão necessárias quanto desejadas no contexto político atual, 
contamos como as participações dos professores Teixeira Neto  que proferiu palestra sobre 
“Utopias e distopias: Entre a vida e a arte de viver”  e Cleomar Rocha  que nos levou ao 
imaginário de uma cidade tecnológica com a fala “Humanidades Digitais: Entre a vida e a 
arte de viver”. Ficam aqui registrados nossos agradecimentos pela magnitude da doação de 
seus tempos para abrilhantar nosso evento.

Aqui disponibilizamos a miríade de pensamentos e proposições de nossos autores. 
Pluralidade, fragmentações, recortes epistemológicos que representam as diferentes e 
diversas possibilidades de se analisar, criticar e pensar a comunicação e seus problemas de 
pesquisa. Esperamos que sirvam de inspiração para pensarmos a Comunicação sob a ótica 
dos acontecimentos contemporâneos. Há de se problematizar sobre papel da mídia pósmaio 
de 68. Desvendar como os meio de comunicação se apropriaram dos ideais do movimento e 
os tornaram mercadorias, sinalizando para uma vida feliz e libertária  “Liberdade é uma 
calça velha, azul e desbotada”7. Seria a mídia o poderoso dispositivo que na 
contemporaneidade nos tornou o que somos?  Fica a questão que, apesar dos nossos esforços, 
ainda não foi plenamente respondida.

No mais, minha gratidão a todos e todas (autores e autoras, avaliadores e avaliadoras, 
mestrandos e mestrandas, docentes do PPGCOM, funcionários e funcionárias da FICUFG, 
oficineiros e oficineiras) pela parceria e por acreditar que somos capazes de dialogar e 
enfrentar as diversidades. Fica um convite para cada participante: “Seja realista: peça o 
impossível”8.

Obrigada por terem participado do XII SEMIC. Que venha o próximo!

Suely Henrique de Aquino Gomes
Coordenadora Geral do XII SEMIC

¹ CARDOSO, Lucileide Costa. Ecos de 1968: 40 anos depois. Revista do Centro de Artes, Humanidades e Letras 
vol. 2 (1) 2008.  
² (2008, apud CARDOSO, 2008, p. 6)
³ Esses movimentos não estavam presentes em maio de 68, mas tomaram impulso a partir desse acontecimento.
4 Araújo, Maria Paula Nascimento. A utopia fragmentada: as novas esquerdas no Brasil e no mundo na década 
de 1970. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2000.
5 Discurso de Sarkozy, atual presidente da França, citado por Cadoso (op. Cit, p. 6).
6 “Em 1968, uma das frases mais famosas que apareceu nos muros de Paris foi: ‘As estruturas não caminham 
pela rua!’ [...] A resposta de Jaques Lacan foi que, em 1968, na verdade, aconteceu exatamente isto: ‘As 
estruturas desceram indubitavelmente às ruas’.”  In: As estruturas não caminham pela rua!" O maio de 68, 
segundo Zizek. Artigo publicado originalmente pelo jornal La Repubblica, em 14/04/2008. Disponível em 
http://slavojzizek.blogspot.com/2009/12/asestruturasnaocaminhampelaruao.html. Acessado em 
Dezembro de 2018.
7 Anúncio televisivo de calças jeans, nos anos 1970,  “que exibia um grupo alegre de rapazes e moças apinhados 
num trem, percorrendo campos verdes e ensolarados ao som do jingle: “Liberdade é uma calça velha, azul e 
desbotada” (CARDOSO, op cit, p. 9).
8 Uma das pichações dos muros de em Paris em Maio de 68.
Gabriel Kwak. As lições de 1968, 40 anos depois. Disponível em <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/
getulio/article/viewFile/61600/59779>, acessado em Dezembro de 2018.
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TEMA CENTRAL

Utopias e Distopias: Modos Culturais, Mídia e Cidadania

A intenção é refletir a respeito das diferenças. Diferenças que têm um caráter 
pluralista, e não dicotômico, no sentido de que são vistas, percebidas e, mais importante de 
tudo, sentidas nas mais diversas áreas do conhecimento, tanto científico quanto popular. Não 
se trata só de A ou B. Sem uma reflexão sobre nossas utopias e distopias, portanto, ficamos à 
deriva, sem rumo. Mesmo sendo a utopia uma ilusão, continuamos nosso sonho. Mas e se 
não sonharmos mais? Há quem enxergue tudo de outra forma, sem esperança. Essa outra 
forma é o niilismo reativo, recalcitrante, pessimista. Esse niilismo negativo, digamos, chama
se distopia. Um nada. É o contrário da utopia. Porém, e daí a importância do debate, a utopia 
pode se transformar em algo perverso, como no 11 de Setembro de 2001, por exemplo, 
quando terroristas atacaram a então inexpugnável nação norteamericana. 

Esse conflito Teixeira Coelho, um dos nossos convidados, denominará de “guerras 
culturais” (e a Comunicação é que dá visibilidade a isso tudo). Diz ele que essas várias 
culturas estão permanentemente em guerra, uma guerra – como toda guerra  paradoxal, isso 
porque ela se intensificou no século 20 graças aos mesmos meios tecnológicos que têm 
servido, por outro lado, para nossa difusão cultural, que é a temática das polaridades. As 
polaridades (teoriaempiria, mentecorpo, indivíduosociedade) nem sempre tomam uma 
configuração oposta. São antagônicas, sim, mas, simultaneamente, complementares. 

Em meio a isso, a cultura, a mídia e a cidadania. Resta saber se o “desencantamento do 
mundo” weberiano, considerando aqueles termos “tópicos”, travestese, na atualidade, de 
uma ontologia niilista. Leiase: o sentimento de perda da realidade. Não foi Heidegger que 
propôs um mergulho profundo no Ser? Ser, este conceito universal, mas que, segundo 
Heidegger, permanece obscuro. O resultado está aí sob uma forma interrogativa que este 
seminário nos aponta. O que motiva o ser? Qual é, na verdade, para citar uma ideia de outro 
alemão, Georg Simmel, o “rei secreto” (imaginário) desta época? Este encontro, portanto, que 
esperamos seja proveitoso, é só um minúsculo passo para nosso longo caminho investigativo 
em função dessa vasta e desafiadora constelação simbólica dos contrários, das positividades e 
negatividades culturais. Isso porque, para o pior ou para o melhor, não se interage no vazio. 
Para finalizar, poderíamos citar outro pensador das polaridades (entre vários outros), além de 
Teixeira Coelho, que faz um questionamento sério: “Como pode o homem, apesar da vida, 
tornarse poeta”. Esse é o ponto. Esse é o ponto entre a vida e a arte de viver.

Prof. Dr. Eduardo Portanova Barros
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A ALTERIDADE DE MULHERES COM ROKITANSKY NAS NARRATIVAS 

MIDIÁTICAS: DISTOPIA DO SER EM VIDA? 

 

Daniela Amado Rabelo1 

 

RESUMO  

O artigo apresenta, de acordo com as narrativas jornalísticas impressas (jornal) veiculadas 

eletronicamente com foco no corpo, a utopia da alteridade construída para mulheres com a Síndrome 

de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser nesse espaço midiático. Utilizou, para isso, uma leitura 

interdisciplinar (Comunicação e Bioética), com análise qualitativa (análise de discurso) de 43 artigos 

veiculados em todo o Brasil. O olhar sobre essa mulher tem outra potência: não se restringe a um 

espaço físico, esgotável, parcializado. Revela-se em corpo social, que não se limita às clínicas, 

hospitais, unidades de saúde. Transcende a outro locus com peculiaridades – o espaço midiático. A 

base de Levinas, que trouxe o termo alteridade à luz, e cunhou a frase: ‘não deixarás que o Outro 

morra’, permitiu a construção epistêmica e fundamentada na pesquisa. Na ótica de Levinas, quatro 

aspectos são importantes para contemplar o tema alteridade: proteção da vida a qualquer custo, desejo 

do infinito, a exterioridade e o eu-rosto.  A ‘proteção da vida a qualquer custo’ é condição fundamental 

para, sendo a relação entre o eu e uma outra pessoa é o contexto básico em que os problemas éticos 

devem ser examinados. Essa responsabilidade, essa proteção a qualquer custo, é relevante para se 

pensar a forma como a mídia apresenta a mulher com a síndrome. Reconhecer a infinitude que somos 

e no que desejamos. A completude humana, assim, se torna inviável no reconhecimento do desejo 

infinito associado a cada pessoa. 

 

Palavras-chave: Síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser. Narrativas. Mídia. Bioética. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 A pesquisa apresenta como de acordo com as narrativas jornalísticas impressas (jornal) 

veiculadas eletronicamente com foco no corpo, a utopia da alteridade construída para mulheres com 

a Síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (SMRKH) nesse espaço midiático. 

 Essa síndrome é caracterizada por caracterizada pela agenesia vaginal (presença de 1/3 da 

vagina) e ausência de útero, ou presença desse órgão vestigial (útero rudimentar, ou seja, um que não 

tenha a estrutura convencional, sem diferenciação entre o corpo e o cérvix uterino) em três níveis, 

que evoluem de acordo com seu comprometimento: tipo I (isolada), tipo II (associada) e uma 

derivação do tipo II (Mullerian duct aplasia, Renal dysplasia and Cervical Somite anomalies) ou 

MURCS, forma grave com alterações em rins e esqueleto (LEDIG ET AL, 2011; WANG ET AL, 

                                                           
1 Mestre em Bioética, Universidade de Brasília, Brasília-DF. 
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2017; PETROZZA ET AL, 2016). A taxa de mulheres com a síndrome é estimada em 1 caso a cada 

4.000-5.000 pessoas (PETROZZA ET AL, 2016). Estudo retrospectivo de coorte na Dinamarca 

(HERLIN ET AL, 2016) aponta, em sua população, prevalência de 1:4000. 

As alterações físicas da SMRKH impactam a qualidade de vida das mulheres afetadas 

(BEAN ET AL, 2009). A doença costuma ser descoberta na adolescência, quando a ausência de 

menarca (primeira menstruação) (BARGIEL-MATUSIEWICZ ET AL, 2013) e a dor pélvica 

(FEDELE ET AL, 2006; DOYLE ET AL, 2009) levam a busca de atendimento ginecológico. O 

diagnóstico da condição põe em questão aspectos psicológicos e sociais, tais quais a sexualidade e a 

reprodução, a compreensão deste corpo feminino diferente, da feminilidade e de nova corporeidade. 

Há, portanto, um impacto psicossocial (HELLER-BOERSMA ET AL, 2007) na vida dessas mulheres 

que pode levar ao isolamento social e afetivo (POLAND, 1985). 

A alteridade das mulheres com Rokitansky nas narrativas midiáticas é objeto da pesquisa. 

Utilizou-se uma leitura interdisciplinar (Comunicação e Bioética), com análise qualitativa (análise de 

discurso) de 43 artigos veiculados em mídia imprensa veiculada em todo o Brasil. Buscou-se na 

perspectiva de alteridade de Lévinas, corpo/corporeidade de Le Breton e Csordas e base teórica 

comunicacional o entendimento da utopia da alteridade construída desse ser em vida. 

 

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

A natureza da pesquisa é qualitativa, documental e uso de base francesa de análise de discurso. 

Após a leitura geral do material organizado no corpus; codificação e formulação de categorias de 

análise; recorte do material em unidades de registro (palavras, frases, parágrafos) comparáveis e com 

o mesmo conteúdo semântico; estabelecimento de categorias temáticas de análise (unidades de 

contexto), agrupamento das unidades de registro nas unidades de contexto, numa lógica de 

refinamento e agrupamento progressivo das categorias; a inferência e interpretação foram respaldadas 

no referencial teórico, estabelecendo a relação texto e ideologias traçadas.  
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3 A ALTERIDADE DE MULHERES COM ROKITANSKY NAS NARRATIVAS 

MIDIÁTICAS 

 

A análise de discurso teve como corpus de análise fontes secundárias – matérias jornalísticas 

matérias jornalísticas de mídia impressa (meio de comunicação de massa: jornal) veiculadas 

eletronicamente na internet. O jornal foi privilegiado já que é o primeiro motor da fixação da agenda 

territorial. 

 A leitura geral das matérias permitiu identificar duas situações: (a) há uma prática dos veículos 

em replicar - literalmente - conteúdos já disponibilizados por outras fontes, (b) uma parte das 

narrativas apresentadas têm como fonte veículos/agências internacionais e foram traduzidas e 

adaptadas. Aparentemente a reprodução acrítica de conteúdos sobre o tema é regra. 

Nove matérias, cujo tema era primordialmente o impacto do diagnóstico da SMRKH, 

apresentaram as mesmas mulheres: (a) Jacqui Beck e Kelly Smith, ambas da Inglaterra), (b) Raiane 

Rodrigues e Michele Gehlen, do Brasil; e (c) Joanna Giannouli, da Grécia. As demais 

contextualizaram o tema e apresentaram a síndrome por um prisma biomédico, centrado em questões 

emergentes em bioética. Por questões emergentes compreende-se uma aproximação 

biotecnocientífica de temas de saúde (GARRAFA, 2009).  

 A limitação da mulher às suas partes, de enfoque anatomo-patológico, reflete uma 

característica anedótica imposta a ela. A análise de títulos e leads das matérias com experiências de 

impacto diagnóstico da síndrome (Quadro 1) e expressões presentes na mídia ligadas ao corpo da 

mulher com SMRKH (Quadro2) reforçam a questão e promovem o ganho de um rótulo: as sem-útero, 

as sem-vagina, uma aberração. 

 

Quadro 1 - Títulos e leads das matérias com experiências de impacto diagnóstico da síndrome 

TRECHO DA MATÉRIA VEÍCULO ES LOCAL 

"Nascida sem vagina" Tribuna Hoje AL Título 

"Nascida sem vagina, uma mexicana - que preferiu não se identificar - foi uma das 4 mulheres ..." Lead 

"condição genética rara em que vagina e útero são subdesenvolvidos ou ausentes."   3o parágrafo 

"Cientistas produzem vaginas a partir de próprias células de jovens" Tribuna Hoje  Título 

"Quatro jovens que nasceram sem vaginas ou com vaginas anormais receberam implantes de material…" AL Lead 

"…uma condição genética rara em que a vagina e o útero são subdesenvolvidos ou ausentes…" 8o parágrafo 
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"Paciente que recebeu vagina artificial…" Tribuna Hoje AL Título 

"Uma das quatro jovens que nasceram sem vagina ou com anormalidades nessa parte do aparelho reprodutor…" Lead 

"…uma condição genética rara em que a vagina e o útero são subdesenvolvidos ou ausentes…" 3o parágrafo 

"Jovem descobre não ter vagina" Gazeta de Alagoas AL Título 

"A jovem britânica Jacqui Beck ficou em choque ao descobrir, aos 17 anos de idade, que não tinha vagina." Lead 

"A condição faz com que ela não tenha útero nem vagina, apesar de ter ovários normais."   2o parágrafo 

"Aos 17 anos, jovem inglesa descobre que não tem vagina." 

Folha do Espírito 

Santo ES Título 

"...Jacqui Beck ficou totalmente chocada ao descobrir que não tinha vagina."   Lead 

"… e que se caracteriza pela falta de útero, colo de útero e abertura na vagina."   Lead 

"Vaginas criadas em laboratório são implantadas com sucesso" 

Folha do Espírito 

Santo ES Título 

"Vaginas criadas em laboratório são implantadas com sucesso" O Popular GO Título 

"Pacientes que nasceram sem vagina ganham órgão feito com suas células" Circuito MT MT Título 

"Doença rara: Aos 17 anos, jovem inglesa descobre que não tem vagina." Correio do Estado MS Título 

Garota descobre aos 17 anos que não tem vagina A Gazeta News MS Título 

"A jovem britânica descobriu síndrome rara, que faz com que não tenha útero ou vagina, aos 17 anos." Ancoragem 

"A jovem britânica Jacqui Beck ficou em choque ao descobrir, aos 17 anos de idade, que não tinha vagina." Lead 

Vaginas artificiais Tribuna do Paraná PR Título 

"… é uma doença genética rara, na qual a vagina e o útero estão subdesenvolvidos ou ausentes." 4o parágrafo 

"… o que é mais surpreendente, a "nova" vagina cresce à medida que as adolescentes amadurecem." 6o parágrafo 

"… que é portadora da Síndrome de Mayer Rokitansky Kuster Hauser e nasceu sem 

os órgaos reprodutores." O Globo RJ Lead 

"Adolescentes sem vagina recebem órgãos criados em laboratório" O Globo RJ Título 

"…  o sucesso da experiência com quatro adolescentes, que receberam os órgãos genitais..."  Lead 

"… uma rara condição genética em que a vagina e o útero são ausentes ou pouco desenvolvidos." 3o parágrafo 

"Médica 'constrói' vaginas para portadoras de síndrome rara" O Globo RJ Título 

"… que a primeira das pacientes, de 28 anos, se submeteu à cirurgia há um ano e agora tem uma vagina saudável." Lead 

"As meninas com que essa síndrome nascem sem vagina…"     3o parágrafo 

"A mulher conta que descobriu aos 16 anos que nasceu sem útero e sem órgão 

íntimo" O Sul RS Título 

"… sofre de uma condição que determinou que ela nascesse sem vagina…"     Lead 

" Quatro jovens que nasceram sem vaginas ou com vaginas anormais …" Folha do Sul Online RO Lead 

"Pacientes que nasceram sem vagina ganham órgão feito com suas células" O Nortão RO Título 

Quatro jovens que nasceram sem vagina ou com vagina anormal…"     Lead 

"Quem apresenta o problema têm esses órgãos [vagina e útero] mal desenvolvidos 

ou até mesmo ausentes."  O Nortão RO Lead 
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"Doença rara: ' Descobri aos 16 anos que nasci sem útero e sem vagina'." O Nortão RO Título 

"… sofre de uma condição que determinou que ela nascesse sem vagina…"     Lead 

"Mãe se prepara para doação inédita de útero para filha sem órgãos reprodutivos" Estadão SP Lead 

"Vaginas criadas em laboratório são implantadas com sucesso" Estadão SP Título 

"Cientistas produzem vaginas a partir de próprias células de meninas" Estadão SP Título 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Quadro 2 - Expressões presentes na mídia ligadas ao corpo da mulher com SMRKH 

“nascida/nasceram sem vagina” 

“sem vaginas” 

“com vaginas anormais” 

“vagina e útero são subdesenvolvidos ou ausentes” 

“não ter/tinha vagina” 

“... ela não tenha útero nem vagina, apesar de ter ovários normais” 

“aparência do órgão externo normal” 

“nasceram sem órgão [útero]” 

“mulher não possui útero” 

“anomalia rara na qual a mulher ovula mesmo tendo nascido sem útero” 

“condição rara que faz com que o útero não seja formado” 

“mulheres que nasceram sem útero” 

“quem tem o problema nasce sem útero” 

“falta de útero, colo do útero e abertura da vagina” 

“Mãe se prepara para doação inédita de útero para filha sem órgão reprodutivo” 

“... nascesse sem útero” 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Onde paira o nosso olhar ao refletir sobre o que é expresso dessa mulher? Ele tem outra 

potência: não se restringe a um espaço físico, esgotável, parcializado. Revela-se em corpo social, que 

não se limita às clínicas, hospitais, unidades de saúde. Transcende a outro locus com peculiaridades 

– o espaço midiático. 
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E qual é a reflexão comunicacional e bioética possível a partir dessa representação de corpo, 

da doença e da mulher? Os espaços para alteridade foram sobredeterminados por cero ideal de corpo. 

Levinas, que trouxe o termo alteridade à luz, cunhou a frase: ‘não deixarás que o Outro morra’ 

(SODEPERAGA, 2017). Essa foi uma afirmação dada a um programa de TV francês e que já provoca 

uma primeira reflexão bioética. 

O tema proposto nesse estudo abarca o social com esse locus específico (mídia de 

massa/jornal), se apresenta enquanto questão persistente. Na ótica de Levinas, quatro aspectos são 

importantes para contemplar o tema alteridade: proteção da vida a qualquer custo, desejo do infinito, 

a exterioridade e o eu-rosto.  

A ‘proteção da vida a qualquer custo’ é condição fundamental. Levinas afirma que “a relação 

entre o eu e uma outra pessoa é o contexto básico em que os problemas éticos devem ser examinados” 

(LÉVINAS, 2004). Isso implica em uma ética da responsabilidade, do Outro antes do eu. “A reflexão 

da minha morte (eu) preocupa-me, mas a morte do outro pode ter prioridade a minha própria morte” 

(SODEPERAGA, 2017), como refletiu o próprio Lévinas. Essa responsabilidade, essa proteção a 

qualquer custo, é relevante para se pensar a forma como a mídia apresenta a mulher com SMRKH. A 

retórica freak não pode persistir e ultrapassar a dignidade dessas mulheres. Há que se rever as formas 

discursivas pelas quais o tema pode ser conduzido. 

O desejo do infinito reascende uma questão fundamental: reconhecer a infinitude que somos 

e no que desejamos. Oferece uma percepção de impossibilidade de realização plena, já que, ainda que 

nos retroalimentemos na relação com o Outro, há sempre uma mobilização para novamente 

realimentá-la. Alimentamos o desejo do infinito, e enquanto infinito, queremos mais. A completude 

humana, assim, se torna inviável, já que existe em cada pessoa esse desejo infinito associado a ela 

mesma188. Nesse sentido, se não podemos compreender as pessoas, não podemos conhecê-las 

totalmente. O quem sou eu torna-se complexo, já que somos infinitos (ELISEU; CINTRA, 2002). As 

verdades são temporárias, e, nesse sentido, o ser humano é impactado tanto nos objetos e pessoas que 

fazem parte de sua vida, quanto no entendimento desses dois ‘elementos’.  

É nesse aspecto que Lévinas critica a totalização do ser: essa tentativa em reduzir a diferença 

e uniformizar a pessoa, em uma crítica à metafísica ocidental (LÉVINAS, 2004). A necessidade em 

reconhecer o desejo infinito do ser humano é que permite contextualizar alteridade. Interpreta-se as 

coisas e as pessoas nessa compreensão de incompletude e infinitude, nesse deslocamento da verdade. 
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A busca da verdade prescinde a postura ética, entendendo a reflexão desses objetos como exteriores, 

interpretando a partir do que está fora de si mesmo.  Há de se respeitar esse Outro, ele é exterior a si 

mesmo, e, em relação com o Outro como o Outro (ELISEU; CINTRA, 2002). 

Considerar o desejo infinito e a exterioridade proposta por Lévinas na construção do sentido 

de alteridade se mostra fundamental na pesquisa. Seres humanos guardam em si uma alteridade, já 

que possuem um rosto, uma identificação que o dispõem em relação ao Outro. Possuem uma base 

relacional e interacional com expressão do que é, constroem a sua história e mantém uma relação com 

Outro.  

Reconhecer esse “rosto”, como um despojamento, e não forma física; permite compreender 

que há ali uma relação face a face. “A face de uma pessoa evoca uma responsabilidade para com 

aquela pessoa” (HUTCHENS, p.36). O rosto que apresenta Le Breton, no sentido denotativo da 

palavra, é a expressão da individualidade, como uma figuração física, um retrato, diferente do que 

posiciona Lévinas (2004):  

 

“... é, ao mesmo tempo, relação ao absolutamente fraco ao que está absolutamente exposto, 

o que está nu e o que é despojado, é a relação com o despojamento” (p. 131) 

 

O rosto expressa a maneira como o Outro se a apresenta a um eu – sem sua representação nem 

redução a um objeto. O eu-aberração é continuamente enquadrado na mídia como expressão da 

mulher com SMRKH. O órgão impõe uma relação totalitária e uniformizante que esquece a pessoa, 

nesse seu desejo infinito e composição de novas exterioridades. 

Essa relação com o Outro, ou seja, com seu rosto, o eu-rosto proposto por Lévinas, prescinde 

comunicação. Em duas fases, o ser humano se apresenta na sua exterioridade, em um primeiro 

momento o seu ‘não matarás’, que antecede a troca de informações. A linguagem permite esse 

segundo tempo, uma revelação que o distingue e o separa, em uma relação-separação. Nesse preceito, 

entende-se a mulher com SMRKH em sua alteridade? Ou entende-se cada mulher apresentada em sua 

alteridade?  

Quando a Indústria Cultural padroniza valores e informações (errôneas ou restritas) a sujeitos 

com SMRKH tão diversos promove uma cisão da alteridade dessa mulher, em uma tentativa de 
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compreensão dessa pessoa (do ser) como ‘objeto quebrado’, e não como ser exterior, que demanda 

respeito e entendimento de sua incompletude. 

Se rompe a ética na relação entre Ser Humano e Ser Humano, que prevê o entendimento tanto 

da pessoa e seus costumes, inviabiliza-se viver a alteridade nesses dois aspectos – pessoal e da 

construção dessa pessoa na própria sociedade.  E também seu potencial de exterioridade, na abertura 

para o infinito (o desejo do infinito) e possíveis formações de novas exterioridades – previstas nessa 

incompletude que somos e nos apresentamos e no desejo do infinito que desenvolvemos. Nesse 

momento, observa-se que a relação que a imprensa estabelece é a de formação de exclusão, já que 

objetifica e uniformiza as mulheres com SMRKH, instituindo a relação de Ser Humano e Objeto, e 

não uma relação com um Outro. 

Aqui perante o Outro (mulheres com SMRKH), via palavra/comunicação com elas, colocam 

os desejos-necessidades; estabelecendo uma síntese da existência, firma-se o lado a lado188, impõe-

se palavras e cruzam-se gestos que não as respeitam enquanto sujeitos exteriores à própria mídia. É 

ela, a mídia, o canal que reduz as distâncias naturais que temos enquanto pessoas, e incorporamos 

uma aproximação necessária. Todo esse movimento consolida a quebra do que é mais humano em 

nós. 

É relevante lembrar que a objetificação da mídia aqui pontuada prevê outros Outros 

(jornalistas), que estabelecem relações de entendimento e reprodução de realidades. Nesse sentido, a 

exclusão social (em seu potencial discriminatório) é homologada: quando a alteridade sofre uma cisão 

e não é respeitada. A relação dialética instituída é de controle do objeto.  O comunicare, a troca, a 

comunicação via palavra se transforma em instrumento totalitário do Outro, fortalecendo-o como 

objeto, e não o Outro. E na totalidade “cumpre-se papeis”. Na proximidade, no face a face 

(HUTCHENS, 2007), é que há uma “relação primordial” (LÉVINAS, 2004). 

Se a alteridade da mulher com Rokitansky não é reconhecida nessa instituição (mídia), em 

que instância há a percepção dessa pessoa?  Em um contexto mais contemporâneo, e centrado na 

análise da biopolítica/biopoder é no “nível molecular” (ROSE, 2013) que se concretiza essa avaliação. 

Ou seja, o corpo é filtrado sob o olhar das lentes de um microscópio e percebido nelas enquanto 

indivíduo, e não sujeito em transformação em suas possibilidades. O corpo em si mesmo permanece 

com foco no olhar clínico, se dissipa no mais humano, e se instaura no plano físico. Ainda que sejam 

previstos conflitos, esses são resolvidos na intervenção do Outro (sejam nas palavras, nas 
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intervenções cirúrgicas ou na redução dessa mulher em estereótipos). Em plano físico, com controle 

e determinação de suas personas a partir desse olhar unidirecionado à doença, e não ao doente. 

O olhar ao Outro é comprometido. A relação estabelecida é de poder, desigual, já que um 

sobrepõe ao Outro. A pretensa emancipação do homem pelo homem (em um sentido individual e não 

relacional) não acontece nesse plano objetivo. Ela demanda outras pessoas, o infinito necessário, a(s) 

exterioridade(s) presente(s), que permite(m) a própria formação da alteridade dessa mulher. O trio 

empoderamento, libertação e emancipação se inviabiliza na redução da sua própria alteridade e 

construção individual como sujeito. 

Quando se fala em empoderar, pressupõe-se que no processo histórico dessa mulher, 

vulnerável e vulnerada, de forma individual e coletiva, em um sentido comunitário e social, passa 

pela conquista a sua liberdade, maior que uma simples designação dada de uma pessoa a Outra. É o 

caminho para a sua libertação, ao soltar das suas amarras e sua emancipação enquanto sujeito livre. 

‘Não deixarás que o Outro morra’ (SODEPERAGA, 2017). Assume-se aqui a ética da 

responsabilidade que prevê a responsabilidade com o Outro (HUTCHENS: 2007, p. 33).  

Enquanto mídia de massa (jornal), esse “espelho” é direcionado a um público A/B e seu texto 

tem um rebuscamento jornalístico maior que os demais meios de comunicação de massa. Porém, a 

sua disponibilidade online tem atingido novos públicos. São nichos segmentados. Eles buscam 

informação transitória entre o suntuoso, o pouco usual, a aberração e a condição frágil de suas 

“personagens” – na busca do “príncipe encantado”, com foco na intervenção corretiva e 

transformadora – que possibilitará o sexo para estar em condições de padrões normais ou ter a sua 

criança desejada. 

Essa nova exterioridade firmada pela mídia, espelhada de forma distorcida, inviabiliza a 

autonomia, já frágil, classificada como reduzida no próprio grupo de mulheres vulneráveis e 

vulneradas, que tem acesso a esse espaço midiático. Considera-se autonomia reduzida evidências em 

estudos de comorbidades associadas à própria síndrome, como a depressão, especialmente frente ao 

diagnóstico como depressão, choque, medo de rejeição do parceiro e se sentir diferente 

(PATTERSON ET AL, 2016) em relação aos Outros, além de ansiedade fóbica e baixa de auto-estima 

(BEAN ET AL., 2009). 

De acordo com Beachaump & Childress a verdade na informação propagada e o respeito à 

privacidade são regras morais consideradas no respeito à autonomia. Considerando o pluralismo 
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ético-social em que se vive hoje e as informações apresentadas em mídia, questiona-se o papel da 

mídia estudada na verdade do que é dito e na consolidação desse respeito. Um terceiro elemento, 

princípio apresentado pela Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos, é comprometido: 

a dignidade dessa mulher, estigmatizada no meio de massa. 

Cabe mais uma discussão do próprio papel da mídia no compromisso e construção de um 

mundo pautado pela ética: em um contexto macrossocial. Imersa em uma constituição social, que não 

pode ser destituída dessa mulher em sua condição, ela lê no jornal a produção de subjetividades (de 

Outros, em escritos designados por Outros) sobre a sua própria condição, que mesclam papeis sociais 

estabelecidos e lógicas inseridas nesse contexto. 

Enquanto legitimadora de subjetividades no contexto biopolítico, a mídia permite emergir 

necessidades e produtores do sistema. Essas subjetividades construídas (HARDT; NEGRI, 2001) 

promovem o encontro entre a produção econômica e constituição política em um ciclo que coloca 

essa mulher nesse espelho. Ideias e verdades próprias são destituídas e subjetividades são 

incorporadas. Ainda que aberração, sou vida, sou corpo, e, nesse sentido, posso ser útil ao sistema, 

consumindo ideias/ideais propagados midiaticamente, retroalimentando-o.  

A análise da discursividade midiática aponta elementos simbólicos nesse sentido: a correção 

da mulher com SMRKH tem como pano de fundo o avanço biotecnológico como responsável pelo 

potencial do ser no mundo. É nesse avanço que me insiro, é nele que sou. É no corpo corrigido que 

sou/soul (espírito). É nele que você se inscreve no mundo.  

 

4 DISTOPIA DO SER EM VIDA? 

 

Ao apresentar, de acordo com as narrativas jornalísticas impressas (jornal) veiculadas 

eletronicamente com foco no corpo, a utopia da alteridade construída para mulheres com a Síndrome 

de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser nesse espaço midiático criou-se uma nova perspectiva que 

merece atenção: nesse enquandramento há uma distopia do ser em vida? 

A palavra distopia apresenta uma oposição à utopia (enquanto possibilidade) vivida por essa 

mulher: enquadra em um entendimento reducionista e nega a ontologia do ser. A profundidade da 

mulher com Rokitansky se limita à sua própria condição. As suas possibilidades enquanto pessoa e 

mulher são retiradas e ela é movida ao não-lugar. 
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O não-lugar a coloca em um espaço distópico: seu corpo é inútil e reduzido a uma parte que 

terá a sua redenção a partir da ciência (com a sua reconstrução). Se a utopia é projeto irrealizável, 

quimera, fantasia; é na distopia que a mulher com Rokitansky é assentada e vive a sua (possível e 

permitida) alteridade.     

 

THE ALTERITY OF WOMEN WITH ROKITANSKY IN THE NARRATIVE MIDITICS:  

DISTOPIA OF BEING IN LIFE? 

 

ABSTRACT 

 

The article presents the Utopia of alterity built for women with the Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser 

Syndrome in this media space, according to the printed journalistic (newspaper) narratives transmitted 

electronically with a focus on the body. For this, he used an interdisciplinary reading (Communication 

and Bioethics), with qualitative analysis (discourse analysis) of 43 articles published throughout 

Brazil. The look on this woman has another power: it is not restricted to a physical space, exhausting, 

biased. It reveals itself in social body, which is not limited to clinics, hospitals, health facilities. It 

transcends another locus with peculiarities - the media space. The basis of Levinas, who brought the 

term alterity to light, coined the phrase: 'you will not let the Other die', allowed the epistemic 

construction and grounded in the research. In Levinas's view, four aspects are important to 

contemplate the otherness theme: protection of life at any cost, desire of the infinite, exteriority and 

self-face. The 'protection of life at any cost' is a fundamental condition for, since the relationship 

between the self and another person is the basic context in which ethical problems must be examined. 

This responsibility, this protection at any cost, is relevant to thinking about the way the media presents 

the woman with the syndrome. Recognize the infinity we are and what we want. Human completeness 

thus becomes unfeasible in the recognition of the infinite desire associated with each person. 

 

Keywords: Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Syndrome; Narratives; Media; Bioethics. 
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Hauser syndrome: A case report and review of the literature. Am J Med Genet Part A. 

2014;164(9):2276–86. 

 

HUTCHENS BC. Compreender Levinas. Rio de Janeiro: Editora Vozes; 2007. 240 p. 

 

LEDIG S, SCHIPPERT C, STRICK R, BECKMANN MW, OPPELT PG, WIEACKER P. Recurrent 

aberrations identified by array-CGH in patients with Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser 
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O PAPEL DA OPINIÃO PÚBLICA NA ASSESSORIA DE IMPRENSA E 

COMUNICAÇÃO SOCIAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS 

 

Leonardo Ribeiro COELHO1 

Simone Antoniaci TUZZO2 

 

RESUMO  

Desenvolver uma comunicação que não tenha ruídos pressupõe a necessidade de 

conhecimento pleno dos públicos que as organizações atendem. É papel das assessorias de 

comunicação criar, fortalecer ou mesmo recuperar a identidade organizacional, para que possa 

identificar os anseios e necessidades dos múltiplos públicos atendidos e desta forma compreender a 

maneira que a opinião destes públicos é formada, a fim de desenvolver diferentes maneiras para 

estabelecer a imagem positiva dos assessorados. Este estudo visa verificar qual o papel da opinião 

pública na realidade da assessoria de imprensa e comunicação social (ASICS) do Tribunal Regional 

Eleitoral de Goiás (TRE-GO), por intermédio de levantamento bibliográfico e posteriormente uma 

entrevista estruturada com o assessor de comunicação da organização, de modo que possa ser aferido 

o grau de importância da formação da opinião pública na relação estabelecida entre o órgão e seus 

públicos.  

 

Palavras-chave: Assessoria de comunicação. Opinião pública. Públicos. Tribunal Regional Eleitoral 

de Goiás. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 O papel das assessorias de comunicação é ter plena consciência de quais públicos atende, para 

que desta forma possa realizar da melhor maneira possível a propagação de suas mensagens. É 

necessário pensar nos meios que serão utilizados, mas não somente neles, é importante que se leve 

em conta outros aspectos, como: a linguagem utilizada, as crenças, cultura, comportamento, entre 

outros fatores. 

 Torna-se necessário compreender o que seja a opinião pública, como passo inicial para o 

desenvolvimento deste estudo, visto que, ao lado do conceito de Assessoria de Comunicação, este 
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será um dos conceitos que proporcionará o contexto trabalhado. De acordo com Tuzzo (2005), a 

formação da opinião pública não é obrigatoriamente as informações vinculadas na mídia, mas ela 

pode ser configurada como: “a formação de um senso crítico e uma opinião de públicos distintos, 

seus líderes de opinião e os seus seguidores” (TUZZO, 2005, p. 19). 

 No estudo foi realizada uma análise bibliográfica com temas relacionados a públicos, 

assessoria de comunicação e opinião pública. O objeto da pesquisa foi a Assessoria de Imprensa e 

Comunicação do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (ASICS). O artigo visou averiguar a maneira 

como a ASICS atua, identificar necessidades, demandas e as diferenças de seus públicos, além de 

uma entrevista estruturada com o assessor de comunicação do TRE-GO, para compreender o modo 

que a assessoria lida com a formação da opinião pública. 

 Posteriormente, foi feita a análise do discurso do assessor, de modo que pudessem ser aferidos 

os papeis e importância da opinião dos públicos atendidos pela assessoria para a formação dos 

conteúdos e de disseminação das mensagens que a ASICS produz. 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

A Formação dos Públicos no Tribunal Regional Eleitoral de Goiás 

É fundamental para as organizações conhecerem o conceito de públicos e de que forma eles 

podem ser identificados em suas realidades. Na visão de Simões (1976), públicos podem ser definidos 

como: “Conjunto abstrato de pessoas com interesses comuns entre si e referentes à organização” 

(SIMÕES, 1976, p. 61). 

Somente com a compreensão da importância de identificar e mapear os públicos é possível 

iniciar um trabalho de construção da opinião pública, pois para Prada (1995), a opinião pública é um 

resultado de opiniões individuais acerca de assuntos de interesse comum, não necessariamente sendo 

uma unanimidade, sendo caracterizada como um processo de formação contínuo de diferentes 

opiniões, ou seja, diferentes públicos, em busca de um senso nunca alcançado. 

De acordo com a visão de França (2003) deve haver uma conceituação lógica para os públicos, 

sendo necessário agrupá-los e conhecê-los para que, de acordo com o poder de atuação e influência 

– direta ou indiretamente – destes grupos sejam tomadas as decisões. O autor classifica os diversos 
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tipos de públicos e com base nesta classificação, apresentamos abaixo os públicos relacionados ao 

Tribunal Regional Eleitoral de Goiás: 

 

Tabela 1: Públicos essenciais e não essenciais do TRE-GO 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com a definição de França (2003) utilizada no quadro acima foi possível entender 

a constituição dos públicos do TRE-GO, de modo que a comunicação realizada para estes diferentes 

nichos deve acompanhar suas especificidades. 

Categoria I – Públicos essências: são aqueles que a organização depende diretamente para a 

sua constituição e manutenção de sua estrutura, pode ser subdividido em: constitutivos da organização 

possibilitam a existência da instituição, oferecendo-lhe todos os elementos para a constituição das 

Públicos essenciais do TRE-GO 
I – Públicos essenciais a) Constitutivos da 

organização:  

Desembargadores, Juízes 

que constituem o Pleno; 

Presidente; Vice-Presidente 

e Diretor-Geral. 

 

b) Não-constitutivos ou 

de sustentação: 

servidores do Tribunal e 

das Zonas Eleitorais; 

sociedade em geral 

Primários: as empresas que 

fornecem matéria-prima 

para o desenvolvimento 

das atividades do 

Tribunal. 

Secundários: colaboradores 

terceirizados e 

estagiários; 
Públicos não essenciais do TRE-GO 

II – Públicos não-essenciais ou 

especiais: 

1. De consultoria e 

promoção 

- Gráficas 

- Cerimonial externo 

- Serviço terceirizado de 

Clippagem dos meios de 

comunicação (rádio e televisão) 

2. Setoriais associativos - Ordem dos Advogados o Brasil 

(OAB), que possui um lugar 

reservado no Tribunal Pleno. 

- Associação dos servidores do 

TRE (ASSETRE). 

3. Setoriais sindicais Sindicato dos Servidores do 

Poder Judiciário Federal em 

Goiás (SINJUFEGO). 

4. Setoriais comunitários Poder Judiciário e sociedade 

goiana. 

III – Públicos de redes de 

interferência 
• Rede de concorrentes  Não possui concorrentes.  

• Rede de comunicação 

de massa 

Mídia goiana impressa, digital e 

de comunicação de massa. 
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atividades-fim; e públicos não-constitutivos ou de sustentação que são imprescindíveis, pois ajudam 

da manutenção da instituição no mercado, colaborando para a execução das atividades-fim. 

Categoria II – Públicos não-essenciais: para se incluir nesta classificação depende-se da 

participação nas atividades da organização em intermediação dos relacionamentos com o mercado no 

quesito de prestação de serviços ou viabilizar o viés político ou social da empresa. Podem ser 

subdivididos em quatro tipos: de consultoria e promoção, são representados por empresas externas 

de prestação de serviço; setoriais associativos, composto por associações de classe e categorias 

empresariais que defendem interesses coletivos ou particulares; setores sindicais são os sindicatos 

patronais e de trabalhadores; e finalmente os públicos comunitários, que é constituído da comunidade 

de maneira geral. 

Categoria III - Públicos de redes de interferência: são os públicos do cenário externo que 

representam o poder operacional, sendo subdivididos em outros dois grupos: a rede de concorrentes, 

instituições que oferecem serviços similares; e a rede de comunicação de massa, é o público que 

contém o poder da imprensa e as influências que ela exerce. 

 

Assessorias de Comunicação: Abrangência e Finalidades 

O TRE-GO é um órgão que juntamente ao Tribunal Superior Eleitoral, os Juízes Eleitorais e 

as Juntas Eleitorais compõem a Justiça Eleitoral do Brasil. É uma instituição de grande porte, 

pertencente ao Poder Judiciário, que apresenta grande disposição de seções e sistema hierárquico 

complexo.  

A ASICS é responsável pela comunicação externa da organização com a comunidade e a 

formação da visão institucional pela opinião pública. Na figura abaixo, correspondente ao 

organograma da organização, a ASICS não aparece nas seções principais, pois é uma seção 

contemplada pela Presidência. 
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Figura 1: Organograma de composição do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. 

 

Fonte: Intranet TER-GO. 

 

As principais ferramentas de comunicação que a ASICS utiliza para comunicar-se com seus 

públicos são: eventos, confecção de material gráfico, elaboração de boletim interno, clippagem, 

assessoria de imprensa, cerimonial e protocolo, elaboração e postagem em mídias sociais e 

alimentação do portal. 

A ASICS, atualmente, é formada por quatro colaboradores: o assessor de comunicação, 

servidor, formado em Jornalismo; uma servidora formada em Direito; uma servidora formada em 

Fotografia e dois estagiários: um de jornalismo e outro de relações públicas. 

A partir da compreensão da estrutura da Assessoria de Imprensa e Comunicação do TRE-GO 

juntamente com o contexto dinâmico das organizações atualmente, se torna cada da mais fundamental 

atender e entender demandas dos públicos potenciais e reais das instituições. Mediar as relações 

estabelecidas entre eles e compartilhar as informações e notícias que o órgão produz. É indispensável 
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que o conhecimento da opinião dos públicos esteja inserido nos processos que regem a rotina das 

organizações.  

 Porém para atingir os objetivos almejados através da utilização das estratégias 

comunicacionais é necessário estabelecer a diferenciação entre o processo de informar com o de 

comunicar, pois ambas fazem parte da realidade das assessorias de comunicação. Para Tuzzo (2013), 

o ato de comunicar procura tecer uma teia de relacionamentos, uma vez que a mensagem é a 

mensagem em sua mais simples forma. Para que haja eficiência no trâmite de unir o ato 

comunicacional e o de informar, a linguagem é o trunfo, caso seja utilizada de maneira correta.  

O conceito de assessoria de comunicação é comumente confundido e comparado de maneira 

errônea com o de assessoria de imprensa. De acordo com Tuzzo (2013) a assessoria de imprensa deve 

estar contida e estabelecida no processo de planejamento estratégico da assessoria de comunicação. 

Ou seja, esta é uma das atividades que compõem o arsenal de ferramentas utilizadas para o pleno 

funcionamento da comunicação nas assessorias de comunicação. 

Medeiros (2013) identifica nas organizações quatro modelos básicos de comunicação e 

incomunicação nas organizações: as primeiras que não possuem nenhuma estrutura de comunicação, 

enxergando esta área como gasto e não investimento; o segundo modelo estabelece as instituições 

que agem somente em momento de crise com a contratação de serviços terceirizados de assessorias 

de comunicação; o terceiro modelo, diz respeito à transmissão de informações através da assessoria 

considerando os públicos como indivíduos passivos; e finalmente o último e quarto modelo em que 

a assessoria de comunicação estabelece seu viés estratégico na gestão gerencial e administrativa, 

sendo este o modelo ideal a ser utilizado como referência na busca da excelência das práticas 

comunicacionais. 

Dentro dos modelos analisados pode-se pensar que a principal missão das assessorias de 

comunicação consiste em estabelecer a construção e manutenção da imagem organizacional, como 

uma ferramenta estratégica e planejada segundo a análise de Tuzzo (2013). A credibilidade da 

imagem organizacional é um dos bens mais preciosos que uma empresa pode ter, e como peça de 

estratégia e defesa do bem estar da visão estabelecida no ambiente exterior, é função do órgão 

responsável por cuidar da comunicação se atentar para estabelecer e cultivar esta imagem  positiva 

aos olhos dos públicos. 
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Tuzzo (2013) em seus estudos define as prioridades quando uma assessoria de comunicação 

começa a delinear sua atuação em uma organização. Ela lista as atividades pertinentes à assessoria 

nesta sequência de atividades estratégicas: 

 

• Selecionar todos os públicos que se relacionam com a organização; 

• Identificar a frequência de relacionamento do público com a organização; 

• Definir quais são os públicos prioritários; 

• Determinar o tipo de relação existente entre organização-públicos (política, 

operacional, classista, profissional, etc.); 

• Definir o objetivo do relacionamento da organização com esses públicos (benefícios); 

• Indicar o nível de dependência da interação; 

• Examinar o nível de participação na promoção institucional e mercadológica; 

• Determinara temporalidade (duração) da relação; 

• Discriminar as expectativas da organização em relação a seus públicos (TUZZO, 

2013, p. 24-25). 

 

Ao analisar estes pontos levantados pela autora, fica claro que identificar os públicos com os 

quais a organização se envolve é de extrema importância para o planejamento das atividades e 

programas posteriores, pois somente quando a organização conhece as demandas  de  seus públicos, 

e o que eles esperam da organização, é que as instituições podem satisfazê-las, uma vez que a ideia 

de “fazer tudo para todos” está cada dia mais caindo por terra. Os públicos possuem interesses 

diferentes quando procuram uma organização e precisam ser contemplados em suas necessidades e 

anseios. 

 É necessário que as assessorias de comunicação estejam ligadas nas mudanças ocorridas no 

ambiente informatizado. As redes sociais e o uso da web já fazem parte do habitat de atuação dos 

assessores há alguns anos. É um dos grandes desafios de muitas assessorias de comunicação conseguir 

se inserir de modo correto no mundo virtual. Neste espaço, as informações são instantâneas, 

facilitando um feedback, caso bem administradas, ou causando grandes dores de cabeça, em caso de 

crise, podendo até mesmo afetar a imagem da organização.  De acordo com Stasiak (2013), a internet 

proporciona aos usuários o direito à palavra, não são somente peças inseridas sem propósito, os 

usuários se tornaram agentes que agem de maneira ativa. Esta é uma plataforma que estabelece acesso 

direto às estruturas e valores componentes da rede. 

 É exatamente no contexto de construção da opinião pública, que é centrado uma das principais 

funcionalidades das assessorias de comunicação, ou seja, Pensar em Assessoria de Comunicação 
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significa pensar na construção da opinião pública pelos sistemas de comunicação destacando o papel 

dos Jornalistas, Relações Públicas e Publicidade e Propaganda. 

  Assim, a assessoria de comunicação deve saber conciliar os interesses do crescimento 

organizacional e ao mesmo tempo manter o compartilhamento de mensagens e informações de 

maneira íntegra e transparente com seus públicos. Este ainda parece ser o grande desafio das 

assessorias, uma vez que elas são pressionadas a atenderem impreterivelmente os interesses da 

instituição independentemente dos interesses de seus públicos.  

 De acordo com Medeiros (2013) este é um dos grandes paradigmas das assessorias, uma vez 

que segundo o autor, é sua função básica: “desenvolver fluxos informativos contínuos e dinâmicos, 

buscando garantir, de maneira eficiente, dois componentes indispensáveis a uma universidade cidadã: 

o direito à informação e a socialização do conhecimento” (MEDEIROS, 2013, p. 247). 

 

Metodologia e análise da entrevista  

A técnica utilizada foi a entrevista em profundidade, visto que, esta é uma ferramenta 

adequada ao estudo e à necessidade de aprofundar a coleta de dados sobre a Assessoria de 

Comunicação, a Formação da Opinião Pública e a Visão do Assessor do TRE-GO.  

O método de entrevista estruturada foi escolhido, visto que esta é a metodologia que consegue 

aprofundar melhor o contexto do objeto de estudo. De acordo com Gil (1999), as entrevistas 

estruturadas se desenvolvem a partir de uma relação de perguntas previamente definidas e fixadas 

com questionário semiestruturado, a fim de proporcionar uma compreensão sobre o tema de estudo 

que muitas vezes a pesquisa bibliográfica somente não consegue analisar.  

Para Ribeiro (2008, p. 141), esta é a técnica mais assertiva quando o pesquisador deseja achar 

respostas e informações acerca de seu objeto, com o intuito de reconhecer e analisar traços referentes 

a sentimentos e comportamentos.  

Após a realização da entrevista, as repostas foram analisadas por um processo de análise 

discursiva tendo a intenção, de acordo com Caregnato e Mutti (2006), de interrogar os sentidos 

estabelecidos nas múltiplas formas produção de sentido, que podem ser verbais e não verbais, 

necessitando de sentido para interpretação e que possam ser cruzados com entendimentos de outras 

áreas de conhecimento, como por exemplo: imagens, linguagem corporal etc.  
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A entrevista foi realizada no dia 2 de maio de 2017 junto ao assessor de imprensa e 

comunicação do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, Sr. Brazil Nunes. O roteiro semi-estruturado 

da entrevista foi composto por 9 perguntas.  O foco das perguntas foi vislumbrar a compreensão do 

assessor de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás sobre opinião pública e o papel da 

opinião dos diversos públicos que a organização atende para a construção de suas mensagens e ações 

de comunicação. 

A primeira questão verificou o conhecimento do assessor sobre o conceito de opinião pública 

e na visão dele ela é identificada como a opinião que os públicos têm sobre uma determinada 

organização decorrente de ações desenvolvidas por ela. 

Posteriormente foi perguntado sobre os diferentes tipos de públicos que a assessoria atende e 

o assessor enfatizou os eleitores: “O nosso público principal são os eleitores. Depois vêm os 

advogados e os partidos, já que divulgamos os prazos eleitorais que também é de interesse deles”. 

Ele ainda destacou que para o melhor desempenho da ASICS é fundamental realizar o mapeamento 

de públicos, visto que esta identificação norteia o rumo das ações que desenvolvem e proporcionam 

um feedback mais assertivo quanto a recepção dos conteúdos que produzem. 

Outro questionamento presente no roteiro foi acerca de quantos e quais seriam os canais de 

comunicação disponibilizados para que o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás pudesse atender os 

seus diversos públicos. O assessor destacou que a assessoria é um canal direto de troca de informações 

da instituição com os públicos e relatou que além da própria ASICS, a Justiça eleitoral disponibiliza 

o telefone 148; o “fale conosco” presente na página do portal do TRE-GO e a Ouvidoria, que recebe 

denúncias de irregularidades; outras ferramentas de comunicação com os públicos são as redes sociais 

(Facebook e Twitter) que possuem um manual de conduta para padronizar formas de resposta e 

identidade visual e de linguagem, além de memorando e ofícios. 

Questionado se há algum tipo de preocupação por parte da ASICS em adaptar a produção e 

divulgação de seus conteúdos levando em conta critérios como linguagem, diferenças culturais e 

outros fatores para evitar ruídos comunicacionais nas mensagens, ele informou que muitas vezes há 

essa preocupação, apesar de que não costumam mudar o tipo de linguagem levando em conta as 

diferentes mídias que possuem. A principal preocupação gira em torno de transformar a linguagem 

jurídica em uma linguagem que seja possível de compreensão para os demais públicos. 
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Outro questionamento foi sobre o papel da assessoria de comunicação na formação da opinião 

dos públicos sobre a imagem da instituição que a ASICS representa. Segundo o assessor “A 

Assessoria de Imprensa tem um papel fundamental na imagem de qualquer instituição e tem que 

trabalhar a sua credibilidade tanto nos meios de comunicação, como também com o nosso público. 

Isso gera tempo e um trabalho sério nessa construção de imagem. Assim, em nossa área, 

disponibilizamos rapidamente para a mídia qualquer tipo de serviço que facilite a vida do eleitor, 

divulgamos prazos com antecedência para que se evitem filas, divulgamos os trabalhos de 

conscientização política que se inicia com crianças indo até o jovem eleitor, entre outros”. 

O último questionamento presente no roteiro buscou compreender quais seriam os principais 

pontos o assessor de comunicação deve se atentar para fortalecer constantemente a comunicação com 

os diferentes públicos que o TRE-GO atende. O assessor relatou que o principal foco da ASICS é se 

colocar no lugar do público de interesse, tentar entender de que forma a mensagem difundida pela 

assessoria poderá absorvida pelos públicos, além de se certificar que os conteúdos que a ASICS 

produz possam ser relevantes no dia a dia dos públicos atendidos. 

De modo geral, por intermédio da entrevista realizada, foi compreendido que a assessoria de 

comunicação do TRE-GO tem o foco em informar principalmente eleitores acerca de informações 

que sejam pertinentes para o universo da Justiça Eleitoral. Frequentemente, organizações públicas 

ficam presas à estruturas que dificultam a sua modernização e até interação com os diferentes 

públicos. Esta é uma tarefa que a ASICS está tentando desenvolver, visto que o regime hierárquico 

do órgão ainda se mostra tradicional e pouco aberto para inovações neste sentido.    

 

3 CONCLUSÃO 

 

Atualmente um dos grandes desafios das assessorias de comunicação, principalmente de órgãos 

que pertençam à esfera pública (visto que costumam ser mais tradicionais e hierarquizados) é 

desvincular a visão de que a comunicação se faz presente por intermédio apenas de meios de 

comunicação tradicionais, voltados para a ‘massa’.  

Para Tuzzo (2013), os assessores de comunicação precisam ter o foco em que opinião pública 

não se relaciona diretamente com a opinião da massa, mas sim de públicos específicos. A massa na 
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verdade é: “a junção de públicos com interesses distintos e o tripé público, veículo e linguagem é a base 

para o início de um trabalho de formação da opinião pública” (TUZZO, 2013, p. 28). 

Após a realização da entrevista com o assessor de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral 

de Goiás, ficou nítido que a constante formação e resignificação da opinião dos públicos que a 

organização atende influenciam diretamente na formação de conteúdo. A opinião pública se faz presente 

diariamente na rotina de trabalho da ASICS e ela por muitas vezes é determinante na forma com que as 

ações de comunicação do TRE-GO são conduzidas. 

 Na realidade em que a assessoria de comunicação do TRE-GO se encontra, uma das principais 

propostas de mudança é conseguir modificar suas mensagens de acordo com os meios que irão difundi-

las e levar em conta os diferentes níveis culturais, sociais, linguísticos, comportamentais, entre outros 

para conseguir estabelecer uma comunicação sem ruídos e que seja efetivamente assimilada por seus 

públicos.  

É fundamental entender que os diversos públicos atendidos por uma organização dinâmica e 

complexa como o TRE-GO necessitam de se adaptar as suas peculiaridades e diferenças. A escolha da 

linguagem e formatação desta para o meio em que será difundida a informação se tornam indispensáveis 

para a construção da imagem positiva da organização. 

 

THE ROLE OF PUBLIC OPINION IN THE OFFICE OF THE PRESS AND SOCIAL 

COMMUNICATION OF TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS 

 

ABSTRACT  

 

Developing a communication that does not have noise presupposes the need for full knowledge of 

the audiences that the organizations attend. It is the role of communications advisors to create, 

strengthen or even restore organizational identity so that they can identify the needs and aspirations 

of the multiple audiences served and thus understand the way the public opinion is formed in order 

to develop different ways to establish the positive image of the advisors. This study aims to verify the 

role of public opinion in the reality of the Press and Social Communication (ASICS) of Tribunal 

Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO), through a bibliographical survey and later a structured 

interview with the communication advisor of the organization, so that the degree of importance of the 

formation of public opinion can be gauged in the relationship established between the organ and its 

publics. 
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Keywords: Communication assistance; Public opinion; Publics; Tribunal Regional Eleitoral de 
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REPRESENTATIVIDADE NA CAMPANHA “REPOSTER” E NOVO POSICIONAMENTO 

DA SKOL 

 

Rafael Mendonça Lisita Pinto1 

Pedro Simon Gonçalves Araújo2 

 

RESUMO  

 O presente artigo parte de uma inquietação de dois pesquisadores/professores que questionam 

a forma como as marcas têm se colocado frente a diversas questões sociais latentes por discussão, e 

toma como mote para a sua construção a representação da mulher nas campanhas de cerveja, mais 

especificamente na campanha “Reposter” da cerveja Skol, que valida e fortalece o novo 

posicionamento da marca diante de públicos minoritários, especialmente o feminino, ao se distanciar 

da corriqueira temática da mulher-objeto e assumir o erro da marca pela comunicação depreciativa 

que orientou as suas campanhas por anos. Para isso, buscou-se por embasamentos teóricos e 

perspectivas dos profissionais de marketing e comunicação envolvidos na elaboração da campanha, 

afim de compreender o papel e a necessidade de representatividade na mídia, como isso reverbera no 

novo perfil das relações de consumo entre a marca e seus consumidores e, ainda, como os diálogos 

com os públicos – que deixaram de somente consumir produtos e serviços para produzir conteúdos e 

exigir mais atenção – aparentam mais verdadeiros, revelam maior proximidade e se apoiam cada vez 

mais em questões de diversidade e inclusão.   

Palavras-chave: Mídia; Representação; Mulher; Posicionamento; Skol. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Nenhum de nós dois é consumidor de cerveja. Talvez a culpa seja do sabor que não agrada o 

nosso paladar, mas a verdade é que existe algo muito maior por trás do consumo de um produto, a 

representatividade. Nunca nos sentimos representados por qualquer marca de cerveja e, pior do que 

isso, como publicitários, sempre consideramos a comunicação das diversas marcas de cerveja do 

nosso país como depreciativa, preconceituosa, machista, pouco criativa e desrespeitosa com a classe 

publicitária. A desculpa por trás destas e de outras campanhas de mesmo teor sempre foi o uso do 

humor e, para muitos profissionais da área, questionar a “criatividade” apresentada nos roteiros das 

nossas propagandas, tem feito com que elas percam o seu brilho.  

                                                           
1 Mestre em Arte e Cultura Visual – FAV/UFG. Professor Universidade Anhembi Morumbi – UAM/SP. 

(professorlisita@gmail.com). 
2 Doutorando em Arte e Cultura Visual – FAV/UFG. Professor Substituto FIC/UFG. (araujops3@gmail.com) 
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Incomoda-nos e nos preocupa perceber que um dos maiores representantes da nossa classe, 

Dalton Pastore Júnior, presidente do ForCom – Fórum Permanente da Indústria da Comunicação – 

quando questionado sobre a criatividade nas propagandas em entrevista para a Revista da ESPM, 

entenda que os discursos preconizados em campanhas depreciativas não sejam prejudiciais aos 

consumidores e às relações sociais promovidas pelo consumo. 

 

É que a sociedade ficou mais chata. As pessoas ficaram mais chatas. Mais carrancudas. 

Surgiu o politicamente correto, e a gente já não podia fazer piada de careca, de gago, de 

minoria nenhuma. Para qualquer comercial que você faça já aparecem críticas. A sociedade 

ficou menos tolerante (PASTORE apud TEIXEIRA, 2014, p.155). 

 

Figura 1: Se o cara que inventou a canga bebesse Skol, ela seria assim. 

 

   

                                           

 

 

 

Fonte: https://www.jvfreire.com/reposter-skol/ 

 

Para nós não existe qualquer brilho em uma propaganda que exiba a bunda de uma mulher 

vestida com uma saia que possua um buraco no meio (figura 1). Primeiro, porque isso não é 

criatividade, mas machismo, tendo em vista a campanha ser voltada para a divulgação de uma bebida, 

até então, compreendida pelo senso comum como uma bebida “masculina”. Segundo, porque é uma 

proposta de comunicação preguiçosa e burra, por se apoiar exclusivamente à ideia de que o 

consumidor homem e heterossexual é desprovido de capacidade interpretativa e senso crítico, ao 

ponto de não conseguir ser impactado por mensagens publicitárias, exceto aquelas que contenham 

mulheres seminuas. E, ainda, por desconsiderar outros grandes públicos, como os LGBTQs ou as 

mulheres – parte central da discussão apresentada nesta pesquisa – que, mesmo sendo ridicularizadas, 

já são consumidoras do produto ou apresentam forte potencial de consumo.  
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Não somos mulheres, mas somos pessoas inseridas em uma sociedade capitalista e, portanto, 

abertos às possibilidades de consumo de qualquer produto que desperte os nossos interesses, mas para 

isso, é preciso refletir a representatividade nas campanhas. Além disso, no papel de pesquisadores, 

também somos publicitários que compreendem a propaganda como estratégia de comunicação que 

fortalece o posicionamento das marcas perante os consumidores, por meio da divulgação, persuasão 

e motivação (CORRÊA, 2008). Percebe-se que a campanha citada, dentre outras de diversas marcas 

de cerveja, buscava a persuasão e a motivação com recursos pobres e de baixa representatividade 

entre as mulheres do mundo real, não idealizadas pelo homem machista.  

A questão é que a prática de consumo há muito deixou de funcionar como “exercícios de 

gostos, caprichos e compras irrefletidas” (CANCLINI, 2006, p.60). Hoje, o consumo pode ser tratado 

como uma ferramenta de interação social que vai muito além do conceito de satisfação de 

necessidades básicas ou formação de identidade de cada indivíduo. Em sua obra Vida para Consumo, 

Bauman (2008) afirma que a relação de consumo se transformou de maneira tal, que sua direção não 

é meramente comprador-objeto. A pessoa que consome, apropria-se dos valores positivos e desejáveis 

de determinado produto para que seja enxergada daquela mesma maneira por aqueles que estão ao 

seu redor. Essa compra traduz-se em admiração, poder, estima e diversos outros valores e qualidades 

atribuíveis a uma pessoa, no entanto, fazem dela uma mercadoria.  

Sendo assim, uma mulher que consome a cerveja de uma marca que representa as mulheres 

como objetos sexuais, será percebida de qual forma na sociedade? Não foram poucas as vezes em que 

ouvimos comentários preconceituosos relacionados às mulheres consumidoras de cerveja, 

comentários estes, muitas vezes proferidos por outras mulheres, que enxergavam na consumidora de 

cerveja uma mulher de baixo valor, promíscua, “sem vergonha”. Os próprios homens – em senso 

comum – tinham o hábito de perceber a mulher que bebe cerveja como aquela que “não é para 

namorar”. De onde vem esta percepção distorcida? Quem colocou na cabeça das pessoas a ideia de 

que beber cerveja faz da mulher alguém que não merece respeito? Por qual motivo as mulheres são 

representadas servindo o produto ao invés de consumindo-o? E qual pessoa, no ato do consumo, quer 

associar-se aos valores negativos de uma marca para ser desvalorizado socialmente? A resposta é 

clara e objetiva, nenhuma.  

Entretanto, os tempos são outros para as campanhas de cervejas e a marca Skol nos 

surpreendeu, gerando um incômodo que nos incentivou a buscar compreender os porquês do 

redirecionamento do seu discurso, principalmente no que se refere à mulher.   



 

36 
 

2 REPOSTER: A MULHER COMO CONSUMIDORA DE CERVEJA  

 

Figura 1: Frames do filme para a campanha de propaganda “Reposter” 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Fonte: http://www.skol.com.br/reposter/ 

 

“Essas imagens fazem parte do nosso passado. O mundo evoluiu e a Skol também. E isso não 

nos representa mais3”. Este é o texto de abertura narrado na campanha “Reposter” da Skol, veiculada 

nacionalmente a partir do dia internacional da mulher, em 2017. As imagens que acompanham o 

referido texto na introdução da campanha, são de cartazes antigos usados na divulgação da marca, sendo 

um deles, o que apresentamos na introdução deste artigo. De repente, uma mão começa a rasgar os 

pôsteres e a mensagem passa a ganhar mais clareza com as cartelas de texto exibidas a seguir: “Skol 

apresenta: Reposter. Seis ilustradoras, recriando pôsteres antigos da Skol sob um novo olhar. ” Então, 

cada uma das ilustradoras é apresentada e, enquanto trabalham na recriação das artes, fazem 

comentários sobre a intenção de desconstruir estereótipos e preconceitos através do diálogo. Ao final, 

a campanha é assinada com o slogan “Redondo é sair do seu passado”.  

Ao ver esta campanha pela primeira vez, uma sensação de estranheza e, ao mesmo tempo, de 

satisfação, tomou conta de nós, publicitários, professores de comunicação, pesquisadores, LGBTQs 

e não consumidores de cerveja. Por quê? Primeiramente, porque enxergamos nesta campanha uma 

mudança de posicionamento que vai além da marca, mas de um tempo em que a representatividade 

passa a ser considerada nas relações de consumo, fato de extrema relevância para a quebra de 

paradigmas nas interações sociais, independentemente de objetivos financeiros, ROI ou lucro, 

intrínsecos ao sistema capitalista. Em segundo lugar, porque achamos extremamente inteligente a 

                                                           
3 O vídeo da campanha está disponível no portfólio do redator criativo da campanha, João Vicente Freire, no seguinte 

endereço: <https://vimeo.com/207851519> Acesso em 17 de agosto de 2017. 

http://www.skol.com.br/reposter/
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estratégia de reposicionar a marca por meio de uma propaganda que reconhece as falhas de 

comunicação, os erros cometidos pela Skol no passado, em não reconhecer a mulher e quaisquer 

outros públicos que não fizessem parte do padrão homem heterossexual, como seus consumidores. 

Esta nova perspectiva de inclusão proposta pela Skol, que tem sido adotada por diversas outras 

grandes marcas no Brasil e no mundo, nos fez querer compreender como se deram essas mudanças 

ao longo dos últimos anos, no sentido de que o comportamento do consumidor passou a reger as 

novas formas de se trabalhar a comunicação publicitária por meio da mídia. Portanto, a partir do 

momento em que o mercado deixa de focar apenas nas vendas de produtos e serviços e volta seu foco 

para o cliente inicia-se uma (r)evolução.  

Não estamos afirmando aqui que a Skol ou quaisquer outras empresas não possuem interesses 

capitalistas sobre os seus públicos – sim, públicos no plural, pois nos referimos aos targets da marca 

e não a uma massa homogênea de consumidores que, como já sabemos, não funciona mais para os 

objetivos de mercado atuais. Sabemos que os públicos em evidência – as minorias – são percebidos 

como oportunidades de crescimento e lucro, mas não pretendemos nos aprofundar nesta discussão. O 

que queremos ressaltar nesta pesquisa é que, hoje, estes públicos são vistos e, aos poucos, 

representados, e que isso tem o seu valor. 

Pensar acerca da evolução dos indivíduos sociais, é pensar também que esses mesmos 

indivíduos são seres pensantes, atuantes e responsáveis pela gestão e sustentação de marcas. 

Atualmente, observa-se com mais constância, respostas diretas do mercado às necessidades de seus 

públicos, não apenas em termos de produtos ou serviços, mas também frente a ideologias e questões 

sociais. O conceito de posicionamento, de diferenciação de marcas, segundo Martins (2006) já é 

suficiente para formar as bases de uma imagem de marca única, no entanto, é importante pensar, 

assim como Kotler e Armstrong (2015, p.268) que “as marcas mais fortes vão além do 

posicionamento por atributos ou benefícios. Elas se posicionam em crenças e valores fortes”.  

As marcas têm enfrentado o desafio de se tornarem relevantes aos seus consumidores, o que 

para Thompson et al. (2006 apud BRITO, 2010, p.59) “trata-se de marcas que procuram criar uma 

relação de empatia numa tentativa de compreensão das inspirações, aspirações e circunstâncias da 

vida dos clientes, sendo capazes de gerar sentimentos de comunidade entre eles”. Ou seja, para o 

autor, não faz sentido se falar em marca, imagem, lealdade e notoriedade, sem envolver o cliente 

nesse processo, já que acredita em marcas construídas pelos próprios clientes. 
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Keller (1993) apresentou, há mais de 20 anos, o conceito de valor de marca baseado no 

consumidor, estando o conhecimento de marca ligado aos fatores de notoriedade, que partem do 

quanto a marca se faz presente no espírito do consumidor; e quais associações e percepções eles 

possuem de sua imagem. Entretanto, percebe-se o quanto foi necessário evoluir para que se iniciasse 

uma compreensão de como alcançar o espírito do consumidor de fato.  

Em seu livro Marketing 3.0 Kotler (2010) apresenta o novo desafio para as estratégias de 

marketing e propostas de valor das marcas, a serem construídas e devolvidas ao mercado. Na era dos 

valores, o autor propõe que as empresas passem a enxergar o público não apenas como simples 

consumidores, mas como “seres humanos plenos”, possuidores de mente, coração e espírito. Há que 

se compreender que os consumidores são seres que vivem em sociedade, e em todo e qualquer grupo 

social existem questões culturais, econômicas, ambientais, e no cenário atual é preciso que as 

empresas se posicionem claramente a respeito dessas três esferas sociais, uma vez que é a partir da 

construção de novas missões, visões e valores ligados a essas questões que nasce a real diferenciação 

de marcas e uma entrega de valor efetiva.  

Foi a partir destes raciocínios que resolvemos compreender a relação da Skol com os seus 

clientes. Por não sermos mulheres ou consumidores de cerveja, acreditamos que a nossa percepção 

sobre a campanha “Reposter” poderia ficar distante da real intenção da marca para com os seus 

consumidores. Verificamos uma mudança de comportamento criativo na forma de comunicar o novo 

posicionamento da Skol, visando ao estabelecimento de novos vínculos entre marca e targets, mas 

nos faltava compreender como os criativos responsáveis pela campanha identificaram o problema e 

traçaram seus objetivos. Então, juntos elaboramos algumas perguntas e entramos em contato com a 

equipe criativa da agência F/Nazca Saatchi & Saatchi – João Vicente Freire, Redator; e Lara Roncatti, 

Diretora de Arte – para uma entrevista, a qual tivemos o prazer de sermos contemplados. 

Já na primeira pergunta da entrevista, que questionava se a iniciativa ou insight para a 

campanha havia sido da agência ou do anunciante, tivemos uma reposta esclarecedora: 

 

Foi da agência. Percebemos que nas campanhas que lançávamos, especialmente nas que 

falavam sobre respeito, haviam comentários, especialmente de mulheres, que diziam: ah, 

legal respeitarem os LGBTs. Mas, e as mulheres? Nisso vimos uma oportunidade de falarmos 

sobre esse assunto. Apresentamos ao cliente e eles super compraram a ideia. (FREIRE; 

RONCATTI, 2017) 
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Aqui podemos perceber que a iniciativa e a mudança de posicionamento da Skol não foram 

da noite para o dia. Para o dia do orgulho LGBTQ de 2016, a dupla criativa elaborou a campanha 

“Respeito is ON” e, com o lançamento do filme “Estrada”, deram luz às pessoas que nunca antes 

haviam sido representadas em campanhas da marca, como um primeiro passo ao novo 

posicionamento.4 Outro fator de extrema relevância é o entendimento de que a equipe de criação 

trabalhou a partir de uma demanda do público que, ao perceber o movimento da marca, comportou-

se de maneira a exigir maior representatividade de outros targets. Esta atitude vai de encontro ao 

argumento dos autores com os quais estamos dialogando nesta pesquisa.  

Os comentários citados pelos criativos, referem-se àqueles publicados nas mídias sociais da 

marca, diretamente na publicação do filme, o que valida a noção de que a prática do consumo 

promove interação social e contribui para a formação de identidade, tendo em vista a necessidade dos 

consumidores, neste caso, as mulheres, de também sentirem a necessidade de serem vistas e, acima 

de tudo, representadas pela Skol.  

 

Figura 3: Trecho retirado dos comentários do vídeo “Estrada” para a campanha “Respeito is 

on” na fanpage oficial da Skol no facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:Https://www.facebook.com/skol/videos/vb.132584057957/10154377906427958/?type=2&theater 

                                                           
4Trecho modificado e traduzido livremente da legenda para o filme “Estrada” disponível em: 

<https://www.jvfreire.com/road-skol/> Acesso em 17 de agosto de 2017. 
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Tudo isso, é também reflexo da abertura oferecida pela internet aos cidadãos do mundo de 

fazerem as suas vozes serem ouvidas. As novas tecnologias de informação e comunicação 

possibilitaram a interatividade e alta conectividade entre os indivíduos, onda tecnológica que para 

Kotler (2010) é fruto da existência dos computadores, internet de baixo custo e acessibilidade dos 

celulares. O consumidor de hoje é um consumidor relacional, colaborativo e expressivo. A construção 

de conteúdo e informações deixa de estar presente apenas nas mãos das empresas e passa a ser 

compartilhado com os novos prossumidores, que são ao mesmo tempo consumidores/produtores. As 

mídias e redes sociais são reflexos desse processo. Segundo Bredarioli (2015) o prossumidor é fruto 

de uma aprendizagem e alfabetização digital que transforma simples cibernautas em indivíduos aptos 

a interagirem e a serem receptores-atores nas mídias atuais. 

 

Além do impacto da tecnologia, que molda as novas atitudes do consumidor com relação ao 

Marketing 3.0, outra grande força é a globalização. [...] Como a tecnologia, a globalização 

alcança a todos ao redor do mundo, criando uma economia interligada. Porém, ao contrário 

da tecnologia, a globalização é uma força que estimula o equilíbrio. Em busca do equilíbrio 

certo, a globalização muitas vezes cria paradoxos. (KOTLER, 2012, p. 21-22).  

 

Os paradoxos frutos da globalização ao mesmo tempo criam uma cultura diversificada e não 

uniforme, cidadãos globais e locais. Há a geração de uma consciência maior a respeito da injustiça, 

pobreza, sustentabilidade ambiental, responsabilidade comunitária, entre outros. Assim sendo, é 

imprescindível que as marcas acompanhem os movimentos inerentes à sociedade atual para que 

consigam se posicionar como marcas responsivas aos consumidores, auxiliando na construção de um 

mundo melhor. 

 

3 CONSUMO E REPRESENTATIVIDADE 

 

O ato do consumo para a antropóloga Brandini (2007) é prática representativa da sociedade 

capitalista, uma vez que expõe estruturas repletas de significados, onde indivíduos têm por meio da 

relação com os objetos uma representação social, quiçá deles próprios. A autora convida à sua 

discussão sobre as práticas de consumo o sociólogo e filósofo francês Jean Baudrillard (1997, p.206) 

que afirma que “o consumo é o modo ativo de relação (não apenas com os objetos, mas com a 
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coletividade e com o mundo), um modo de atividades sistemáticas e de resposta global em que se 

funda todo o nosso sistema cultural”.  

Ou seja, de alguma maneira o consumo é capaz de gerar significados por meio do que 

representa, e pensando de forma geral, o indivíduo se apropria do que de fato irá representá-lo em 

coletividade, do que irá diferenciá-lo ou com o que se assemelha e esse é o grande gancho utilizado 

pelas marcas na hora de comercializar produtos, uma vez que estão vendendo muito mais que produto, 

mas valores agregados a eles. Segundo Brandini (2007, p.157) “os hábitos de consumo nos definem, 

[...] não desfrutamos tão-somente da funcionalidade dos objetos obtida no sistema de trocas, mas 

pensamos seu significado, absorvendo a essência de valores que o objeto de consumo nos provê”. 

Para ela há no consumo uma ideologia, meio de diferenciação entre grupos, classes e indivíduos. 

Assim as marcas passam a ser escolhidas pelo significado social que possuem, pelas características 

que atribuem a quem as consome e atualmente isso vem ganhando um novo significado, a 

responsabilidade das marcas tem se tornado ainda maior.  

O processo de enxergar os clientes não apenas como indivíduos compradores, mas como seres 

humanos têm exigido posicionamentos sérios das marcas em sociedade, como é o caso da marca de 

cerveja Skol. Em artigo publicado este ano no LinkedIn, a pedagoga Francine Fernandes (2017)5 narra 

alguns fatos referentes à mudança de posicionamento da Skol, que em campanha para o Carnaval de 

2015 sofreu ataques por utilizar como texto: “Esqueci o não em casa” (Figura 4), despertando no 

público uma sensação de apologia ao estupro e mais uma vez à objetificação da mulher, dado já 

presente em suas campanhas há muitos anos.  

A autora ressalta que, a partir do acontecido, somado à toda pressão social que as marcas vêm 

sofrendo, a Skol decidiu se reavaliar e criar um novo posicionamento, algo que já vinha sendo 

ensaiado pela marca por meio de ações pontuais e, ainda, por meio de uma aproximação do público 

jovem com o lançamento de uma nova linha de produtos, a Skol Beats. 

Essa atitude da Skol em reconhecer que errou, mas que está disposta a rever seus conceitos e 

sua comunicação, está ligada a um novo argumento da comunicação chamado “Be True”, definida 

pela verdade e transparência de uma empresa diante do seu público (FERNANDES, 2017). Em 

                                                           
5 FERNANDES, Francine. O efeito Be True e o reposicionamento de marca da Skol. Disponível em: 

<https://www.linkedin.com/pulse/o-efeito-true-e-reposicionamento-de-marca-da-skol-francinefernandes> Acesso em: 10 

ago. 2017. 
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entrevista ao portal Meio & Mensagem6, Theo Rocha, diretor de criação da F/Nazca, agência 

responsável pela campanha afirmou: “o que a sociedade espera hoje, em âmbito geral, é a verdade 

[...]. 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”. 

Figura 4 – Fotos viralizadas da crítica à campanha “Esqueci o não em casa” 

Fonte: http://exame.abril.com.br/marketing/outdoor-da-skol-para-carnaval-causa-indignacao-em-sao-paulo/ 

 

A questão da representação aparece bem fortemente nesta campanha da Skol, uma vez que 

está se falando de uma não representatividade das mulheres nas campanhas ao longo de sua história, 

do público feminino não se ver representado ou de se enxergar de forma distorcida nas comunicações 

antigas da marca. E quando lidamos com imagem e linguagem, liga-se diretamente à construção de 

significados ao consumo e à própria produção de bens e serviços colocados à disposição de indivíduos 

que antes mesmo de se diferenciarem enquanto elementos participantes de um grupo social, já se 

veem colocados em compartimentos estanques, tradutores de generalizações e diferenciações cegas. 

Para Brandini (2007, p.57) “o consumo nos dias atuais serve menos ao usufruto da funcionalidade 

dos produtos e mais a uma ideologia embasada na lógica da diferenciação entre classes e grupos 

sociais”. O consumo ainda hoje se pauta em um ato de pertencimento, de querer parecer ou se 

desassociar de um nicho.     

 

A representação conecta significado e linguagem à cultura. Mas o que exatamente as pessoas 

entendem por isso? O que a representação tem a ver com a cultura e o significado? No senso 

comum significa dizer que: ‘Representação significa usar a linguagem para dizer algo 

significante sobre, ou apresentar, o mundo significativamente, para outras pessoas. (HALL, 

1997, p. 15 – tradução livre) 

                                                           
6 SACCHITIELO, Bárbara. Skol assume passado machista e ressalta a importância de evoluir. Meio & Mensagem, 09 

mar. 2017. Disponível em: < http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/ 2017/03/09/skol-assume-passado-

machista-e-ressalta-a-importancia-de-evoluir.html> Acesso em: 11 ago.2017. 
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As marcas a partir do que comunicam, de como se posicionam no mercado e de como 

apreendem o mundo à sua volta disseminam signos, ideologias e valores, reflexos de sua cultura 

enquanto marca, definindo claramente a quem se destina. Há que se discutir, no entanto, sobre os 

processos contínuos e viciados de planejamentos de comunicação que seguem o fluxo contrário de se 

pensar de dentro para fora, método onde conceitos e ideias são impostas. O caso da cerveja Skol 

demonstra uma tentativa de mudança nesse sentido, pois para que a marca se reposicione é 

imprescindível que dê voz ao seu público, para que ele determine a maneira como quer ser 

representado. Ainda na mesma entrevista, a diretora de marketing da Skol, Maria Fernanda 

Albuquerque afirma que: “não adiantava nada assumir que tínhamos uma visão incorreta em relação 

à representação da mulher se, novamente, restringíssemos a nós a responsabilidade de apresentar essa 

nova visão” (idem.). Por esse motivo, convidaram as artistas para que elas sim pudessem apresentar 

a maneira como elas gostariam de se ver representadas. 

Esta argumentação vai de encontro à fala dos criativos Freire e Roncatti que, quando 

questionados sobre o que achavam que havia mudado para a consumidora de cerveja mulher com a 

vinda desse novo posicionamento, responderam da seguinte maneira: 

 

Representatividade importa. Pra mulheres, pra LGBTs, pra negros, pra todo mundo. 

Antigamente, parecia que essas pessoas não bebiam cerveja. Apenas homens, brancos e 

heterossexuais. Esses movimentos são importantes pra que pessoas se vejam nessas 

comunicações, pra se verem reconhecidos ali naquele espaço público. (FREIRE; 

RONCATTI, 2017) 

 

E o processo de pesquisa para pensar criativamente as campanhas da Skol neste atual 

momento acompanha a necessidade de se construir uma representatividade inclusiva, uma vez que, 

ainda conforme os criativos Freire e Roncatti, a pesquisa parte do “intuito de trazer todo mundo para 

curtir uma Skol juntos. E, mais do que nunca, esse todo mundo tem sido realmente todo mundo. 

Mulheres, homens, brancos, negros, magrelos, gordinhos. Gente como a gente” (idem.).    

De acordo com Hall (1997) a representação parte do uso de sinais, imagens e linguagens que 

passa a fazer sentido quando há uma linguagem comum dando abertura para a partilha de significados, 

o que está intimamente ligado ao conceito de cultura para o autor. Ou seja, a construção de uma 

representação é reflexo de uma unidade cultural, como exemplo, da figura do feminino, advinda de 

uma definição de significados sociais. Os objetos, produtos e serviços consumidos possuem sim um 
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valor significativo complexo, uma vez que não são apenas forma e conteúdo, mas elementos 

representativos e atribuidores de personalidade a indivíduos, cabendo a eles a escolha de se aliarem 

ou não a determinados produtos ou marcas. 

Segundo Baudrillard (2006, p.25) os seres e os objetos estão ligados, surgindo dessa relação 

um valor afetivo colocado por ele como sua presença. “Assim como o objeto é somente libertado em 

sua função, o homem reciprocamente é libertado somente como usuário deste objeto”. Há uma 

desumanização do homem para Brandini (2007) tendo o produto/objeto adquirido características 

psicossociais, levando o homem a consumir para se reumanizar.      

A compreensão dos produtos como artifícios humanizadores, no sentido de trazerem 

personalidade e identidade a um indivíduo, compreende a seriedade de se tratar do processo de 

representação pelo consumo. Hoje as novas tecnologias de comunicação e informação permitem que 

todos possam retomar as rédeas do que entendem como verdade, retirando das mãos das marcas o 

total controle de produção de significados mediante o uso de diversas frentes de comunicação com 

seus públicos.  

Um reflexo disso foi a ação de resposta à campanha de Carnaval da Skol em 2015 realizada 

por mulheres, que se colocaram contra o posicionamento da cerveja, repercutindo de forma negativa 

a imagem da marca nas mídias sociais. O que ocorreu foi de fato uma mobilização de atores agindo 

por meio de suas conexões, o que levou com que o conteúdo midiático fosse espalhado rapidamente. 

A ação de repúdio à campanha chegou aos principais portais de notícia do país e passou por diversos 

perfis nas redes sociais. O anunciante e a agência ainda tiveram que responder a uma denúncia do 

Conar realizada por um grupo de anunciantes em abril de 2015, que, no entanto, sofreu arquivamento, 

já que a comissão do Conselho deliberou que a publicidade em mídia exterior não fazia insinuações 

maliciosas. É possível ter acesso ao posicionamento na integra através do site do CONAR, mas segue 

trecho do resumo da representação de nº 027/15:  

 

Em sua defesa, anunciante e agência informaram os contornos da campanha em que a peça 

publicitária estava inserida e que propõe ao consumidor "aceitar os convites que a vida faz". 

Negou a defesa a interpretação dada à frase, lembrando que não há imagem no cartaz de 

quem pudesse estar vocalizando-a, o que, por si só, já deveria afastar qualquer entendimento 

de que haveria intenção de tratar de assuntos ligados a sexo. Pelo contrário, argumenta a 

defesa, a peça publicitária reforça o poder de escolha das pessoas sobre o que querem fazer. 

Informou ainda a defesa que foi feito contato com o grupo de queixosas e, em respeito a elas, 

optou-se voluntariamente pela retirada do anúncio. (CONAR, 2015).     
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A retirada do anúncio pela Skol foi um ato de preservação de sua imagem e reputação, mas 

também uma oportunidade para que se defrontasse diretamente com a questão do machismo e do 

sexismo na publicidade de cerveja, que há muito incomoda diversos grupos, inclusive sendo mote de 

diversos debates na academia. 

 

4 MUDANÇAS EM DIÁLOGO 

 

O canal de contato entre marcas e público atualmente, abandona o lugar de um SAC rígido e 

sistematizado para dar abertura a um espaço de construção de um verdadeiro relacionamento entre 

marcas e clientes. Não há mais maneira de se aproximar de clientes a não ser a partir de um diálogo 

aberto e franco, onde os valores reais das marcas são expostos e revistos a todo tempo.  

Para Simões e Campos (2016, p.132) as mídias digitais tornaram-se recursos de mobilização 

social, e “têm-se fundamentais para exprimir reivindicações e organizar o protesto, favorecendo o 

surgimento de modos informais de ação política e cívica”.  

No entanto, esse fato tem se mostrado um desafio às marcas para estabelecerem a real 

viabilidade de suas campanhas, uma vez que denota uma mudança no comportamento de consumo 

dos indivíduos em relação aos meios de comunicação tradicionais e à maneira de se posicionarem 

frente a discordâncias discursivas. Desde o surgimento da internet acompanha-se a quebra de uma 

hegemonia da televisão na rentabilidade publicitária, já que para atingir os públicos atualmente as 

marcas necessitam unir forças para se tornarem relevantes.  

 

As marcas mais dinâmicas já entenderam que é oportuno ter uma relação especial com seus 

consumidores-internautas, que apela para um marketing de permissão: ao invés de impor seus 

produtos e/ou serviços, procuram relações privilegiadas e pessoais com seus consumidores 

de produtos e serviços ou simplesmente sígnicos. (ZOZZOLI, 2010, p.23) 

 

As marcas têm buscado dialogar com seus públicos, trazendo para o foco valores similares 

aos deles, mas também aos da própria marca. Brandini (2007, p.163) coloca que “os valores 

consensualmente aceitos pelo grupo são materializados na marca e compartilhadas na compra e no 

uso dos produtos”. Em uma sociedade globalizada onde todos são participantes de diferentes culturas 

e grupos ao mesmo tempo, dependendo do papel que estão realizando (filho, esposa, professor, aluna, 

etc.) as marcas devem se colocar cada vez mais próximas à realidade de seus públicos, pois um 
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conhecimento superficial não mais é garantia de retorno. O entretenimento, o conhecimento e a 

informação devem ser e têm sido aliados das marcas nesse processo de aproximação e da geração de 

relevância. “Entretanto a marca deve ir além. Precisa participar do estabelecimento de comunidades 

sociais para propiciar uma relação de confiança. Nesse sentido deve cultivar empatia em tempo real 

e numa proximidade extrema com os outros”. (ZOZZOLI, 2010, p.27). 

Reflexo disso, foi a maneira como a Skol percebeu que era o momento de se realizar uma 

mudança de imagem contundente, pois, como afirmaram em entrevista, Freire e Roncatti (2017), a 

partir de uma simples pesquisa no Google com o nome da marca, as imagens que surgiam já não mais 

representavam a marca, o que conseguiram mudar com a campanha “Reposter”, que teve todo o 

cuidado de solicitar ao público que indicasse locais com pôsteres antigos da marca para que pudessem 

efetuar a remoção e, ainda, de dar voz a essas 6 mulheres e artistas, que possuem estreita ligação com 

causas feministas e, ao mesmo tempo, estilos que se encaixam na comunicação da marca.  

A partir de um viés cultural, referindo-nos também à cultura da mídia, é possível afirmar que 

estamos se passando por diversos processos de transição e rearranjos, uma vez que há muitas questões 

sociais sofrendo atravessamentos, o que de fato tem incitado novas posturas pelas marcas, como no 

caso da Skol.  

As marcas devem preservar a verdade e um posicionamento para seus públicos, pois o que se 

observa é a crescente apropriação dos espaços virtuais para a participação política e cívica. Para 

Simões e Campos (2016) esse crescimento se dá pela mobilidade e ubiquidade da internet, havendo 

os espaços de protesto tendo que se dividirem entre as ruas e a internet, em um processo interligado.   

 

Para além da utilização generalizada de ferramentas tecnológicas digitais em atividades 

políticas, podemos considerar de forma mais complexa os usos para interesses e causas 

variadas (POSTILL, 2014). [...] Por um lado, as tecnologias digitais surgem como 

ferramentas a serviço dos movimentos sociais, permitindo a comunicação, divulgação de 

conteúdos e construção de alternativas com recurso à internet (ATTON, 2004). Por outro 

lado, as próprias tecnologias digitais tornam-se causa de contestação (RAYMOND, 1999). 

Nesse sentido, tanto podemos estar perante movimentos para os quais a utilização de tais 

recursos tecnológicos é relativamente secundária, na medida em que desenvolvem a sua 

atividade principalmente off-line, como movimentos para os quais a utilização desses 

recursos desempenha uma função crucial, podendo o terreno “virtual” constituir um 

importante território de exercício do ativismo. (SIMÕES; CAMPOS, 2016, p.139). 

 

A internet traz sim um novo espaço de diálogo e reflexão e cabe às marcas fazerem uso 

eficiente desse rico contexto de trocas, que disponibiliza a todo momento fragmentos da realidade 
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por indivíduos questionadores e ativos na busca por mudanças e melhorias. Só depende das marcas 

estabelecer ou não parcerias. E como vimos, pode ser muito bom.  

 

5 CONCLUSÃO 

 

O processo de nos debruçar sobre esse case foi transformador. É sempre muito válido 

enquanto pesquisadores, professores e seres humanos nos colocarmos na pele do outro para sentir, 

mesmo que de maneira minimizada, suas dores, suas lutas e verdades. A empatia precisa ser um 

exercício diário. Neste caso pudemos enxergar o mercado de cerveja por um outro viés, e daqui pra 

frente algo muda em nós. Sempre que a mulher aparecer representada, de alguma maneira estaremos 

de mãos dadas a elas na busca por uma representatividade mais aproximada do real. Ganhamos uma 

nova causa. Acreditamos que a Skol daqui pra frente passa a inspirar muito mais, não só mulheres, 

mas outros grupos percebidos como minorias, na luta pelos seus direitos e igualdade social. Que 

outras marcas também se apropriem de seus espaços e façam valer o poder que possuem nas mãos de 

serem comunicadoras, de formarem indivíduos mais conscientes e empáticos. Como bem afirmou a 

diretora de arte Lara Roncatti (2017) na entrevista que cordialmente nos concedeu, a representação 

da mulher pelas marcas no mercado publicitário em geral “melhorou muito, mas ainda tem muito o 

que melhorar, especialmente no que se refere às minorias que, na verdade, são a maioria da população 

brasileira. Precisamos de mais protagonismo feminino, negro, LGBT, não só na publicidade, mas 

também no entretenimento, no mercado de trabalho, na vida. ” As marcas precisam trazer suas causas 

para o lugar da prática e não as deixar apenas como discurso.   
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COMUNICAÇÃO, POLÍTICA E CIDADANIA EM MEIO DIGITAL 

 

Lorena Ferreira Porto 

Luiz Signates 

 

RESUMO 

A mediação das comunicações por meio de aparatos tecnológicos recria, ou virtualiza, 

espaços, práticas e relações; provoca mudanças significativas nas configurações de elementos da vida 

social, em um movimento de mútuo distanciamento e aproximação. Se por um lado os usuários 

voltam-se como cada vez mais frequência para aparelhos de mediação de sua experiência, a ponto de 

levantar questionamentos teóricos sobre o esfacelamento da qualidade das interações e relação direta 

entre sujeitos e o mundo que os cerca. Por outro distâncias geográficas e temporais perdem, 

gradativamente, o caráter de barreira entre os sujeitos e destes com conteúdos. Este estudo considera 

que a virtualização é um processo de ressignificação da realidade por meio da “desmaterialização”. 

Apresenta-se aqui um estudo bibliográfico que busca explorar na literatura já existente o conceito de 

cidadania e suas interlocuções com os elementos contextuais apresentados. 

 

Palavras-chave: Cidadania. Comunicação. Meio digital. Virtualização.   

 

INTRODUÇÃO 

 

O conceito de cidadania, hoje tão popularizado em meio acadêmico, discursos políticos, 

publicações midiáticas e, até mesmo, nos diálogos cotidianos, parece assumir sentidos diversificados 

a depender do espaço, locutor e interlocutores entre os quais é proferido. Trata-se de um termo 

bastante caro a indivíduos e grupos sociais organizados coletivamente, cuja intencionalidade da 

apropriação consiste em compreender, reiterar ou reinvindicar seu lugar no mundo. Seja através da 

luta por direitos, inclusão em políticas públicas, reconhecimento social, fortalecimento do sentimento 

de pertencimento, por parte de sujeitos e/ou grupos marginalizados; a fim de intitular e distinguir 

grupos e nichos sociais; ou garantir a conformidade de estruturas hierárquicas e hegemônicas, o 

conceito de cidadania está “na boca do povo”.  

Ao voltarmos nosso olhar para o presente imediato, observamos que, ao redor do mundo, a 

insatisfação com os sistemas políticos e econômicos têm-se expressado por meio de levantes 

populares que evidenciam, também, uma crise estrutural generalizada. Altas taxas de desemprego, 

conflitos étnicos raciais, insatisfação com gestões governamentais (em última análise com a própria 

democracia representativa), enfrentamentos ideológicos, ondas de intolerância e resistência às/das 
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diversidades de gênero e cultural, marcam a segunda década do séc.XXI. Observa-se uma “eclosão 

simultânea e contagiosa de movimentos sociais” que tem desencadeado protestos, manifestações e 

ocupações. Inicialmente no norte da África (em 2011), contribuindo para a derrubada de ditaduras na 

Tunísia, Egito, Líbia e Iêmen; espalhando-se também pela Europa, sobretudo na Espanha e Grécia; 

percorrendo a América, de forma mais icônica nos Estados Unidos e Chile; chegando, mais 

tardiamente, até o Brasil (HAVERY, 2012). Da organização dos ‘rolezinhos’ (no final de 2013), às 

convocatórias para protestos contra e a favor do impeachment de Dilma Rousseff (até 2016), o 

ciberespaço contou com intenso debate de cunho político e social, que colocou em pauta as políticas 

públicas, estruturas e desigualdades sociais, a partir de um leque de insatisfações pertinentes a 

diferentes setores. Seja para a convocatória de grupos e atores para manifestações, articulação de 

movimentos em torno de interesses comuns ou debate sobre temas e acontecimentos de alta 

circulação, a ‘cidadania’ fez-se, por vezes, a palavra de ordem. Observamos grupos sociais distintos 

apropriando-se ou apegando-se a este termo, muitas vezes de forma contraditória e esvaziada, 

algumas delas sob a perspectiva de senso comum, do “cidadão de bem” à “luta pela cidadania”. 

Por isso, propomos aqui uma discussão teórica sobre o conceito de cidadania, com o intuito 

de compreender o lugar e sentidos atribuídos a este, que têm se mostrado um termo tão caro aos dias 

atuais. Para tanto, este artigo se concentra em quatro objetivos: abordar os sentidos atribuídos ao 

conceito de cidadania ao longo da história, destacando momentos de mudanças significativas; 

compreender as relações entre a prática da cidadania e o agir comunicativo, nos tempos recentes; 

entender de que forma a cidadania vêm sendo abordada mediante os meios de comunicação digital; e 

refletir sobre práticas discursivas cotidianas em meio digital no que tange o conceito de cidadania.   

 

CIDADANIA(S) AO LONGO DA HISTÓRIA 

 

O conceito de cidadania é o que podemos chamar de “multifacetado”. Além de assumir 

sentidos diferentes correlatos aos tipos de práticas, organizações e imaginários a variar por época e 

regionalidade, está sujeito, também, a um caráter subjetivo, dependente do olhar e ‘lugar no mundo’ 

daqueles que dele se apropriam. Mesmo dentre os pesquisadores que se propõem investigar este 

conceito não há uma definição consensual e análise definitiva. Segundo Boitello e Schwarcz (2012), 

nem mesmo a raiz etimológica de ‘cidadania’ é única. Se por um lado há autores que defendem a 
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origem do termo a partir do radical latino civitas - que remete à ideia da cidade como estrutura 

privilegiada e seus ‘cidadãos’ como elementos constitutivos - o que leva sua origem à Antiguidade 

Grega. Por outro, há quem entenda que o conceito deriva do radical civis - que se refere não à 

estrutura, mas ao sujeito que habita e é natural da cidade. Este segundo “não teria equivalentes fáceis 

em outras línguas indo-europeias e garantiria os direitos dos indigenatos (dos nativos) diante dos 

estrangeiros” (BOITELLO; SCHWARCZ, 2012 p.8), o que delegaria a origem do termo cidadania à 

Roma.  

Iniciamos a abordagem histórica a partir da Antiguidade Grega que, mesmo sem uma 

definição clara ou termo em sua língua materna, não só foi um período de intenso e produtivo debate 

sobre a forma, estrutura e agentes da civilização, como contribuiu para princípios e concepções de 

cidadania que ainda hoje são observados. Segundo Barros e Albuquerque (2001) a concepção e prática 

da cidadania sempre correspondem à estruturação e formas de relação social pertinentes a cada 

contexto. Nesse sentido, o imaginário popular que se desenvolveu na Grécia entre os sec. VIII e VII 

a.C. previa a cidade (Polis) como o ‘bem’ primeiro da civilização, uma espécie de ‘unidade superior’. 

Seus habitantantes deveriam, então, organizar-se e atuar para a ‘harmonia’ das cidades. Ainda no 

período aristocrático o conceito de cidadania era vinculado ao de naturalidade, visando valorizar 

aqueles com maior e mais profundo ‘vínculo’ com a polis. Prezava-se uma hierarquia funcionalista 

em que a cidadania - uma forma de status à qual eram concedidos direitos políticos - era atribuída 

àqueles vistos como mais caros à sociedade. Excluía-se, assim, as mulheres, entendidas como seres 

de limitada capacidade intelectual; as crianças, vistas como sujeitos ainda incompletos; os 

estrangeiros, dada sua frágil ligação com a polis; e os escravos, cuja condições de servidão os impedia 

de fazer-se presente no cotidiano administrativo da cidade. Vide que, além de direitos políticos, cabia 

aos ‘cidadãos’ a responsabilidade mediante a gestão para o bom funcionamento das polis, surgiu, 

aqui, a ideia de Democracia. Ainda segundo os autores, com o passar do tempo e fim da aristocracia, 

a Grécia abre espaço para as Assembléias e Conselhos como suporte institucional das deliberações 

políticas e jurídicas, o que alterou e expandiu o ‘acesso’ à cidadania. Gradativamente findou-se a 

escravidão por dívida e admitiu-se a participação de estrangeiros em assuntos de interesse público, 

ampliando o percentual de cidadãos. Muito embora tenha-se mantido alguma hierarquia entre os 

participantes da vida pública, antigos membros da aristocracia possuíam mais prestígio e, até, maior 

‘poder de voto’ dentro dos Conselhos (MORAIS, 2013). 
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Já em Roma a lógica de compreensão do conceito de cidadania parecia ser outra. Se na Grécia 

a polis era vista como uma unidade, em Roma, o próprio sujeito era tido como unidade. Não um 

elemento constitutivo, ao contrário, o cidadão romano estava no centro das relações; a cidade deveria 

servir aos homens e não os homens à cidade. Daí o enfraquecimento da ideia de cidadania centrada 

na participação ativa na vida pública e direitos políticos, em detrimento à criação e fortalecimento 

dos direitos jurídicos. A liberdade sobressaiu-se à igualdade. Mas é importante lembrar que o 

deslocamento do centro de unidade da cidade para o sujeito, não rompeu com padrões hierárquicos 

ou excludentes de cidadania. Ao contrário, ainda em Roma a cidadania era entendida como status, 

delegado a restritos grupos sociais. As tradições culturais locais reforçavam a ideia de que o contato 

com os deuses só poderia ser realizado por membros de seletas famílias que, segundo as crenças, 

mantinham laços sanguíneos com antigas entidades. A estes - os patrícios - cabia o monopólio não só 

do contato com os deuses, mas da condução da vida religiosa e pública. Para Rezende e Câmara:  

 

O resultado desse arcabouço institucional era o de uma estrutura aristocrática, 

disfarçada em República, na qual vigoravam os interesses do grupo dos patrícios, em 

detrimento de outras camadas politicamente irrelevantes. Entre estas foram 

crescentes as manifestações de descontentamento, sobretudo entre o grupo dos 

enriquecidos com o comércio, que, mesmo podendo exercer funções públicas, não 

conseguiam chegar ao Senado. (REZENDE FILHO; CÂMARA NETO, 2001) 

 

No entanto, apesar de ambas civilizações se estruturarem de forma estratificada e excludente, 

Roma parecia estabelecer diferentes ‘níveis’ de cidadania. Se as polis eram compostas por ‘cidadãos’ 

e ‘não cidadãos’; a metrópole romana parecia ostentar uma variada escala entre a cidadania plena e 

sua total ausência. Do fortalecimento político e econômico dos grupos comerciantes, aos protestos e 

greves realizados pelas camadas mais baixas, pouco a pouco grupos e indivíduos afastados da 

administração pública conquistaram direitos civis e jurídicos. Trata-se de direitos restritivos 

atribuídos de forma particular a cada grupo social.  

Com a queda da soberania grega e do império romano, entra em cena uma nova perspectiva 

de cidadania. A partir do sec. V, as ‘invasões bárbaras’ iniciam um período de intensos e sangrentos 

conflitos que, fomentados pelo discurso religioso católico e aversão à diversidade cultural, 

promoveram um novo fechamento das sociedades ‘tipicamente ocidentais’. Se da Grécia à Roma 

observamos um movimento de progressiva abertura e expansão, mesmo que restritiva, do acesso à 

cidadania; pode-se dizer que na primeira fase do que ficou conhecido como Idade Média 
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experienciou-se um processo de ‘regressão’. O temor aos ‘povos bárbaros’ gerou em toda população 

a necessidade de uma nova organização social que promovesse a proteção e preservação do modo de 

vida ocidental. Nesse sentido os feudos surgem como “uma nova organização social, baseada em 

ideais de fidelidade, [que] tornou a participação política um assunto secundário” (REZENDE FILHO; 

CÂMARA NETO, 2001). Caberia assim, aos nobres - detentores de terras e do comando sobre os 

exércitos - a proteção das regiões em que habitavam e aos demais - servos e clero - a prestação de 

serviços à coletividade. Os grandes centros, como outrora fora Roma, abrem espaço para pequenas e 

rurais estruturas, cujo objetivo arquitetônico centrou-se na segurança. O poder foi concentrado na 

nobreza, que mediante sua postura protetora obteve o monopólio sobre as decisões políticas e 

administração da produção agrícola, e no clero, detentor da intelectualidade e mediação religiosa. Às 

camadas mais baixas coube a sustento de tal estrutura. Percebe-se uma organização social contratual 

e estratificada, pautada em papéis sociais fixos e definidos. Aqui, as discussões sobre cidadania foram 

substituídas pela rigidez da distribuição de papéis sociais. Intensificando a estrutura de ‘pirâmide’ 

social. Construiu-se uma perspectiva de ‘cidadania por estamentos’; gozavam de direitos - civis, 

políticos e jurídicos - aqueles que possuíam maior poder. Enquanto às camadas mais baixas - 

percebidas como os grupos mais vulneráveis e fragilizados - coube a servidão, sob uma lógica de 

‘pagamento’ pela proteção da qual acreditava-se usufruir. Rezende Filho e Câmara Neto narram que: 

 

Este quadro só começou a se reverter no contexto do renascimento urbano e da 

formação dos Estados Nacionais. Esta fase, conhecida como Baixa Idade Média, foi 

a responsável pelo ressurgir da idéia de um Estado centralizado e, por conseqüência, 

da noção clássica de cidadania, ligada à concessão de direitos políticos. (REZENDE 

FILHO; CÂMARA NETO, 2001) 

 

Segundo os autores, a idade média passou por um primeiro momento em que “a noção de 

direitos políticos e cidadania tornou-se frágil demais, se comparada às necessidades materiais e 

espirituais impostas pela ruralização da economia e pela cristianização da sociedade” (REZENDE 

FILHO; CÂMARA NETO, 2001). Mas que, em consonância com os decorrentes fenômenos 

históricos como a retomada da economia mercantil, centralização Igreja Católica e crescimento dos 

centros urbanos, eclodiu um novo processo de distribuição do poder. Ressurgiu a necessidade de 

reformular o conceito de cidadania e retomar à ideia de igualdade entre os cidadãos. A formação dos 

Estados Nacionais, consolidação da burguesia e formação de uma nova intelectualidade, agora 

centrada na figura do homem como potência, motivaram uma busca na ‘tradição’ como base para se 
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repensar as novas demandas sociais. Rezende Filho e Câmara Neto caracterizam este como um 

momento de transição no qual “com um olho nas tradições do passado e outro no progresso do futuro” 

(REZENDE FILHO; CÂMARA NETO, 2001), recorreu-se a uma releitura contextualizada da era 

clássica - das artes ao ‘fazer política’. Os autores citam mudanças como a uma nova religiosidade 

voltada para a redenção e livre interpretação dos textos, que dissolveu o monopólio espiritual do 

clero; e as ideias iluministas-liberais que, patrocinadas por uma burguesia endinheirada, porém sem 

poder político, promoveram uma ‘nova inteligência’ sustentada na racionalidade. Observa-se aqui um 

conceito de cidadania que busca resgatar os valores clássicos, porém de forma a responder às 

demandas e complexidade do ‘embrionário’ sistema capitalista. ‘Igualdade’ e ‘liberdade’ tornam-se 

conceitos-chave para a ascensão burguesa à administração da sociedade, começou-se esboçar, ao 

menos em discurso, uma pretensão de universalização da cidadania. Autores como Thomas Hobbes 

e Rousseau formalizaram as pretensões sociais e políticas burguesas latentes àquele tempo, 

estruturando-as através de seus escritos. Ainda sustentando uma percepção contratualista das 

sociedades, mas a partir de uma visão ampliada e de um ‘utilitarismo prático’, que atribuía à nova 

classe emergente papel fundamental dentro das organizações sociais. Neste momento o conceito de 

cidadania, afasta-se significativamente das prerrogativas de naturalidade e linhagem familiar. Mas, 

ainda mantendo-se sob uma condição excludente, passaram a ser ‘cidadãos’ os detentores do capital 

financeiro e/ou relevância social.  

Apenas mais tarde, com a modernidade, entre os séc. XIX e séc. XX, o conceito de cidadania 

passou a ser questionado sob o critério de universalização. Uma série de conflitos e processos 

revolucionários que se estenderam por diversos setores sociais, promoveram a participação ativa e 

repercussão direta sobre parcelas significativas das populações. Rezende Filho e Câmara Neto citam 

a independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa e revoltas emancipatórias ao redor do 

mundo como cenários férteis para o debate e releitura das noções de cidadania. E, embora neste 

momento, ainda mantivesse o sentido originário da definição burguesa, passou a incluir um número 

expressivamente maior de pessoas. Nota-se que: 

 

“[...] os anseios da população economicamente menos favorecida ainda não 

estavam vinculados ao campo dos direitos sociais. [...] foi o legado das lutas 

sociais observadas em diversos países, ao longo dos séculos XIX e XX, 

responsável pelo caráter reivindicatório da cidadania, tal como a 

conhecemos.” (REZENDE FILHO; CÂMARA NETO, 2001 n.p.)  
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É possível entender que as ‘sementes’ plantadas pelos ideais iluministas, tiveram, na 

modernidade, seu ‘florescer’. Após a defesa de uma sociedade que só se constitui a partir da liberdade, 

realizada por Rousseau, e as demandas por mercado consumidor, inerentes ao crescimento e 

amadurecimento de um mercado cada vez mais global, configurações como os sistemas de escravidão 

revelaram-se, a cada década, mais inviáveis (MORAES, 2013). A consolidação da burguesia e avanço 

técnico-científico revolucionaram formas de pensamento, de percepção do mundo, relações sociais e 

intrapessoais. Nunca um período de transição passou por mudanças tão significativas em tão pouco 

tempo. Daí, se por um lado o passado - clássico e iluminista - eram exaltados como uma base segura 

para a nova era que ali se construiria, por outro, os temores mediante o desconhecido tão próximo e 

tão latente, pareciam espalhar por todo o mundo um estado de coletiva euforia.  

Paulo Freire (1967) contribui com uma reflexão que bem explica esse momento, ao analisar a 

relação de “transitividade” e “intransitividade” nos decorreres da história. Segundo o autor um 

sistema político-ideológico intransitivo é aquele que que busca a conformidade, a manutenção do 

poder por meio da negação da mudança e vincula-se às sociedades fechadas. Enquanto o sistema 

transitivo busca a mudança, mas pode tender a novas versões de antigos padrões hegemônicos ou à 

superação destes padrões; e marca as sociedades abertas. É o que o autor chama de “transitividade 

ingênua”, aquela que se abre à novidade de forma reformista, mas não à transformação; e 

“transitividade crítica”, aquela que busca não a inovação puramente técnica, econômica, 

tecnológica… mas que visa a problematização, a formação de novas inteligências pela consciência 

do mundo e da mudança. Para ele apenas essa última, pode promover rupturas e mudanças radicais. 

Entretanto os processos de mudanças históricas não acontecem de forma linear, tão pouco por 

bifurcação. Trata-se de um processo em ondas - progressos, regressos, rupturas e resgates. Isso por 

que, os pensamentos ‘intransitivo’, ‘transitivo ingênuo’ e ‘transitivo crítico’ coexistem 

simultaneamente nos diferentes setores e atores sociais, portando-se de forma mais ou menos 

preponderante a cada momento histórico. 

O séc. XIX teve sua estréia experienciando uma nova lógica industrial de produção e trabalho, 

o que provocou mudanças profundas também nas organizações e relações sociais. Impulsionada pelo 

progresso tecnológico, a ciência desenvolve-se nestes dois séculos de forma mais acelerada do que 

naqueles que o antecederam. O contato místico com a realidade de outrora, pouco a pouco abriu 

espaço para relações e pensamento racionais. Entretanto, tantas mudanças provocaram ondas de 
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‘choques’ entre interesses políticos e econômicos de grupos sociais e, até, entre nações, tão intensos 

e acelerados quanto as próprias mudanças. A formação dos Estados, em cada região do globo 

enfrentou choques entre intransitividade, representada pelos grupos sectários que lutavam pela 

continuação de uma ordem social rigidamente estratificada, e a transitividade, inevitável e almejada 

por grupos radicais empenhados na busca e prática da liberdade e igualdade. Desse choque eclodiram 

diversos processos de independência, revoltas e guerras que se estenderam até o fim da primeira 

metade do séc. XX.   

Em consonância com a efervescência de lutas sociais, como observado anteriormente por 

Rezende Filho e Câmara Neto (2001), a cidadania atingiu caráter reivindicatório, espalhando-se não 

só por diversas regiões do mundo, mas por diferentes setores da sociedade. A crise e embates 

característicos da transitividade impulsionaram correntes político-ideológicas radicais e sectárias 

como comunismo, liberalismo e fascismo. A primeira (1914-1918) e segunda (1939-1945) grandes 

guerras, atingiram repercussões globais e colocaram em xeque o entendimento, ou a ingênua 

esperança, de que a ‘racionalidade’ conduziria o progresso evolutivo e pacífico da humanidade. 

Mesmo com o fim das grandes guerras, os anos que se sucederam - até a década de 70 - foram 

marcados, de um lado por um profundo pessimismo e descrença em relação á concepção da 

racionalidade como ‘elevação’ do homem; e, de outro, pelo temor a novos conflitos generalizados. 

As cicatrizes geradas pelas guerras, insatisfação com ‘menores’ confrontos que ainda se estendiam e 

sensação de iminência de um novo embate global - decorrente do choque de interesses entre sistemas 

comunistas e capitalistas - fez necessário e urgente um novo debate sobre sobre as estruturas e 

relações político-sociais, mas, agora, de ordem global.   

Se a racionalidade e busca pela funcionalidade contratual parecia não garantir a estabilidade 

das sociedades, se os terrores da guerra eram capazes de se repercutir sobre diferentes nações, o 

conceito de cidadania deveria ser radicalmente remodelado, dessa vez a partir das noções de 

solidariedade e universalidade. A Declaração dos Direitos Humanos (1948) resulta dessas 

preocupações como uma proposta de conversão de diferentes e diversificadas nações em prol da 

perspectiva capitalista-liberal de igualdade, liberdade e universalidade. Esta prevê que todo e 

qualquer sujeito, independente de credo, país ou etnia, possui direitos invioláveis, entre os quais à 

vida, dignidade, liberdade, propriedade e à igualdade de oportunidades. Entendemos que essa 

construção parte de um intenso debate, emenda e (re)articula novas concepções e demandas a 
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elementos já caros à definição e prática da cidadania. Os esforços na divulgação da ideia de ‘cidadãos 

do mundo’, por exemplo, tentam resgatar, no imaginário popular o clássico sentimento de ‘pertença’ 

pertinente à naturalidade, mesmo que, agora, sob uma ótica universal. O caráter contratualista, 

verificado em tempos anteriores, também percorre essa nova versão na medida em que a execução 

dos princípios da declaração depende do reconhecimento e cooperação dos sujeitos e instituições, 

ainda que de forma voluntária. Em certa medida funcionalista, ao pretender viabilizar a implantação 

e manutenção das tendências e sistemas liberais. Além de aparentar compor uma forma de 

‘transitividade ingênua’, ao não se opor de forma radical ao pensamento hegemônico em crescimento 

e consolidação.  

Marshall (2002) delineia uma concepção de cidadania que prevê a garantia dos direitos “civis, 

políticos e jurídicos” para cada cidadão. E ajuda a consolidar a noção de “exercício da cidadania”, 

fazendo deste um conceito que conjectura direitos, práticas e conquistas. Nas palavras de Morais: 

 

A cidadania é uma prática social e ao mesmo um conceito com um tom acentuado de 

resposta política a questões notadamente políticas. A volatilidade que lhe caracteriza 

advém dos contrastes sociais que a originam. Seu caráter político é marcado pela 

energia dos conflitos, das mobilizações, das aproximações e dos recuos da vida real, 

diária, experiencial e simbólica. [...] Contemporaneamente, o conceito de cidadania 

sofre um profundo desgaste. A imagem do cidadão como mero receptáculo das 

benesses que somente o Estado pode prover associa grande característica de 

passividade à cidadania, à proporção que denomina como cidadão aquele que 

“desfruta da liberdade comum da proteção de autoridade”, contrapondo-se, desta 

forma, ao caráter ativo, dinâmico e político que atualmente permeia o conceito. 

(MORAES, 2013 p.20913-20914).  

 

No Brasil, o conceito de cidadania foi construído paralelamente aos processos anteriores, não 

alienando-se a eles, mas somando-os às particularidades próprias de seus processos sócio-culturais e 

históricos. Para Paulo Freire (1967) uma marca significativa da construção da cidadania no país é a 

ausência da participação ativa e massiva da população nos processos de transformação histórica. O 

autor cita como exemplos a independência brasileira da Coroa portuguesa e a abolição da escravatura. 

Ambos decorrentes de negociações entre grupos tradicionais e proeminentes pertencentes às 

hegemonias, sem a participação expressiva do povo. Para ele, este afastamento da maioria 

populacional das discussões e tomadas de decisões sobre questões de interesse coletivo, não só 

frustrou suas reivindicações e os impediu de colocar-se ativa e criticamente mediante aos fatos 

históricos. Mas os privou de sua própria história. Com o povo alheio às tomadas de decisões e sem a 
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experiência de conquistas a herança cultural e política, que se estende da Independência até os dias 

de hoje, tem criado e reforçado no imaginário popular a ideia da incapacidade do povo mediante a 

vida pública. Somado a isso as políticas populistas que se sucederam reforçaram o conformismo da 

população com sua não participação nos processos históricos. Sendo assim, a cidadania no Brasil foi 

desenvolvida sob a perspectiva de ‘doação’. Direitos, políticas públicas e sociais submetem-se à 

concessão (ou não) das elites detentoras de poder e da administração do país.  

CIDADANIA, DEMOCRACIA E COMUNICAÇÃO 

 

Vimos que o conceito de cidadania, multifacetado, transforma-se a variar por período e região. 

Além disso, podemos observar a cidadania como, ao mesmo tempo, uma formação discursiva e uma 

prática social. É importante compreender que formação discursiva e prática social comportam-se 

como meta fenômenos, conectam-se, interagem e provocam mudanças uma sobre a outra, mas 

também possuem características próprias. A cidadania como formação discursiva está expressa em 

textos acadêmicos, declarações, legislações, no imaginário popular, veiculações midiáticas e 

conversações cotidianas. Enquanto seu exercício acontece em meio às relações de poder, mediante 

às estruturas sociais dominantes, de forma material ou simbólica. Neste sentido, falar de cidadania 

exige, não só o entendimento sobre o que é de ordem discursiva e o que é de ordem prática, como 

uma constante verificação entre confluências e divergências nas ‘cidadanias’ verificadas em cada 

ordem.  

Nesse sentido Jurgen Habermas (2012) estudou os processos de comunicação nas sociedades 

democráticas e descobriu, nestes, um ponto fundamental para estruturação das relações políticas e, 

consequente, exercício da cidadania. O autor delineia esfera pública como o espaço no qual são 

construídos e realizados os debates sobre temas pertinentes à vida em sociedade. Trata-se de 

discussões que envolvem disputas de interesses e confrontos entre grupos sociais com o objetivo de 

se chegar ao consenso, o que o autor chamou de ‘deliberação’. Nota-se que ‘consenso’, como 

verificamos hoje, não se refere apenas ao entendimento e/ou respeito mútuo entre sujeitos e grupos. 

Mas da declaração e apropriação da possibilidade de deliberação, pertinente às democracias, como 

argumento e ‘evidência da legitimidade’ de decisões e práticas sobre a coletividade. Desde os modelos 

clássicos de democracia o debate ocupa uma posição central nas relações políticas e sociais, mas, já 

alí, estratégias comunicativas eram utilizadas como recursos de convencimento. A retórica, a arte de 
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falar, surgiu como conjunto de estratégias e técnicas discursivas empregadas na defesa de ideias e 

interesses e visava, por meio do convencimento, colocá-los em prática. Segundo Habermas (2008), 

as sociedades mediatizadas tornam essas relações comunicativas ainda mais complexas. Recursos 

tecnológicos cada vez mais elaborados, a fragmentação da produção dos conteúdos massivamente 

divulgados e o distanciamento entre os sujeitos envolvidos em ações comunicativas, inviabilizam um 

debate real e pleno. E colaboram para a persuasão entre grupos, privilegiando, na maior parte das 

vezes, àqueles que detêm os meios e as técnicas de comunicação.  

Em uma perspectiva semelhante, Paulo Freire (1983) propõe o pensarmos a cidadania a partir 

da comunicação. O autor entende a cidadania como a integração efetiva dos sujeitos à sociedade. Para 

além da concessão de direitos, os cidadãos devem participar ativamente da vida pública, ao 

existir/atuar de forma autônoma em meio à coletividade. Segundo ele os membros da comunidade 

devem ser sujeitos de suas ações, e não objetos à serviço (ou à revelia) das decisões e interesses dos 

grupos dominantes. O autor narra como a alienação dos sujeitos mediante os processos históricos e 

de deliberação os torna ‘dóceis’, submissos e ‘vulneráveis’ às manipulações do discurso dominante. 

Freire divide as interações entre sujeitos, grupos e instituições em duas concepções “extensão” e 

“comunicação”. A primeira diz respeito uma forma de elaboração e emissão de enunciados que 

subestima o interlocutor; não há interesse em verdadeiras trocas de sentidos, aqui, o enunciador 

entende-se como o detentor do conhecimento e deve (re)passá-lo à diante. A extensão envolve, ainda, 

certa persuasão, uma vez que o enunciador pretende convencer o interlocutor de que seu 

conhecimento é verdadeiro e desejável. Já a segunda, baseia-se na troca de sentidos e saberes entre 

os sujeitos em interação. A comunicação, nesse sentido, exige reconhecimento e respeito entre os 

sujeitos, a fim de atingir a mútua compreensão. Para Freire, apenas a comunicação pode levar os 

sujeitos à prática da cidadania. Apenas o diálogo pode proporcionar o pensamento crítico do qual a 

cidadania efetiva depende. Isso porque pensar criticamente envolve a consciência do mundo e de si; 

trata-se de conhecer e entender as relações sociais e processos históricos, localizar-se em relação a 

eles, para, assim, agir de forma consciente no e sobre o mundo. As trocas de sentidos e reflexões 

ajudam os sujeitos identificar estruturas e correntes hegemônicas e totalizantes, imposições e 

interesses contraditórios a seu bem-estar social e estabelece vínculos de solidariedade entre os grupos. 

Permitem que, críticos, sujeitos e grupos atinjam a cidadania por meio da conquista, em detrimento 

ao recebimento de concessões restritivas outorgadas por outrem que não suprem efetivamente suas 

demandas.  
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MUDANÇAS TÉCNICAS E MEIO DIGITAL 

Após abordar as principais mudanças pelas quais passa o conceito de cidadania e entender de 

que forma este conceito é verificado mediante as práticas discursivas e comunicacionais, dirigimos 

este debate para a cidadania em meio digital. Ao longo da história, o desenvolvimento técnico e 

tecnológico têm provocado transformações sobre as formas de relação entre sujeitos e destes com o 

mundo que habitam. Walter Benjamin (1983) usa o percurso histórico do progresso técnico da obra 

de arte (ou do fazer e consumir arte) para exemplificar como as decorrentes mudanças transformam 

sua doxa e episteme, de forma a impactar da percepção de mundo dos sujeitos às estruturas e 

organizações sociais. Para ele a substituição dos trabalhos manuais pela mecanização fragmenta a 

produção e distancia o espectador (ou consumidor) do produto original. A produção, que outrora fora 

um processo contínuo e linear executado, em sua maior parte, por um mesmo sujeito imerso no ato 

de construir, tende a ser distribuída em etapas realizadas por diferentes pessoas que perdem o contato 

com o ‘todo’. Enquanto o consumo e a apreciação, antes realizados sobre o trabalho original, agora 

são empregados em suas reproduções massificadas - a fotografia, o cinema, o jornal. Para o autor um 

processo de fragmentação e distanciamento que leva os sujeitos – produtores e consumidores – a 

estados cada vez mais elevados de alienação.  

Neste sentido, procurando uma abordagem que localiza e reconhece historicamente os 

processos de desenvolvimento tecnológico, nos aproximamos do conceito de ‘digital’ desenvolvido 

por Pierre Lévy (2011; 2015). De forma menos pessimista Levy analisa o processo histórico de 

‘virtualização’ da realidade e descreve a ‘era’ ou ‘revolução’ digital como sua etapa mais recente. 

Para o autor a virtualização é um processo de ressignificação da realidade por meio da 

“desmaterialização”. E está presente na ação humana desde o desenvolvimento da linguagem. Trata-

se de apropriar-se da simbologia construída sobre o mundo material que nos cerca, retirando-lhe a 

materialidade. Da pintura de um bisão nas paredes de Lascaux, à criação de códigos matemáticos que 

permitem computadores criarem e reproduzir os mais variados e complexos recursos áudio-visuais, a 

humanidade segue sua história ‘virtualizando’. Já o conceito de “digital” se refere a uma forma 



 

61 
 

particular de virtualização que, suportada por aparelhos, plataformas e algoritmos específicos, ostenta 

características e possibilidades próprias de interação.  

Lévy entende que toda virtualização recria a(s) realidade(s) anterior(es), ao deslocar seu 

“centro de gravidade ontológico”. Um exemplo de como a virtualização por meio digital pode 

provocar deslocamentos sobre a prática da cidadania está na forma de interação entre cidadãos. Se na 

antiguidade grega as Ágoras ofertavam espaços físicos e encontros presenciais para o debate e 

deliberação entre cidadãos, com trocas (ou jogos) de sentido simultâneos, face à face; as redes sociais 

online ‘conectam’ sujeitos de diferentes regiões geográficas, registam dados que podem ser 

verificados no momento e com a velocidade pretendida pelo leitor e proporciona um debate mais 

adaptado às condições de cada participante. Os meios digitais criam comunidades virtuais cuja noção 

de espaço e temporalidade seguem a lógica do suporte técnico que os sustenta. Cria-se novas 

realidades em que separações por distâncias continentais são solucionadas com o toque das mãos; 

barreiras provocadas pela língua, podem ser quebradas através de aplicativos tradutores; notoriedade 

e divulgação de conteúdos em massa podem ser realizadas por qualquer um. São mudanças que 

condicionam, também, a racionalidade dos sujeitos e, consequentemente, suas práticas e relações. 

Não apenas o tempo e as barreiras para o acesso a notícias, cultura e sujeitos se transforma, 

transforma-se também a forma como percebemos, contamos e organizamos a passagem de tempo, as 

distâncias, o outro.  

No que tange à cidadania em meio digital, trata-se de um tema recente, porém amplamente 

discutido. Em 2016 Máximo di Felici, pesquisador em relações pública e mídias digitais, apresentou 

o primeiro manifesto pela cidadania digital em evento realizado na Itália e, posteriormente, no Brasil, 

que também está disponível para livre acesso no sítio Cittadinanza Digitale em diversos idiomas. O 

manifesto contou com a colaboração e assinatura de diferentes pesquisadores vinculados a 

universidades no Brasil, Itália, México, Estados Unidos, Portugal e Canadá. O material é dividido em 

quatro etapas “da sociedade para as redes conectivas”, “dos parlamentos às plataformas digitais”, “do 

sujeito político à pessoa digital” e “educando para a cidadania digital” e pretende fomentar o debate 

sobre a importância da construção do conceito e possibilidades práticas da cidadania em meio digital, 

assim como convidar as sociedades a se “preparar para habitar as info-ecologias e as redes do mundo 

vindouro”. O manifesto aparenta partir de uma ideia próxima à de Levy (2011) de que novas formas 

de virtualização (re)criam novas realidades e, talvez, por isso, propõe pensarmos e agirmos de forma 
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direcionada sobre uma cidadania que, em meio digital, é particular e específica. Este manifesto 

estabelece um recorte, não considera outros espaços, interações e formas de cidadania que não o 

digital. Trata-se de um primeiro passo para chamar à atenção para as novas tendências e necessidades 

sociais vinculadas à fase de desenvolvimento em que nos encontramos e para a importância de nos 

prepararmos para as que estão por vir. 

Em uma perspectiva contrária, Luiz Signates (2002) buscou através do que chamou de “o 

critério DAIA” oferecer uma forma de gradiente que suporte a verificação das condições de 

democracia em espaços permeadas por tecnologias de comunicação em constante e acelerado 

desenvolvimento. O autor define democracia como o sistema político predominante ou desejável nas 

sociedades ocidentais, o qual estão submetidos, tanto o conceito quando as condições da prática da 

cidadania. E adverte que qualquer tentativa de verificação de condições democráticas deve considerar 

os processos históricos e componentes estruturais do contexto pretendido. Para tanto, parte de uma 

fundamentação embasada em Marcuse (1964) e Habermas (1968). Signates delimita quatro pontos 

de verificação, cujo menor ou maior grau de apuração, produziria uma média para nos auxiliar a 

avaliar as condições de democracia em um espaço, são eles: disponibilidade, “a existência de 

conhecimento e experimentação tecnológicas capazes de oferecer, em qualquer nível, a 

instrumentalidade técnica a que se refere”; acessibilidade,  “a condição de possibilidade de utilização 

da tecnologia referida, em qualquer nível”; interatividade, “ a superação das formas monologais e 

autoritárias pelas formas dialogais e conflitivas de circulação da informação e de relação social 

mediada”; e alteridade, “ a capacidade manifesta de estabelecimento e manutenção de vínculos ou 

conflitos pacíficos com a diferença do outro, dentro da relação estabelecida pelo meio tecnológico” 

(SIGNATES, 2002, n.p.). 

Outro exemplo desta demanda foi a aprovação da Lei nº 12.527/11, Lei de Acesso à 

Informação (BRASIL, 2011), que, após intenso debate internacional sobre cidadania e políticas 

públicas em meio digital, atribuiu ao Estado brasileiro o dever de garantir a toda população livre 

“acesso à informação [...] de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão” 

(BRASIL, 2011). Uma iniciativa que, ao estimular o compartilhamento de dados oficiais por meio de 

plataformas online, reforçou a valorização da comunicação em meio digital. Ampliou os canais de 

contato entre as instituições governamentais e a população, buscou regulamentar sua comunicação e 

reconheceu o papel e importância da comunicação para a prática da cidadania. No entanto, pesquisas 
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como a realizada por Braga e Tuzzo (2017) mostram que, na prática, algumas instituições parecem 

não atingir os propósitos firmados pela lei. Ao verificar as políticas de abertura de dados 

desenvolvidas por espaços institucionais públicos e privados, os pesquisadores descobriram que a 

ideia de ‘abertura de dados’ e ‘comunicação pública’, base da prática desses espaços, se limita à 

prestação de contas. Além disso, a linguagem que adotam, muitas vezes, apresenta dados ‘crus’, e 

não se preocupa com um tratamento da informação que a adapte à linguagem a uma forma acessível 

a todos os públicos. 

  

CONCLUSÕES 

 

Como vimos, o conceito e prática da cidadania se transformam de acordo com momento 

histórico e regionalidade. Da mesma forma a compreensão de ‘meios digitais’ enfrenta diversos 

desafios, sobretudo pela acelerada velocidade de transformação e aprimoramento tecnológico. 

Observamos cotidianamente fenômenos que envolvem a prática e o discurso sobre cidadania em meio 

digital. No exterior e no Brasil, agentes de diferentes setores e posicionamento político-ideológico 

utilizam-se de plataformas online para se articular, divulgar pautas e agendas, difundir discursos e 

convocar adeptos/simpatizantes à posicionar-se e participar ações sobre temas políticos e sociais. Em 

constante e progressivo processo de amadurecimento, as estratégias comunicativas tornam-se cada 

vez mais complexas e elaboradas. Debates como os iniciados por Benjamin (1936) e Lévy (2011), 

sobre os impactos da mecanização, reprodutibilidade e virtualização de espaços, objetos, vivências e 

relações sociais estão longe de ser esgotados. Mas um ponto em comum já está solidificado, o fato de 

que tanto as transformações técnicas como processos de virtualização impactam diferentes instâncias 

e setores sociais.  

Talvez os meios digitais se aproximem, ainda, da noção de campo desenvolvida por Bourdieu 

(2004), ao comporta-se como uma ‘sociedade’ particular, cujo capital, linguagem, costumes e 

tradições específicas criam regras e lógicas de interação próprias. O que reforçaria a necessidade de 

se pensar uma cidadania que é própria dos meios digitais. Entretanto, devemos lembrar que, mesmo 

na noção de Bourdiau, os campos não só interagem entre si, mas influenciam um sobre o outro e são 

constituídos de interlocuções, e não exclusivamente por particularidades. E que, pensas uma 
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cidadania contextualizada, não significa desvincular-se dos processos históricos, ou corremos o risco 

de aderir a correntes de transitividade ingênuas, como indicado por freire.  

Estudos como o “manifesto por uma cidadania digital”  e “o critério DAIA” e são primeiras 

iniciativas que despontam, convidam e contrubuem para a exploração do tema. Mas, pode-se dizer 

que ainda de uma forma embrionária. Se o primeiro, ao limitar seu recorte os meios digitais; ignora 

processos históricos de transformação e estruturais para a prática da cidadania e não questiona os 

cenários de desigualdade e privação de direitos e recursos que assola parcelas significativas da 

população, correndo o risco de corroborar com noções excludentes de cidadania. A elaboração de 

recursos avaliativos distanciada da materialidade do objeto, tampouco poder atingir o entendimento 

sobre mudanças técnicas e contextuais.  

Dessa forma entendemos que perspectivas totalizantes da prática e conceito de cidadania em 

meio digital, talvez, ainda sejam precipitadas. Estudos como o realizado por Braga e Tuzzo 

demonstram que problemas profundos e estruturais - de ordem histórica e cultural - repercutem e 

estendem-se sobre os meios digitais. Por isso, encerramos este artigo chamando, mais uma vez, a 

atenção para a necessidade de investimentos na formação de um pensamento crítico que questione, 

historicize, contextualize e brusque entender nosso lugar no mundo mediante cada avanço em sua 

complexidade, em detrimento aos processos de transição ingênua e ao sectarismo.  
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DESDOBRAMENTOS TEÓRICOS SOBRE COMUNICAÇÃO, CONSUMO E AFETO NA 

TERCEIRA IDADE 1 

 

Carlos Henrique Martins2 

Simone Antoniaci Tuzzo3 

 

RESUMO 

O presente trabalho é um estudo exploratório de abordagem qualitativa que busca olhar 

criticamente para as reflexões teóricas sobre temas e estudos que apresentem imbricações entre a 

comunicação, consumo e idosos, buscando uma inicial, mas concisa e sistêmica percepção da 

condição dos idosos sob a ótica das estatísticas atuais e suas respectivas influências no processo de 

comunicação midiatiza para este público. Ao caminhar por este processo de estudo, o tema “afetos” 

surge como força motriz para nortear recortes e olhares mais específicos. Metodologicamente, a 

leitura dos ancoramentos teóricos e demais dados bibliográficos deste trabalho é feita a partir da 

Análise Crítica do Discurso, ancorada nos estudos metodológicos de Norman Fairclough. As notas 

conclusivas deste trabalho projetam as pessoas idosas como público altamente carentes de novas 

representações e práticas de consumo. As transformações cognitivas deste público ressignificam a 

necessidade de discursos afetivos e, mesmo que timidamente apresentados neste trabalho, indicam 

novos olhares de pesquisa.  

 

Palavras-chaves: comunicação; idoso; consumo; sentido. 

 

INTRODUÇÃO: UM CONVITE À COMPLEXIDADE  

 

 

O habitual cenário de estudos acadêmicos que não se findam, mas que sim permitem insights 

e novas reflexões, se repte neste trabalho em uma dupla visão: a deste artigo ser ponte para novos 

estudos e ser, simultaneamente, a continuidade de estudos que já existem. Aqui, ciente da 

impossibilidade de se esgotar um tema, se materializa apenas uma tentativa de unir informações que 

possam corroborar para futuros estudos dentro do campo da comunicação e de outras áreas. Neste 

contexto, surgem também as análises e a coleta de dados qualitativos e quantitativos, oriundos de 
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grandes instituições com amplos poderes de aplicação e extensão amostral, para que a corrente de 

pensamento não se feche somente sob a ótica de autores, mas também construa um cenário que 

posicione o idoso dentro de uma perspectiva socioeconômica atual. Este esforço é uma oportunidade 

de enxergar, como citado, uma situação cotidiana e real que subsidie novas pesquisas que somem 

com os apanhados e complexos pensamentos teóricos, a partir de portais como Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), e o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC). Assim, longe de apenas 

lê-las à sua forma ou a partir do que já se faz óbvio, existe uma busca de pensar esses dados abertos 

em suas formas mais complexas, considerando sua construção e então, com a mesclagem de 

diferentes informações, a possibilidade de construir conclusões iniciais que sejam transversalizadas 

por múltiplos fatores sociais e econômicos. 

A partir deste trecho inicial supracitado, soma-se ainda as perspectivas de narrar informações 

voltadas para a “comunicação, afetos, velhice e o próprio consumo”. Temas teoricamente complexos, 

respectivamente passíveis de inúmeros estudos. A obviedade de que estes temas não se findam neste 

trabalho não os descredenciam de uma leitura que os una e os entrelace. Não é a proposta dessa 

pesquisa resumir ou ainda fugir da própria complexidade que ressignifica o mundo contemporâneo, 

mas sim ler, mesmo que de forma inicial, intersecções que afetam o público de idosos dentro de uma 

ótica subsidiada e subordinada, primordialmente, pela comunicação.  

 

[...] a complexidade é um tecido (complexus: o que é tecido junto) de constituintes 

heterogêneas inseparavelmente associadas: ela coloca o paradoxo do uno e do múltiplo. Num 

segundo momento, a complexidade é efetivamente o tecido de acontecimentos, ações, 

interações, retroações, determinações, acasos, que constituem nosso mundo fenomênico 

(MORIN, 2005, p. 13).  

 

Sob a ótica desta complexidade e interdisciplinaridade, e como uma âncora que coloca este 

projeto e seus pensamentos dentro do campo da comunicação, Jordão (2018, p.133), ao discutir sobre 

consumo conspícuo, pontua que “Talvez o problema seja queremos enquadrar o consumo, como se 

ele todo coubesse em uma gaveta”. A autora continua, 

 

Obviamente diferentes disciplinas olharão de onde estão, com os pressupostos que lhes são 

específicos. Mas nós, da Comunicação, que já temos a interdisciplinaridade “na veia”, 

podemos contribuir para esta tão rica discussão, inclusive pelo consumo midiático, 

especialmente por sermos nós quem muitas vezes somamos sentidos aos produtos (e o 

consumidor pode adicionar outros, claro). 
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Desta forma, uma pergunta que norteia este trabalho é “Como imbricam os temas afeto, 

velhice e consumo a partir da ótica da comunicação?”. Justificar e esclarecer o presente projeto e a 

proposta de responder a pergunta acima é de suma importância para amparar as ideias aqui discutidas. 

Inicialmente, este estudo é também fruto de um olhar para também perceber a atual situação do idoso 

dentro do território brasileiro. Essa necessidade está intrinsicamente ligada ao processo e aos hábitos 

de consumo, que, por sua vez, são constituídos de forma cultural - uma constituição intermediada a 

partir dos processos midiáticos, processos estes também responsáveis pela construção das 

representações (percepção do outro) de estruturas, grupos, relações de poder e etc. Para corroborar 

com a justificativa de se estudar o idoso, Jordão (2018, p. 134) apresenta que “[...] o consumo faz 

parte de nossas vidas, desde o primeiro instante. [...]”. E, não somente deste o primeiro instante, é 

preciso também pensar como este consumo se perpetua nos últimos instantes, nos últimos anos das 

vidas dos indivíduos. As pesquisas apresentadas neste trabalho também são relevantes para o olhar 

da autora que apresenta o consumo como um processo multifacetado, “[...] e que vai depender de 

vários contextos, como a condição financeira, o capital cultural, a própria característica do produto, 

as relações e a trajetória social do consumidor” (JORDÃO, 2018, p.134) 

Dentro de todo este cenário, mais do que iniciar um trabalho com apanhados teóricos e uma 

demarcação inicial já postulada, busca-se também criar um cenário que possa evidenciar quais os 

melhores e mais carentes caminhos de pesquisa. Neste sentindo, o trabalho A mídia e a construção 

de uma nova representação social do idoso, dos pesquisadores Simone Antoniaci Tuzzo e 

Claudomilson Fernandes Braga (2017), da Universidade Federal de Goiás, é um dos estudos que 

sedimenta e motiva essa presente pesquisa. Os pensamentos oriundos do livro As estratégias 

sensíveis: afeto, mídia e política, de Muniz Sodré, corrobora com este projeto. A leitura mais clara 

das Teorias da Comunicação é amparada nos escritos cunhados por Ana Carolina Rocha Pessôa 

Temer. Diversos outros autores também alimentam este trabalho, corroborando ou não com os pontos 

de vistas apresentados, sempre numa busca por diferentes olhares.  

 

CULTURA E SENTIDOS A PARTIR DA COMUNICAÇÃO: ANCORAGENS TEÓRICAS 

 

A leitura sobre a perspectiva da comunicação deste trabalho é um processo que se ancora em 

estudos que buscam a empiricidade das relações sociais e as constituições das representações que se 
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fazem presentes e mutáveis diariamente dentro do processo de construção e reconstrução do mundo. 

Dentro deste contexto, a palavra cultura se materializa para evidenciar a comunicação enquanto 

resultado, lida e interpretada a partir das próprias ações dos indivíduos e suas formas de 

aprendizagem. Neste sentido, desassocia-se (a comunicação) de uma exclusividade de existência 

apenas no campo das ideias. 

Os estudos culturais olhados a partir da Escola Britânica, ponto de grande valia e acesso ao 

estudar as Teorias da Comunicação, apresentam que “Cultura não é a prática, nem simplesmente a 

descrição da soma dos hábitos de uma sociedade. Passa por todas as práticas sociais e suas inter-

relações” (HALL, 2000, p. 60). Temer e Nery (2009, p. 108) corroboram com estes estudos e 

apresentam que a “cultura é um espaço de luta pela hegemonia e a luta política nada mais é do que a 

luta por uma nova cultura”. Essas considerações são importantes ao narrar sobre comunicação, pois 

a partir desta perspectiva, dar-se-á a possibilidade de uma leitura que apresente o público deste 

trabalho, os idosos, dentro de um processo hegemônico e ressignificado também pela própria 

construção cultural, que poderia ter colocado-os à margem de um centro que reúne outros grupos 

como importantes.  

 

Da perspectiva antropológica, e também da perspectiva histórica, trata-se de ressaltar, em 

primeiro lugar, que as representações sobre a velhice, a posição social dos velhos e o 

tratamento que lhes é dado pelos mais jovens ganham significados particulares em contextos 

históricos, sociais e culturais distintos. A mesma perspectiva orienta a análise das outras 

etapas da vida: como a infância, adolescência e juventude. (DEBERT, 2013, p.50) 

 

Aqui Temer e Nery (2009), ao pontuarem sobre os estudos culturais, os meios de comunicação se 

tornam processos ativos e vistos como elementos participantes da estrutura social. 

 

[...] Os estudos culturais desenvolvem principalmente trabalhos sobre a produção dos meios 

de comunicação dentro de um sistema complexo de práticas dominantes, para a elaboração 

da cultura e da imagem da realidade social, e estudos sobre o consumo da comunicação de 

massa como espaço de negociação, como práticas diferenciadas. (TEMER e NERY, 2009, p. 

108) 

 

O que fica posto a partir da citação supracitada é a construção, por intermédio dos meios de 

comunicação, de uma realidade social e da própria cultura. É sob este prisma que o presente trabalho 

também se sustenta ao olhar para o processo de intersecção dos temas consumo, velhice e afeto para 

compreender como estes assuntos estão ligados e inter-relacionados dentro da comunicação. Esse fato 

não se daria se não fosse a partir da própria construção crítica do processo cultural e suas 
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diferenciações (gênero, raça, etnia, sexualidade), legitimado na sociedade atual, como apresenta os 

Estudos Culturais.  

Edgar Morin, por sua vez, ao anteceder os Estudos Culturais, inaugurando o Paradigma 

Culturológico, já estudava dentro da Escola Francesa a concepção de que “[..] a cultura produzida 

pela mídia é uma nova forma de cultura [...]” (TEMER e NERY, 2009, p.100). A mesma autora 

corrobora:  

No domínio da comunicação, Edgar Morin é o primeiro a refletir sobre a mídia e os valores 

que ela traz e as suas relações com as “estruturas”. Para ele, a cultura de massa encontra o 

seu terreno ideal onde o desenvolvimento industrial e técnico cria novas condições de vida, 

que desagregam as culturas anteriores e fazem emergir novas necessidades individuais[...]. 

A cultura de massa é vista como a cultura resultante ou a acultura possível de um mundo 

industrializado e marcado pelo capital e pela produção industrial, que transforma cultura em 

mercadoria. Na sociedade industrializada, o trabalho é esvaziado do prazer, e à medida que 

as massas urbanas passam a ter acesso ao lazer, e à medida que as massas urbanas passam a 

ter acesso ao lazer, bem-estar social e ao consumo, a cultura de massa passa a ser transmissora 

dos valores vinculados a esse consumo e a uma “ideologia de felicidade”, que alardeia os 

prazeres imediatos, os amores românticos com o “final feliz”, ao bem-estar imediato. 

(TEMER & NERY, 2009, p.101) 

 

Morin inicia neste trabalho alguns caminhos para entender a perspectiva da comunicação a 

partir da comunicação de massa e seus imbricamentos com o termo consumo e com o próprio bem-

estar social. O que fica perceptível é um processo de um olhar sistêmico para os fenômenos sociais e 

para a construção de sentidos por meio da técnica de uma sociedade industrializada, percebida 

também por nós nos dias atuais. 

Ao citar técnica, e para um último caminho ao versar sobre as Teorias da Comunicação, 

considera-se também a importância de um breve olhar sobre o Paradigma Midiológico Tecnológico, 

com destaque para Marshall McLuhan, dentro da Escola Canadense. Suas contribuições teóricas e 

analíticas sobre comunicação, indubitavelmente, dialogarão com este trabalho nas tranças narrativas 

que se darão a seguir. A leitura deste pensador se dá, inicialmente, porque não há tantas possibilidades 

de desassociar os escritos sobre os meios midiáticos e as suas intrínsecas características às novas 

tecnologias no processo de construção da sociedade e do próprio indivíduo.  

 

Para McLuhan, a informação técnica é informação nova, inquietante, perturbadora. O 

impacto físico e social das novas tecnologias da comunicação – ou novos meios – estrutura 

a relação espaço / tempo, o que acaba por estruturar também a maneira como o homem 

organiza o seu raciocínio e sua vida. Dessa forma, as transformações tecnológicas passam a 

ser geradoras de implicações políticas e ideológicas. (TEMER & NERY, 2009, p. 114) 
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Se as novas formas de interação com o meio estão intrinsicamente ligadas ao processo 

tecnológico – e midiático -, não há como criar linhas que não tragam à tona estes olhares. Isso se dá 

porque parte da representação constituída sobre o idoso está no próprio processo midiático, 

materializado em jornais, propagandas, e em diversos outros discursos sociais. O que começa a 

aparecer neste momento é um processo que vai de encontro sobre o que falam estes veículos quando 

falam sobre/para o idoso (e se falam). De toda forma, a não resposta também é uma resposta, mas 

deve ser lida criticamente pois, não falar sobre algo, sob o olhar da comunicação, é também construir 

um processo de exclusão daquilo que deva ou não ser pensado sobre – um pensamento extraído a 

partir de linhas gerais sobre a agenda setting.  

Ao apoiar-se nos pressupostos de McLuhan (1977), surge ainda uma linha que corrobora com 

os respectivos pensamentos do autor, criado pelo perpetuador de seus trabalhos Derrick de Kerckhove 

(2009), em A Pele da Cultura. Os trabalhos aqui apresentados superam os processos mecanicistas de 

análises da comunicação e apresentam conteúdos que credibilizam a existência de processos 

sensoriais, de sentidos. Kerckhove (2009, p. 61), narra que a “Integração é tato”. O mesmo autor, ao 

explicar a origem da palavra integrar, traz um importante significado, “[...] o sentido mais antigo da 

palavra está ligado à expressão latina tangere, que quer dizer “tocar”. Mas, quer dizer, 

especificamente, “tocar a partir de dentro” – seu significado mais interessante e relevante”. Parece, a 

partir de uma primeira inferência deste artigo, que fazer o idoso se sentir integralizado ao processo 

social, muitas vezes excludente sob a categorização da idade dos indivíduos, é tocá-los a partir de 

dentro: suas emoções e lembranças. Mais à frente este contexto ficará mais passível de compreensão. 

Em um reforço quanto ao olhar da comunicação, Tuzzo e Braga (2017, p. 4) cunham que “[...] 

o sentido e o significado de tudo que existe no mundo são muito mais uma questão de aprendizado, 

de experiências, de vivência e de comunicação, pois é na comunicação que as novas referências 

sociais se revelam para a coletividade.” Construindo uma ponte para o consumo, Castro (2014, p. 60-

61) afirma que “a rigor cada ato de consumo é também simultaneamente um ato de comunicação”. 

Essa linha de pensamento é também chancelada pelo próprio Kerckhove, quando Tuzzo 

(2016) desenvolve a Teoria do Impacto Físico-Sensorial, que 

 

[...] trata-se de um comportamento social cada dia mais estimulado e utilizado pelas 

organizações que descobrem que quanto mais sentidos foram estimulados em uma ação, 

maior será o incentivo à compra, fidelização e retenção de consumidores, ou seja, os limites 

da influência ao consumo de produtos e serviços tem avançado no sentido de construir 
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desejos baseados nas sensações físico-sensoriais. Assim, o impacto físicosensorial (Tuzzo, 

2016) é a nova forma de estímulo ao consumo de bens, produtos, serviços, conceitos, lugares, 

marcas etc. (TUZZO E BRAGA, 2017, p. 4). 

 

Ao retomar McLuhan (1988), a afirmação “os meios são extensão do homem” é emblemática. 

Tuzzo (2016, p.102) reforça esta mesma ideia ao escrever que “A mídia é a extensão de um sentido 

humano e os meios eletrônicos do sistema nervoso”. A indagação que se faz é a tentativa de 

materializar este meio. Parece existir a possibilidade de significá-lo como o processo de conteúdo que 

existe entre e, simultaneamente, envolvendo o próprio emissor e o receptor, mas que está para além 

do próprio meio. “O meio seria veículo de um conteúdo externo a ele, de onde proviria o sentido” 

(SODRÉ, 2006, p. 19) 

 Sodré, ainda sobre McLuhan, complementa que 

 

[...] quando se admite que “o meio é a mensagem”, está-se dizendo que há sentido no próprio 

meio, logo, que a forma tecnológica equivale ao conteúdo e, portanto, não mais veicula ou 

transporta conteúdos-mensagens de uma matriz de significações (uma “ideologia”) externa 

ao sistema, já que a própria forma é essa matriz. [...] a cultura passa a definir-se mais por 

signos de envolvimento sensorial do que pelo apelo ao racionalismo da representação 

tradicional, que privilegia a linearidade da escrita. (SODRÉ, 2006, p. 19) 

 

A palavra cultura reaparece neste trabalho não ao nível de significá-la, mas sim de 

apresentar, por meio das linhas já descritas anteriormente, que a comunicação e todo o processo 

midiático é estruturalmente essencial para a existência da própria sociedade, suas representações e 

atos constitutivos. O que surge neste meado de complexas informações é a possibilidade de 

sensibilizar os processos comunicativos, dar sentido, afeto. “O que se tem chamado de “indústria 

cultural” ou “cultura de massa” é de fato um espaço, de natureza estética e moral, destinado a sustentar 

uma “forma de vida”, com suas organizações e suas práticas, necessária à circulação dos afetos 

requerida pelo capitalismo de consumo [...].” (SODRÉ, 2006, p. 56) 

Há ainda outro olhar ao considerar o público idoso, pensando também nas correlações que 

mostram qual as possibilidades este público tem à informatização e acesso às tecnologias nos últimos 

anos. Este tópico não foge ao que já foi estruturado anteriormente, pois busca correlacionar um 

processo midiatizado, intrínseco aos novos hábitos e processos de consumo dentro de uma cultura, 

ou da ressignificação dela (da cultura). Se existe um caminho de pensamento de que o meio 

transforma e possibilita a própria existência do indivíduo enquanto um ser capaz de se projetar 

socialmente a partir das mídias, em qual parâmetro está a globalização que carrega uma capacidade 
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de inclusão e exclusão do próprio idoso a este processo? Se, para a comunicação, o processo de 

criação de conteúdo pode ver a formação de mensagens também dentro do nível sensorial, 

provocativo às emoções de cada indivíduo, qual o conteúdo seria de valia para despertar o interesse 

do público idoso ao tentar inseri-lo dentro de uma nova realidade e discursos sociais? É pertinente 

pensar na comunicação social e seus profissionais, com ênfase para os mercadológicos, quanto a 

própria produção de peças que estimulem o consumo e, simultaneamente, o modelo de pensamento 

do indivíduo? 

Para estas últimas perguntas, duas citações nos ajudam a pensar: 

 

Modos de ser, estilos de vida, valores e discursos são socialmente aprendidos, bem como 

gostos e hábitos que perfazem as rotinas diárias. A onipresença dos meios de comunicação é 

uma realidade. Nesse contexto, as representações midiáticas se hibridizam com as linguagens 

do consumo, constituindo e expressando nosso imaginário social (MINÉ, 2016, p.38 apud 

ROCHA; CASTRO, 2012, p. 269-270). 

 

Um outro olhar:  

“O consumo dos anúncios é infinitamente superior ao consumo dos produtos anunciados”. 

Em certo sentido, o que menos se consome nos anúncios é o próprio produto. De fato, cada 

anúncio vende estilos de vida, sentimentos, visões de mundo, em porções generosamente 

maiores que carros, roupas, brinquedos. (MINÉ, 2016, p.38 apud ROCHA; CASTRO, 2012, 

p. 50) 

 

Ler a realidade social do idoso, como virá a seguir, nos ajuda a compreender melhor qual o 

papel da comunicação ao anunciar um produto. Ao caminhar para as próximas análises, este contexto, 

mesmo que teórico, precisa estar materializado nas próprias práticas mercadológicas e nos discursos 

sociais.  

 

CONSUMO E IDOSOS: CONSUMO PELOS MAIS VELHOS OU VELHOS PARA 

CONSUMIR? 

 

A representatividade quantitativa dos estudos acadêmicos dentro das ciências sociais sempre 

esteve relacionada aos processos hegemônicos, grupos, minorias e relações de poder existentes na 

estrutura social e nos respectivos discursos sociais. Minoria, nesta percepção inicial, não está ligada 

ao que seria quantitativo, mas sim ao complexo sistema de representatividade de alguns públicos em 

relação a outros. O público idoso, dentro desta ótica, surge devido a sua grande proporção 
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representativa e numérica. Mas mais do que isto, apresenta-se também sob a ótica de um crescimento 

acelerado de acordo com as estatísticas apresentadas a partir de órgãos e instituições de pesquisas 

brasileiras. 

Inicialmente, é importante destacar que a população idosa brasileira é caracterizada pelo 

Estatuto do Idoso como aquela que tem acima de 60 anos de idade. De acordo com a Agência IBGE 

Notícias, as últimas pesquisas (2017) deste mesmo instituto revelaram que a população brasileira 

manteve uma tendência já esperada de envelhecimento e ganhou 4,8 milhões de idosos desde 2012, 

superando a marca dos 30,2 milhões em 2017, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios Contínua – Características dos Moradores e Domicílios. 

Tuzzo e Braga (2017, p.15-16), ao também lerem  as estimativas do IBGE, reiteram que, com 

base nos dados de 2016, “maior impacto do número de idosos no Brasil acontecerá em 2030, quando 

o número absoluto e o porcentual de brasileiros com 60 anos ou mais de idade ultrapassarão o de 

crianças de até 14 anos. Ou seja, daqui a 13 anos, os idosos chegarão a 41,5 milhões (18% da 

população) e as crianças serão 39,2 milhões, ou 17,6%”. 

A nível mundial, estima-se que a população de pessoas acima de 60 anos irá mais do que 

dobrar, chegando a 2 bilhões de idosos até 2050, de acordo com o estudo das Organização das Nações 

Unidas, o World Population Ageing. A edição de 2017 deste mesmo estudo apresenta o gráfico 

abaixo, com o título “As populações da Ásia e da América Latina e do Caribe estão envelhecendo 

rapidamente e o ritmo do envelhecimento está se acelerando em ambas as regiões” (tradução do 

autor). 

Sob a ótica do consumo, uma perspectiva inicial importante é que  

 

Na ciência econômica, a teoria do ciclo de vida, de Modigliani, ao pressupor  que a renda do 

trabalho cai nas idades mais avançadas, considera que o comportamento de poupar para a 

aposentadoria advém do desejo individual de manter um padrão estável de consumo ao longo 

do ciclo da vida. (MODIGLIANI, 2007, p.3).  

 

Limeira (2016) complementa essa visão ao dizer que nos dias atuais os idosos possuem rendas 

maiores quando comparado às gerações anteriores. Esse cenário situa e condiciona que o público da 

terceira idade possui um maior poder de compra, o que, sob o prisma do próprio consumo e das 

práticas que o estimulam, deveria existir uma hierarquização que colocasse este público no sistema 

de atenção das organizações e empresas.  No entanto, as empresas estão se preocupando pouco com 
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esse público, não atentando para o fato de que este é um grupo que está em crescimento na população, 

que possui poder aquisitivo e disponibilidade de tempo, como afirma Melo (2014). 

A autora MINÉ (2016), ao também pesquisar sobre este assunto, lembra de um vídeo4 que 

AcNielsen divulgou sobre tendências de consumo, com dados do ano de 2013. No vídeo é possível 

observar que menos de 5% da publicidade é voltada para o público de 50 anos ou mais, em um contra 

ponto que apresenta que o poder de compra deste público para produtos embalados chega a 50% do 

total no mundo. 

Ainda sobre o consumo e o público idoso, é importante apresentar uma pesquisa realizada 

em 2014 pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil). Nesta, foram entrevistadas 632 pessoas 

residentes em 27 capitais brasileiras, com idade igual ou superior a 60 anos, de ambos os sexos e de 

todas as classes sociais. Nesta pesquisa, estabeleceu-se uma margem de erro de 3,9 p.p para um 

intervalo de confiança a 95%. 

Uma primeira constatação deste estudo é uma autoafirmação por parte deste público, onde 

83% dos entrevistados acreditam pertencer ao grupo, apesar desse percentual diminuir entre as 

pessoas com até 65 anos (71%) e aquelas com formação superior (79%). A maioria das pessoas 

ouvidas (57%) considera que o intervalo para estar na terceira idade é entre 50 e 60 anos. A pesquisa 

também mostra que o dinheiro da terceira idade é fundamental para o sustento de suas famílias: 54% 

dos entrevistados afirmam ser os principais responsáveis pelo sustento da casa (69% entre os 

homens). 

Abrindo uma lacuna neste momento para considerações teóricas, é interessante ler 

brevemente sobre a teoria proposta por Smith e Moschis (1985).  

 

Eles propuseram que “a idade psicológica (idade autorpercebida) de uma pessoa tem maior 

probabilidade de prever seu comportamento do que a idade cronológica (idade real da 

pessoa). Essa teoria afirma que, em geral, o idosos se sente psicologicamente mais jovem do 

que é cronologicamente. Consequentemente, a idade cronológica não é um indicador 

satisfatório para o envelhecimento, visto que as limitações da velhice variam de acordo com 

fatores fisiológicos, psicológicos e sociais. (LIMEIRA, 2016, p. 393) 

 

Há também, a partir dos estudos desta mesma pesquisa disponibilizada pelo SPC, uma 

constatação de que os idosos têm mudado suas prioridades de consumo com o passar do tempo, e 

                                                           
4Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=60MJucWoWTs>. Acesso em: 6 de julho de 2018 
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hoje, 41% deles afirmam gastar mais com produtos que desejam do que com itens relacionados às 

necessidades básicas. Apesar desta afirmação, e corroborando com o que já foi citado nesta etapa do 

trabalho, as empresas não estão destinando uma devida atenção ao público com mais de 60 anos. O 

levantamento mostrou que pelo menos 45% dos idosos entrevistados tiveram dificuldades para 

encontrar produtos destinados ao público de sua idade. Essa impressão é ainda mais latente entre 

mulheres (47%) e pelas pessoas entre 70 e 75 anos (51%). Neste contexto, Limeira (2016) compila 

informações deste mesmo levantamento mostrando que os produtos que os consumidores idosos 

sentem mais falta são roupas (20%), celulares com letras e teclados maiores (12%), locais que sejam 

frequentados por pessoas da mesma idade (9%), turismo exclusivo (7%) e produtos de beleza (3%). 

Também sobre a pesquisa desenvolvida pelo SPC,  

 

 
Segundo a pesquisa, aproveitar a vida é considerado por 6 em cada 10 idosos entrevistados 

(66%) como a grande prioridade de suas vidas no atual momento. Para quase metade (49%) 

dos idosos, aproveitar os momentos consumindo é mais importante do que poupar. Um terço 

(33%) dos idosos disseram comprar roupas para ficarem bonitos e manterem uma boa 

aparência – principalmente os idosos de classe C (37%) - ,e outros 26% afirmam gastar mais 

com tratamentos estéticos ou produtos de beleza para se sentirem mais jovens. (LIMEIRA, 

2016, p. 397) 

 

Corrobora o mesmo autor que,  

 
Quanto à ocupação do tempo livre, para 46% o lazer ficou mais frequente com a chegada da 

terceira idade, e 41% preferem sair a ficar na própria casa. Quase um quinto (18%) dos idosos 

afirmam gastar parte da renda com alguma atividade física e gastar mais dinheiro com 

viagens (20%). As ocasiões de socialização também aparecem em destaque, pois 1 em cada 

4 pessoas afirmam passar boa parte de seu tempo na companhia de amigos (31% entre os 

pertencentes à classe A/B). (LIMEIRA, 2016, P. 397) 

 

Um dos objetivos deste trabalho é também materializar, a partir de dados, qual a situação 

atual do idoso e sua postura frente ao consumo. Neste quesito, os dados supracitados tendem a instigar 

novos pensamentos críticos e novas formas de leitura de um processo amplo e complexo do grupo de 

pessoas com mais de 60 anos de idade. Assim, algumas pistas esclarecem novos hábitos e 

comportamentos que podem também ser discutidos a partir da ótica da comunicação, tal qual para 

um outro momento neste trabalho. 

Feitas algumas considerações mais pontuais sobre os idosos, uma nova abordagem é 

necessária para melhor dialogar com este trabalho. Esses novos olhares resgatam o que foi discutido 

enquanto a comunicação e os meios midiáticos como possíveis potencializadores de sentidos. As 
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linhas que também seguem a partir de agora buscam olhares mais psíquicos, ligados ao 

comportamento deste público estudado.  

Uma importante contribuição, tal qual 

Nas pesquisas de comportamento de consumo dos idosos, uma vertente de investigação dá 

foco às mudanças ocorridas em cognição, afeto e comportamento dos idosos, que possam 

interferir em suas decisões de consumo. Esses estudos apontam, principalmente, em três 

mudanças comportamentais atreladas à idade: alterações biológicas, psicológicas e sociais. 

(LIMEIRA, 2016, p. 393) 

 

 Essas três mudanças – biológicas, psicológicas e sociais – parecem ser, respectivamente, e ao 

olhar do senso comum deste pesquisador e também a partir de leituras: um de declínio da capacidade 

funcional do organismo; um processo de diminuição e perdas de processos psíquicos, como 

lembranças, diminuição da atividade motora; e, por último, uma questão de enquadramento e 

ressignificação enquanto indivíduo reclassificado socialmente. Este cenário é estudado pelas linhas 

que versam a partir da ciência classificada como gerontologia, uma palavra do grego geron, que 

significa “velho, velhice”, e estuda os fenômenos do envelhecimento. 

 Ao continuar a busca por informações sobre novas abordagens e transformações cognitivas 

do idoso, pesquisas mostram que o idoso tem fraca memória de curto prazo e melhor memória de 

longo prazo, o que reitera o comportamento emotivo deste público (Limeira, 2006). Um outro 

importante resultado também indica que os idosos sentem maior motivação para realizar atividades 

sociais e emocionalmente significativas do que aquelas relacionadas a aquisição de conhecimento. 

Portanto, os idosos são mais facilmente persuadidos por mensagens emocionais do que por 

mensagens racionais, afirma Cole (2008). 

 Amaro e Meira (2006) apresentam duas considerações que dialogam, simultaneamente, com 

as perspectivas do pertencimento do idoso em relação à sua idade, e também do papel da comunicação 

neste processo: 

 

A) Quanto mais idosa a pessoa, maior a diferença entre a idade cronológica e a psicológica, 

chegando a 15 anos na faixa etária acima de 70 anos. Portanto, nenhuma ação mercadológica- 

seja na comunicação, seja na definição dos atributos dos produtos ou serviços – deverá 

lembrar às pessoas a idade que têm. B) Quando se fala para o consumidor idoso, está se 

falando para um público feminino, seja porque são em maior quantidade, seja porque têm um 

comportamento de consumo bastante racional: buscam preço, não tem receio de fazer 

perguntas aos vendedores e frequentam shopping centers e outros tipos de varejo.  
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 As considerações aqui apresentadas começam a materializar e pensar o idoso dentro de seus 

trâmites, anseios, hábitos e costumes. Haverá sempre uma posição de relatividade e dependência entre 

diversos fatores sociais, mas também é possível trabalhar dentro de um consenso que norteie novas 

formas de pensamentos, representações e reflexões para novos olhares. Caminhemos, neste sentido, 

para as funções metodológicas e de análises deste trabalho.  

 

METODOLOGIA: UMA LUTA SOCIAL 

 

Metodologicamente, a Pesquisa Bibliográfica surge para ancorar teoricamente os 

pensamentos deste trabalho. “O seu objetivo (da pesquisa bibliográfica) é fazer com que o 

investigador conheça o material escrito sobre o assunto que pesquisa, sendo auxiliar na análise de 

suas pesquisas ou na manipulação de suas informações.” (TUZZO, 2016, p.140). 

Em um segundo momento, buscou-se um método que possibilitasse uma análise complexa, 

que entendesse a informação e o discurso como um processo muito maior do que ele mesmo. Neste 

sentido, apresenta-se a Análise Crítica do Discurso. Sua utilização é fruto de um pensamento que 

entende que a construção social da representação do idoso na atualidade é um caminho que foi 

influenciado e está sob uma construção social historicamente dominada por relações de poder e 

processos hegemônicos. Esse respectivo cenário é palpável ao olhar para a cultura, para as relações e 

para as próprias práticas discursivas. Desta forma, a partir da ADC, acredita-se nas possibilidades de 

enxergar os emaranhados e submersos fatores que posicionam a sociedade onde ela está.  

 

Apenas a investigação interdisciplinar poderá lograr que relações tão complexas pareçam 

mais transparentes. Em uma investigação desse tipo, a análise de discurso, e mais 

concretamente a Análise de Discurso Crítica (ADC), não é mais que um dentre os elementos 

de múltiplos enfoques de que necessitamos. Não apenas devemos concentrar-nos nas práticas 

discursivas, mas também devemos nos ocupar de uma ampla gama de práticas materiais e 

semióticas. Desse modo, a investigação em ADC deve ser multiteórica e multimetodológica, 

crítica e autocrítica (Wodak, 2003, p.103). 

 

Fairclough complementa dizendo que "Qualquer 'evento' discursivo (isto é, qualquer exemplo 

de discurso) é considerado como simultaneamente um texto, um exemplo de prática discursiva e um 

exemplo de prática social" (2008, p. 22). Essas três categorizações apresentadas por Fairclough 
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posicionam o seu trabalho como emblemático para a leitura crítica de discursos, pois perpassa os 

processos linguísticos, um modo de funcionamento e produção/criação de um discurso e, para muito 

maior que o próprio discurso, uma prática social, intrínseca, enraizada e repleta de linhas estratégicas 

a depender de cada cultura ou sociedade.  

 

A invisibilidade é alcançada quando as ideologias são trazidas para o discurso não como 

elementos explícitos do texto, mas, sim, como as pressuposições de pano de fundo que, por 

um lado levam o produtor de texto a ‘textualizar’ o mundo de maneira específica e, por outro 

lado, levam o receptor a interpretar o texto de uma maneira específica. Como regra geral os 

textos não exibem suas ideologias na superfície. Eles posicionam seu receptor por meio de 

pistas de uma maneira que ele traz ideologias para a interpretação dos textos - e as reproduz 

neste processo. (FAIRCLOUGH, 1989, p.85). 

 

Fairclough (1989) deixa a vista suas intenções de luta social ao escrever a Análise Crítica do 

Discurso. Também título desta etapa deste projeto, há ainda uma intenção de ler os processos que 

marginalizam, ou não, o idoso dentro da ótica do consumo e do próprio discurso midiático, que, assim 

como todo discurso, está envolto em um processo muito mais complexo, maior, histórico e 

“imperceptível” na sociedade.  

 

REFLEXÕES: CRÍTICA PARA UMA RESSIGNIFICAÇÃO 

 

Abrir este momento dentro deste trabalho é iniciar uma busca que consiga, mesmo que de 

forma inicial, compilar as informações apresentadas neste projeto e uni-las dentro de um discurso que 

seja passível e exequível de novos olhares, indagações e, principalmente, transformações de práticas 

e discursos sociais. 

Inicialmente, não há possibilidades de desconsiderar a importância que este público tem para 

a sociedade e para o próprio desenvolvimento do país. Se o consumo tem sua importância no 

desenvolvimento da nação, é preciso pensar quem são estes consumidores de um país que ficará velho 

antes de, talvez, perceber que são as pessoas com mais de 60 anos as responsáveis por mover uma 

gigantesca cadeia de bens e serviços. 

Segmentando e categorizando um pouco mais o olhar para esta pesquisa, é interessante, 

inicialmente, percebermos que, como citado já neste trabalho, parte do público idoso tende a aceitar 

sua idade, admitindo que ainda há uma vitalidade e uma possibilidade de vida “comum” mesmo após 
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os 60 anos. A dualidade de uma idade psicológica e uma idade cronológica parece ter ligação com os 

processos midiáticos, que enraízam e supervalorizam a juventude nos dias atuais. A beleza e a busca 

pelo rejuvenescimento, com foco principalmente para a classe C, onde 26% afirmam gastar mais com 

tratamentos estéticos ou produtos de beleza para se sentirem mais jovens, é algo também a se pensar 

como um processo de representação influenciada pela mídia. A classe C retoma algumas linhas 

populares e tradicionais para a comunicação social e os estudos de “massa” – receptores mais aptos 

e suscetíveis ao agendamento midiático.  

 

Para Gilleard e Higgs (2000), há uma supervalorização da juventude na sociedade. Vive-se, 

segundo Castro (2012), sob o imperativo da juventude, reafirmando o estilo de vida ativo e 

saudável. Os recursos do antienvelhecimento e a promessa de permanecer jovem por 

intermédio do consumo se consolidam como formas de resistência ao próprio 

envelhecimento. Rocha e Pereira (2014, p. 63) afirmam que a “juventude se tornou um objeto 

de desejo, um ‘projeto de vida’ para a sociedade de consumo, cujas representações sociais 

são constantemente reforçadas nas narrativas publicitárias.” Castro (2008) afirma que, na 

contemporaneidade a juventude se constitui como valor central na cultura de consumo, seu 

estilo de vida é fonte de inspiração para os outros grupos etários, as crianças, os adultos e os 

mais velhos. (MINÉ, 2016, p.31) 

 

O que parece existir é, se criada uma analogia com a própria cidadania, a criação de pré-

requisitos para que um idoso consiga se manter socialmente inserido. Uma velhice que vai contra a 

própria perda de funções biológicas, inerentes e normais durante o avançar da idade. O 

rejuvenescimento, por sua vez, seria como outro pré-requisito que faria com que as pessoas da terceira 

idade se mantivessem integralizadas. Como se houvesse uma pirâmide, o avanço da idade significa a 

própria perda de sentidos e hábitos, a perda de patamares, que começam a excluí-los de um mundo 

perfeito. Neste sentido, buscam no consumo a oportunidade de se reposicionarem socialmente, 

tentando resgatar não aquilo que querem ou que podem, mas talvez aquilo que foram induzidos a 

querer. 

Os estratos sociais também aparecem neste trabalho. Quanto ao que foi citado no último 

parágrafo, parece fazer mais sentido para públicos com um menor poder de compra e de acúmulo de 

capital, como apresenta a pesquisa do SPC5 citada neste projeto. As outras camadas, classe A/B, 

tendem a hábitos diferentes, como “aproveitar o final da vida” e também “gastar sem se preocupar 

com o amanhã”. Ao recortar o olhar sobre o consumo a partir da internet, de acordo com o SPC, 7% 

                                                           
5Para a pesquisa SPC – Classe A/B = Acima de 5 salários mínimos; Classe C = De 2 até 5 salários mínimos; Classe D/E 

= Até 2 salários mínimos. 
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apenas afirmaram fazer compras pela internet. Entre as entrevistadas da classe A/B, este número se 

estende para 27%, aumentando para 26% para os idosos com ensino superior. 

A dificuldade que os idosos demonstram em encontrar produtos para suas necessidades pode 

também ser lido como uma resistência das próprias organizações em entender que este público não 

tem que se adequar aos padrões da juventude viril para sanar seus desejos de bens e serviços. Deve-

se criar um movimento para este público específico, que os ressignifique como agentes ativos na 

sociedade, mas demandantes de especificidades mercadológicas. Este processo ajudará na mudança 

da própria representação do idoso dentro da sociedade. 

É interessante também observar que alguns movimentos parecem acontecer de forma 

compulsória, não oportunizando possibilidades, mas sim mostrando a única forma de acesso a 

algumas transformações do mercado. Certamente, o público jovem envelhecerá com uma maior 

acessibilidade e melhor desenvoltura frente aos meios digitais. No entanto, é perceptível, muitas 

vezes, um movimento que “obriga” pessoas mais velhas a se adaptarem ao uso de novas ferramentas 

digitais. Esse cenário pode ser descrito e observado, por exemplo, a partir da tentativa que os bancos 

começam a promover a partir de suas propagandas para incluir pessoas mais velhas dentro das 

funcionalidades bancárias que um aplicativo de smartphone poderia proporcionar. 

Tuzzo e Braga (2017) apresentam no artigo A mídia e a construção de uma nova 

representação social do idoso um exemplo de propaganda produzida pelo Banco Itaú, com interesses 

discursivos similares aos mencionados anteriormente. O que se acresce é que, para estas instituições, 

não há a possibilidade de negar, quantitativamente, a influência deste público para este modelo de 

negócio. A considerar ainda que os produtos oferecidos pelos bancos (empréstimos, créditos, 

financiamentos) também são formas de consumo.  

 

Em relação ao Banco Itáu há com muito mais precisão esta perspectiva mercadológica. Boa 

parte da população brasileira sobrevive em função da renda obtida pelos idosos, seja por meio 

de aposentadorias, seja por meio da renda obtida ao longo dos anos por este grupo social. O 

que significa que boa parte do dinheiro circulante no mercado e na rede bancária se origina 

dos mais velhos. Explicado está o interesse da instituição financeira neste grupo etário e na 

sua renda. (TUZZO E BRAGA, 2017, p. 12) 

 

Quanto ao tema afeto, carente de mais olhares e mais estudos, o que se coloca é a necessidade 

de abordagens não oportunistas, mas sim verdadeiras durante o processo de constituição do 



 

82 
 

mensagens midiáticas para o público idoso. Os processos discursivos que remontem aspectos 

emotivos são os de maior impacto para esse nicho. Um resgate por emoções, lembranças de longo 

prazo, e a oportunidade de, a partir destas ações, promover um cenário de integralização destes para 

um consumo consciente e personalizado. Tuzzo e Braga (2006, p.1) reiteram a partir de seus estudos 

que: “além de um novo significado atribuído ao público idoso, os sentidos impingidos nas campanhas 

também despertam emoções que reforçam a nova postura das organizações e das marcas diante de 

uma nova e definitiva realidade social.” 

De acordo com o Manual da Diversidade na Publicidade, criado pelo Departamento de 

Comunicação do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, algumas práticas podem ajudar as novas narrativas da comunicação ao se tratar dos idosos. 

No tópico “Como representar as pessoas idosas?”, temos: não trate o idoso como criança – este 

processo pode fazer com que o idoso se sinta sem autorizado e, simultaneamente, menosprezado. 

Esse tipo de tratamento, que muitas vezes vem com aparente doçura, na verdade é sentido pelos idosos 

como uma forma de mostrar superioridade e falta de respeito (DE SOUSA, 2014); não associe idade 

à decrepitude/cansaço/ fragilidade/doença; 

  

A publicidade ajudou, por muito tempo, a fortalecer uma imagem negativa em relação à 

velhice. O discurso comum, cristalizado nas percepções dos indivíduos, é o que vê o processo 

de envelhecimento como “uma época sombria, decrépita, repleta de temores da morte, de 

acometimento de doenças e que culmina com o isolamento do indivíduo dos processos de 

socialização” (UFRN, p.38) 

 

Não explore os estereótipos, inclusive de gênero!; Não associe determinado comportamento/modo 

de existir à idade - No caso delas (as idosas), é comum a comunicação de regras de vestimenta, por 

exemplo. Dizer que há roupas “apropriadas para a idade” dela é restringir seus gostos e delimitar de 

que forma ela se sente bem com seu corpo (UFRN); Não os coloque em situações de isolamento – 

“De acordo com Coimbra (2008), a redução dos contatos sociais é uma realidade enfrentada por 

muitas pessoas no processo de envelhecimento. Estas perdas podem levar a sentimentos de solidão e 

depressão, que acarretam no aumento, inclusive das tentativas de suicídio.”; Empregue uma pessoa 

idosa.6 

                                                           
6<Disponível em: https://indd.adobe.com/view/e0809f67-0c02-4370-8cd4-8257678d5144> Acesso em 7 de julho de 

2018 

https://indd.adobe.com/view/e0809f67-0c02-4370-8cd4-8257678d5144


 

83 
 

CONCLUSÃO 

 

As linhas finais deste trabalho apenas reiteram a importância de que se continue pesquisando 

sobre a temática que verse o comportamento do consumidor idoso brasileiro, a mídia e, para olhares 

ainda mais complexos, mas grandiosamente importantes, o afeto. Este último, por sua vez, é uma 

chamada para um caminho que se vê em diferentes ciências simultaneamente. No entanto, não é 

possível desconsiderar a partir de todas as relações vividas cotidianamente que as experiências se 

forjem nos processos emotivos que existem nas relações entre os indivíduos. Se para o público idoso 

é este caráter emotivo que permanece e que ainda faz sentido mesmo com o passar dos anos, há de se 

pensar que são esses acontecimentos e práticas, as responsáveis por construir e desenvolver o próprio 

indivíduo. 

Ao caminhar para uma leitura crítica dos dados apresentados, é interessante observar os 

estereótipos quebrados ao longo das pesquisas e das respostas que os próprios idosos fornecem. As 

óticas estereotipadas mudam de acordo com as próprias falas que são oriundas das realidades vividas 

por este público, colocando-os em seu lugar de fala e, a partir dos diálogos, materializando o que de 

fato vivem por meio das práticas sociais, dos hábitos de consumo, das condições mercadológicas, e, 

primordialmente, da necessidade de uma ressignificação do idoso.  

 

THEORETICAL DEVELOPMENTS ABOUT COMMUNICATION, CONSUMPTION 

AND AFFECTION IN THE THIRD AGE 

 

ABSTRACT 

 

 The present work is an exploratory study of a qualitative approach that seeks to look critically at the 

theoretical reflections on themes and studies that present imbrications between communication, 

consumption and the elderly, seeking an initial, but concise and systemic perception of the condition 

of the elderly under the optics of the current statistics and their respective influences on the 

communication process mediate for this public. As we walk through this process of study, the theme 

"affects" appears as the driving force to guide more specific cuts and looks. Methodologically, the 

reading of the theoretical anchorages and other bibliographic data of this work is made from the 

Critical Discourse Analysis, anchored in the methodological studies of Norman Fairclough. The 

concluding notes of this work project the elderly as a public highly lacking in new representations 

and consumption practices. The cognitive transformations of this public re-signify the need for 

affective discourses and, even though timidly presented in this work, indicate new research looks. 

 

Keywords: Communication; Elderly; Consumption; Sense. 
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A MÍDIA COMO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA NA SOCIEDADE 

CONTEMPORÂNEA 

 

Mariana Reis Mendes1 

Alexandre Ferreira da Costa2 

 

RESUMO  

Nos últimos anos, a segurança pública tornou-se uma pauta primordial no debate político, não 

apenas no cenário nacional como também internacional. A sensação de medo, o aumento da violência 

e a aparente impotência do Estado em resolver esses problemas, diariamente noticiados pela mídia, 

fazem com que a população busque alternativas para solucionar a situação. Partindo da perspectiva 

de que o discurso midiático corresponde a uma (das muitas possíveis) tradução da realidade, e que 

esse mesmo discurso pode trabalhar a favor da manutenção do status quo, o objetivo desta pesquisa 

é analisar, a partir da perspectiva genealógica foucaultiana, como o discurso midiático opera como 

dispositivo de segurança na sociedade contemporânea, atuando em conjunto com outros aspectos da 

realidade e moldando a própria realidade. Assim, para este trabalho, são adotados como perspectiva 

teórica os trabalhos de Michel Foucault (2008a, 2008b), quanto às noções de discurso, segurança e 

dispositivos de segurança. Também são abordadas especificidades do discurso midiático e sua relação 

com a realidade, através da perspectiva de Zipser (2002). Em seguida, são analisados enunciados 

produzidos pela mídia a respeito da intervenção federal no Rio de Janeiro, buscando verificar de que 

forma o discurso da mídia brasileira se relaciona com os demais aspectos da realidade, visto que esse 

discurso é aqui compreendido como um dispositivo de segurança. A análise permitiu comprovar que 

a mídia atua como dispositivo de segurança, seja justificando as ações do Estado - a intervenção 

federal, neste caso - ou questionando-as (como se pôde perceber quanto às matérias publicadas após 

o início da intervenção). 

 

Palavras-chave: Segurança. Violência. Mídia. Dispositivo. Intervenção. 
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 Nos últimos anos, a segurança pública tornou-se uma pauta primordial no debate político, 

não apenas no cenário nacional como também internacional. A sensação generalizada de medo, o 

aumento contínuo dos índices de criminalidade e violência e a aparente impotência do Estado em 

resolver esses problemas, diariamente noticiados pela mídia, fazem com que a população busque por 

alternativas definitivas para solucionar a situação. 

No entanto, partindo da perspectiva de que o discurso midiático corresponde a uma (das 

muitas possíveis) tradução da realidade, que é sempre bem mais complexa do que se aparenta, e que 

esse mesmo discurso pode trabalhar a favor da manutenção do status quo, o objetivo desta pesquisa 

é analisar, a partir da perspectiva genealógica foucaultiana, como o discurso midiático opera como 

dispositivo de segurança na sociedade contemporânea, atuando em conjunto com outros aspectos da 

realidade e moldando a própria realidade. 

Assim, são adotados como perspectiva teórica os trabalhos de Michel Foucault (2008a, 

2008b), no que diz respeito às noções de discurso, segurança e dispositivos de segurança. Também 

são abordadas especificidades do discurso midiático e sua relação com a realidade, através da 

perspectiva de Zipser (2002). Em seguida, são analisados enunciados produzidos pela mídia a respeito 

da intervenção federal no Rio de Janeiro, buscando, através das regularidades e dispersões desses 

enunciados, verificar de que forma o discurso da mídia brasileira se relaciona com os demais aspectos 

da realidade, visto que esse discurso é aqui compreendido como um dispositivo de segurança. 

 

2 DISCURSO E PODER 

 

Segundo Michel Foucault (2008a, p. 31), a análise do discurso deve se direcionar à 

compreensão do enunciado em sua singularidade. Trata-se de “[...] fixar seus limites da forma mais 

justa, de estabelecer suas correlações com outros enunciados a que pode estar ligado, de mostrar que 

outras formas de enunciação exclui”. Dessa forma, ao analisar uma formação discursiva, ou seja, os 

sistemas de dispersão e regularidades (Ibid., p. 43) entre enunciados, é necessário investigar não 

apenas o enunciado em si, mas, principalmente, entender “[...] como apareceu determinado 

enunciado, e não outro em seu lugar” (Ibid., p. 30). Esta abordagem arqueológica do enunciado e, 

consequentemente, do discurso, permite uma compreensão mais ampla da sociedade, tendo por base 

suas produções discursivas. 
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Isso ocorre porque as sociedades são, elas mesmas, frutos dos próprios discursos que 

produzem, ou, nas palavras de Veyne (2014, p. 45), “[...] ela é o que dela fazem a cada época todos 

os discursos e dispositivos de que ela é receptáculo”. Assim, os discursos elaborados e/ou 

reverberados por uma sociedade só o são porque há condições históricas que permitem que isso 

aconteça e que, em outra época, os tornariam inaceitáveis.  Assim como a sociedade, o indivíduo é, 

ele mesmo, constituído por diferentes discursos, o que corresponde, segundo Faraco (2009, p. 84), à 

constituição dialógica do sujeito, conforme a perspectiva bakhtiniana. Por esse ponto de vista, os 

indivíduos se formam a partir da assimilação dos discursos à sua volta (ou da recusa a esses discursos), 

a partir do posicionamento axiológico em relação a estes. Essa constituição dialógica (que se dá pela 

relação entre o discurso do outro e o meu discurso) faz com que “[...] algo em nós (o ‘discurso’ ou, 

segundo Wittgenstein, a linguagem) pens[e] mais em nosso lugar do que nós mesmos” (VEYNE, 

2014, p. 99). 

Para Foucault (1996, p. 10), através do discurso manifesta-se (ou oculta-se) o desejo e, ele 

próprio - o discurso - é também objeto de desejo, é o poder do qual se quer apropriar. Por isso, em 

nossa sociedade, extremamente marcada pela importância da informação e pela velocidade da 

comunicação, quem detém o discurso, detém o poder. Isso porque os discursos são “[...] 

representações de aspectos do mundo que podem contribuir para o estabelecimento, manutenção e 

mudança nas relações sociais de poder, dominação e exploração” (FAIRCLOUGH, 2003, p. 9, 

tradução nossa).  Desta forma, o discurso é um mecanismo de poder. 

Foucault (2008b, p. 4) considera que o poder pode ser definido como o “[...] conjunto de 

mecanismos e de procedimentos que têm como papel ou função e tema manter - mesmo que não o 

consigam - justamente o poder” ou, conforme as palavras do autor, a “política da verdade” (Ibid., p. 

5), pois, a partir dos discursos aceitáveis em determinada época e sociedade, que fazem parte dos 

mecanismos de poder, determina-se o que é verdade.  

 

2.1 Dispositivos e segurança 

Ao buscar compreender relações de poder em uma sociedade, tão importante quanto conhecer 

as formações discursivas é compreender os dispositivos que nela atuam. Segundo Agamben (2009, 

p. 29), dispositivo é a rede que se estabelece entre elementos linguísticos e não linguísticos, que tem 

uma função estratégica e está inserido em uma relação de poder, sendo, inclusive, resultante da 
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intersecção entre as relações de poder e saber. O autor explica que, nos dicionários franceses (língua 

materna de Foucault), há três acepções de dispositivo: a noção jurídica de dispositivo, que se refere à 

decisão de uma sentença; um sentido tecnológico, relacionado a uma máquina ou mecanismo; e um 

militar, que diz respeito aos meios para se atingir aos objetivos de um plano (Ibid., p. 34). No entanto, 

ainda segundo Agamben, na noção foucaultiana, dispositivo é  “[...] um conjunto de práticas e 

mecanismos (ao mesmo tempo linguísticos e não-linguísticos, jurídicos, técnicos e militares) que têm 

objetivo de fazer frente a uma urgência e de obter um efeito mais ou menos imediato” (Ibid., p. 34-

35). 

Sendo assim, compreende-se que, embora se relacione com o discurso e, principalmente, com 

o poder, o dispositivo engloba não apenas elementos linguísticos (como o enunciado), mas, além das 

relações discursivas, as relações que as mantém em funcionamento (ou as modifica), com vistas à 

obtenção de determinado objetivo. Esses objetivos, por sua vez, estão relacionados às relações de 

poder. Agamben (2009, p. 40), portanto, define como dispositivo (na perspectiva foucaultiana), algo 

que seja capaz de orientar, modelar e controlar as condutas dos indivíduos, bem como seus discursos. 

Desse modo, os dispositivos, ao conduzir os sujeitos, acabam por formá-los, definindo suas ações, 

sua relação com a realidade.  

Embora os dispositivos não se constituam apenas por elementos discursivos, estes são 

essenciais para sua existência, visto que “o próprio discurso é imanente ao dispositivo que se modela 

a partir dele [...] e que o encarna na sociedade” (VEYNE, 2014, p. 54). Conforme discutimos na seção 

anterior, a noção de verdade, do que é aceitável como verdadeiro é uma construção histórica e social 

e, por isso, fruto de relações de poder e saber e, portanto, resultado da ação de dispositivos em uma 

determinada sociedade. Assim, “entre os componentes de um dispositivo figura, portanto, a própria 

verdade” (Ibid., p. 56). 

Segundo Deleuze (2005, p. 83), Foucault determina quatro dimensões de um dispositivo, quais 

sejam: as curvas de visibilidade e de enunciação, as linhas de força e de subjetivação. As duas 

primeiras se referem ao que se permite (e, ao mesmo tempo, ao que não se permite) ver e/ou falar; já 

a terceira diz respeito às relações de tensão entre os pontos de um dispositivo (por exemplo, o governo 

e a sociedade). O quarto aspecto dos dispositivos trata das linhas de subjetivação. Conforme Agamben 

(2009 p. 46), um dispositivo não pode funcionar na forma de imposição, de ordem, mas no âmbito da 

liberdade. Ou seja, através de práticas e discursos, mostra-se aos indivíduos como estes devem ser, 

não na forma de violência, mas pela aceitação dessa identidade produzida através dos elementos 
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discursivos e não discursivos, que o autor chama de “criação de corpos dóceis”. Assim, ao interiorizar 

essas práticas e discursos que compõem o dispositivo, o indivíduo, não por força da violência, mas 

pela assimilação, se permite conduzir e governar, colaborando, em certa medida, para a manutenção 

das relações de poder. 

Embora, para Foucault, a noção de dispositivo possa ser estendida a diversas áreas (como a 

sexualidade, a legislação, etc.), neste trabalho, daremos especial atenção aos dispositivos de 

segurança. Mas, afinal, o que é segurança? Para o autor (FOUCAULT, 2008b, p. 14), a segurança é 

uma forma de fazer funcionar os mecanismos da própria segurança, bem como as estruturas legais e 

disciplinares. Segundo o filósofo, além das noções de lei, de proibição e das consequentes penalidades 

que recaem sobre o infrator, a segurança compreende também a vigilância e o controle, que 

possibilitam identificar um desvio dessas leis mesmo antes que aconteçam (Ibid., p. 7).  

Para o senso comum, a segurança é a sensação de não-violência, de tranquilidade, de que 

nenhum indivíduo transgressor da lei irá fazer mal a outro ou a seu patrimônio. De modo geral, nas 

cidades do Brasil e do mundo, as pessoas pedem pelo fim da violência, pela paz, pela segurança. No 

entanto, ao contrário de exterminar a violência e os casos de exceção à lei, a segurança trata de 

trabalhar a realidade, “[...] fazendo os elementos da realidade atuarem uns em relação aos outros, 

graças a e através de uma série de análises e disposições específicas” (Ibid., p. 62). Não se trata, 

portanto, de extinguir práticas “não seguras”, mas de utilizá-las para a manutenção de um nível 

aceitável, ou seja, de utilizar a própria realidade como dispositivo de segurança, evitando que tais 

situações excedam um determinado limite que permite que a sociedade funcione bem (Ibid., p. 8).  

 Segundo Foucault (2008b, p. 8), os dispositivos de segurança são complementares aos 

disciplinares. Um dispositivo disciplinar corresponde, primeiramente, a uma lei (proibição) e sua 

respectiva punição, aliada aos mecanismos de vigilância e controle. É ele que determina a existência 

da figura do “culpado”. O autor apresenta, no entanto, alguns aspectos em que disciplina e segurança 

são diferentes. Em primeiro lugar, a disciplina busca individualizar a multiplicidade, enquanto a 

segurança, tendo conhecimento da multiplicidade - da subjetividade - de cada indivíduo, atua sobre 

ela para atingir seus objetivos (Ibid., p. 16). Outra distinção é que, enquanto a disciplina lida com um 

universo artificial, no campo das possibilidades, a segurança lida com a realidade, com base em dados 

materiais para atuar na própria realidade (Ibid., p. 25). 
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Assim, segundo o autor (Ibid., p. 26), a segurança não visa atingir a perfeição, mas sim 

maximizar os pontos positivos e minimizar os riscos, tendo plena consciência de que tais mazelas 

sempre existirão e, principalmente, sabendo valer-se delas para manter determinada ordem social. Em 

outras palavras, a segurança deve “[...] apoiar-se na realidade desse fenômeno, não procurar impedi-

lo, mas ao contrário fazer funcionar em relação a ele outros elementos do real, de modo que o 

fenômeno de certo modo se anul[e]” (Ibid., p. 78). Dessa forma, ao invés de proibir determinado 

aspecto da realidade (como faz a disciplina), a segurança permite que determinada situação aconteça, 

conforme explica Foucault (Ibid., p. 59), deixando que algo se faça, para outra coisa não ocorra. Trata-

se, por exemplo, de permitir que determinada taxa de criminalidade exista, para manter os cidadãos 

vigilantes e até mesmo para que tenham um nível aceitável de medo, para que se sintam dependentes 

do Estado, que seria o responsável por controlar (pelo menos teoricamente) as situações excedentes 

à lei.  

No entanto, embora influa nas ações da população, os dispositivos não agem de forma 

autoritária, mas, utilizando-se da relação entre dados reais, aspectos discursivos, legais, etc., fazem 

com que os indivíduos ajam por si mesmos. Ou seja, não se trata de uma relação de obediência, mas 

de permitir, conforme explica Foucault (Ibid., p. 86), liberdade aos indivíduos, pois só através dessa 

condição um dispositivo de segurança é capaz de funcionar. Assim, os dispositivos de segurança, ao 

atuarem sobre elementos da realidade, provocam nos indivíduos sensações duais, como segurança e 

medo, por exemplo (ASSMANN; STASSUN, 2010, p. 85). 

 

2.2 A mídia como dispositivo de segurança 

Conforme discutimos nas seções anteriores, os discursos aceitos em determinada sociedade 

como verdadeiros variam conforme a época, ou seja, são historicamente construídos. Neste sentido, 

entende-se que a concepção de verdade é, também, discursiva e, por isso mesmo, histórica e, em certo 

ponto, subjetiva. Veyne (Ibid., p. 99) postula que “cada jogo de linguagem tem sua ‘verdade’”. O 

autor ressalta ainda o caráter inatingível da verdade, uma vez que, só se tem acesso ao discurso sobre 

a verdade, e não à verdade em si. Da mesma forma, os conceitos de violência e de segurança também 

são constituídos socialmente, uma vez que são as regras do convívio social (que são variáveis não 

apenas temporalmente, mas de acordo com a cultura de um povo) que a determinam (MIRANDA, 

2011, p. 4). 
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No que se refere à construção social da violência, a autora (Ibid., p. 5) explica que ela está 

relacionada ao processo civilizatório (ou à falta dele), no qual se entende que, através do controle, os 

indivíduos são socialmente “adestrados”, aprendendo a controlar seus instintos, o que torna que a 

convivência em sociedade possível. Além disso, Miranda (Ibid., p. 7) ressalta ainda que o processo 

da construção social da violência compreende a criação de uma classe perigosa, que faz com que a 

sociedade localize em determinada área geográfica ou atribua a uma certa camada da população as 

ações tidas como violentas, o que conduz a uma espécie de imunização de parte da sociedade, 

contrapondo com a estigmatização de outra. 

Se o que é violência, bem como a noção de verdade, são noções construídas socialmente, o 

mesmo ocorre com relação à notícia, que pode ser considerado uma construção social, uma 

representação da realidade moldada por determinações organizacionais, sociais e até subjetivas. 

Embora no senso comum se acredite que o relato jornalístico, por essência, seja a reprodução fiel da 

realidade, sabe-se que a fidelidade jornalística à realidade - a notícia como espelho do real - é algo 

inatingível. Em primeiro lugar porque a realidade, como um todo, é algo inatingível. Só se tem acesso 

a um aspecto da realidade e, desde a observação desse aspecto, influem variáveis subjetivas, 

institucionais, sociais, etc. A seleção do que será ou não noticiado já é, por si só, um recorte da 

realidade. Além disso, a forma como um fato será noticiado não será o mesmo em diferentes veículos 

de comunicação, elaborados por comunicadores distintos. Desta forma, ao invés de considerar o texto 

jornalístico (e não consideramos aqui, apenas o texto impresso ou online, mas qualquer relato falado 

ou escrito de caráter noticioso) como um retrato fiel da realidade, convém adotar a perspectiva 

defendida por Zipser (2002, p. 3) de que o jornalista recontextualiza o fato, mediante o gerenciamento 

de certas variáveis. Assim, segundo a autora, o jornalismo não é “a” representação fiel e absoluta da 

realidade, mas “uma das” representações possíveis.  

Desta forma, a mídia, através das representações da realidade que veicula, pode se constituir 

em um dispositivo de segurança, à medida que torna palpáveis os fatos à população, fazendo com que 

eles atinjam status de realidade (mesmo que uma realidade representada). Ou, conforme as palavras 

de Miranda (2011, p. 6), a mídia promove a confirmação de que o medo não é puramente imaginário.  

Algumas estratégias abordadas por Foucault (2008b, p. 79-81) na constituição de um 

dispositivo de segurança são adotadas pela mídia, entre elas, a noção de caso, a noção de risco e a 

noção de crise. A noção de caso diz respeito a uma coletivização do fenômeno, ou seja, tirá-lo do 

âmbito da individualidade e torná-lo algo coletivo, generalizado, através da quantificação e da 
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racionalização. Assim, ao noticiar, por exemplo, vários fatos relacionados à violência, os meios de 

comunicação transformam esses fatos em casos de um mesmo tipo de evento - a criminalidade e a 

violência, neste caso - fazendo com que a população tenha a sensação de que se trata de algo 

generalizado e que, embora aconteça no nível individual, tem impacto coletivo. 

Complementar à noção de caso está a noção de risco, que trata de estabelecer uma espécie de 

divisão entre os indivíduos, pois determina um grupo que é mais suscetível a determinado tipo de 

caso que outro. Assim, no que se refere à violência, por exemplo, a partir da noção de risco, identifica-

se uma parcela da população que estaria mais sujeita a esses riscos, ao perigo. Além disso, Miranda 

(2011, p. 7) explica que, os processos de construção social da violência incluem também a definição 

de uma classe perigosa, ou seja, uma classe social que seria responsável pela maioria das práticas 

violentas, fazendo com que a outra seja “imunizada” desse tipo de ato, enquanto a outra é 

estigmatizada. Assim, os agentes da violência passam a ter, no imaginário social - que é construído 

também pelo discurso propagado pela mídia - cor e classe social, ao passo que o perfil de vítimas 

também se define como um sistema binário e complementar. 

Finalmente, a noção de crise também é uma estratégia adotada pela mídia, uma vez que, ao 

divulgar vários casos, estabelecendo uma sensação de “disparada circular”, nas palavras de Foucault 

(2008b, p. 81), coloca nas mãos do Estado uma possível solução, pois a crise só poderia “[...] ser 

controlad[a] por um mecanismo superior, natural e superior, que vai freá-l[a], ou por uma intervenção 

artificial”.  

A partir do exposto, é possível identificar procedimentos e estratégias adotadas pela  mídia 

que fazem com que ela atue como dispositivo de segurança, agindo nos sujeitos, nos dados da 

realidade e causando efeitos na própria realidade. A situação que se propõe analisar neste trabalho - 

da intervenção federal no Rio de Janeiro e o discurso relacionado a ela na mídia nacional - é um 

exemplo de como a mídia é um dispositivo de segurança pois, segundo as noções definidas por 

Foucault (de risco, caso e crise), só um mecanismo superior - neste caso, o Estado - seria capaz de 

eliminar o problema, muito embora se saiba que a eliminação total da violência é inatingível, 

buscando-se, portanto, atingir níveis “ótimos”, aceitáveis pela população. 
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2.3 A intervenção federal no Rio de Janeiro 

A intervenção federal no estado do Rio de Janeiro foi determinada pelo Decreto nº 9.288, de 

16 de fevereiro de 2018. A medida, segundo o documento, visa “pôr termo a[o] grave 

comprometimento da ordem pública” no Rio de Janeiro, deixando a segurança pública do estado nas 

mãos de um interventor, o general do Exército Walter Souza Braga Netto, cujo cargo é de natureza 

militar. Ainda conforme o decreto, o interventor fica responsável pelo controle operacional de todos 

os órgãos de segurança estaduais, e encontra-se subordinado apenas à Presidência da República. 

Embora tenha sido justificada1 pelo presidente Michel Temer, na ocasião de sua publicação, como 

algo visando a atender à demanda da população por segurança, na mesma ocasião o chefe do 

Executivo alegou que a ação seria adotada “de qualquer maneira”, ressaltando o aspecto autoritário 

da medida, embora tenha, segundo Temer, se pautado pelo diálogo com as autoridades (não com a 

população). 

A medida causou polêmica entre especialistas e a própria mídia. Em primeiro lugar porque, 

segundo a Constituição Federal, durante uma intervenção federal não é permitido operar alterações 

constitucionais no Brasil, o que inviabilizaria a Reforma da Previdência, uma das principais pautas 

de Temer. No entanto, segundo matéria2 divulgada pela BBC Brasil, o governo suspendeu a 

intervenção temporariamente, a fim de votar a reforma. Outro motivo que dividiu especialistas, e 

inclusive governantes de outros estados, foi o fato de que a situação de violência não é um “privilégio” 

do Rio de Janeiro. A mesma notícia cita, por exemplo, que enquanto no Rio de Janeiro a taxa de 

homicídios foi de 32 por 100 mil habitantes, em outros estados esse número foi ainda maior, como 

no Acre, com 55 por 100 mil, e no Rio Grande do Norte, com 69 por 100 mil, além da crise no sistema 

penitenciário no Ceará e em Goiás, bem como a greve dos policiais militares no Espírito Santo. Nestes 

estados, no entanto, não houve intervenção. 

De fato, segundo dados do Atlas da Violência de 2018, publicada pelo Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública e pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea), o Rio de Janeiro não 

se encontra entre os sete estados mais violentos do país. A pesquisa, que utiliza dados de 2006 a 2016 

mostra que, em 2016, Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte, Pará, Amapá, Pernambuco e Bahia 

foram os que registraram maiores taxas de homicídio, com 64,7; 54,2; 53,4; 50,8; 48,7; 47,3 e 46,9 

mortes a cada 100 mil habitantes. Já o Rio de Janeiro apresenta taxa de 36,4 mortes por 100 mil 

habitantes, o que o coloca na 16ª posição nesse ranking. Por que, então, a necessidade de intervenção 

apenas no Rio? As razões apontadas pelos críticos são, principalmente políticas (uma vez que o 
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governador daquele estado é correligionário de Temer), além do destaque do estado no cenário 

mundial. Cuidar da segurança do Rio de Janeiro seria, então, cuidar da imagem do próprio país no 

noticiário internacional - embora a necessidade de uma intervenção federal possa também ser 

interpretada como incompetência do governo estadual. 

Embora, no senso comum, a violência geralmente seja relacionada a atos civis, um relatório 

da Human Rights Watch3 mostra que, no Brasil, em 2016, 4.224 pessoas foram mortas pela polícia, 

um número 26% maior que o ano anterior - destes, 1.035 casos ocorreram no Rio de Janeiro. O mesmo 

relatório mostra que, em 2016, foram mortos 437 policiais no país, a maior parte deles fora de serviço. 

Para o relatório, as mortes de policiais são causadas, principalmente, por confrontos e por retaliação 

a execuções extrajudiciais cometidas pelos próprios policiais. 

A breve análise sobre o panorama da segurança pública no país permite observar que o que a 

mídia apresenta é apenas uma parcela da realidade, que é muito mais complexa e multifatorial do que 

se pode ver nos noticiários. Esse recorte da realidade operado pela mídia, além de necessário, dada a 

quantidade de fatos e o espaço e tempo limitados de que dispõem os meios de comunicação, serve 

ainda, conforme discutimos, como um dispositivo de segurança, ao criar, para a população, a noção 

de caso, de risco e de crise, o que provoca ações e, portanto, utiliza fatos da realidade para operar 

sobre a mesma. 

Para exemplificar como a mídia pode atuar como dispositivo de segurança, optou-se por 

analisar as notícias publicadas sobre a violência no Rio de Janeiro antes e depois da intervenção 

federal no estado. Para tanto, foram determinados dois recortes temporais: um de 1º de janeiro a 15 

de fevereiro de 2018, que corresponde ao período anterior à intervenção, e o outro de 16 de fevereiro 

a 16 de agosto de 2018. A pesquisa foi feita na ferramenta de busca do Google, com o uso dos termos 

“violência Rio de Janeiro”, e filtros pela data especificada acima, com classificação por relevância. 

Devido ao grande número de resultados da busca, optou-se por trabalhar apenas com as notícias 

exibidas na primeira página da pesquisa, que correspondem também às notícias mais relevantes, 

segundo o número de acessos pela internet. 

Os títulos das notícias encontradas no primeiro período da pesquisa são apresentados no 

Quadro 1: 
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Quadro 1 - Notícias publicadas sobre a violência no Rio de Janeiro antes da intervenção 

federal 

 Título: Veículo: 

1 Violência no Rio: Temer envia ministros para conversa com Pezão R 7 

2 Quase 70% dos macacos mortos no Rio de Janeiro foram vítimas 

de violência humana  

Gauchazh 

3 Rio de Janeiro começa 2018 com violência nas favelas Jornal Estado de Minas 

4 Beija-flor é a grande campeã do Carnaval do Rio de Janeiro 2018 M de Mulher 

5 Violência mata 14º policial no ano e fecha via expressa no Rio  Jornal Nacional (G1) 

6 Rio vive mais um dia de violência com vias fechadas e morte de 

crianças 

Jornal Nacional (G1) 

7 Ministro da Defesa diz que sistema de segurança do Brasil está 

falido 

G1 

8 ‘Inaceitável’ violência no Rio, o lado B do carnaval Istoé 

9 Rio vive novo dia de violência e PM propõe acabar com metade 

das UPPs 

Jornal Nacional (G1) 

10 Correção: declaração sobre violência no Rio G1 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O que se percebe é que, com exceção de três matérias (uma relacionada à morte de macacos - 

e à febre amarela -, outra que diz respeito ao desfile da Beija Flor no carnaval - que teve a violência 

como tema -, e outra que corresponde a uma errata), as demais notícias contribuem para a formação 

de uma sensação de insegurança na população. É necessário ressaltar o período em que foram 

registrados os casos noticiados nas matérias: o carnaval. Nessa época do ano, o Rio de Janeiro é 

visitado por turistas do Brasil e do mundo, o que faz com que seja considerado um “cartão postal” do 

país. Por isso, o problema da segurança, em especial nesse período, ganha status de crise com muita 

facilidade, dada a visibilidade do estado nessa época do ano. Pelos títulos das notícias pode-se 

perceber que a maioria delas contribui para a fomentação desse status de crise, o que pode ser 

observado por termos como “novo dia de violência”, “mais um dia de violência” e “sistema de 

segurança falido”, por exemplo. Num cenário em que o governo federal pretende implantar uma 

intervenção, essas notícias claramente operam como dispositivo de segurança, pois, ao fomentar a 

ideia de caso, de risco e de crise, fazem crescer na população o anseio por mecanismos de solução 

para este problema, tornando o Estado o detentor da solução. Além disso, vê-se a localização da 
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violência nas “favelas”, bem como a vitimização de policiais, o que contribui para o panorama de 

caos. 

A busca tendo como referência o período posterior à intervenção resultou nas notícias 

apresentadas no Quadro 2: 

Quadro 2 - Notícias publicadas sobre a violência no Rio de Janeiro após a intervenção federal 

 Título: Veículo: 

1 Morte de Marielle Franco: Marun diz que só ‘imbecil’ pensou que 

violência no RJ seria resolvida em 30 dias 

G1 

2 Rodrigo Maia diz que desespero provocado pela violência no Rio 

o levou a apoiar intervenção 

G1 

3 Intervenção do Exército: a violência crônica no Rio de Janeiro Exame 

4 Operação prende mais de 30 suspeitos por crime contra a mulher 

no RJ 

G1 

5 A intervenção vai resolver a violência? Moradores do Rio opinam. UOL 

6 Violência extrema: Rio tem mais tiroteios do que horas no dia Sputnik News 

7 No Rio de Janeiro o maior impasse é a violência ou a regressão 

social? 

Carta Capital 

8 Violência no Rio não dá trégua: tiroteio fecha bondinho do Pão de 

Açúcar 

Jornal Nacional (G1) 

9 ‘Há muita mídia’, diz interventor sobre violência no Rio de Janeiro Gauchazh 

10 Cabo da PM é mais uma vítima da violência no Rio de Janeiro EBC 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As notícias de maior relevância no segundo período pesquisado apresentam já algumas 

diferenças com relação ao período anterior. Nota-se a presença de matérias críticas a intervenção ou 

que questionam a validade da mesma, como as de número 5 e 6, por exemplo. Além disso, percebe-

se que, mesmo após a intervenção, os casos de violência continuam, o que mostra que, embora seja 

uma solução extremista, a intervenção pode não ter tido resultados tão bons quanto os esperados. 

Chamam atenção as notícias 1 e 9. Na primeira, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, 

ao ser questionado sobre os efeitos do primeiro mês da intervenção - período em que ocorreu o 

assassinato da vereadora Marielle Franco -, respondeu que “[...] só quem é ‘imbecil’ acha que a 
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violência no estado do Rio seria resolvida”. Mais do que a grosseria da resposta, a afirmação 

demonstra que, ao contrário dos anseios do governo (justificada pela necessidade da população) de 

que a intervenção seria uma solução emergencial ao problema da violência, os efeitos não são tão 

rápidos quanto prometido. Já na notícia 9, o próprio interventor assume que “há muita mídia” e que 

o problema da segurança não é tão grave assim, o que corrobora que a mídia funciona como 

dispositivo de segurança, gerando a sensação de crise, o que, neste caso, não é vantajoso para o 

governo, que fez da intervenção uma promessa de solução rápida para a população. 

 

 

3 CONCLUSÃO 

 

As discussões delineadas ao longo deste trabalho permitiram observar aspectos teóricos acerca 

das formações discursivas, do discurso, em si e dos dispositivos de segurança, ancorados no método 

arqueológico de Michel Foucault (2008). Além disso, discutimos sobre a verdade e a violência como 

construções sociais, bem como a mídia como representação social e dispositivo de segurança. A 

reflexão teórica permitiu concluir que, ao passo que apresenta recortes da realidade, a mídia não 

apenas representa esta realidade, mas a constrói, instaurando na sociedade as noções de caso, risco e 

crise, e atuando, portanto, como dispositivo de segurança. Como tal, influi em dados da realidade e 

constitui os discursos do indivíduo, que também atuam sobre essa mesma realidade, moldando-a e 

interpretando-a segundo esses valores discursivamente constituídos. 

A análise dos exemplos relacionados à intervenção federal no Rio de Janeiro permite verificar 

como a mídia opera enquanto dispositivo, visto que, antes da intervenção, a maior parte das notícias 

contribuía para a formação de um ideal de medo e insegurança, no qual a intervenção aparecia como 

uma possível solução, de responsabilidade do Estado. Por outro lado, as notícias pós-intervenção 

mostram que esta solução não é tão eficiente quanto se imaginava e, as próprias notícias, voltam a 

atuar na realidade, desta vez, questionando os mecanismos de solução adotados pelo governo. Este 

movimento é cíclico e ininterrupto. Sempre haverá crise neste ou aquele aspecto da sociedade. O fim 

das crises significaria o fim dos dispositivos de segurança e controle; o fim da necessidade da 

intervenção do Estado e seus mecanismos; o fim da subjetivação e, consequentemente, a 
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independência e autonomia dos seres em relação ao Estado, e isso não é produtivo à manutenção da 

soberania, ao poder. 

 

THE MEDIA AS A SECURITY DISPOSITIVE IN THE CONTEMPORARY SOCIETY 

 

ABSTRACT  

 

In the past years, public security has became an essential agenda on the political debate nationally as 

well as world wide. The feeling of fear, the increase of violence and the apparent inability of the State 

on solving this problems - which are daily reported by the media - make the population to look for 

alternatives for it. From the perspective that the media discourse corresponds to one of the many 

possible translations of reality, and that this same discourse may work for the maintenance of a status 

quo, this research aims to analyse, through the Foucauldian genealogical perspective, how media 

discourse operates as a security dispositive on the contemporary society, acting along with other 

aspects of the reality, molding it as well. Thus, to this research we adopted as a theoretical framework 

the studies of Michel Foucault (2008a, 2008b), when it comes to the notions of discourse, security 

and security dispositives. We also discuss specificities of the media discourse and its relation to 

reality, through the perspective adopted by Zipser (2002). After that, we analysed statements 

produced by the media about the federal intervention in Rio de Janeiro, trying to verify how the 

discourse of the Brazilian media is related to other aspects of the reality, once this discourse is here 

understood as a security dispositive. The analysis proved that the media acts as a security dispositive, 

by justifying the actions of the State - the federal intervention, in this case - or questioning the (as we 

can see on the news published after the intervention started). 

 

Palavras-chave: Security. Violence. Media. Dispositive. Intervention. 

 

NOTAS EXPLICATIVAS 

1 Informações retiradas de notícia publicada no site da Secretaria de Governo da Presidência da República. Disponível 

em: <http://www.secretariadegoverno.gov.br/noticias/2018/fevereiro/cinco-fatos-sobre-a-intervencao-federal-no-rio-de-

janeiro>. Acesso em 26 de agosto de 2018. 
2 Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-43079114>. Acesso em 27 de agosto de 2018. 
3 Disponível em: <https://www.hrw.org/pt/news/2018/01/18/313291>. Acesso em 27 de agosto de 2018. 
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POESIA POPULAR E MÍDIA: ANÁLISE DE CONTEÚDO DA REPRESENTAÇÃO DO 

SERTANEJO NORDESTINO 

 

Daniele de Lima da SILVA¹.  

Mariana Tralback VAZ² 

 Lutiana CASAROLI³ 

 

RESUMO 

Este artigo tem como objetivo perceber de que maneira o retirante nordestino é colocado na 

mídia e em publicações locais (literatura de cordel). Como autores principais, foram utilizados Bardin 

(2010), para análise de conteúdo, Minayo (1994) como revisão da pesquisa qualitativa e Patativa do 

Assaré (2001), como principal amostra e estudo. A investigação realizada contou com a análise de 

conteúdo, a partir de categorias, as quais foram divididas com os principais temas dentro da poesia, 

que são: Imigração, Condições de vida no Nordeste, saudade, regionalismo, choque de realidade e 

crença. Após a divisão e contabilização das expressões que justificassem cada categoria dentro do 

poema, realizou-se o mesmo com a matéria jornalística veiculada no portal de notícias da Globo. Ao 

final, notou-se que nem todos os temas encontrados na poesia possuíram expressões dentro da matéria 

jornalística. Além disso, a mesma trabalhou com caráter mais quantitativo, com pouco espaço de falas 

dos moradores da região. A mídia representou a saída do sertanejo de sua terra como uma fuga e não 

exibiu as consequências dessa retirada mesmo que no título remetesse a um clássico brasileiro que 

trata justamente da expulsão pela seca, caminho para o sudeste e desejo de voltar para a terra natal, 

como faz o poema de Patativa. 

 

Palavras-chave: Poesia Popular. Mídia. Análise de Conteúdo. 

 

INTRODUÇÃO  

O Nordeste do Brasil, devido a características da região, enfrenta diversos períodos de seca, 

gerando extrema pobreza. A falta de água mata os animais de sede, impede que as pessoas plantem e 

possibilita a chegada de pragas e pestes, fazendo com que seja extremamente difícil viver ali devido 

a tanta miséria. 

Essa situação causa a migração do povo nordestino, que sai de sua terra para fugir da falta de 

água e vai para outros lugares em busca de melhorias de vida, deixando tudo o que tem para trás. 

Sabe-se que se trata de um assunto difícil, porém, para quem nunca viveu em regiões do 

Nordeste onde falta água, o desastre da seca pode parecer uma realidade distante. A mídia oferece 

informações, mas não se conhece a fundo a real situação do nordestino, seu sofrimento e sua visão a 

respeito do problema. 
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Uma forma de conhecer melhor essa situação é o contato com obras nordestinas, que 

possibilitem uma visão aprofundada acerca da seca e do que ela causa. Um exemplo disso são as 

obras de Patativa do Assaré, poeta popular que publicou mais de dez livros e buscou representar 

através da poesia a dura realidade do Nordeste. 

Dessa forma, a presente pesquisa busca compreender o que a poesia de Patativa do Assaré 

revela acerca do retirante nordestino, tomando como amostra o poema “A triste partida” do autor. 

Além disso, buscou-se comparar o poema com outra amostra, uma notícia veiculada no site G1, 

denominada “Famílias abandonam casas e drama de ‘Vidas Secas’ se repete no Sertão”, a fim de 

entender como o mesmo tema é retratado em uma obra nordestina e na mídia.  

Assim, a pesquisa realizada apresenta um estudo qualitativo, de caráter documental e seus 

resultados foram identificados através de análise de conteúdo e dispostos em uma tabela, onde 

buscou-se categorizar alguns temas e identificar expressões que as justificassem, tanto no poema 

quanto na notícia. 

 

PROBLEMA DE PESQUISA  

 

O sertanejo nordestino é originário do sertão, localizado entre o norte de Minas Gerais e as 

zonas do interior da Região do Nordeste, que compreende os estados da Bahia, Piauí, Pernambuco, 

Paraíba e Ceará. A palavra sertão, vem do termo "desertão" usada pelos portugueses para se referir às 

características de secura e aridez da paisagem. 

 A vida dos nordestinos nesta localidade semiárida sempre foi repleta de complicações devido 

às condições adversas: secas periódicas, vegetação escassa e desigualdades sociais profundas. A área 

era dominada pelos grandes proprietários de terras e gado, estruturados socialmente e politicamente. 

Em contraste a essa realidade viviam os sertanejos, lutando pela sobrevivência em meio à seca e 

garantindo sua renda através de cuidados com o gado, plantações e preparação do charque.  

A fome tornou-se marcante, assim como as doenças e a miséria. Portanto, as revoltas sociais 

se tornaram frequentes no século XIX e começo do século XX. Diversas secas atingiram a região e 

uma das mais severas iniciou-se em 1979 e perdurou cinco anos. Ela matou cerca de 3,5 milhões de 

pessoas devido à desnutrição e enfermidades que assolavam muitas crianças.   
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Em meio a tamanhas dificuldades, muitos nordestinos se viam obrigados a procurar condições 

melhores de vida em outros estados do Brasil. Existem registros de imigrações desde o século XVI e 

esse fenômeno era causado principalmente pela falta de chuva que resultava em longos períodos de 

seca, seguidos de fome, doenças e, como dito anteriormente, morte.  

Em meio à luta diária, os sertanejos imortalizam suas vidas na poesia e na prosa brasileira, 

fazendo com que sua música típica e os instrumentos rudimentares e ritmados os tornem populares 

no território nacional. Os que vivem fora de seus estados de origem combatem a xenofobia e 

orgulham-se de suas raízes, às vezes com sonhos de retornar a elas. 

Seria relevante, então, compreender a forma que o retirante sertanejo é representado na poesia 

popular brasileira por um autor que também se enquadra nesse perfil e perceber quais pontos 

complexos e revelações tais poemas podem mostrar acerca do tema. Por exemplo: O que a linguagem 

popular revela, sob a ótica desse autor que se identifica com o eu-lírico, e quais diferenças existiriam 

entre representações escritas feitas de uma pessoa alheia a esse convívio (matéria jornalística)? O que 

a história dos nordestinos retirantes, representada através de versos, poderá exibir acerca da maneira 

que eles se sentem perante à sociedade?  

Portanto, esses e outros questionamentos podem ser respondidos através de uma análise de 

conteúdo da obra e, além disso, uma comparação de um conteúdo pontual da mídia acerca dessa 

temática. Ou seja, um contraste mais explícito por meio de um confronto entre uma visão de ser um 

sertanejo nordestino sobre essa realidade e de uma matéria escrita por alguém alheio a ela.  

 

a) Tipo de pesquisa  

Esse estudo será classificado como qualitativo, consistindo em um tipo de pesquisa que não 

envolve quantificações, ligando-se, assim, às realidades e aos sujeitos. De acordo com Minayo 

(2001), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 

valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

Desse modo, esse tipo de pesquisa analisa informações de uma maneira que não pode ser 

mensurável. Por não possuir uma proposta rigidamente estruturada, ela permite liberdade nas análises 

e interpretação de diversos materiais, como discursos, músicas, filmes, poemas, entre outros, dando 

ao pesquisador a liberdade de explorar novos enfoques.  
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Segundo Tuzzo e Braga (2016), a abordagem qualitativa enfatiza a qualidade e a profundidade 

de dados e descobertas a partir de fenômenos, pois o foco está na interpretação, valorizando o 

processo e o seu significado. A pesquisa qualitativa é analítica, explicativa, ou seja, ela é regida pelos 

dados que gerarão conclusões e reflexões, baseados na complexidade da sociedade onde a mesma foi 

gerada. 

Para o seguinte estudo, escolheu-se a pesquisa documental, localizada dentro da abordagem 

qualitativa. De acordo com Oliveira (2007) “a documental caracteriza-se pela busca de informações 

em documentos que não receberam nenhum tratamento científico, como relatórios, reportagens de 

jornais, revistas, cartas, filmes, gravações, fotografias, entre outras matérias de divulgação” (p. 69) 

Além disso, ela se trata do estudo de amostras que permitem novas interpretações a cada 

análise e leva em consideração a criatividade do pesquisador, que pode seguir variados caminhos.   

Por fim, por se tratar da análise de variados tipos de documentos, a pesquisa documental não 

requer que necessariamente haja acesso físico, permitindo o estudo de pessoas falecidas ou que estão 

à longa distância.  

Dessa maneira, tais características explicam a escolha que possibilita um entendimento do 

retirante nordestino a partir da análise de um poema de Patativa do Assaré, em contraste com uma 

notícia a respeito do mesmo tema. Tais materiais não receberam tratamentos científicos e podem 

revelar diversos aspectos sobre o tema de interesse, mesmo sem que haja contatos diretos com as 

pessoas estudadas.  

Assim, será necessária uma intepretação de cada frase e expressão utilizada, pensando-se no 

que está por trás das mesmas e o que buscou-se revelar. Tais interpretações podem diferir de um 

pesquisador para outro, visto que uma mesma amostra pode ter diferentes significados para as pessoas 

que a analisam, consistindo em um estudo subjetivo. 

 

b) Amostra 

Segundo Malhortra (2010) uma amostra consiste em um “subgrupo de uma população 

selecionado para participação no estudo”. Ou seja, uma amostra é uma parte de um todo, que é 

selecionada para se analisar e tirar determinadas conclusões.  
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Para essa pesquisa escolheu-se trabalhar com duas amostras, a fim de comparar um poema 

que trate do assunto “seca” e uma matéria jornalística com o mesmo tema, com o objetivo de 

compreender o que elas poderiam revelar acerca do retirante nordestino.  

A primeira amostra consiste no poema “A Triste Partida” de Patativa do Assaré e a mesma é 

caracterizada como não probabilística por conveniência: um tipo de amostragem que procura obter 

uma amostra de elementos convenientes (Malhorta, 2010). Escolhida propositalmente por possuir a 

resposta do problema de pesquisa e o pesquisador, nesse caso, não trabalha com a probabilidade de 

escolha de amostra diferente.  

Tal poema escolhido para análise conta a história de uma família nordestina, que para fugir 

da seca viaja rumo a São Paulo. O poema virou música, tornando-se um hino que vários violeiros 

incorporaram em seus repertórios. Luiz Gonzaga gravou a “A triste partida” em 1964. A música foi 

um grande sucesso lembrado até hoje. 

Por isso, acreditou-se que uma obra tão forte a respeito do Nordeste poderia apresentar as 

respostas que a pesquisa procura, revelando aspectos importantes a respeito do nordestino, o que 

justifica a escolha por conveniência.  

Já a segunda amostra, uma notícia veiculada no G1, o portal de notícias da Globo, se chama 

“Famílias abandonam casas e drama de ‘Vidas Secas’ se repete no Sertão”. A notícia apresenta fatos 

acerca da seca no Nordeste e depoimentos de moradores da região, além de relatar o que a falta de 

água causa, mostrando também o lado da migração nordestina. Seu título faz alusão à obra “Vidas 

Secas”, de Graciliano Ramos, que também trata de famílias que fogem da seca do Nordeste e saem 

em direção ao sul buscando sobrevivência. 

Essa amostra foi escolhida de acordo com a técnica de amostragem probabilística simples, 

onde de acordo com Malhotra (2010) cada elemento da população tem uma probabilidade conhecida 

e igual de ser selecionado. Cada elemento é selecionado independentemente de qualquer outro e a 

amostra é extraída por um processo aleatório.  

Ou seja, não se conhecia o conteúdo da amostra antes de selecioná-la e ela possuía a mesma 

probabilidade de ser escolhida que qualquer outra notícia a respeito da seca no Nordeste, uma técnica 

que visa analisar como o tema estudado aparece em um veículo escolhido aleatoriamente, sem 

conhecimento prévio.  
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METODOLOGIA DE ANÁLISE 

 

 A metodologia utilizada para a construção do presente estudo fez uso da pesquisa documental, 

no que se refere à análise do poema e da matéria jornalística.  Para compreender as definições, teorias 

e aplicações que envolvem o âmbito da pesquisa qualitativa e análise de conteúdo foi utilizada a 

pesquisa bibliográfica. Ela é adequada quando se tem o intuito de conhecer teorias e explicações sobre 

algum ponto essencial ao trabalho que será feito, para ser a base de sustentação.  

Assim, realizou-se essa pesquisa bibliográfica previamente para entender melhor o 

desenvolvimento de uma pesquisa, como formular o problema, possíveis abordagens e outros pontos 

como amostra e suas técnicas. Para esse momento inicial utilizou-se o livro “Pesquisa em marketing”. 

Ademais, outros autores serviram como base para compreender a pesquisa qualitativa e suas 

possibilidades, a fim de conseguir encaixar o problema de pesquisa da maneira mais adequada para 

resultados relevantes. 

Após a formulação do problema, tipo de pesquisa e amostras, foi feita a busca 

bibliograficamente acerca das análises possíveis a partir de um enfoque qualitativo, como a análise 

de discurso, análise fílmica, análise de conteúdo, entre outras. A escolhida para auxiliar no processo 

de busca do problema de pesquisa foi a análise de conteúdo através da autora Laurence Bardin. 

Para Bardin (2010), a análise de conteúdo pode ser definida como um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição de 

conteúdo de mensagens, a fim de efetuar deduções lógicas e justificadas referente a origem das 

mensagens tomadas em consideração (emissor, contexto e efeitos da mensagem).  

Assim, qualquer comunicação (veículo de significados de um emissor para um receptor 

controlado ou não por este) pode ser escrito e decifrado pelas técnicas de análise de conteúdo. No 

caso da presente pesquisa, o veículo de significados serão o poema e a matéria jornalística.  

Essa análise é uma técnica de investigação que através de uma descrição objetiva, sistemática 

e quantitativa do conteúdo manifesto das comunicações tem por finalidade a interpretação destas 

mesmas comunicações. (Bardin, 2010) O analista tira partido do tratamento das mensagens que 

manipula para inferir (deduzir de maneira lógica) conhecimentos sobre o emissor da mensagem ou 

sobre o seu meio, através das várias técnicas existentes dentro da análise de conteúdo.  



 

107 
 

A análise de conteúdo foi escolhida para ser utilizada nessa pesquisa pois “Tudo o que é dito 

ou não dito é suscetível a análise de conteúdo” (Bardin, 2010, p.). No caso do poema e da notícia 

muitas coisas são ditas, mas muitas outras podem ser percebidas através dessa análise. Assim, através 

das mensagens comunicadas em ambos os textos pode-se retirar possibilidades de interpretações e 

percepções diferentes através do meio, efeitos das mensagens e emissor, tanto do poema quanto da 

matéria jornalística.  

No caso, pretende-se perceber quais revelações acerca do retirante nordestino e o meio que 

rodeia o poema “Triste Partida” e a matéria “Famílias abandonam casas e drama de ‘Vidas Secas’ se 

repete no sertão” podem apresentar. Portanto, seriam feitas deduções a partir da leitura de mensagens 

(normalmente receptor) e também desviar o olhar para outra significação (objeto) que se encontra em 

segundo plano da leitura. Assim, atingir através de significantes ou significados (manipulados) outros 

significados de natureza sociológica, cultural e social. Ou seja, realizar uma espécie de 

sociolinguística ao estudo da fala em seu aspecto individual e a prática da língua realizada por 

emissores.  

Para isso, empregou-se a análise categorial, a qual leva em consideração a totalidade de um 

texto, passando pelo crivo da classificação segundo a frequência ou ausência de itens de sentido 

(Bardin, 2010). As categorias são espécies de gavetas que permitem a classificação dos elementos de 

significação constitutivos da mensagem. As categorias escolhidas foram seis: “condições de vida no 

Nordeste”, “movimento migratório do nordestino, “crença”, “saudade”, “choques de realidade” e 

“regionalismo”.  

Dessa forma, utilizam-se critérios de classificação, do que se procura ou espera encontrar. 

Assim, no vigente trabalho buscou-se as temáticas que mais se repetiam no poema para então verificar 

a aparição das mesmas na matéria e comparar suas abordagens, para então, deduzir certos dados ou 

informações.  

Para a pesquisa, procurou- se perceber de que forma dois gêneros textuais tratam assuntos 

semelhantes, quais suas semelhanças e disparidades, fazendo a associação de quantidade de 

expressões repetidas por categoria e o juízo de valor ou sua ausência em diferentes situações. Por fim, 

perceber como alguém alheio a realidade retratada pode comunicar-se através da matéria jornalística 

em contraste com o sentimentalismo e pertencimento do sujeito que faz parte da mesma realidade.  
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Portanto, para compor o restante da metodologia foram realizados, no poema e matéria, basicamente, 

os seguintes passos: 

1. Leitura flutuante: ler intuitivamente, abertamente a ideias, reflexões, “branstorming” de forma 

sistematizada e situar observações sem a presença de hipóteses; 

2. Analisar a temática de um texto: fazer a contagem de temas ou itens de significação numa 

unidade de codificação previamente determinada. Dividir categorias em componentes, expor 

exemplos e calcular frequências; 

3. Classificar palavras portadoras de sentido (verbos, adjetivos), palavras de instrumento 

(ligação); tempo/modo dos verbos: tentar captar os efeitos daquilo que é dito em conjunto 

com o não dito; 

4. Tabelas: palavras / frequência / porcentagem total dos vocábulos; 

5. Comparar tais expressões e seus sentidos, entre o poema e a matéria jornalística veiculada no 

site G1.  

 

ANÁLISE  

 

Como foi explanado na metodologia, será feita a análise de conteúdo com a técnica categorial, 

para então inferir sentidos, interpretações e comparações após a tabela já pronta. O uso de categorias 

foi escolhido devido o poema e a matéria jornalística possuírem o mesmo tema: seca e movimento 

migratório nordestino.  

Como o poema se mostrou mais complexo, por conter muitos elementos e interpretações, ele 

se tornou o ponto de partida e separado em seis categorias principais. Essas categorias são vistas como 

os pontos centrais da obra, os quais possuíam características mais relevantes que teriam condições de 

comparação com a matéria jornalística e revelar mais impressões acerca do retrato que é feito do 

problema de pesquisa. 

Foi então feita a leitura flutuante do poema para identificar tais categorias e as elas foram 

fixadas como: “condições de vida no Nordeste”, “movimento migratório do nordestino”, “crença”, 

“saudade”, “choques de realidade” e “regionalismo”. É importante ressaltar que não se utilizou de 

hipóteses para a composição dessa pesquisa, cuja objetivo é detectar as revelações acerca dessa 

realidade brasileira sob óticas diferentes.  
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A primeira categoria, “condições de vida no Nordeste”, foi definida como os momentos em 

que são citadas as vivencias cotidianas na região, aspectos positivos e negativos, tanto pessoais quanto 

impessoais. A categoria “movimento migratório do nordestino” considerou processos de percepção 

de que se deveria mudar de estado, dados importantes e despedidas. As três categorias que apenas 

estão presentes no poema foram classificadas a partir de termos que exprimissem muita pessoalidade, 

sentimentalismo e características especificas daquela região em questão. Para a “choques de 

realidade” entendeu-se as circunstâncias de comparação, espanto e decepção.  Todas as palavras, 

períodos ou frases que carregam consigo um sentido entendido por si só foram considerados como 

uma expressão. 

As expressões foram contabilizadas e dispostas em uma tabela, separadas em categorias para 

mais facilidade de visualização. Tanto esse material, quanto os resultados serão discutidos no capítulo 

a seguir. Já os documentos analisados estarão disponíveis nos anexos. 

 

c) Resultados  

Categoria Expressões poema  Expressões matéria  

Condições de vida no Nordeste 

 

Quantidade no poema:12 

 

Quantidade na matéria: 16 

 “Pobre do seco Nordeste” 4 

 

“Medo da peste e da Fome feroz” 6  

 

“ Sem chuva na terra descamba 

janêro” 

 

“O só, bem vermeio, Nasceu muito 

além” 

 

“ O mêrmo verão” 

 

“Não chove mais não” 

 

“que a coisa tá feia” 

 

“Nada de chuva” 

 

“ Seca terrive, que tudo devora” 

 

“ Meu pé de rosêra, coitado, ele 

seca” 

 

“ O céu lindo e azu” 

 

“ Terra tão seca mas boa “   

 

“seca” 

 

 “ Cerca de um milhão e meio de 

pessoas sofrem com a seca no 

estado” 

 

“ a oportunidade é pouca para gente 

viver, né?” 

 

“ Não tem de onde tirar o sustento 

pra manter a família, né?" 

 

“ seca” 

 

“ situação não está boa em 

Pernambuco” 

 

“185 municípios do estado, 125 

renovaram recentemente o decreto 

de emergência por causa da 

estiagem e 56 deles ficam no 

Sertão.” 

 

“ cerca de um milhão e meio de 

pessoas sofrendo com a seca” 

 

“ Muitos reservatórios de água já 

entraram em colapso” 
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“ Quem plantou este ano, não 

colheu nada” 

 

“ está difícil produzir na região” 

 

“O que os agricultores plantam 

perdem. É muita falta de água.” 

 

“carros-pipa das operações 

mantidas pelos governos estadual e 

federal” 

 

“água aqui é muito difícil e quando 

aparece aí eu sempre gosto de 

poupar” 

 

“ aqui é muito difícil de água” 

“ sofrem com a falta de água no 

Sertão. 

Movimento migratório do 

nordestino 

 

Quantidade no poema:20 

 

Quantidade na matéria: 10 

“ Pensando segui ôtra tria” 

 

“Chamando a famia” 

 

“Eu vendo meu burro, meu jegue e 

o cavalo” 

 

“ Nós vamo a São Palo 

Vivê ou morrê”  

 

“ Nós vamo a São Palo” 

 

“ Por terras aleia” 

 

“Nós vamo vaga”  

 

“Pro mermo cantinho,  

Nos torna a vortá” 

 

“E vende o seu burro, o jumento e 

o cavalo” 

 

“Inté mermo o galo venderam 

tambem” 

 

“Por pôco dinheiro 

Lhe compra o que tem” 

 

“ Já vai viaja” 

 

“ Lhe bota pra fora 

Da terra natá. ” 

 

“ Adeus, Ceará! ” 

 

“retirantes que deixavam o Sertão 

para fugir da seca” 

 

“ no Sertão pernambucano, é 

possível encontrar vilarejos com 

casas abandonadas” 

 

“No município existem, pelo 

menos, quatro comunidades rurais 

abandonadas” 

“Das 60 famílias que moravam no 

povoado de São Domingos, só 

restaram 20. 

“várias pessoas já foram, né?” 

 

“Várias casas fechadas aqui nessa 

vila, e sempre acontece isso” 

 

“gente que foi trabalhar fora” 

 

“Os moradores deixaram as 

propriedades, as terras e tudo que 

tinham para fugir da seca” 

 

“Eles foram tentar uma vida melhor 

em outras cidades e até mesmo em 

outros estados” 

 

“Os moradores estão deixando as 

suas propriedades e indo pra outras 

regiões” 
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“ E assim vão dexando, com choro 

e gemido, 

Do berço querido” 

 

“E o carro embalado, Veloz a 

corrê” 

 

“ O carro rodando 

Na estrada do Su” 

“Não vorta mais não” 

 

“Distante da terra” 

 

“nas terras do su” 

Crença 

 

Quantidade no poema: 05 

 

Quantidade na matéria: 0 

“Meu Deus, que é de nós?” 

 

“Perdeu sua crença” 

 

“isso é castigo!” 

 

“Do Santo querido, 

Senhô São José” 

 

“Lhe foge do peito 

O resto da fé” 

 

 

 

 

 

- 

Saudade 

 

Quantidade no poema: 14 

 

Quantidade na matéria: 0 

“ Chegou o triste dia, 

Já vai viajá.” 

 

“ Aquele nortista, partido de pena, 

De longe inda acena: 

Adeus, Ceará!” 

 

“Tão triste, o coitado, falando 

saudoso, 

Um fio choroso” 

 

“De pena e sodade, papai, sei que 

morro! ” 

 

“Mãezinha, e meu gato? ” 

 

“Mamãe, meus brinquedo! ” 

 

“E a minha boneca 

Também lá ficou” 

 

“Com choro e gemido” 

 

“ Do berço querido” 

 

“ Sempre no prano 

De um dia inda vim” 

 

“ Assim vai sofrendo 

Tormento sem fim” 

 

 

 

 

 

- 
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“Se arguma notícia das banda do 

Norte 

Tem ele por sorte 

O gosto de uvi” 

 

“Lhe bate no peito sodade de 

móio” 

 

“E as água dos óio 

Começa a caí” 

Choque de Realidade 

 

Quantidade no poema: 08 

 

Quantidade na matéria: 0 

“ Chegaro em São Paulo – sem 

cobre, quebrado” 

 

“ Acanhado, Percura um patrão” 

 

“ Só vê cara estranha, da mais feia 

gente” 

 

“ Tudo é diferente 

Do caro torrão” 

 

“ Só veve devendo” 

 

“ Ali veve preso, devendo ao 

patrão” 

 

“ Exposto à garoa, à lama e ao 

paú” 

 

“ Vivê como escravo 

Nas terra do su” 

 

 

 

 

 

- 

Regionalismo 

 

Quantidade no poema: 13 

 

Quantidade na matéria: 0 

“ Perdeu sua crença 

Nas pedra de sá” 

 

“ Pensando na barra 

 Do alegre Natá. ” 

 

“ Rompeu-se o Natá, porém barra 

não veio” 

 

“ Na copa da mata, buzina a 

cigarra” 

 

“ Ninguém vê a barra, 

Pois barra não tem” 

 

“ Sem chuva na terra descamba 

janêro” 

 

“ Em riba do carro se junta a 

famia” 

 

“ E o carro embalado, 

Veloz a corrê” 

 

“ Quem dá de comê” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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“ Tudo é diferente 

Do caro torrão” 

 

“ Se arguma notícia das banda do 

Norte” 

 

“ Faz pena o nortista, tão forte, tão 

bravo,” 

 

“À lama e ao pau” 

Tabela elaborada pelas autoras. 

 

Após essa breve análise do poema “Triste Partida” e a matéria “Famílias abandonam casas e 

drama de ‘Vidas Secas’ se repete no sertão” pode-se perceber algumas disparidades e semelhanças 

entre os mesmos no que se diz respeito ao tema de seca e retirantes nordestinos.  

Na primeira categoria “condições de vida” foi possível notar que a notícia possui mais 

expressões (16) em comparação ao poema (12), porém, na matéria essa categoria se mostra prolixa 

de certo modo. Visto que a abordagem utilizada foca na falta de água, foram expressos dados sobre 

quantas pessoas deixaram a região e no momento das entrevistas as pessoas tentam se aprofundar 

mais um pouco nas consequências da seca, mas isso não é muito explorado pela matéria. 

Já no poema, a partir das doze expressões que justificam a categoria “condições de vida no 

Nordeste”, o autor explora um pouco a questão de o clima ser sempre quente, o drama de viver em 

meio a fome, a expectativa pela tão aguardada chuva e alguma beleza em meio aos aspectos negativos. 

Portanto, é notório o sentimentalismo na fala do poeta ao retratar o que está sendo vivido no sertão, 

que se assemelha com a fala dos entrevistados, os quais questionam a falta de oportunidade e o 

sustento da família em meio à seca.  

Em contrapartida, a notícia está muito pautada em números, quantidade de famílias e pessoas 

que sofrem com a seca e o número de municípios com estiagem severa. O autor do poema poderia 

também, ao retratar de sua vida cotidiana no sertão, expor um pouco a respeito de quantos vizinhos 

estavam sofrendo com a falta de chuva e listar as cidades ao redor com o mesmo problema. Porém, 

ele investiu nos sentimentos profundos e em sofrimentos particulares repleto de detalhes, os quais a 

notícia não exibiu.  

E por fim, no poema o amor pela terra natal aparece, apesar do sofrimento, ao dizer que o céu 

é lindo e azul.  Em contrapartida, na notícia os jornalistas apresentam os problemas da região 
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semiárida e não abrem espaço para mostrar que mesmo com os problemas climáticos é possível amar 

o lugar que o indivíduo nasce e constrói relações.  

Dessa forma, tem-se uma primeira interpretação: há anseio pela chuva para que ela chegue e 

resolva os problemas de uma terra querida pelo nordestino, que não tem o desejo de ir embora. A 

segunda notoriedade feita, agora em relação à notícia, é de que não há tanta pessoalidade como nos 

poemas de Patativa, onde estão claros os sentimentos do autor. Porém, ainda assim, mostra-se a difícil 

realidade vivida por muitos nordestinos. 

A segunda categoria foi denominada como “Movimento Migratório do Nordestino”, a qual 

representa o tema principal do poema por possuir a maior quantidade de expressões aliadas a essa 

classe (20). No poema, tais sentenças são colocadas em uma espécie de sequência em que o autor 

descreve a “saga” de retirar-se da sua cidade natal: o ato de contar à família a mudança, a necessidade 

de vender bens materiais para custear a viagem, a tristeza e dificuldade de se deixar sua terra e 

enfrentar o desconhecido e o medo e contradição da possibilidade de nunca mais voltar para o Ceará 

ou de viver os mesmos problemas financeiros em São Paulo e ter que retornar.  

Na matéria, a questão da migração nordestina é abordada no sentido mais quantitativo, visto 

que focam muito na quantidade de família que deixaram suas casas. Apesar de relatarem que a região 

sofria de seca e justificarem o motivo dos moradores terem ido embora, não aprofundam que a questão 

vai muito além de “abandonarem” suas casas e comunidades, “deixarem” sua região e “fugirem da 

seca”. Em contraste com o poema, que explora o fato de os nordestinos serem praticamente obrigados 

a irem embora: “lhe bota pra fora da terra natá”, por se tratar de um dilema “vivê ou morre”, causando 

a sensação de serem “expulsos” pela seca. 

“Crença” foi um conteúdo difundido no poema analisado. Porém, ao tentar perceber tal ponto 

na matéria, não foi encontrado. Pensou-se que tal assunto poderia entrar em contraste ao explicar a 

seca com fatos climáticos e científicos, mas eles não estavam presentes na notícia. No poema, Patativa 

do Assaré atrela ao divino a possibilidade de chuva e a falta dela. Com isso, ele também clama a Deus 

por socorro, mas diante de tal sofrimento perde um pouco de sua fé.  

Na notícia, como dito anteriormente, não há na fala do jornalista ou dos entrevistados sobre 

tal ponto e nem a relação da falta água com fatores climáticos e sazonais. Essa observação pode ser 

vista como algo negativo, pela possibilidade de relacionar o Nordeste sempre à seca e falta de água, 

sem conteúdo informativo educacional sobre os motivos desse fenômeno.  
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O fato do eu-lírico do poema sentir muita saudade da sua terra natal, mesmo antes de mudar-

se para São Paulo, foi um ponto presente no poema. Portanto, foram encontradas 14 expressões que 

representavam a “Saudade” na poesia e nenhuma na notícia. Assim, durante o texto a sequência de 

fatos citada anteriormente também está presente nessa classe, na qual o nortista descreve a dor da 

preparação para a viagem: “Chegou o triste dia, Já vai viajá” e a despedida: “Aquele nortista, partido 

de pena, De longe inda acena: Adeus, Ceará!”.  

No caminho para a metrópole, os filhos também demonstram a saudade pelo Ceará e pelos 

bichos de estimação e brinquedos que lá ficaram. Por fim, quando existe a evidência de que a família 

já está em São Paulo, a falta do Nordeste se torna mais real ao ouvir assuntos do Ceará e a vontade 

de um dia poder retornar ao seu “berço querido”.  

Já na matéria jornalística, é apenas abordada a partida dos nordestinos e a seca sofrida, não 

mostraram a possibilidade de os vizinhos sentirem falta daqueles que o deixaram ou entrarem em 

contato com esses mesmos retirantes para especular como eles estavam se sentindo no momento. 

Além disso, os moradores que restaram poderiam também estar cogitando a hipótese de ir embora da 

comunidade. 

A expressão “Choques de realidade: Nordeste e Sudeste”, foi vista oito vezes no decorrer do 

poema. Assim, o eu-lírico revela sentir-se como um intruso, escravo e sem dinheiro, que deve muito 

ao patrão e por isso nunca vai conseguir voltar ao seu estado de origem.  Não há indícios dessa 

expressão na matéria, o que indica o fato de os jornalistas apenas abordarem a retirada dos nordestinos 

devido à seca e não exporem o após da saída do nordeste e adaptação no novo lugar. Isso faz com que 

muitos vejam que sair da sua cidade natal é a solução perfeita e às vezes se deparam com uma 

realidade decepcionante de desemprego e xenofobia.  

 Patativa do Assaré é um poeta popular, portanto, foram vistas treze expressões que continham 

regionalismo.  Uma delas é caracterizada por elementos referentes às crenças e superstições, “a pedra 

de sá”. Outras como a “barra”, “buzina” e “embalado” são, respectivamente, modos de dizer do 

nordestino para as nuvens de tempestade, canto da cigarra e velocidade.  

Já o “caro torrão” carrega um tom mais sentimental por se referir ao Ceará como uma terra, 

localidade muito amada. Tais expressões podem representar o grau de proximidade do autor com o 

ambiente que ele descreve em suas poesias. Isso contrasta com a matéria que possui linguajar formal 
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e não abre espaço para que os entrevistados discorram mais abertamente sobre esse assunto e possam 

utilizar alguma das expressões típicas do lugar.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Por fim, após a análise realizada pode-se pontuar e resumir algumas considerações 

importantes já descritas no resultado da análise acima. O autor do poema analisado, Patativa do 

Assaré, pode exibir em sua obra a realidade de muitos nordestinos que enfrentam a seca, mostrando 

ao longo de todo o poema os sentimentos causados por ela e pelas mudanças que a mesma os obriga 

a fazer.  Para isso, ele apresenta um nordestino cru, com um vocabulário diferenciado, típico do 

Nordeste e a maneira como escreve os poemas, adotando erros de português, mostra a simplicidade 

das pessoas que retrata.  

Ele também mostra os sentimentos por trás da partida, que não são positivos. Há muito 

sofrimento e saudade e ao chegar ao destino ele continua mostrando como tudo é diferente daquilo 

que sempre viveu e como a situação continua sendo difícil. Ainda há desemprego, miséria e tristeza, 

tudo apresentado de forma simples e sensível. Visto todos esses aspectos, que o autor apresenta-se 

pertencente a realidade retratada e pode de forma ímpar transmitir tais mensagens de forma única e 

pessoal.  

A notícia, apesar de tratar do mesmo assunto, traz muitas diferenças. Os sentimentos do 

nordestino foram retratados em pequena quantidade, nos depoimentos e mesmo assim não muito 

explícitos. A situação é descrita de forma quantitativa e impessoal, consistindo em um padrão usado 

nas notícias. Há dados sobre a seca e o movimento migratório, porém, histórias não são contados ou 

informações cientificas que expliquem aos receptores a situação vivida ali durante anos, a qual faz 

com que o drama de ‘Vidas Secas’ se repita. Ou seja, o que a matéria busca fazer é noticiar às pessoas 

que a seca faz com que alguns nordestinos saiam de sua cidade natal e, dessa forma, cumpre seu 

papel. Informando que certos números de pessoas saíram, uma quantidade de casas foi abandonada e 

outra quantia de cidades estão em estado de emergência, e que, isso sempre acontece no Brasil. Não 

traz algo que possa marcar o leitor ao ler essa notícia e colocá-lo em uma aposição mais próxima ao 

brasileiro o qual sofre há poucos quilômetros de distância.   

Desse modo, os poemas de Patativa do Assaré retratam algo que a mídia, muitas vezes, não 

mostra e apresenta às pessoas o lado sentimental e triste da falta d’água e suas inúmeras 
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consequências. O nordestino simples, católico, que amo seu lugar, mas não vê possibilidade de 

continuar nele. Deixa para trás todas as suas coisas e sai em busca de uma vida melhor, com o coração 

partido. Ao chegar em São Paulo se depara com mais decepções e saudade e a melhora de vida, às 

vezes, não é significativa. Assim, o poema retrata essa realidade e esses sentimentos muitas vezes 

desconhecidos pela maioria dos brasileiros, algo que não é comumente oferecido pela mídia 

tradicional.   

 

REFERÊNCIAS 

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2010. 

BRAGA, Claudomilson. TUZZO, Simone. O processo de triangulação da pesquisa qualitativa: o 

metafenômeno como gênese. 2016. 18f. Artigo – São Paulo, 2016.  

MALHOTRA, Naresh. Pesquisa de Marketing. 6. ed. Rio Grande do Sul: Artmed, 2010.  

MINAYO, M.C. de S.  Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. 17ª ed. Rio de Janeiro: 

Vozes. 1994 

OLIVEIRA, M. M. Como fazer pesquisa qualitativa. Petrópolis, Vozes, 2007. 

PEIXINHO, Juliane. Famílias abandonam casas e drama de 'Vidas Secas' se repete no Sertão. 

Disponível em: http://g1.globo.com/pe/petrolina-regiao/noticia/2016/10/familias-abandonam-casas-

e-drama-de-vidas-secas-se-repete-no-sertao.html. Acesso em 21 de novembro de 2017.  

SILVA, Antônio Gonçalves. Ispinho e fulô. Fortaleza, 2001 

 

http://g1.globo.com/pe/petrolina-regiao/noticia/2016/10/familias-abandonam-casas-e-drama-de-vidas-secas-se-repete-no-sertao.html
http://g1.globo.com/pe/petrolina-regiao/noticia/2016/10/familias-abandonam-casas-e-drama-de-vidas-secas-se-repete-no-sertao.html


 

118 
 

EU, RACISTA? JAMAIS! O RACISMO AMBIVALENTE E AVERSIVO EM UM GRUPO 

FEMINISTA1  

 

Claudomilson Fernandes BRAGA2 

ARYCLENNYS Silva Sousa3 

 

 

RESUMO 

O objetivo deste trabalho é demonstrar a existência de processos discriminatórios em relação 

a grupos populacionais, especialmente da mulher negra, ainda presente na contemporaneidade, no 

discurso das pessoas e/ou grupos que são socialmente conscientes e que, inclusive, lutam contra 

determinado sistema de opressão. Desse modo, o corpus de pesquisa centra seu olhar sobre onze (11) 

discursos coletados de um grupo feminista que responderam três (03) questões sobre a mulher negra. 

Realizado a partir de uma pesquisa de caráter qualitativo, teve como referência metodológica o 

Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), de perspectiva Lefevriana, cujos resultados indicam que a 

representação social da mulher negra ainda está alicerçada no seu passado como escrava. Assim como 

também foi identificado, em sua representação, a presença do racismo ambivalente e aversivo, 

reproduzido no discurso de integrantes do grupo feminista. Demonstrando a necessidade de 

questionar todas as ações, discursos, comportamentos e atitudes da humanidade que se dizem contra 

o racismo, pois é indicado que todas as formas de discriminação, preconceito e racismos têm outros 

modos de manifestação que não são explícitos. Contudo, é identificado, através dos resultados e 

pesquisa bibliográfica, que a mulher negra convive numa sociedade que denega a sua cidadania, 

restando apenas o status de subcidadania.  

 

Palavras chaves: Representações Sociais; Pessoa Negra; Racismo Ambivalente; Racismo Aversivo; 

Cidadania.  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Cada vez mais, qualquer manifestação do racismo no Brasil torna-se motivo de debate no 

cotidiano das pessoas, principalmente na internet quando envolve alguma personalidade conhecida. 

Neste sentido, o trabalho parte da premissa de que o racismo é um comportamento não aceito por 

grande maioria das pessoas na contemporaneidade. Logo, entende-se que as pessoas, às vezes, 
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consciente ou inconsciente, procuram outras formas de manifestar a sua aversão contra qualquer tipo 

de grupo e/ou pessoa que consideram uma ameaça, especialmente da pessoa negra, no caso deste 

estudo, a mulher negra, que possui uma resistência histórica contra o racismo, através da busca pela 

garantia de seus direitos, desde o período da escravidão até a atualidade. 

 Desta maneira, o racismo, a discriminação e o preconceito tornaram-se uma arena de estudo 

para diversos pesquisadores da academia. Destacam-se dentre esses estudos a modalidade do racismo 

simbólico (KINDER & SEARS, 1981), o racismo moderno (MCCONAHAY, 1986), o racismo 

ambivalente (KATZ & HASS, 1988), o racismo aversivo (GAERTNER e DOVIDIO, 1986; 

DOVIDIO e GAERTNER, 2000), o preconceito cordial (PETTIGREW & MEERTENS, 1995) e, 

finalmente, o preconceito sutil (TURRA e VENTURI, 1995). Especificamente, neste artigo, é 

realizada uma discussão apenas da forma de expressão ambivalente e aversiva, visto que são poucos 

os estudos sobre a temática no Brasil. 

É importante destacar, também, que não é o objetivo, deste trabalho, elaborar uma pesquisa 

e/ou discussão com relação às raízes identitárias do país, que se constituem como sendo específicas 

e complexas. Assim, como não se pretende questionar ou analisar a atuação do grupo feminista e, 

muito menos, levantar uma discussão sobre feminismos. Além disso, a identidade e qualquer 

característica, elemento e informação que possam identificar o grupo feminino serão preservadas e 

não será descrito e, sequer, mencionado neste artigo científico. 

 

2 O RACISMO AMBIVALENTE 

 

De acordo com Kartz e Hass (1988) o racismo ambivalente ocorre quando o indivíduo da 

identidade racial do branco apresenta atitudes e ações consideradas favoráveis e desfavoráveis em 

relação às pessoas negras. Ou seja, em resumo, é distinguida pela “inclusão de crenças boas e ruins 

partindo das pessoas brancas para com a identidade racial da pessoa negra” (JONAS, BROEMER e 

DIEHL, 2000). Indicando, até o momento, que se caracteriza como uma atitude ambígua, confusa, 

partindo da pessoa que descrimina. Logo, com objetivo de tornar o conceito mais claro, Lima e Vala 

(2004) descrevem um exemplo de comportamento ambivalente no cotidiano:  
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Um dia, num programa infantil na TV, vimos uma cena na qual uma apresentadora branca 

colocava no colo crianças do auditório. Ela pegava a criança, fazia um ligeiro afago, e em 

seguida entregava uma das suas assistentes. Ela fez isto com seis ou sete crianças brancas 

uma após a outra; a criança seguinte era uma menina negra. A apresentadora mudou todo o 

seu esquema gestual, além do afago beijou repentinamente a criança, antes de entregá-la para 

a sua assistente (LIMA e VALA, 2004, p. 406). 

 

Portanto, com este exemplo, pode-se chegar à lógica interpretativa de que o comportamento 

ambíguo é fruto da identificação de que ter uma atitude racista não é socialmente aceito, confirmando, 

inicialmente, a premissa do artigo. Além disso, também através do exemplo citado acima, observa-se 

que a pessoa branca consegue identificar o seu lugar de privilégio e desprivilegio da população negra. 

Por esses dois motivos, Lima e Vala (2004) consideram que o racismo ambivalente é um “elemento 

onipresente em todas as formas de racismo”. 

Por sua vez, Kartz e Hass (1988), explicam que a atitude da apresentadora do programa 

infantil, exemplo descrito por Lima e Vala (2004), ocorre por conta das pessoas brancas possuírem 

disposição para sentir simpatia pelos negros, justamente por entenderem que é um grupo injustiçado 

e desfavorecido pela descriminação. Confirmando, dessa maneira, a premissa de que há a noção de 

privilégio e desprivilegio contida na modalidade de expressão do racismo ambivalente. 

Kartz e Hass (1988) também identificaram duas atitudes no comportamento das pessoas que 

exprimiam sua aversão à pessoa negra na sociedade americana: “uma atitude pró-negra e anti-negra” 

(KARTZ e HASS, 1988). Em resumo, a atitude pró-negra é moldada pelo igualitarismo, enquanto a 

anti-negra está relacionada à ética protestante individualista (KARTZ e HASS, 1988). Neste sentido 

é possível aferir que “a ética igualitária enfatiza a adesão aos ideais de igualdade, justiça e 

preocupação com o bem-estar dos outros, enquanto a ética protestante individualista enfatiza a 

autoconfiança, autodisciplina, a dedicação ao trabalho e a realização individual” (JONAS, 

BROEMER e DIEHL, 2000, p.40).  

Contudo, é possível aferir que a discriminação contra a pessoa negra desenrola quando os 

valores do individualismo estão em destaque, da mesma maneira que a discriminação atenua quando 

estão em ênfase os valores do igualitarismo. Isto ocorre, segundo Lima e Vala (2004), devido ao 

individualismo desenvolver sentimentos negativos, enquanto o igualitarismo causa sentimentos 
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positivos. Isto advém, na visão dos psicólogos sociais Lima e Vala (2004), das crenças (boas e ruins) 

serem originadas e provocadas por conta do “conflito, tensões e sofrimento de ordem psicológica” 

(LIMA e VALA, 2004). Assim sendo, a apresentadora de televisão, devido à existência de um 

conflito, desconforto e tensão internalizados, exagera o carinho na criança negra, como visto no 

exemplo de Lima e Vala (2004). 

É importante ressaltar que a modalidade de discriminação do racismo ambivalente se 

identifica com as teorias do racismo aversivo de Gaertner e Dovidio (1986). Pois, de acordo com 

Lima e Vala (2004), as duas modalidades procuram manter uma autoimagem pública de pessoa 

igualitária e não preconceituosa. Por isso, faze-se necessário ter a compreensão destas duas 

modalidades do racismo para identificar o tipo de expressão de discriminação e preconceito que estão 

presentes na representação social da mulher negra reproduzido no discurso dos integrantes do grupo 

feminista. 

 

3 O RACISMO AVERSIVO 

 

Gaertner e Dovidio (1986) explicam que o racismo categorizado como aversivo possui fortes 

valores igualitários, mas que também é expresso o equívoco, uma contradição, uma ambiguidade. 

Portanto, há no racismo aversivo uma ambivalência constituindo sua expressão de discriminação. 

Esta ambivalência, ou melhor, ambiguidade, equívoco ou contradição é “decorrente da confusão de 

sentimentos e crenças agregado aos valores igualitários e sentimentos negativos” (GAERTNER e 

DOVIDIO, 1986; DOVIDIO e GAERTNER, 2000 e LIMA e VALA, 2004), inclusive Gaertnet e 

Dovidio (1986) acrescentam que não se é mostrado nem uniforme e nem favorável, mas, sobretudo, 

ambivalente. Logo, é fácil de compreender que realmente o racismo ambivalente e aversivo possuem 

semelhanças. 

No entanto, Licursi (2011) aponta as nuances da teoria do racismo aversivo e assim se começa 

ser apontada uma diferença entre as duas modalidades de discriminação e preconceito. Para Licursi 

(2011) “a teoria do racismo aversivo assume que existem os racistas dominantes (dominative racist), 

menos comuns na atual sociedade, e aqueles indivíduos que adotam os valores do igualitarismo e 



 

122 
 

buscam se autoafirmar como igualitários e sem preconceito, chegando demonstrar certa aversão ao 

racismo. Os racistas aversivos demonstram simpatia pelas vítimas de injustiça raciais, apoiam as 

políticas públicas que visam à promoção do igualitarismo entre as raças, identificam-se como a 

política liberal e buscam afirmar-se como não-preconceituosos” (p. 50). Com isso, é possível 

compreender que a modalidade ambivalente é aplicada ao contexto comportamental, na prática, no 

cotidiano e nas ações. Em contrapartida, o racismo conhecido como aversivo se expõe no discurso, 

na palavra.  

Além disso, também é observada que nesta modalidade é presente a noção de privilégio de 

uma identidade, que indica ser da pessoa branca, e desprivilegio, sugerindo ser da identidade racial 

pertencente à população negra. Por consequência, aponta Licursi (2011 p. 50), “quando exposto a 

uma situação que motive seus sentimentos negativos, o racista aversivo esforça-se para repudiar e 

dissociar tais sentimentos da sua autoimagem, evitando agir de forma inapropriada às convenções 

sociais”. Confirmando, então, a premissa de que o racismo não é socialmente aceito, logo se busca 

outras formas de se expressar e, em muitas situações, tornando-se de difícil identificação. 

Este é o caso dos denominados racistas aversivos. Pois, de acordo com os estudos de Espelt, 

Javaloy e Cornejo (2006, p. 4), o perfil dos indivíduos que demonstram sua discriminação através 

desta modalidade “corresponde a uma pessoa progressista, de esquerda, com alto nível educacional e 

com boas intenções em relação às minorias”, podendo ser simpatizante da ideologia socialista e 

marxista. Cenário que evidencia a necessidade de questionar os diversos modelos e discursos que até 

são contra o racismo, principalmente na sociedade brasileira. 

Lima e Vala (2004,p. 405), com o objetivo de desvendar esse perfil tão presente na sociedade 

atual, aponta que os sentimentos negativos com relação à negritude se dão por conta do “contexto 

racista de socialização a que os atores sociais estão sujeitos e dos mecanismos da categorização e do 

viés endogrupal, que contribuem para o desenvolvimento dos estereótipos e do preconceito”. 

Perspectiva que sugere que o racismo aversivo “possui um viés relacionado a processos cognitivos, 

motivacionais e socioculturais” (DOVIDIO e GAERTNER, 2000), na qual as pessoas podem ter 

“diferentes avaliações sobre a mesma atitude e objeto, graças ao processo de socialização que é capaz 

de substituir as atitudes” (ESPELT, JAVALOY e CORNEJO, 2006). “No entanto, a atitude original 

não é substituída, mas é armazenada na memória e se torna implícita, enquanto a atitude mais nova é 
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consciente e explícita” (ESPELT, JAVALOY e CORNEJO, 2006, p. 5. Tradução Livre). Ou seja, as 

atitudes negativas implícitas demoram a desaparecer (ESPELT, JAVALOY e CORNEJO, 2006).  

Neste sentido, Lima e Vala (2004), para deixar claro quem são os racistas aversivos na 

contemporaneidade, explicam que as emoções destas pessoas, quando diante ao assunto, são de 

“desconforto, nervosismo, ansiedade e, inclusive, medo” do individuo que possui as características 

fenotípicas da identidade do negro, “provocando – dessa forma, que os racistas, desta modalidade de 

discriminação – evitem o contato próximo com a identidade racial da pessoa negra” (DOVIDIO e 

GAERTNER, 1998). Um exemplo dessa afirmação se dá quando a pessoa evita falar sobre as questões 

raciais no Brasil. Caracterizando-se como uma modalidade de discriminação com grande 

possibilidade de estar compondo a representação social da mulher negra e no discurso do grupo 

feminista. 

 

4 A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

Para investigar a presença ou não da modalidade do racismo ambivalente e aversivo no 

discurso do grupo feminista é necessário identificar a representação social da mulher negra. Logo, se 

faz uso da Teoria das Representações Sociais (TRS), conceito elaborado por Serge Moscovici cuja 

obra fundante La Psychanalise, son image e son public publicada em 1961 em francês e em inglês, e 

posteriormente lançada em português no ano de 2015 com o título A Psicanálise, suas imagens e seus 

públicos, situa este estudo no campo da Psicologia Social e possibilita compreender o comportamento 

e as ações dos sujeitos de determinados grupos em relação a outros grupos.  

A Teoria das Representações Sociais, no geral, considera as relações sociais estabelecidas no 

cotidiano como resultantes de representações sociais, as quais são facilmente apreendidas e assumem 

um caráter mediador e regulador dos vínculos humanos, mas, sobretudo, sociais.  

Jodelet (2001) conceitua representações sociais como 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” (p.22). Isso demonstra que os sistemas de representações 

são valores que regulam o nosso cotidiano e relação com o mundo. Por sua vez, Moscovici (1978), 

ao desenvolver a Teoria das Representações, elabora e define que a construção de representações 

passa necessariamente por um construto que o autor denomina de processos, ou seja, os processos 
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que engendram, elaboram e definem as representações, ao que Moscovici (1978) denominou de: 

objetivação e ancoragem.  

A objetivação é “a passagem de conceitos e ideias para esquemas e imagens concretas, pelas 

generalidades de seu emprego, que se convertem em supostos complexos reais” (MOSCOVICI, 1978, 

p.289). Em suma, a objetivação, é responsável por contribuir e conceber a construção imaginária da 

representação social. Já a ancoragem é concebida por Moscovici (1978) como uma rede de 

significações em torno do objeto, relacionando-a a valores e práticas sociais. Ou seja, a ancoragem 

está formada no processo cognitivo individual, são marcadores de generalização de um grupo ou 

pessoa, são falas, discursos, gestos, ideologias, que expressam e acreditam.  

A partir da noção de objetivação e ancoragem, definidas por Moscovici (1978), Arruda (2002) 

resume que as representações sociais são um conjunto de conceitos, frases e explicações geradas, 

sobretudo, durante a comunicação interpessoal. Desta maneira, Vala e Monteiro (2006) apontam que 

as representações sociais são o suporte básico dos atos comunicacionais que acontecem durante toda 

a vida diária. Logo, entendemos a importância e influência da comunicabilidade na concepção de 

uma representação social de um sujeito, grupo ou objeto. Assim sendo, a comunicação pode ser 

entendida como uma espécie de suporte para a Teoria das Representações Sociais, mesmo que a 

representação e a comunicação sejam essencialmente enunciadas muito mais que representações 

definidas, cada vez mais, pelo contexto comunicacional, explica Braga e Campos (2012). 

 

5 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

O artigo busca analisar a opinião de um grupo feminista sobre a temática da mulher negra, 

com o objetivo de investigar se a modalidade ambivalente e aversiva compõe a representação social 

deste grupo que socialmente tem sido marginalizado. 

À vista disso, a pesquisa utiliza-se do método de Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) sobre a 

concepção de Lefevre e Lefevre (2003; 2006). Para os autores, o discurso do sujeito coletivo elenca 

e articula uma série de operações sobre a matéria-prima de depoimentos coletados em pesquisas 

empíricas de opinião por meio de questões abertas (LEFEVRE e LEFEVRE, 2003; 2006), operações 

que resultam, ao final do processo, em depoimentos coletivos confeccionados com extratos de 

diferentes depoimentos individuais. 
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Os depoimentos foram coletados através de um formulário, definido por Gil (2002), como a 

técnica que o pesquisador formula questões previamente elaboradas. Desta forma, foram realizadas 

perguntas que envolvem a temática da mulher negra. No total, foram feitas oito perguntas, com três 

abertas, para as mulheres que compõe o grupo feminista. Vale lembrar que neste trabalho o olhar será 

direcionado apenas para as três questões abertas, pois só elas conseguem ser analisadas pelo DSC. 

Também, o Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), método que será utilizado, está entreposto 

nos pressupostos da Teoria das Representações Sociais, além de estar associada ao software DSCsoft, 

demonstrando eficácia para o processamento e expressão de opiniões coletivas. 

O estudo é arranjado por uma pesquisa qualitativa sobre perspectiva de Tuzzo e Braga (2016) 

por entender que esta abordagem enfatiza “a qualidade e a profundidade de dados e descobertas a 

partir de fenômenos, pois o foco está na interpretação, valorizando o processo e o seu significado” 

(TUZZO e BRAGA, 2016). Assim sendo, pode-se chegar à compreensão de que a pesquisa de 

natureza qualitativa é analítica, explicativa, conduzida pelas informações que motivarão conclusões 

e reflexões, baseados na complexidade da sociedade onde a pesquisa foi gerada (BRAGA e TUZZO, 

2017).  

Este estudo, também é composto por uma pesquisa bibliográfica fundamentada na visão de 

Gil (2002) que considera uma vantagem por permitir ao investigador a cobertura de uma gama de 

fenômenos muito mais ampla. Sua finalidade é colocar o pesquisador com o que já foi produzido 

sobre a temática abordada. 

Além do que, este estudo compreende que o discurso é polifônico e mediado por vozes que o 

concebe (BAKHTIN, 2008 e BRAIT, 2008). Então, o discurso, propriamente a voz, pode ser 

compreendido como sendo uma mídia (RANIERE, 1980), principalmente se for levado em 

consideração à perspectiva de Greiner e Kartz (2002) que entendem o corpo como sendo uma mídia, 

por ser “resultado provisório de acordos contínuos entre mecanismo de produção, armazenamento, 

transformação e distribuição de informação” (p.10). 
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6 O DISCURSO DO SUJEITO COLETIVO NO GRUPO FEMINISTA 

 

Em resumo, o Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), de acordo com Lefrevre e Lefevre (2003; 

2006), é a reconstituição de um ser ou entidade empírica coletiva, opinante na forma de um sujeito 

de discurso emitido na primeira pessoa do singular. Isso ocorre através de recortes de falas que 

resultam nas ideias centrais e ancoragens, que buscam reconstruir as representações num determinado 

nível. Imbuído destes conceitos, as três perguntas abertas realizadas para os indivíduos que compõem 

o grupo feminista, resultaram nas ideias centrais: 

 

Tabela 2: Ideias Centrais do DSC 

1.  Em sua opinião, é importante discutir o feminismo negro em um grupo? Por quê? 

 

Sujeito 1 - [...] debater sobre feminismo negro se faz importante, pois tais questões circundam uma luta feminista... 

Sujeito 2 - [...] as pautas gerais do feminismo não conseguem abranger as questões de raça... 

Sujeito 3 - [...] o movimento de mulheres deve ser emancipador e para isso devemos discutir os problemas de todas as 

mulheres na sociedade... De suma importância o contato com o feminismo negro para que o grupo não se elitize. 

Sujeito 5 - [...] em razão da invisibilidade das mulheres negras e de sua história, e do fato de que os movimentos feministas 

devem ressoar as vozes de todas. 

Sujeito 6 - [...] Creio que como mulher branca, eu não posso opinar sobre como devemos agir quanto a isso, mas tenho 

certeza de que precisamos ouvir mulheres negras e integrar os movimentos de forma mais coesa... 

Sujeito 7 - [...] Para dar visibilidade ao movimento, bem como articular práticas e políticas públicas voltadas às mulheres 

negras... 

Sujeito 8 - [...] além de as mulheres negras sofrerem com o machismo e patriarcalismo, sofrem com o racismo, vivendo 

uma condição ainda mais grave que as mulheres brancas. 

Sujeito 9 - [...] As opressões sofridas pela mulher negra não são só de gênero, são também raciais e o feminismo não pode 

fechar os olhos para isso... 

Sujeito 10 - [...] um grupo é o local propício para a discussão sobre as desigualdades geradas... 

Sujeito 11 - [...] é um assunto que só pode ser abordado com propriedade por mulheres negras que vivenciam essa 

realidade... Uma vez que ela é diferente da realidade machista que as mulheres... 

 

2. Qual a representatividade de mulheres negras no seu grupo feminista? 

 

Sujeito 1 - [...] Buscar mulheres que se encaixam nessa representação e que convivem em nossos espaços é bastante 

complicado... 

Sujeito 2 - Faço parte há dois, no grupo é baixa... 



 

127 
 

Sujeito 3 - já que sou a única não-branca do grupo. 

Sujeito 5 - Baixíssima, tendendo a zero [...] somente temos a participação esporádica de mulheres negras em nossos 

eventos e programações. 

Sujeito 6 - Não há mulheres negras no grupo. 

Sujeito 9 - [...] Meu curso é muito elitista, porém está crescendo a participação de mulheres negras no grupo... 

Sujeito 10 - [...] gostaria de mais representatividade... 

Sujeito 11 - Nós não temos muitas mulheres ativas negras no grupo, mas procuramos sempre abordar temas como o 

feminismo negro trazendo pessoas de fora... 

 

3. Tendo em mente a sociedade atual, de que maneira você avalia o preconceito sofrido pela mulher negra? 

 

Sujeito 1 - [...] nunca saberei sobre os preconceitos que essas mulheres sentem, pois não os sofro e nunca vou sofrer... 

Transcendem minha posição de mulher branca, e a única coisa a ser feita é o debate e a desconstrução conjunta com as 

mulheres que representam esse grupo.  

Sujeito 2 - [...] É uma opressão dupla. 

Sujeito 3 - A mulher negra ainda sofre inúmeros preconceitos na sociedade atual, tanto por ser mulher quanto por ser 

negra... É um dos tipos sociais mais marginalizados e oprimidos da sociedade 

Sujeito 5 - [...] A mim, como mulher branca, imbuída de privilégios de raça, cabe escutar e aprender com as mulheres 

negras. É preciso abrir espaços e apoiar a sua participação e atuação protagonistas em todos os âmbitos... 

Sujeito 6 - Creio que o silênciamento e a usurpação de demandas são alguns dos grandes problemas enfrentados pela 

mulher negra no âmbito do feminismo... 

Sujeito 7 - Mais intenso e... Agravante da cor de pele. 

Sujeito 9 - É um preconceito não só por ser mulher, é antes de tudo por ser negra. É a hipersexualização, a solidão da 

mulher negra, a crítica ao seu padrão de corpo e beleza. São violências que extrapolam o gênero e que precisam ser 

debatidas com urgência  

Sujeito 10 - Nossa sociedade sofre do mal do preconceito velado. Muitas atitudes do cotidiano confirmam as estatísticas 

em relação a mulheres e homens negros, de como são marginalizados... A favela é preta, enquanto boa parte da 

universidade ainda é branca.  

Sujeito 11 - Absurdo muito mais brutal do que o vivido por mulheres brancas ou por homens negros... Para a mulher 

negra há a sexualização da figura da mulher brasileira, onde ela é ainda mais reduzida a estereótipos, objetificação e 

simplificação. 

Fonte: Autor com ajuda do DSCsoft. 
 

Assim sendo, Duarte, Mamede e De Andrade (2009) esclarece que a ideia central revela e 

descreve, de maneira sintética e precisa, o sentido das palavras do entrevistado presentes no 

depoimento. À vista disso, as ideias centrais apresentadas sugere entender que o grupo feminista é 

formado majoritariamente pela presença de mulheres brancas. Elas reconhecem o preconceito e a 
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marginalização da mulher negra, mas possuem dificuldade e resistência em abordar a temática, 

evidenciando a falta de domínio sobre o assunto. A única mulher negra no grupo não é reconhecida 

como tal. Tudo isso, demonstra certa aversão e até preconceito. Apenas em momentos pontuais, como 

em eventos, é que o grupo tem o contato com a temática. E mais, o grupo não consegue ultrapassar o 

espaço da universidade. A falta de mulheres negras no grupo é justificada pelo o curso em que 

estudam ser considerado da elite.  Neste ínterim, pode-se intuir que o direito de ser feminista é 

garantido apenas à mulher branca. Havendo nos discursos, também, a noção de privilégio/vantagem 

da identidade étnica da pessoa branca e desprivilegio/desvantagem da pessoa negra. Já as ancoragens, 

resultados das três perguntas abertas realizadas às onze jovens foram:  

 

Tabela 1: Ancoragem do DSC 

1. Em sua opinião, é importante discutir o feminismo negro em um grupo? Por quê? 

 

Sujeito 1 - [...] debater sobre feminismo negro se faz importante, pois tais questões circundam uma luta feminista que se 

iniciou... Composta por mulheres brancas... 

Sujeito 2 - [...] as pautas gerais do feminismo não conseguem abranger as questões de raça. 

Sujeito 3 - [...] Pois, o movimento de mulheres deve ser emancipador e para isso devemos discutir os problemas de todas 

as mulheres na sociedade... Suma importância o contato com o feminismo negro para que o grupo não se elitize. 

Sujeito 5 - [...] em razão da invisibilidade das mulheres negras e de sua história, e do fato de que os movimentos feministas 

devem ressoar as vozes de todas. 

Sujeito 6 - [...] Creio que como mulher branca não posso opinar sobre como devemos agir quanto a isso, mas tenho certeza 

de que precisamos ouvir mulheres negras e integrar os movimentos de forma mais coesa, visto que a participação de 

mulheres negros nos grupos que conheço geralmente é mínima. 

Sujeito 7 - [...] Para dar visibilidade ao movimento, bem como articular práticas e políticas públicas voltadas às mulheres 

negras... 

Sujeito 8 - [...] as mulheres negras sofrerem com o machismo e patriarcalismo, sofrem com o racismo, vivendo uma 

condição ainda mais grave que as mulheres brancas. 

Sujeito 9 - [...] opressões sofridas pela mulher negra não são só de gênero, são também raciais e o feminismo não pode 

fechar os olhos para isso... 

Sujeito 10 - [...] um grupo é o local propício para a discussão sobre as desigualdades geradas pelo sistema. 

Sujeito 11 - [...] é um assunto que só pode ser abordado com propriedade por mulheres negras que vivenciam essa 

realidade, uma vez que ela é diferente da realidade machista que as mulheres brancas vivem. 

 

2. Qual a representatividade de mulheres negras no seu grupo feminista? 
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Sujeito 1 - Há uma imensa dificuldade de fixar uma representação negra dentro do meu grupo... Buscar mulheres que se 

encaixam nessa representação e que convivem em nossos espaços é bastante complicado.  

Sujeito 5 - [...] Tivemos uma integrante fixa há cerca de um ano que era negra, mas não se identificava como tal... 

Sujeito 6 - Não há mulheres negras no grupo 

Sujeito 9 - [...] Meu curso é muito elitista, porém está crescendo a participação de mulheres negras no grupo.  

Sujeito 11 - procuramos sempre abordar temas como o feminismo negro trazendo pessoas de fora, como professoras ou 

colegas. 

 

3. Tendo em mente a sociedade atual, de que maneira você avalia o preconceito sofrido pela mulher negra? 

 

Sujeito 1 - [...] Preconceito no trabalho, no espaço acadêmico, nas relações amorosas e interpessoais em geral. Tudo isso 

transcendem minha posição de mulher branca, e a única coisa a ser feita é o debate e a desconstrução conjunta com as 

mulheres que representam esse grupo.  

Sujeito 2 - [...] totalmente diferente das mulheres brancas ou dos homens negros. É uma opressão dupla. 

Sujeito 3 - A mulher negra ainda sofre inúmeros preconceitos na sociedade atual, tanto por ser mulher quanto por ser 

negra... É um dos tipos sociais mais marginalizados e oprimidos da sociedade. 

Sujeito 5 - [...] A mim, como mulher branca, imbuída de privilégios de raça, cabe escutar e aprender com as mulheres 

negras. É preciso abrir espaços e apoiar a sua participação e atuação protagonistas em todos os âmbitos... 

Sujeito 6 - Creio que o silênciamento e a usurpação de demandas são alguns dos grandes problemas enfrentados pela 

mulher negra no âmbito do feminismo...  

Sujeito 9 - É um preconceito não só por ser mulher, é antes de tudo por ser negra. É a hipersexualização, a solidão da 

mulher negra, a crítica ao seu padrão de corpo e beleza. São violências que extrapolam o gênero e que precisam ser 

debatidas com urgência. 

Sujeito 10 - [...] Nossa sociedade sofre do mal do preconceito velado... A desigualdade entre as raças ainda é nítida, tanto 

pela minoria negra em cursos considerados de elite dentro da universidade quanto pela maioria negra dentro do sistema 

prisional brasileiro. A favela é preta, enquanto boa parte da universidade ainda é branca... 

Sujeito 11 – É um Absurdo! Muito mais brutal do que o vivido por mulheres brancas ou por homens negros... Para a 

mulher negra há a sexualização da figura da mulher brasileira, onde ela é ainda mais reduzida a estereótipos, objetificação 

e simplificação. 

Fonte: Autor com ajuda do DSCsoft 

 

A ancoragem, segundo Duarte, Mamede e De Andrade (2009), trás ideias básicas que 

sustentam o discurso, ou seja, generalizações que expressam o que se acredita. Dessa forma, é 

possível observar que o grupo feminista possui a imagem de mulher negra ligada ao seu passado 

escravagista. O grupo ainda usa a ideia de raça para classificar os seres humanos, demonstrando 

resistência e preconceito. Isto porque a classificação por raça é considerada errada inclusive pela 

Organização das Nações Unidas (ONU). E mais, possui um tom de superioridade, exposta quando 
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coloca todo o mérito na luta feminista da mulher branca. Assim como é identificado, nos discursos a 

noção de desprivilegio/desvantagem da identidade étnica da pessoa negra e privilégio/vantagem da 

pessoa branca. Revela que o espaço da universidade não pertence à mulher negra, sendo o seu lugar 

nas favelas, nas periferias, excluída e marginalizada do espaço da cidade e até social. 

Já com relação à identificação das duas modalidades de discriminação e preconceito, no caso 

racismo ambivalente e aversivo, é possível identificá-los na representação da mulher negra, inclusive 

nos discursos das ideias centrais e de ancoragem, disponibilizadas através do DSCsoft. O racismo 

ambivalente é encontrado na exaltação, em alguns momentos, de valores igualitários (atitude pró-

negra) e também há, no mesmo discurso, a glorificação de valores individualistas (atitude anti-negra) 

da identidade da população branca (KATZ & HASS, 1988). Em contrapartida, o racismo aversivo 

está expresso no conflito discursivo dos sujeitos, que em certo momento, reconhece a importância do 

feminismo negro e, no mesmo discurso, se ausenta da responsabilidade de discutir o assunto, apenas 

por pertencer há uma identidade contrária, no caso, por ser uma mulher branca. Esta atitude termina 

por demonstrar certo nível de desconforto, nervosismo, ansiedade e, inclusive, medo do individuo 

que possui as características fenotípicas da identidade do negro, “provocando – dessa forma, evitar o 

contato próximo com a identidade racial da pessoa negra” (DOVIDIO e GAERTNER, 1986). 

 

7 A CIDADANIA DA MULHER NEGRA  

 

Os resultados da análise mostram que o passado da mulher negra, na condição de escrava, 

continua presente na representação social. Logo, a perspectiva e juízo freyriano de que “branca é para 

casar, mulata para fornicar e negra para trabalhar” (FREYRE, 2003), publicadas no livro Casa-

Grande & Senzala em 1933, indica ainda estar presente na memória das pessoas.  

Isto porque, segundo Nogueira (1999), no Brasil, a condição –  do passado – , de mão de obra 

escrava constrói todas as teorias e condições de vida da população negra na atualidade. 

Principalmente da mulher negra, que quando escrava não possuía o merecimento de constituir família, 

seus filhos não lhes pertenciam e quase sempre eram vendidos. Inclusive, o direito de exercer a 

maternidade era oferecido quando a sinhá não desejava amamentar o filho, sendo promovida ao 

encargo de “mãe-preta”. 
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Então, o corpo da mulher foi destituído da sua condição humana, coisificado, um objeto que 

alimentava a perversidade sexual que tinha seus senhores (NOGUEIRA, 1999). Banida de exercer a 

maternidade e vista por seus “donos” como meras criaturas repulsivas e descontroladas sexualmente, 

nascidas para atender os desejos sexuais. “Ainda nos dias de hoje, a mulher negra, por causa da sua 

condição de pobreza, ausência de status social, e total desamparo, continua vítima fácil, vulnerável a 

qualquer agressão sexual do branco” (NASCIMENTO, 1978, p.61). 

Além do mais, de acordo com Nogueira (1999), a mulher negra se vê aprisionada nos lugares 

da sambista, da mulata e da doméstica. Herança do passado histórico, pois, sem condições de vida 

digna, e com mínima educação de qualidade, é obrigada a optar pela profissão de empregada 

doméstica e babá, por exemplo. Ainda para ser aceita pela sociedade, deve ser dona de um corpo 

escultural e ainda ter o molejo nos pés e quadril que só o samba requer. Assim, por conta deste cenário, 

Malta e De Oliveira (2016) apontam que a mulher negra sofre com o preconceito racial e ainda o 

machismo, sem voz nas diferentes instâncias da vida é condicionada a pobreza. Verifica-se que a 

sociedade não concedeu autonomia sobre tudo que há da mulher negra, até de seu corpo, retirando 

sua autonomia, expressão, reconhecimento social e político. 

Assim sendo, a mulher negra pode ser considerada uma subcidadã, pois não “possui o 

reconhecimento social e político” (SOUZA, 2003). Ou seja, compõe o grupo dos não pertences, 

anulados, reconhecidos da “ralé”, explica Souza (2003). Principalmente se for levado em 

consideração à visão clássica de Carvalho (2003) sobre a cidadania, “pensada como a união dos 

direitos civis, político e sociais”, juntamente com a perspectiva de Tuzzo (2014) que vê a necessidade 

existir socialmente para se conseguir o status de cidadania. Pois, contudo, como é demonstrado no 

artigo, indica haver uma denegação da cidadania, que é uma exclusão que se manifesta pela 

discriminação racial, pela ausência de espaços de participação dentro do ambiente em que se vive e 

também pela falta ao conhecimento necessário para a cidadania (DURSTON, 1999). 

 

CONCLUSÃO 

 

Faz parte da representação social da mulher negra, a existência de um discurso que discrimina 

a negritude, especialmente a mulher.  A modalidade de discriminação encontrada foi categorizada 
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como Racismo Ambivalente (KARTZ e HASS,1988) e Racismo Aversivo (GAERTNER e 

DOVIDIO, 1986; DOVIDIO e GAERTNER, 2000).  

Logo, é demonstrado que existem discursos racistas, de descriminação e preconceito em 

espaços de combate a opressão, visto que a pesquisa foi realizada com integrantes de um grupo 

feminino que defende os direitos das mulheres e lutam contra a opressão de minorias populacionais. 

Evidenciando a necessidade de questionar todos os modelos, discursos, comportamentos e 

atitudes que se dizem contra o racismo. Pois, foi confirmada a premissa de que ter um comportamento 

de discriminação, preconceito e racismo não é socialmente aceito, fazendo com que surjam na 

sociedade contemporânea, outras modalidades de expressão capazes de demonstrar a aversão de 

certas pessoas ou grupos, que em sua maioria, não são explícitas e de fácil identificação. 

A partir deste cenário, é revelado que a mulher negra sofre com a discriminação de origem 

racial, o racismo, e ainda o machismo, com um cenário de denegação de sua cidadania (DRUSTON, 

1999), sendo considerada socialmente como uma subcidadã (SOUZA, 2003). 

Além disso, a pesquisa contribui para a ciência e literatura científica, visto que há poucos 

trabalhos que abordam as Teorias do Preconceito no país, principalmente a modalidade ambivalente 

e aversiva, identificadas na sociedade americana, mas que também compõe a realidade da sociedade 

brasileira, como constatado no estudo.  

 

I AM RACIST? NEVER! AMBIVALENT AND AVERSIVE RACISM IN A FEMINIST 

GROUP 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this work is to demonstrate the existence of discriminatory processes in relation to 

population groups, especially black women, still present in contemporary times, in the discourse of 

people and / or groups that are socially aware and that even fight against a certain system of 

oppression. Thus, the corpus of research focuses its attention on eleven (11) discourses collected from 

a feminist collective that answered three (03) questions about the black woman. Based on a research 

of a qualitative nature, the methodological reference was the Discourse of the Collective Subject 

(DSC), from Lefevrian perspective, whose results indicate that the social representation of the black 

woman is still based on her past as a slave. As well as the representation of the presence of ambivalent 

and aversive racism, reproduced in the discourse of members of the Feminist Collective, was also 

identified. Demonstrating the need to question all the actions, discourses, behaviors and attitudes of 

humanity that are said to be against racism, since it is indicated that all forms of discrimination, 
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prejudice and racism have other forms of expression that are not explicit. However, through the results 

and bibliographical research, it is identified that the black woman lives in a society that denies her 

citizenship, leaving only the status of sub-citizenship.  

 

Keywords: Social Representations; Black person; Ambivalent Racism; Aversive Racism; 

Citizenship. 
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SÃO OS JOVENS QUE ADOECEM? UM ESTUDO SOBRE A PERCEPÇÃO DA 

INTERNET PELOS JOVENS 

 

Rhayssa Fernandes Mendonça1 

Claudomilson Fernandes Braga2 

 

 

RESUMO  

 

 Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa realizada com jovens de 18 a 25 anos, 

com o objetivo de identificar padrões de seu uso, consumo, comportamento e percepção dos meios 

de comunicação, sobretudo a internet. O pressuposto inicial presume que os padrões de referenciação 

estão em constante transformação, levando ao declínio parcial dos meios de comunicação 

tradicionais, em detrimento da internet. A ideia central aborda a mudança estrutural em termos de 

acesso e credibilidade, pautadas no tempo de exposição dos entrevistados à internet e também à 

importância das relações nascidas neste processo. Além disso, buscou-se analisar a forma de uso dos 

meios de comunicação como um todo e a própria representação que os entrevistados fazem da 

televisão, do rádio e dos veículos impressos. Parece óbvio que o uso da internet avança a cada 

segundo, cabe discutir como os próprios usuários enxergam o processo e como veem os demais meios 

de comunicação. Há uma problematização sobre o andamento e os recursos com os quais as novas 

gerações vem estabelecendo seus contratos de comunicação. Questiona-se se o que está em transcurso 

é um novo parâmetro de orientações de valores e comportamentos sociais e como se dá o diálogo 

entre ambos indicadores: mídias tradicionais e internet. Os resultados apontam que os entrevistados 

enxergam a televisão como um veículo manipulador, enquanto a internet tem credibilidade e não 

influência o comportamento. Além disso, as representações sociais e a zona muda da internet 

circundam a sua capacidade informacional e a presença de notícias e informações falsas.  

 

Palavras-chave: Meios de Comunicação. Internet. Jovens. Representações Sociais. Comunicação.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Bauman (1999) elucidou que no contexto da pós-modernidade as verdades ortodoxas 

rapidamente eram superadas, ao mesmo tempo em que se tornavam cânones inquestionáveis. A 

colocação do autor data de 1998, no livro “Globalização: As consequências humanas”. Vinte anos 

depois, o fenômeno da globalização que o autor discutia não só se alarga em proporções assustadoras, 

como já produz suas tenras consequências. O que vem ao caso, neste trabalho, não se trata da 
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expansão quantitativa de um fenômeno irreversível, mas sim a tomada da cibercultura enquanto 

espaço de referenciação social. Tal fenômeno só foi permitido pelo contexto da globalização e suas 

implicações econômicas, culturais, sociais e demais fatores por ela potencializados.  

De Frankfurt às escolas latino-americanas, os pesquisadores sintetizaram a influência dos 

meios de comunicação na sociedade. Foi assim, por meio de uma série de estudos que transformaram 

a epistemologia da comunicação, que se entendeu como mídia e os indivíduos são interligados, com 

chances quase nulas de desligamento. Foi também entre teóricos, que pendiam entre o bem e o mal, 

que vimos surgir a internet como um fenômeno incontornável.  

A rede colocou o mundo em uma nova frequência, com a velocidade medida em megabytes. 

As unidades de informação passaram a definir as interações. Entre reações, compartilhamentos e 

chamadas ao vivo, a internet assumiu o papel central na vida humana e parece acentuar mudanças 

instantâneas, mesmo antes que seja possível refletir sobre o que já se passou.  

Parece óbvio que o uso da internet avança a cada minuto, cabe se discutir como os próprios 

usuários enxergam o processo e como veem os demais meios de comunicação. Por isso, neste artigo 

há uma problematização sobre o andamento e os recursos com os quais as novas gerações vêm 

estabelecendo seus contratos de comunicação. Questiona-se se o que está em transcurso é um novo 

parâmetro de orientações de valores e comportamentos sociais e como se dá o diálogo dos 

entrevistados e ambos indicadores: mídias tradicionais e internet. Logo, a pesquisa objetiva elucidar 

como os jovens constroem suas representações sociais dos meios de comunicação tradicionais e da 

internet, bem como entender quais padrões eles têm em relação à credibilidade e a legitimidade dos 

conteúdos, como estabelecem na rede seus inter-relacionamentos e, por fim, se qual o papel dos 

produtos midiáticos em geral na sua vida.  

 

DA MÍDIA TRADICIONAL À INTERNET: REFLEXÕES DE UM FENÔMENO EM CURSO  

  

Os meios de comunicação possuem mais do que alcance e influência, mas credibilidade. Soa 

claro que para o processo de midiatização, é natural que haja uma legitimidade destes meios, assim 

como dependência. As pessoas ainda veem televisão. É incomodo ficar por muito tempo sem olhar o 

celular. Ou mesmo estar em locais sem conexão de wi-fi. A mídia ocupa espaço na vida social, pois 

os assuntos colocados em discussão diariamente passam por ela.  Assim, os meios se tornam 
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importantes em relação a construção de referências sociais. É simples confirmar um fato quando ele 

foi veiculado pela televisão e o vídeo circula pelas redes sociais.   

Tuzzo (2014) aponta que os valores sociais são referenciados com apoio dos meios de 

comunicação e as veiculações da mídia se convertem em um guia para a conduta social. A colocação 

da autora leva à reflexão sobre a transitoriedade dos padrões a credibilidade dos meios de 

comunicação e sua capacidade de transformar a realidade social, atribuindo complexidade 

contundente ao processo que centraliza a mídia na sociedade (BRAGA; CAMPOS, 2012).  

 Para Braga e Campos (2012), tal centralização vigora conforme a capacidade dos veículos de 

divulgam conteúdos simbólicos, que criam discursos válidos e credíveis. Os autores ainda sinalizam 

a efervescência da credibilidade midiática ao que Charedeau (1997) define como contrato de 

comunicação. Este contrato elucida uma compactuação de sentidos, numa aliança entre audiência e 

veículos, ocasionando um processo complexo hermético. A mutação das percepções, levando em 

consideração que a mídia tradicional influi no comportamento social, pode sinalizar uma passagem 

dos padrões referenciais de credibilidade e legitimidade.  

  Em tempos de internet, Pierre Levy () afirma que é impossível separar o humano do seu 

ambiente material, pois as atividades humanas concentram interações entre pessoas vivas pensantes, 

entidades materiais naturais e artificiais e ideias e representações. Técnicas são produzidas dentro da 

cultura.  

 Partindo das ideias do autor, podemos articular que a internet e suas possibilidades são 

diretamente ligadas a cultura da sociedade contemporânea. O homem é um ser produtor de cultura, 

num processo acumulativo. Logo, a cultura é produzida, agora, pelas nossas relações em rede. Se os 

padrões de referenciação antes rodeavam a televisão, agora, há um acesso contínuo, quase inerente 

aos sujeitos, que permite a construção de uma série de processos na internet, construindo àquilo que 

Levy denomina como cibercultura.  

 Não se trata de uma cultura conduzida pelas tecnologias, mas do surgimento de novas formas 

sociais e tecnologias digitais que se estendem desde os anos de 1960. É uma cultura marcada pelas 

tecnologias digitais, centrada na transformação do mundo em dados binários. A cibercultura é 

marcada por várias formas de apropriação social-midiática da técnica, como a internet e suas atuais 

práticas sociais. (LEMOS, 2003).  
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 Castells (2011) afirma que a tecnologia é a própria sociedade e a questão da sociedade em 

rede é reconhecer o mundo em que vivemos. Para ele “A sociedade é que dá forma à tecnologia de 

acordo com as necessidades, valores e interesses das pessoas que utilizam as tecnologias. Além disso, 

as tecnologias de comunicação e informação são particularmente sensíveis aos efeitos dos usos sociais 

da própria tecnologia.” (CASTELLS, 2011, p.17)  

 A forma como usamos as tecnologias definem o modo de ser e estar da sociedade. As conexões 

quase intermitentes produzem uma sociedade diferente em todos os sentidos, mas, sobretudo, já traz 

gerações que nasceram com esta acessibilidade. Lemos (2003)  pontua que a sociedade da informação 

é marcada pela ubiquidade, ou seja, ela está em todas partes, e pela instantaneidade, saídas da 

conectividade generalizada. 

 O acesso à internet por meio dos smartphones, computadores, Iphones, é parte do cotidiano, 

o que torna relevante discutir e estudar sobre esse uso. O modo como as pessoas passaram a uma 

situação de conexão quase intermitente define de forma significativa a cultura das novas gerações. A 

influência que as tecnologias têm sobre as pessoas é fator modulador de identidades, comportamentos, 

gostos e opiniões. As mudanças levam a sociedade a cenários em constante transformação.  

 Diferentemente dos veículos de comunicação tradicional, a internet não é uma mídia no 

sentido em as mídias de massa são compreendidas. Ela é um ambiente, uma incubadora de 

instrumentos de comunicação e não uma mídia de massa. Na internet fazemos várias coisas, ao 

contrário da televisão ou do rádio. (LEMOS, 2003) 

 O uso da internet tem uma relação profunda com o sentimento de conexão, simbolizando uma 

aproximação entre os sujeitos e despertando a sensação de que todos estão sempre atualizados e 

presentes nos acontecimentos.  

   
Podemos dizer que as relações online são diferentes das relações de proximidade tipo face a 

face mas que essas guardam aproximações com o espaço das teatralizações quotidianas. 

Trata-se de uma nova forma de religiosidade social trazida à tona pelas tecnologias digitais. 

Assim, ver o outro e ser visto, trocar mensagens e entrar em fóruns de discussão é, de alguma 

forma, buscar o sentimento de re-ligação (LEMOS, 2003, p.6) 

 

 Os espaços em rede parecem ainda definirem um local de projeção das identidades, por meio 

da criação de perfis que possibilitam postagens com links, vídeos, fotos e opiniões. A projeção de si 
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neste espaço é algo novo, em relação aos outros meios de comunicação. Aparentemente, é possível 

se construir e re-construir nestes espaços com certa facilidade e ainda excluir quem se era antes.  

Novas identidades hoje estão sendo (re) construídas, com a interação que é propiciada e 

estimulada no uso da internet, com as interações virtuais. Novas relações se estabelecem. 

Novas configurações de relacionamento também se apresentam. Nos afetos virtuais com 

desconhecidos, por exemplo, mostram-se as Identidades Projetadas, as impressões são 

administradas, ou seja, o “eu” procura mostrar ao “outro” apenas seus aspectos positivos. 

(COPPETTI, 2009, p.147) 

 

 Assim, há um fenômeno em curso constante, que use a própria noção dos meios de 

comunicação tradicionais, que estabelecem relações extremas com a sociedade e as conexões em 

rede, que trouxeram novas possibilidades para identidades e relacionamentos. Os contratos de 

comunicação podem estar sendo estabelecidos também neste processo. 

 As conceituações aqui apresentadas buscaram pincelar o assunto em conceitos que se 

acreditou sendo como primordiais, com intenções maiores na discussão da pesquisa que será 

apresentada a seguir.  

 

METODOLOGIA 

  

 O que se vislumbrou pesquisar e discutir neste artigo é a percepção dos jovens em relação a 

internet e suas nuances e sua relação com os demais meios de comunicação. A pesquisa foi 

desenvolvida com uso da triangulação, técnica que combina métodos qualitativos e quantitativos, no 

intuito de abranger melhor o objeto de pesquisa. A triangulação supera limitações metodológicas 

quando no uso de diversas abordagens teóricas (FLICK, 2009).  

 A pesquisa qualitativa permite aprofundamento nos fenômenos sociais, dando ênfase aos 

aspectos subjetivos da ação social e em especificidades do que está sendo estudado. Há uma busca pela 

razão de ser (HAGUETTE, 2003). Qualitativamente, foi realizada uma Pesquisa de Evocações, formato 

desenvolvido por Abric (1994), em que se pede ao entrevistado produza palavras que lhe vem a mente 

quando instigado por um termo indutor. É possível descobrir elementos que não estão aparentes ou 

mascarados.  

 Para analisar tais expressões identificadas, foram produzidos quadrantes de quatro casas, com a 

distribuição dos termos é feita de acordo com a importância dada pelos indivíduos, conforme a 



 

141 
 

frequência (GOMES; OLIVEIRA, 2006). As análises foram realizadas com a Análise de Conteúdo, 

com o emparelhamento de palavras sinônimas e sentidos próximos (BARDIN, 2010).  

 O uso deste método pertencente à corrente de estudos sobre as representações  sociais alude ao 

fato de estas representações permitirem a tradução dos conflitos normativos, sociais e materiais. A 

representação social, conceituada em Moscovici (2012), contribui com os processos de formação das 

condutas e da comunicação entre os indivíduos. Assim, os elementos pertencentes a diferentes regiões 

da atividade e do discurso sociais se modificam umas nas outras, servem como signos e/ou meios de 

interpretação dos outros (MOSCOVICI, 2012). 

 Já a pesquisa quantitativa, busca a quantificação dos dados e a análise estatística, com intuito de 

generalizar os resultados (FONSECA, 2002). A técnica aplicada foi a Escala de Likert, que utiliza uma 

série de afirmativas para compreender o comportamento das pessoas em relação ao objeto 

(BRANDALISE, 2005).  

 Assim, foi utilizado como instrumento de coleta o formulário e o questionário. As perguntas 

foram abertas e fechadas. A seleção da amostra foi não probabilística e por conveniência. Foram 

entrevistados jovens de 18 a 26 anos, estudantes de cursos de comunicação social. A aplicação 

aconteceu entre os dias 1 e 5 de outubro, em Goiânia. Foram aplicados cerca de 40 

questionários/formulários.  

  

 RESULTADOS 

 

Quando indagados sobre qual meio de comunicação mais utilizam para se informar, 100% dos 

entrevistados indicaram a internet.  
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Fonte: Dados da Coleta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1:  Fontes de informação em que os entrevistados mais confiam 

 

Sobre a confiança nos meios de comunicação, a maioria aponta confiança na televisão, seguida 

da internet e dos jornais impressos.  Este resultado demonstra que a televisão ainda ocupa no 

imaginário dos entrevistados o espaço de legitimação e credibilidade. Ainda não houve a substituição 

do padrão de confiança pela internet, que aparece em segundo lugar com 32%.  

Quando indagados sobre o que mais acessam na internet, os entrevistados apontam as redes 

sociais com 70%. Destas redes, prevalece o Instagram como o mais acessado. Das páginas e perfis de 

notícias, a página do G1, com 53%, e a do jornal O Globo, com 19%, foram as mais apontadas como 

fonte de informações. Os gráficos abaixo demonstram os dados:  

 

Fonte: Dados da Coleta                                                               Fonte: Dados da Coleta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2:  O que mais acessam na internet               Gráfico 3: Redes sociais que mais acessam   
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Fonte: Dados da Coleta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Fontes de informação de confiança 

 

Quando questionados sobre os conteúdos que mais acessavam no facebook, prevaleceram 

aqueles relacionados a amigos e familiares, como postagens e stories. Vídeos e entretenimento também 

tiveram destaque. Parte também dá devida importância às notícias, mas não destacam as informações 

sobre política, que tem muito espaço na rede. No facebook, os memes também não se destacam 

 

Fonte: Dados da Coleta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5: Conteúdos preferidos no facebook 
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No Instagram, obtém destaque as postagens de amigos, familiares e conhecidos e os memes. 

Pode-se inferir que, por ser esta a rede social preferida dos entrevistados, estes são, portanto, aquilo que 

eles preferem ver quando usam a internet.  

Em seguida, os vídeos também ganham destaque. É importante lembrar que o Instagram 

comporta apenas vídeos de um minuto, logo, por serem curtos, podem prender com mais facilidade a 

atenção. O entretenimento também aparece como um dos interesses dos entrevistados. As informações 

sobre política e as notícias têm pouca projeção, sinalizando que os conteúdos não interessam.  

 

Fonte: Dados da Coleta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6: Conteúdos preferidos no instagram  

 

A tabela abaixo apresenta os resultados da pesquisa com escala de likert e as respectivas médias 

para as informações disponibilizadas no instrumento de coleta.  

 

Fonte: Dados da Coleta 

1. Eu não clico em links de notícias, leio apenas as chamadas. 3,2 (discordo parcialmente) 

2. Eu vejo televisão 4 (não concordo, nem discordo) 

3. Televisão influencia as pessoas. 4,3 (não concordo, nem discordo) 

4. Prefiro postagens com memes. 5 (concordo com grande parte) 

5. Pelo título de um link postado no facebook é possível ser bem informado. 1,9 (discordo totalmente) 

6. Eu sou influenciado pelos conteúdos que acesso em redes sociais. 2,8 (discordo de grande parte) 
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7. As informações que leio nas redes sociais influenciam na minha opinião. 4,2 (não discordo, nem discordo) 

8. A internet não tem credibilidade. 3,1 (discordo parcialmente) 

9. Sei reconhecer notícias falsas. 4,5 (não concordo, nem discordo) 

10. Uso meus perfis em redes sociais para mostrar minha identidade 5 (concordo com grande parte) 

11. Eu não sou influenciado pela televisão.4,3 (não concordo, nem discordo) 

12. Gostaria de ser influenciador digital 4 (não concordo, nem discordo) 

13. A televisão divulga notícias falsas 5 (concordo com grande parte) 

14. As redes sociais são melhores por conta dos conteúdos engraçados.5 (concordo com grande parte) 

Tabela 1: Afirmações e médias obtidas com a escala de Likert. 

 

Os entrevistados computam uma média de 4,5 em relação a capacidade de identificação de 

fakenews, mostrando que não há um alto grau de confiança em termos de identificação. Já aqueles que 

acreditam que a televisão divulga notícias falsas apresentam média 5, ou seja, há uma concordância 

com a afirmação, mostrando que os entrevistados veem a televisão como um veículo que divulga 

conteúdos falsos. Enquanto isso, a média é 3 para a afirmação de que a internet não tem credibilidade, 

demonstrando que os entrevistados discordam parcialmente da afirmação, sinalizando que os jovens 

entrevistados dão mais credibilidade à internet do que para a televisão. No mesmo sentido, para os 

respondentes a televisão influencia as pessoas, afirmação que recebeu média 6 na escala.  

 Há uma contradição quando se observa que a maior parte dos entrevistados apontou a televisão 

como um veículo de confiança e ainda assim apontam que ela divulga notícias falsas e influência as 

pessoas. Já a internet, veículo mais acessado, é também o de mais confiança.  

Os entrevistados não concordam que os títulos das notícias postadas em redes sociais são 

capazes de informar sobre o assunto, ao mesmo tempo em que discordam parcialmente da frase que 

afirma “Eu não clico em links, leio apenas as chamadas”.  Em comparativo com os conteúdos que eles 

apontaram mais gostas nas redes sociais, entende-se que eles não gostam de notícias, logo, mesmo que 

acreditem que precisam clicar para entendê-las, não é isso o que buscam na internet. O que os 

respondentes buscam são postagens de conhecidos, vídeos e entretenimento, conteúdos que não trazem 

consigo links ou mesmo chamadas.  

Sobre a influência que as redes sociais exercem nos entrevistados, os mesmos discordam 

parcialmente. Ou seja, aquilo que mais acessam não é algo que os influencia, em sua visão, enquanto 

aquilo no que mais confiam, a televisão, é o que mais influência.  
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Os dados demonstram uma tendência em acreditar que a televisão é o maior problema em termos 

de influência e divulgação de notícias falsas, por parte dos entrevistados, há uma credibilização maior 

da internet. Os mesmos garantem que não sabem identificar em absoluto as notícias falsas, mas ainda 

assim não se consideram influenciados pelas redes sociais.  

Assim, por mais que confiem na televisão, todos os entrevistados usam mais a internet como 

fonte de informações, logo, é como se não se sentissem diretamente atingidos pela televisão. É como 

se a internet fosse um espaço isento da manipulação e das mentiras.  

Os entrevistados concordam parcialmente com a afirmação que as redes sociais são melhores 

por conta de seus conteúdos engraçados e também concordam com a afirmação de que preferem 

postagens que utilizam memes. Isto condiz com o que mais gostam de ver no instagram, em que as 

respostas também sinalizam os memes.  

 Na taxa de neutralidade está a afirmação de que eles utilizam as redes sociais para ver os memes 

e também a afirmação de que eles gostariam de ser influenciadores digitais. Enquanto isso, eles 

sinalizam que seus perfis nestas redes são utilizados para projetar sua identidade. Com estes dados, a 

impressão que se extrai é de um uso da internet para a diversão e projeção da identidade.  

O uso da internet concentra uma possibilidade de projeção dos indivíduos, que não discordam 

quando indagados sobre a possibilidade de serem influenciadores digitais. Mostra que há uma 

preferência por conteúdos que usam do humor.  

As preferências da internet revelam, então, que é um espaço para descontração e mesmo 

diversão, longe dos conteúdos noticiosos que atualmente inundam as redes sociais. Os respondentes 

fazem um uso centrado no entretenimento e na construção da identidade, algo que decorre das inúmeras 

possibilidades disponíveis.  

O Quadrante de Quatro Casas acima apresenta os resultados da pesquisa de evocações, para 

identificar as representações sociais da internet dos pesquisados. Na pesquisa, foi solicitado que 

escrevessem as cinco palavras que vinham a mente quando se falava em internet. A centralidade, 

marcada pela alta frequência, é dada nos termos Informação e Diversão.  
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Fonte: Dados da Coleta 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 1: Quadrante de Quatro casas montado para a frase indutora: quais as cinco palavras que lhe 

vem a mente quando pensa na internet .  

 

 

 A diversão é identificada novamente, pois já havia aparecido nas questões com escala de likert 

e múltipla escolha. Isso confirma que a possibilidade de conexão tem relação direta com o lazer. De 

fato, o uso da internet pelos entrevistados é concentrado em opções de entretenimento.  

 Já a informação, segundo item mais citado, pode ser combinada com o termo facilidade que 

aparece no quadrante B, demonstrando que há uma facilidade na busca por informações. Ainda 

encontramos a interação como uma representação, característica primordial das redes sociais.  

 Os quadrantes C e D trazem representações periféricas, ou seja, ela definem menos o objeto em 

questão, mas dão nuances do que individualmente alguns entrevistados pensam. Ali encontramos as 

notícias falsas e o perigo, assuntos recorrentes nas discussões sobre o uso da internet.  

 Os termos ódio, influencia, estudo e educação tem baixa expressividade, mas demonstram que 

há discernimento de sua correlação com a web.  

 O quadrante abaixo apresenta os resultados da zona muda, definida por Abric (1994; 2003) 

como um espaço em que os sujeitos falam abertamente o que pensam, sem pressões normativas ou 

ressalvas. O instrumento de coleta pediu aos entrevistados que escrevessem palavras que acreditavam 

que outras pessoas pensavam sobre a internet.  
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Fonte: Dados da Coleta 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 2: Quadrante de Quatro casas montado para a frase indutora: quais as cinco palavras que você 

acha que vem a mente das outras pessoas quando elas pensam na internet .  

 

 

 A centralidade das representações demonstra que os entrevistados acreditam que a internet é 

representada pelas Fake News. O termo teve baixa frequência quando os mesmos respondiam por si, 

o que demonstra uma possível tentativa em não demonstrar que o local mais utilizado para se 

informar, se tornou um espaço alardeado de informações falsas. Assim, pode-se entender que a 

internet não é um espaço neutro ou mesmo isento e seus usuários sabem disso, embora busquem 

deslocar essa percepção para outro veículo, que é a televisão. 

É provável que assumir que a internet é definida pelas fake news, enquanto também indicam 

não saber identificar notícias falsas, colocaria os pesquisados em uma situação vulnerável. O que a 

pesquisa, demonstra, portanto, é que enquanto apontam a televisão como um veículo de confiança, 

mas que publica notícias falsas, os jovens pesquisados preferem a internet, que usam como forma de 

diversão e lazer. Ao mesmo tempo, guardam na sua zona muda de representações que a internet é um 

canal de notícias falsas.  

Os demais quadrantes trazem termos semelhantes ao quadrante 1, ou seja, a informação 

resguardada na zona muda é apenas de que a internet veicula mentiras. Ainda identificamos a 

expressão “perda de tempo”, com uma baixa frequência, mas que mostra também que alguns 

entrevistados percebem que o tempo gasto na internet nem sempre é proveitoso.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com este artigo, não se objetivou dialogar teoricamente de forma profunda com autores que 

abordam o fenômeno da cibercultura ou mesmo dos meios de comunicação, mas usá-los como forma 
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de sustentação para uma pesquisa que buscou pensar, identificar e refletir as representações sociais e 

o comportamento em relação aos meios de comunicação, sobretudo a internet. 

Os resultados demonstraram àquilo que se questionou no título do presente artigo: 

são os jovens que adoecem? A indagação reflete a falta de percepção da juventude de todo um 

processo que permeia a televisão e a internet, uma retroalimentação constante, em que ambos 

colaboram um com o outro. Ao mesmo tempo em que sinalizam que a televisão divulga conteúdos 

falsos, os entrevistados dão credibilidade à internet. É como se poupassem o meio de comunicação 

que mais usam. Enquanto isso, eles dizem confiar na televisão, mesmo apontando que ela divulga 

notícias falsas. 

A página de notícias mais confiável é o G1, portal de notícias vinculado à Rede Globo, maior 

emissora de televisão do país. Sendo assim, ambos seguem a mesma tendência com os conteúdos, 

que são adaptados a cada meio. O que se destaca é que os veículos têm a mesma postura e os 

entrevistados não se atentam que o que passa na televisão pode ter o mesmo teor do que aquilo que 

vai para o site. 

A preferência por assuntos de entretenimento e aqueles vinculados com conteúdos postados 

por amigos, conhecidos e familiares estabelece um paralelo com o desinteresse em notícias sobre 

política. 

Por sim, as representações sociais mostram que no fundo, na zona muda, os entrevistados 

sabem que a internet é dominada por notícias falsas e que elas vêm definindo o que as pessoas pensam, 

mas não admitem isto claramente. Os resultados mostram uma tentativa de omitir o que a internet 

parece ser, pois se sabe que hoje é impossível viver sem ela.  

As certezas cânones a que Bauman (1999) se referia parecem ser também a série de 

contradições que adoecem a juventude de Renato Russo, em termos de percepção no mundo da 

cibercultura. 
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E-CIDADANIA: O SENADO QUER SUA OPINIÃO. QUER MESMO? 

 

Tadeu Sposito do Amaral1 

Dalton Lopes Martins2 

 

RESUMO  

 O Senado Federal oferece a possibilidade de que as pessoas se manifestem favorável ou 

contrariamente aos projetos em tramitação na Casa, por meio do e-Cidadania, instrumento que usa a 

internet para fomentar a participação do cidadão no processo democrático. Esta pesquisa quantitativa 

identifica os projetos que mais despertaram interesse dos internautas e o tratamento legislativo que 

receberam (foram votadas? aprovadas? rejeitadas?). Observou-se, de modo geral, consistente 

discrepância entre a vontade manifesta pelas e a atuação parlamentar. Entende-se, sob a perspectiva 

da teoria da democracia participativa e em análise que leva em conta a natureza e as características 

do processo legislativo, que a existência do programa é positiva porque estimula o envolvimento; 

questiona-se, entretanto, a eficiência da ferramenta. 

 

Palavras-chave: Democracia participativa. Tecnologia de informação e comunicação. Senado 

Federal. E-Cidadania. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Vive-se, no Brasil, sob um regime de democracia representativa. Isso quer dizer que cidadãs 

e cidadãos votam periodicamente para eleger representantes, pessoas escolhidas para tomar decisões 

em nome da população. Trata-se, aliás, de modelo adotado em boa parte dos países ocidentais, e que 

tem como princípio a ideia de que cabe à sociedade, como um todo, decidir sobre assuntos que afetem 

a coletividade. Essa ideia, que tem origem no século XVIII, é bem resumida por Schumpeter  (p. 250, 

2003, em tradução livre): “o método democrático é o arranjo institucional para se chegar a decisões 

políticas para promover o bem comum fazendo com que as pessoas, elas mesmas, decidam as 

questões por meio da eleição de indivíduos que se reunem para realizar sua [das pessoas] vontade”. 

Em sociedades complexas, com uma enorme quantidade de gente apta a manifestar sua vontade 
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política, seria extremamente custoso e, por enquanto, provavelmente inviável que cada uma e cada 

um opine em todas as questões. Por isso, não se adota uma democracia direta - em que cidadãs e 

cidadãos votariam, individual e diretamente, para decidir tudo, o que inclusive poderia tornar 

desnecessária a existência do Parlamento. 

 Ainda que caiba a deputados e senadores - representantes eleitos pelo povo - em regra, a 

apresentação de projetos de lei e a deliberação sobre essas propostas, mesmo no modelo 

representativo há espaço para a participação direta da população. É o caso, por exemplo, dos 

plebiscitos e referendos previstos no art. 14 da Constituição (BRASIL, 1988), em que a sociedade é 

chamada a opinar diretamente - no primeiro caso, a respeito de projetos em que ainda não se tomou 

decisão; no segundo, para se manifestar a respeito de algo que já foi decidido no Congresso Nacional. 

 Outro exemplo de instrumento de participação direta é o projeto de iniciativa popular: projetos 

de lei que nascem da sociedade e que são apresentados pela população, quando pelo menos 1% do 

eleitorado assina a proposta e caminhões com assinaturas chegam a Brasília. A Lei da Ficha Limpa, 

por exemplo, nasce dessa forma. Esse também, um dispositivo estabelecido na Constituição Federal 

de 1988, que completa, portanto, 30 anos em 2018 (BRASIL, 1988). 

 Com o tempo, novos instrumentos de participação popular têm sido criados e difundidos - e o 

desenvolvimento tecnológico têm sido um catalisador desse processo. Quando Ulysses Guimarães 

promulgou nossa Carta Magna, não havia internet comercial no país e a telefonia celular era 

incipiente, um serviço caro, restrito à elite dos grandes centros urbanos; hoje, o país tem mais 

celulares habilitados do que habitantes - e esses telefones se conectam à internet, em redes 2G, 3G, 

4G, 4.5G ou wi-fi. É verdade que o país está longe de universalizar o acesso a essa tecnologia - o 

Brasil é brutalmente desigual, e há uma significativa parcela da população excluída, esquecida, 

invisível - mas há, sim, considerável e crescente quantidade de brasileiros que se conectam, 

regularmente, à web. 

 Essa tecnologia tornou possível que novas formas de participação democrática fossem criadas 

no âmbito das instituições representativas, como a Câmara dos Deputados e o Senado Federal - esse 

último, objeto de estudo do presente artigo. 

 Em 2011, por meio do ato da Mesa Diretora do Senado Federal nº 3 daquele ano, o Senado 

instituiu o programa e-Cidadania, iniciativa que institucionalizou a participação popular no processo 

legislativo, pela internet. A Casa começa, oficialmente, a usar a mídia também para ouvir o público, 
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não apenas para falar com ele - o que já vinha fazendo desde 1995. Naquele ano, a instituição 

começava a instituir o que hoje é um sistema de comunicação (jornal, agência de notícia, emissoras 

de TV e rádio, agência de marketing e publicidade e, mais recentemente, um núcleo de mídias 

sociais), criado para veicular informações sobre o que se faz e se decide no Senado (ALMEIDA, 

2007, pp. 122-127). 

 Observa-se, portanto, uma ampliação do uso dos meios de comunicação pelo legislativo, que 

passa a ter um espaço para receber, registrar e publicar as manifestações das cidadãs e dos cidadãos, 

e mesmo estimular essa participação - as publicações do sistema de comunicação do Senado 

comumente convidam o internauta a se posicionar. Exemplo disso é a editoria “Dê sua opinião”, 

segmento da Agência Senado dedicado a apresentar projetos de lei em análise na Casa, estimulando 

a população a se manifestar. 

 

PROGRAMA E-CIDADANIA 

 

 A participação institucionalizada do internauta nas atividades do Senado Federal acontece de 

três maneiras: opinando a respeito dos projetos em tramitação na Casa, acompanhando e fazendo 

manifestações e perguntas em audiências públicas e apresentando propostas de leis. Esses 

mecanismos compõem o Portal e-Cidadania, página na internet concebida justamente para esse fim. 

 O sistema permite que os usuários cadastrados manifestem suas opiniões a respeito de todo e 

qualquer proposição em análise no Senado: projetos de lei, propostas de emendas constitucionais, 

medidas provisórias, propostas de decreto legislativo, pedidos de impeachment de ministros do STF 

etc - a população pode registrar seu posicionamento a respeito de tudo. Basicamente, permite-se que 

se vote a favor da proposição (escolhendo a opção ‘sim’) ou contra (escolhendo a opção ‘não’). É 

precisamente essa funcionalidade de que se ocupa este trabalho. 

 Além dela, é válido registrar que o e-Cidadania permite a participação em audiências públicas 

que ocorrem nas comissões do Senado, por meio do envio de perguntas ou considerações - algumas 

são lidas e respondidas ao vivo. 

 Outra possibilidade é a sugestão de leis: qualquer internauta pode registrar sua ideia, que fica 

disponível para que outras pessoas manifestem seu apoio. Se, em um período de 4 meses, uma ideia 
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tem apoio de pelo menos 20 mil internautas, ela é levada à discussão na Comissão de Direitos 

Humanos e Legislação Participativa. Caso se vote pela pertinência da ideia e pelo prosseguimento da 

discussão, adequações necessárias são feitas e o que era uma Sugestão passa a tramitar como peça 

legislativa de autoria da Comissão (SENADO FEDERAL, 2015). Esse mecanismo, por si só, merece 

olhar dedicado, pesquisas específicas, motivo pelo qual não se tratará do tema com profundidade. 

 Há abertura para participação de diferentes maneiras, o que, a princípio, parece algo positivo: 

instituições representativas buscando ouvir aqueles a quem representam. O parlamento, ao que 

parece, permite a manifestação cidadã. Mas será que ela é levada em consideração? Em todos os 

projetos, as pessoas podem se posicionar de forma favorável ou contrária, indicando apoio ou 

rejeição, mas isso tem efeitos práticos? Influencia o modo como senadoras e senadores votam? 

  

METODOLOGIA 

 

 Uma maneira de se medir o peso da opinião dos internautas, registrada por meio do e-

Cidadania, é justamente compará-las ao posicionamento adotado por parlamentares no processo 

legislativo (aprovação, rejeição ou mesmo a inércia, que também tem significado). 

 Para isso, procedeu-se à pesquisa quantitativa, na qual foram coletados os dados das 

manifestações dos internautas a respeito das proposições. Convém reforçar que as pessoas que 

desejam opinar têm à disposição um instrumento fechado de consulta, direcionado: é possível 

colocar-se a favor ou contra (uma escolha binária, portanto), sem que haja um formulário com campo 

aberto para comentários ou ponderações. É isso que caracteriza a presente investigação como 

quantitativa. 

 Foram coletadas, ainda, informações a respeito da tramitação dos projetos, para se saber o que 

foi feito deles: foram aprovados, rejeitados, retirados pelo autor ou pela autora, ou simplesmente 

deixados de lado? Com base nesse material, partiu-se para uma análise à luz da fundamentação teórica 

- apresentada na próxima seção deste artigo - que sustenta o trabalho e que nasce de revisão 

bibliográfica. 

 Como o e-Cidadania mantém registros de manifestações sobre todos os projetos em análise 

no Senado, há um universo muito vasto, o que inviabilizaria uma pesquisa que envolvesse todas as 
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proposições. Por isso, foi necessário fazer uma amostragem, realizada por conveniência, com base 

em critérios definidos. Além disso, por englobar absolutamente todas as proposições em tramitação, 

há muitas com pouquíssimas manifestações, o que pode indicar baixo interesse das pessoas na 

matéria. Nesse sentido, uma pesquisa sobre o todo pode ser menos reveladora, menos significativa, 

do que uma feita sobre a amostra de projetos aos quais a sociedade, de algum modo, voltou a atenção. 

 No total, o programa registrou 88 projetos de lei com pelo menos 10 mil manifestações de 

internautas (favoráveis ou contrárias). Esse número, de 10 mil, é o mínimo considerado pelo Senado 

Federal para inclusão em seus relatórios, dos quais foram retirados os dados aqui considerados 

(SENADO FEDERAL, 2018)3. 

Decidiu-se por trabalhar com as 18 proposições que receberam mais votos de internautas. Dessa 

forma, tem-se um corpus que compreende 20% da totalidade. A opção por escolher as propostas que 

mais geraram manifestação se dá justamente pelo fato de terem recebido maior atenção das pessoas: 

são as matérias que geraram maior engajamento, despertaram interesse de mais gente; são, 

provavelmente, projetos mais caros à sociedade ou a grupos que a compõem. 

 Ainda sobre a amostra, é fundamental dizer que para este trabalho, foram consideradas apenas 

propostas de leis, em sentido amplo (projetos de lei ordinária originados na Câmara ou no Senado, 

projetos de lei complementar originados na Câmara ou no Senado, Medidas Provisórias, Propostas 

de Emendas à Constituição). Não foram considerados Projetos de Resolução (que, em regra, versam 

sobre assuntos internos da instituição) nem Sugestões populares. 

 As Sugestões são justamente as ideias de leis, registradas por internautas no e-Cidadania, e 

que receberam pelo menos 20 mil apoiamentos no sistema e, por isso, foram levadas à discussão no 

parlamento. Preferiu-se não tratar delas neste momento porque são proposições peculiares, tem 

natureza e tratamento diferenciado. Uma Sugestão, se aprovada pela Comissão de Direitos Humanos 

e Legislação Participativa, transforma-se em projeto de lei - aí sim vira matéria legislativa e inclusive 

recebe outro número. Ou seja, incluir as Sugestões poderia implicar, de um lado, em computar duas 

vezes a mesma matéria (uma como Sugestão, outra como Projeto) e, de outro lado, originar análises 

                                                           
3Os relatórios do e-Cidadania não emitidos de forma dinâmica: o sistema colhe os dados no momento em que o internauta 

faz a consulta, de modo que os números refletem a situação naquela ocasião específica. Como há, no corpus selecionado, 

matérias ainda em tramitação (e que continuam, portanto, recebendo manifestações dos cidadãos), as informações obtidas 

futuramente podem ser diferentes das contidas nesta pesquisa. 
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distorcidas. É possível, por exemplo, que se vote pela transformação de uma Sugestão em Projeto 

mesmo que em desacordo com o mérito da matéria, apenas para que tenha prosseguimento e possa 

ser analisada pelos demais senadores. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Este trabalho se insere nas discussões a respeito de democracia participativa, da comunicação 

midiática como meio, modo e ferramenta de exercício da cidadania, cenário em que não se pode 

deixar de notar a importância e o impacto que o avanço tecnológico tem - e, evidentemente, do uso 

que se faz dessa tecnologia no contexto da comunicação e da política. 

 Nesse sentido, é importante entender onde se insere a noção de participação em um modelo 

representativo de democracia. “O argumento da maioria dos formuladores da ideia não é que a 

democracia participativa deva eliminar as eleições ou descartar sumariamente a representação; e 

embora o ‘participativista’ acalente o ideal da democracia direta, raramente leva sua teoria a ponto 

de coincidir com ela” (SARTORI, 1994, p. 156). De modo geral, considera-se que o simples ato de 

votar periodicamente em eleições para a escolha de representantes é insuficiente para o exercício 

democrático - algo com que o autor concorda, ainda que mantenha uma postura crítica em relação a 

como se define o que seria essa participação e como ela se operacionalizaria.  

 Grande referência em seu campo de estudo, Carole Pateman, depois de analisar o trabalho de 

Rousseau, Stuart Mill e G. D. H. Cole, propôs sua teoria de democracia participativa, considerada por 

Miguel a mais influente no campo. Ela "previa a expansão dos procedimentos democráticos para além 

do Estado, vinculando a vivência cotidiana à educação política e propondo um modelo que exigia 

transformações profundas nas relações de produção” (MIGUEL, 2017, p. 84). 

 Ou seja, para uma efetiva participação política, não bastam as tradicionais instituições 

representativas: é necessário que as pessoas participem da tomada de decisões nos outros aspectos da 

vida, sobretudo no trabalho. Essa prática tem caráter educativo, quanto mais se participa, mais se 

conhece, se cria interesse em participar. Há crescimento psicológico e desenvolvimento de 

habilidades (PATEMAN, 1992, pp. 60-61). 
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Para que exista uma forma de governo democrática é necessária a existência de uma 

sociedade participativa, isto é, uma sociedade onde todos os sistemas políticos tenham sido 

democratizados e onde a socialização por meio da participação pode ocorrer em todas as 

áreas. A área mais importante é a indústria, a maioria dos indivíduos despende grande parte 

de suas vidas no trabalho e o local de trabalho propicia uma educação na administração dos 

assuntos coletivos, praticamente sem paralelo em outros lugares. (PATEMAN, 1992, p. 61) 

  

 Não se tem notícia de que as relações de trabalho estejam mudando a ponto de proporcionar 

ao trabalhador, em geral, a possibilidade de se envolver ativamente no processo de tomada de decisão; 

a sociedade parece estar longe do modelo de organização proposto por Pateman. Mas é importante a 

ideia de que o estímulo à participação nos diversos aspectos da vida aprimora o próprio processo 

participativo e a vida em sociedade. Para a autora, quanto mais participação houver em diversas 

esferas e ambientes, mais as pessoas têm condições de participar da política nacional. 

 Em âmbito estatal, observa-se que vêm sendo criados mecanismos que permitem a 

participação do cidadão na vida política, além do tradicional voto periódico para eleger 

representantes. Exemplo disso é a instituição do Orçamento Participativo, adotado em alguns 

municípios brasileiros e que permite que as pessoas contribuam nas escolhas a respeito de como o 

governo local deve gastar o dinheiro arrecadado. A primeira iniciativa nesse sentido é da cidade de 

Porto Alegre/RS e sua efetivação data de 1989 (WAMPLER, 2008, p. 67). 

 Trata-se de iniciativa anterior à popularização da internet, o que indica que a tecnologia não 

é condição para a participação, mas ela a potencializa, a torna mais fácil, rápida e mais difundida - o 

que não é pouca coisa, aliás. O programa e-Cidadania, objeto de estudo deste trabalho, é justamente 

um exemplo de uso de tecnologia de informação e comunicação. 

 O surgimento e crescimento da internet, além de tornar mais rápida a comunicação tradicional 

de instituições como o Senado com o público (notícias em texto, fotos, vídeo, áudio, transmissões ao 

vivo da atividade parlamentar etc), pela própria natureza do meio, permitiu que se ouvisse as pessoas. 

Com a internet, há um "alargamento da possibilidade de emissão estendida às pessoas comuns. Isso 

significa que contingentes de indivíduos que eram vistos apenas como audiência, ou recepção, 

tornam-se produtores de conteúdo”  (BRETAS et al., 2012, p. 131). 

 Essa é, aliás, uma das características da internet mais abordadas por estudiosos do tema. Cada 

um dos bilhões de internautas é, potencialmente, ao mesmo tempo, produtor e consumidor de 

conteúdo, emissor e receptor. 
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Longe de ser uma massa amorfa, a Web articula uma multiplicidade aberta de 

pontos de vista. Mas esse articulado opera transversalmente, como um rizoma, 

sem um ponto de vista superior, sem uma unificação nivelada. É um território 

movediço, paradoxal, tecido com inúmeros mapas, todos diferentes, do próprio 

território. Cada um terá sua página, seu mapa, seu site, seu ou seus pontos de 

vista. Cada um se tornará autor, proprietário de uma parcela do ciberespaço 

(LÉVY, 2001, p. 141). 

 

 Pode se considerar, então, que na internet, desenha-se "um modelo de cultura mais 

participativo, em que o público não é visto como simples consumidor de mensagens pré-construídas, 

mas como pessoas que estão moldando, compartilhando, reenquadrando e remixando conteúdo 

midiático de modo anteriormente inimaginável" (JENKINS et al., 2012, localização Kindle 

190/7929). 

 A internet proporciona, portanto, uma comunicação entre parlamento e população em que é 

possível falar e ouvir, assumir o papel de emissor e de receptor. Esse é um aspecto que se insere em 

um contexto mais amplo, em que a mídia passa a ser o grande instrumento de contato entre cidadãos 

e elite política - o que causa relevante impacto e modifica modelo tradicional de política centrado em 

partidos, que teriam como funções principais mobilizar seus quadros e assim chegar à população, de 

um lado, e de outro trazer dessa população as demandas. É na mídia, cada vez mais, que isso ocorre, 

o que contribui inclusive para a perda de importância dos partidos (MIGUEL e BIROLI, 2010, p. 9). 

 Nesse contexto de protagonismo midiático, em que se consolida e se difunde o uso da internet, 

começa se a falar em democracia digital – ou, para citar expressões correlatas, democracia eletrônica, 

ciberdemocracia, democracia virtual, teledemocracia etc (GOMES, 2010, pp. 241 - 243). 

 Esses termos acabam por englobar duas perspectivas distintas e de algum modo conflitantes: 

 

A unidade sugerida pela expressão sustenta, a rigor, uma malcontida tensão entre 

uma ideia de democracia digital como extensão qualificada, para o universo 

digital, dos regimes democráticos reais, de um lado, e outra ideia de democracia 

digital como forma de correção de déficits democráticos ou de implantação de 

formas e experiências democráticas em Estados e circunstâncias 

democraticamente deficitários. Uma tensão, em suma, entre a ideia de democracia 

digital como digitalização da democracia e a ideia de democracia digital como 

suplementação, reforço, ou correção da democracia (GOMES, 2010, p. 243). 
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 Tudo isso implica em novos modos de se exercer a cidadania. Nesse sentido, é interessante 

trazer o conceito de cidadania multilateral, de Pérez Luño, aqui citado por Oliveira e Rodegheri 

(2014, pp. 204-205): se antes falava-se em cidadania unilateral, que consistia na relação entre 

indivíduo e Estado, agora ela é plural e isso "decorre da adoção de novas tecnologias (em específico 

da internet), como fomentadoras da comunicação, cada vez mais interligadas, entre os sujeitos e os 

indivíduos e os Estados”. 

Tratar do conceito de cidadania, aliás, é fundamental aqui. Ela pode ser vista sob a perspectiva 

da "construção histórica e social do conjunto de direitos que envolvem os fatores de uma comunidade 

política, ampliando, sistematicamente, o ambiente das 

liberdades e dos acessos aos direitos (civis, políticos e sociais)" (AMBROSIO, 2015, p. 40). 
6 

A cidadania plena se definiria, então, pelo exercício desses três tipos de direito. Os civis são 

aqueles "fundamentais à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei. Eles se desdobram 

na garantia de ir e vir, de escolher o trabalho, de manifestar o pensamento, de organizar-se" 

(CARVALHO, 2008, p. 9), entre outros mencionados pelo autor. Os direitos políticos "se referem à 

participação do cidadão no governo da sociedade " (ibidem, p. 9), enquanto os sociais "garantem a 

participação na riqueza coletiva. Eles incluem o direito à educação, ao trabalho, ao salário justo, à 

saúde e à aposentadoria" (ibidem, p. 10). 

 

RESULTADO E ANÁLISE 

 

 Selecionadas as 18 proposições com maior número de manifestações registradas pelos 

internautas - a primeira do ranking, com mais de 1,85 milhões de opiniões; a última considerada, com 

cerca de 78 mil - buscou-se identifica que tratamento receberam das senadoras e dos senadores. Isto 

é: foram aprovadas, rejeitadas, não foram votadas, foram retiradas pelo autor ou autora? Essas 

informações estão registradas, de forma simplificada, na tabela que segue. 
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Tabela 1 - Proposições, opiniões de internautas e ação legislativa 

Proposição Proposta 

Resumida 

Opinião a 

Favor 

Opinião 

Contrária 

Total Tratamento 

legislativo 

PEC 106/2015 Reduz o número de deputados e 

senadores 

1.856.914 10.670 1.867.584 Não apreciada 

PLS 193/2016 Cria o programa “Escola sem 

Partido” 

199.873 210.819 410.692 Retirada pelo 

autor 

PEC 55/2016 Institui o teto de gastos 

públicos 

23.766 345.656 369.422 Aprovada 

PDS 175/2017 Convoca plebiscito sobre 

revogação do Estatuto do 

Desarmamento 

343.640 17.519 361.159 Não apreciada 

PLC 28/2017 Regulamentação de aplicativos 

de transporte (Uber e afins) 

44.857 262.113 306.970 Aprovada 

PLS 280/2016 Define o crime de abuso de 

autoridade 

4.671 277.463 282.134 Aprovado 

projeto 

semelhante 

(tramitação 

conjunta) 

PLS 445/2012 Concede isenção de IR para 

professores 

238.035 6.769 244.804 Não apreciada 

PEC 20/2016 Muda calendário eleitoral para 

que haja eleição presidencial 

junto com as municipais de 

2016 

202.876 16.569 219.445 Não apreciada 

PLS 350/2014 Modifica atividades privativas 

dos médicos 

76.820 114.696 191.516 Retirada pela 

autora 

PLS 116/2017 Institui demissão de servidor 

público estável ineficiente 

41.806 147.878 189.684 Não apreciada 

PLC 38/2017 Reforma trabalhista 16.789 172.166 188.955 Aprovada 

PLS 378/2017 Dispõe sobre produção, venda e 

porte de armas 

104.610 13.211 117.821 Não apreciada 

PLS 439/2015 Dispõe sobre as atividades no 

campo da Administração 

57.735 57.013 114.748 Não apreciada 

PEC 51/2017 Imunidade tributária para 

games feitos no Brasil 

111.401 572 111.973 Não apreciada 
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Fonte: elaboração dos autores 

 

 A primeira constatação que se pode fazer quando se olha para os dados é que em quase todos 

os projetos, a diferença entre as manifestações favoráveis e contrárias é bastante significativa. Ou 

seja, o posicionamento que predomina (seja ele qual for) supera muito o posicionamento menos 

adotado - em 18 proposições, isso se observa em 16 casos. Não há, na maioria desses casos, “placar 

apertado”. Isso pode significar, em alguns casos, que boa parte da sociedade compartilha de algumas 

opiniões. Quando 1,8 milhões se manifestam a favor da redução do número de senadores e deputados, 

contra pouco mais de 10 mil, é razoável entender que é um valor mais ou menos aceito na sociedade 

o pensamento de que há parlamentares demais no Brasil - embora esse dado isolado não permita uma 

análise conclusiva quanto a isso. 

 Em outros casos, os números podem refletir a ação de grupos específicos de pressão, 

interessados ou afetados por uma questão específica. Quando três vezes mais pessoas rejeitam do que 

aprovam uma proposta que visa permitir a demissão de servidores públicos avaliados como 

ineficientes, não se pode descartar que isso se deva à mobilização da categoria e que essa não é, 

necessariamente, a visão da população, de modo geral. 

 Aliás, este é um ponto importante: a participação nesse levantamento é feita de forma 

voluntária, por internautas que por iniciativa própria se manifestam a respeito dos projetos. Não há 

uma amostra representativa, não há rigor científico que permita que se enxergue, ali, o 

posicionamento dominante na sociedade brasileira. 

 No entanto, trata-se de ferramenta oficialmente instituída pelo Senado Federal para ouvir a 

opinião das pessoas a respeito do que se vota na Casa. Ou seja, uma iniciativa do parlamento de 

receber manifestações da sociedade. Nesse sentido, interessa menos saber se essas manifestações 

PLS 514/2017 Liberação do cultivo de 

maconha para uso medicinal 

107.249 2.994 110.243 Não apreciada 

MPV 657/2014 Altera as carreiras na Polícia 

Federal 

4.235 103.081 107.316 Aprovada 

PLS 495/2017 Institui os mercados da água 

(negociação dos direitos de uso 

da água) 

836 83.937 84.773 Não apreciada 

MPV 746/2016 Reforma do Ensino Médio 4.551 73.554 78.105 Aprovada 
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refletem o posicionamento dessa sociedade, de modo geral; interessa mesmo é saber o que o Senado 

faz com essas informações - se as leva em consideração. Para isso, é relevante comparar o 

posicionamento expresso pelas pessoas que se manifestaram com o tratamento que se deu para as 

propostas, na instituição.  

 Nenhuma das propostas de que se ocupa esta pesquisa foi rejeitada em votação. Essa 

informação é importante para uma análise adequada - e revela uma característica do processo 

legislativo que não pode ser descartada. É fundamental saber que a pauta de votações, no Senado, é 

definida pelos presidentes das comissões temáticas em que tramitam ou pelo presidente do próprio 

Senado, no caso das votações em Plenário. Observa-se, aí, um nada desprezível poder de agenda 

concentrado no detentor do cargo. Na prática, no entanto, ainda que um presidente tenha a 

possibilidade legal de pautar o que quiser, líderes partidários se reunem constantemente para que 

sejam definidas as propostas a serem votadas. Mesmo que com frequência não haja consenso, em 

regra, só se colocam em votação proposições em que há um nível razoável de concordância. Em 

outras palavras - e de forma resumida e objetiva - não se pauta um projeto para que seja derrubado. 

Por isso, a ausência de rejeições encontrada não surpreende: ao contrário, é mesmo esperada. A 

proposta que, na avaliação dos líderes interessados, tem pouca chance de ser aprovada, sequer é 

apreciada definitivamente. Isso vale também para projetos que não se deseja que sejam aprovados. 

Devido a essas características, não se pode ignorar, em uma análise, os projetos que sequer entram 

em pauta - a não deliberação, em muitos casos, é cheia de significado. 

 O corpus da investigação apresenta 6 projetos que foram efetivamente colocados em votação 

e aprovados pelo Senado. Em todos os casos, a opinião manifesta pelas pessoas que indicaram 

posicionamento pela internet era contrária às proposições. Assim, entre os projetos que mais 

despertaram interesse de quem opina no portal e-Cidadania, apenas foram aprovadas propostas às 

quais os respondentes se opuseram. Em 8 dos 18 projetos, predominou, na consulta popular, a opinião 

favorável - pela aprovação, portanto. Nenhum desses projetos foi de fato aprovado. 

 Os outros 10 projetos tiveram manifestações contrárias - as pessoas opinaram pela rejeição. 

Nenhum, desses 10 projetos foram de fato rejeitados. O que, conforme lógica exposta anteriormente, 

não implica, necessariamente, em uma atitude parlamentar contrária à vontade manifesta, já que a 

não apreciação pode ser vista como uma rejeição implícita, na prática. 
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 Em duas ocasiões, pelo menos, observa-se respeito à vontade contrária expressa no e-

Cidadania - não pela rejeição, mas pela retirada pelo autor ou pela autora do projeto, que tem essa 

prerrogativa. Uma análise como esta que se faz aqui não dá conta de estabelecer, nesse caso, relação 

de causa e consequência, mas há, aí, um indício de que o posicionamento contrário das pessoas 

desmotivou a/o parlamentar a dar seguimento à tramitação da proposta. 

 Diante desse quadro, é proveitosa uma análise que classifique a ação legislativa como 

contrária à manifestação popular ou não-contrária à manifestação popular. Entende-se como 

contrária a aprovação de um projeto a que se opuseram os e as respondentes ou a não-aprovação 

(por inação) de projeto com manifestações positivas - são 14 dos 18 considerados. 

  Considera-se adoção de postura não-contrária quando há aprovação de projeto com 

manifestações predominantemente favoráveis (nenhum, no caso) ou a não-aprovação (por inação ou 

retirada voluntária) de proposta com manifestações contrárias - nesse caso, 4 dos 18. 

 Nesse sentido, entende-se que uma posição não-contrária não é, necessariamente, favorável. 

É possível que um projeto ao qual os internautas se opuseram ainda não tenha sido votado 

simplesmente porque o processo legislativo está fluindo, mas ainda não terminou. 

 É difícil medir e estabelecer o que é uma inércia deliberada de legisladores e legisladoras, o 

que é simplesmente uma proposta não-prioritária que por isso tramita mais lentamente. Não há um 

prazo padrão (ou, pelo menos, não se obteve acesso a estudos que identifiquem esse padrão) e existem 

diversas maneiras de segurar o andamento de uma proposição (deixar de pautá-la, demorar para 

designar um relator, demorar para entregar o relatório, para pautar audiência pública etc). Questionar 

parlamentares sobre o motivo de eventuais demoras parece, ainda, tão ingênuo quanto irrelevante. 

Também não se pode esquecer que a intervenção militar no Rio de Janeiro sustou, por força de 

dispositivo constitucional, a tramitação de Propostas de Emendas à Constituição até o fim do ano. 

 Trata-se de assunto interessante e relevante e há, aí, terreno para pesquisas potencialmente 

reveladoras - mas é tarefa grande demais para este artigo, e foge mesmo ao escopo de propostas. 

Mesmo com essas ressalvas, necessárias para uma análise bem embasada, o resultado obtido é 

revelador, e indica que a ferramenta de consulta popular instituída e mantida pelo Senado é pouco 

relevante para definir o posicionamento de senadoras e senadores e para influenciar o processo 

legislativo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O avanço das tecnologias de informação e comunicação, notadamente da internet, opera 

grandes mudanças no modo como se vive. Ainda que se deva reconhecer que o acesso a dispositivos 

tecnológicos se restringe a uma parcela da população e que há um cenário de exclusão daqueles e 

daquelas que não estão inseridos nesse universo, não se pode deixar de notar - e de pensar, de estudar 

- como as ferramentas de comunicação e seus usos são transformadoras. 

 Tudo isso tem impacto também no exercício da cidadania e, em democracias representativas, 

como é o caso da brasileira, surgem também instrumentos que podem permitir maior participação da 

população na política. O programa e-Cidadania, do Senado Federal, é um exemplo disso. 

 Sob a perspectiva patemaniana de que quanto mais se estimula a participação popular nos 

processos decisórios das mais diversas esferas da vida, mais preparada e mais participativa fica a 

população - o que é benéfico para a democracia - essa iniciativa do Senado é louvável. O número de 

opiniões recebidas demonstra que há interesse das pessoas em participarem do processo. 

 No entanto, essas opiniões recebidas parecem não ter qualquer influência, de fato, no processo 

decisório. Constata-se, mesmo, uma correlação negativa: as proposições que foram aprovadas tinham, 

todas, predomínio de manifestações pela rejeição; as propostas em que havia indicação de desejo de 

aprovação não foram aprovadas. Há, é verdade, alguns casos em que os projetos tiveram opiniões 

negativas e não foram aprovados. Dois deles, foram retirados pela autora e pelo autor, alguns 

simplesmente ainda não foram apreciados, o que pode significar rejeição por por inércia ou 

simplesmente que não houve tempo hábil para votação definitiva - algo que esta pesquisa não dá 

conta (e nem se propôs) a aferir. 

 Evidentemente deve-se considerar que esse mecanismo é acessado voluntariamente pelos 

interessados e as opiniões manifestas não refletem, necessariamente, o posicionamento do universo, 

que seria a população brasileira. Pode, inclusive, representar a ação coordenada de grupos específicos. 

Além disso, é garantido o direito das senadoras e dos senadores de votar como lhes convier. No 

entanto, se a instituição cria uma ferramenta, a divulga e de algum modo estimula o seu uso, espera-

se que ela seja levada em consideração e tenha alguma influência no processo decisório. O que, 
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apontam os resultados, não acontece, no caso. Inevitável, diante disso, questionar se o que se tem 

uma ferramenta de participação ou um instrumento que cria uma ilusão de participação. 

 

E-CITIZENSHIP: DOES THE SENATE REALLY WANT YOUR OPINION? 

 

ABSTRACT 

  

Brazilian Federal Senate offers people the possibility of expressing their positioning (for or against) 

regarding the bills of law analyzed in the House, through e-Citizenship, an instrument that uses the 

Internet to encourage citizen participation in the democratic process. This quantitative research 

identifies the bills that most attracted the interest of Internet users and the legislative treatment they 

received (were they put to vote? Approved? Rejected?). In general, there was a consistent discrepancy 

between the popular opinion and parliamentary action. It is understood, from the perspective of the 

theory of participatory democracy, and considering an analysis that takes into account the nature and 

characteristics of the legislative process, that the existence of the program is positive because it 

stimulates participation; However, the efficiency of the tool is questioned. 

 

Keywords: Participatory democracy; Information and Comunication Technologies; Federal Senate; 

e-Citizenship.  
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AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA ADOÇÃO: UMA ANÁLISE DA MÍDIA IMPRESSA 

NO MÊS NACIONAL DA ADOÇÃO¹  

 

Louise Ramiro da COSTA²  

Claudomilson Fernandes BRAGA³  

 

RESUMO 

 

Analisar as matérias veiculadas nos últimos cinco anos (2014 a 2018) no mês de maio, considerando 

que o dia 25 de maio foi instituído como Dia Nacional da Adoção. Como aporte teórico aplica-se a 

Teoria das Representações Sociais lançando “olhares” para a temática adoção, cidadania e 

consequentemente para o teor jornalístico apresentado na coleta. Como método para a organização, 

tratamento eanálise dos dados, utliza-se o software IRAMUTEQ que possibilita a construção da 

árvore máxima de similitude, a fim de que seja realiza a análise do discurso. Conclui-se que: quando 

não há um silenciamento, a Representação Social da adoção na mídia nos últimos cinco anos recaí 

sobre o Conselho Nacional de Justiça, tendo o Juiz lugar de notoriedade nas reportagens, destacando 

ainda, queentre a criança e o adotanteestá a figura do Juiz e a burocracia processual. É possível 

aindareconhecer que:os adotantes em sua maioria,optam por receber em seu lar na condição de 

filho:recém nascido, branco e do sexo feminino. 

 

Palavras-chave: Representações Sociais. Adoção. Mídia. Cidadania. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Na obra La Psychanalyse, Son Image Et Son Public, Serge Moscovici, concebe a Teoria das 

Representações Sociais (TRS), fomentada em sua tese de doutorado (1961), oferecendo um aporte 

teórico para os estudos da presença maciça dos meios de comunicação na construção dessas 

representações. O estudo de conteúdos sociais representados pela imprensa, como a adoção, tem 

caráter social que regula as relações humanas. Neste sentido as Representações Sociais são “sistemas 

de valores, noções e práticas que proporcionam aos indivíduos os meios para orientar-se no contexto 

social e material [...] que tornam inteligíveis a realidade física e social, integram-se em um grupo ou 

em uma relação cotidiana de intercâmbios” (MOSCOVICI, 1978, p.79). Essa teoria possibilita a 

interpretação e a reflexão do cotidiano, através da comunicação estabelecida entre os grupos, somada 

aos sistemas simbólicos e aos valores individuais.  

A partir dessa perspectiva nos debruçamos sobre a Lei nº 10.447 de 7 de maio de 2002 que 

instituiu o dia 25 de maio como o Dia Nacional da Adoção, objetivando refletir sobre o assunto. Sob 

a fundamentação da Teoria das Representações Sociais lançando um viés para as temáticas: adoção, 
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cidadania e consequentemente para o teor jornalístico apresentado no jornal impresso “Folha de S. 

Paulo” no mês de maio, o presente artigo busca responder a seguinte inquietação: qual a 

Representação Social da adoção na mídia impressa? Tendo como recorte o jornal impresso Folha de 

S. Paulo, nomeadamente as edições dos últimos cinco anos e em particular as edições publicizadas 

no mês de maio dos referidos anos.  

De forma aleatória, elegeu-se para a coleta o jornal impresso “Folha de S. Paulo” em virtude 

do seu prestígio e por ser o jornal mais lido do Brasil (considerando a versão impressa e on-line), 

segundo a Associação Nacional de Jornais. Foram selecionadas matérias relacionadas à adoção que 

veicularam no mês de maio nos últimos cinco anos, (2014 a 2018), entretanto, a coleta em 2018 restou 

infrutífera, visto que, não houve notícia veiculada sobre a temática, ainda assim, esse silenciamento 

será considerado nas análises. Nesta vertente destacamos a dominação dos meios de comunicação em 

pautar assuntos, atribuindo maior relevância e imposição de determinados temas e o silenciamento 

de outros. 

A organização, tratamento e análise dos dados se dá com o suporte do software IRAMUTEQ 

que possibilita a construção da árvore máxima de similitude. Esse método é indicado para o estudo 

da Teoria das Representações Sociais, cujos resultados se apóiam e grafos matemáticos apresentando 

a relação entre os objetos. Método desenvolvido nos anos de 1970 por Claude Flament, Verges e 

Degenne e que segundo os ensinamentos de Sá (1996): os dados são categorizados, realizando a 

análise de similitude entre as categorias, baseado na teoria dos grafos da matemática, que possibilita 

identificar as relações e ligações entre as palavras de um corpus textual, auxiliando, assim, na 

identificação da estrutura das Representações Sociais. Essa análise é possível ser realizada por meio 

da representação gráfica da árvore máxima de similitude, com auxílio do software IRAMUTEQ, 

capaz de apresentar a hierarquização das forças entre essas conexões e a conotação atribuída às 

palavras que coocorrem, identificando, assim, qual a representação social de determinado tema para 

determinado indivíduo ou grupo social. 

 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS, ADOÇÃO E CIDADANIA 

 

O termo representação foi cunhado por Durkheim (1989), ao apresentar estudos sobre a 

singularidade do pensamento social em relação ao pensamento individual denominando por 

“representação coletiva”. A partir dessa perspectiva Moscovici (1978) ensina que há diferenças entre 
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representação coletiva e social. As representações coletivas são consideradas estáticas, já as 

representações sociais possuem um caráter dinâmico residindo no pensamento individual como 

fenômeno psíquico, mas que não se reduziria à atividade cerebral (MOSCOVICI, 2004). 

Arruda (2002) destaca que a RS é composta por um conjunto de conceitos, frases e elucidações 

geradas pela comunicação interpessoal, de modo igual às representações sociais estão associadas ao 

distanciamento do conhecimento científico, o denominado senso comum. 

Jodelet (2001) afirma que as representações sociais estão apoiadas em valores que não variam, 

ou seja, há total dependência entre os grupos de interação social de significações, ocorrendo o resgate 

de saberes preexistentes, neste sentido, as Representações Sociais “estão ligadas aos sistemas de 

pensamentos mais amplos, ideológicos ou culturais, a um estado de conhecimentos científicos, quanto 

à condição social e à esfera da experiência privada e afetiva dos indivíduos” (p.21). Assim, as RS 

estão presentes nas palavras, nas imagens veiculadas pela mídia no discurso dessas imagens, 

enraizadas em condutas. Essas representações adentram os veículos de comunicação oriundo da 

ausência de informação e consequentemente da ausência de estudo científico. Esse processo de 

construção das RS se compõe em duas fases: a Ancoragem e a Objetivação. Por Ancoragem entende-

se o processo de “classificar e dar nome às coisas, que não são classificadas e que não possuem nome, 

o seja são estranhas, não existentes dentro do campo de conhecimento dos indivíduos e ao mesmo 

tempo ameaçadoras” (MOSCOVICI, 2011, p. 61), ou seja, é a Ancoragem que permite estereotipar 

algo desconhecido. Já a Objetivação possui a capacidade de classificar e reproduzir o conceito a algo 

que foi ancorado, juntando o desconhecido ao familiar e neste sentido a objetivação está intimamente 

relacionada aos aspectos culturais do indivíduo (MOSCOVICI, 2011). 

A TRS não tem por finalidade apenas analisar fenômenos sociais complexos, mas apresenta a 

possibilidade de reorganização do campo social. Moscovici nos contempla com conceitos gerais 

possibilitando a compreensão detalhada do processo de formação da Representação Social. Assim, 

Moscovici (1976, p. 13) destaca que a Representação Social (RS) pode ser definida como “[...] um 

sistema de valores, ideias e práticas”. Braga & Campos (2016) destacam que as representações sociais 

nascem, acontecem, se constroem e se (re)constroem a toda hora e a todo o momento nos atos 

comunicativos por referência aos contextos em que cada sujeito se insere, sejam eles contextos 

sociais, temporais ou culturais. Estes fatos contribuem para o desenvolvimento do processo que 

propicia e orienta os comportamentos e os discursos comunicativos que estes indivíduos vão 
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estabelecer. Falar em representação social enquanto comunicação significa falar de objetos 

representados.  

Ao investigar a Representação Social da adoção no jornal impresso Folha de S. Paulo nos 

últimos cinco anos, fez-se necessário a compreensão do termo adoção, que tem origem no latim, ad 

= para + optio = opção, significando “ato jurídico pelo qual se estabelece relação legal de filiação”. 

(2018, in Dicionário Priberam on line). Destacamos alguns conceitos apresentado por doutrinadores 

como: Sílvio Rodrigues (1991) que define o instituto da adoção como "o ato do adotante pelo qual 

traz ele, para sua família e na condição de filho, pessoa que lhe é estranha". Pontes de Miranda (2001, 

P. 217) destaca que: “adoção é o ato solene pelo qual se cria entre o adotante e o adotado relação 

fictícia de paternidade e filiação”. (1991, p. 343). Corrobora ainda com a definição Venosa assim 

ensinando: 

 
Adoção é a modalidade artificial de filiação que busca imitar a filiação natural. [...] A adoção 

é uma filiação exclusivamente jurídica, que se sustenta sobre a pressuposição de uma relação 

não biológica, mas afetiva. [...] O ato da adoção faz com que uma pessoa passe a gozar do 

estado de filho de outra pessoa, independentemente do vínculo biológico. (VENOSA, 2001, 

p. 258). 

 

Maria Berenice Dias (2010, p. 434)disciplina que a adoção trata-se da “modalidade de filiação 

constituída no amor, gerando vínculo de parentesco por opção”. Moacir César Pena Jr., ao estudar a 

temática, ensina que: 

 

Por maior que seja a variedade de conceitos, num ponto todos concordam: a partir do instante 

em que seja finalizado o processo de adoção, com a sentença judicial e o respectivo registro 

de nascimento, o adotado passa a ter todos os direitos inerentes à condição de filho, 

integrando-se plenamente a sua nova família (art. 227, § 6° da CRFB/88) (PENA JR, 2008, 

p. 299) 

 

A adoção tem berço no direito romano, desempenhando a função religiosa, com natureza 

familiar, política e econômica. A esfera econômica possibilitava a substituição de famílias, no âmbito 

político era possível um plebeu transformar-se em patrício. Sobre o tema, narra Grisard Filho (2003): 

 

Em Roma, por meio da adoção, alcançava-se ainda determinados efeitos políticos e 

econômicos como a obtenção da cidadania pela transformação doplebeu em patrício, visando 

o ingresso no tribunato, a preparação á transmissão do poder ou do deslocamento de mão de 

obra excedente em uma família para outra que dela precisasse. (GRISARD FILHO, 2003, p. 

28) 
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Em 13 de Julho de 1990a Lei nº 8.069, foi promulgado o Estatuto da Criança e do Adolescente 

que visa à proteção integral da criança e do adolescente, nesta perspectiva: 

 

Art. 39. A adoção de criança e de adolescente reger-se-á segundo o disposto nesta Lei. 

 § 1° A adoção é medida excepcional e irrevogável, à qual se deve recorrer apenas quando 

esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa, 

na forma do parágrafo único do art. 25 desta Lei. (...) 

Art. 41. A adoção atribui a condição de filho ao adotando, com os mesmos direitos e deveres, 

inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os 

impedimentos matrimoniais. (DO BRASIL, 1990). 

 

O direito a família é inerente ao menor, a ausência das garantias fundamentais possibilitada 

por esse ordenamento é uma negação da cidadania. Marshall (1967) subdividiu a cidadania em 

direitos civis (direito fundamental individual à vida), direitos políticos (possibilidade de participação 

no exercício político) e direitos sociais (bem estar dos cidadãos) classificando a cidadania a um status 

concedido àqueles que são membros da comunidade. “Todos aqueles que possuem status são iguais 

com respeito aos direitos e obrigações pertinentes ao status” (MARSHALL, 1967).  No Brasil o 

processo democrático visa sua promoção de forma legislativa com a Proclamação da Constituição de 

1988, desta que a elaboração de um capítulo visando à proteção do menor, conforme corrobora 

Azambuja (2004):  

Sob a influência dos princípios que integram a Convenção das Nações Unidas sobre os 

Direitos da Criança, o art. 227 da Carta de 1988 introduziu, no ordenamento jurídico 

brasileiro, o princípio da Doutrina da Proteção Integral, assegurando às crianças e aos 

adolescentes a condição de sujeitos de direitos, de pessoas em desenvolvimento e de 

prioridade absoluta. Inverteu-se, desde então, o foco da prioridade. No sistema jurídico 

anterior, privilegiava-se o interesse do adulto. Com a Nova Carta, o interesse a ser 

preservado, em primeiro plano, passa a ser o da criança. (DE AZAMBUJA, 2004, p. 1). 

 

O lar tem por finalidade o convívio familiar, recinto de amor, afeto, troca e diálogos que as 

crianças e adolescentes engenham suas bases humanitárias, familiares, morais e éticos. A inexistência 

de afeto causa inúmeros prejuízos emocionais e cognitivos desses menores. Com o nascimento da 

Constituição Federal de 1988 os menores de fato, perante a lei tornaram-se cidadãos, ainda que na 

prática a cidadania esteja muito distante de ser alcançada, ou seja, a CF/88 os transforma-os em 

detentores de direitos e garantias fundamentais inerentes à dignidade da pessoa humana, esses devem 

ser garantidos pela família, sociedade e pelo estado, conforme disciplina o ordenamento: 
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Art. 227 da CF/88: É dever da família, da sociedade e do estado assegurar a criança, ao 

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (DO BRASIL, 1988). 

 

A esfera familiar possibilita ao menor o acesso ao cuidado, carinho e atenção para aquisição 

do bem-estar: físico, psíquico, social e moral, neste sentido, diante da ausência da família, o abrigo 

deve ser medida alternativa, um trâmite necessário, a fim de que o menor receba um novo lar. Maria 

Berenice Dias (2010) afirma que: “é necessário que se priorize o interesse de quem tem o 

constitucional direito de ser protegido e amado, [...]. São os vínculos afetivos que precisam ser 

assegurados a quem tem o direito de ser amado como filho”. (DIAS, 2010) 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de pesquisa qualitativa, sob o aporte teórico as Representações Sociais, com a 

finalidade responder a seguinte inquietação: qual a Representação Social da adoção na mídia impressa 

e em particular a representação publicizada nos últimos cinco anos, no jornal impresso Folha de S. 

Paulo? 

A busca inicial ocorreu especificadamente no dia 25 de maio dos últimos cinco anos, por se 

tratar do dia nacional da adoção. Em virtude da negativa, elegeram-se as matérias veiculadas no mês 

de maio nos anos de 2014 a 2018, obtendo as seguintes reportagens: em 2014 (dia 26 de maio) “Cai 

exigência de cor e idade para adoção de criança” e “Ta estranhando? É minha mãe sim! Diz garota 

adotada”; em 2015 (dia 23 de maio) “País tem 30 mil crianças em abrigos fora da fila de adoção” e 

“Novo sistema agiliza ‘caça” de pais interessados em adoção”; em 2016 (dia 08 de maio) “Empresária 

se prepara para ser a primeira mãe provisória de São Paulo”; em 2017 (dia 07 de maio) “O processo 

de adoção é como uma gravidez interminável”; e em maio de 2018 não houve notícia veiculada sobre 

a temática, ainda assim, esse silenciamento será considerado nas análises. 

O aporte teórico das Representações Sociais possibilita a utilização de vários métodos de 

análise, objetivando averiguar a imagem que circula nos grupos sociais referentes a um tema. Para a 
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organização, tratamento e análise dos dados utilizou-se o software IRAMUTEQ, responsável pela 

similitude. Esse método é indicado para a análise sob o aporte da Teoria das Representações Sociais, 

estando apoiado em grafos matemáticos apresentando a relação entre os objetos, método 

desenvolvido nos anos de 1970 por Claude Flament, Verges e Degenne. 

O software IRAMUTEQ, gera um grafo, denominado árvore máxima, possibilitada pela 

similitude, que cria estruturas por meio de catalogação hierárquica, gerando graus de intensidade e 

força, possibilitando o agrupamento dessas categorias por níveis de intensidade. Esse método de 

análise possibilita ao pesquisador a identificação de estruturas entre as categorias encontrada na coleta 

pela frequência, proporcionando que seja efetuada uma leitura cognitiva, do grafo, assim a similitude 

gerada pelas matérias coletadas relativamente a Representação Social da adoção da mídia Impressa, 

nos últimos cinco anos possibilita a categorização de palavras correlacionadas. 

 

ANÁLISE 

 

O método de análise, proporcionado pelo software IRAMUTEQ, gerou a árvore máxima, com 

a coocorrência de categorias de estruturas, por meio de catalogação hierárquica, apresentando graus 

de intensidade e força representada na similitude, a partir das matérias coletadas, proporcionando o 

seguinte grafo: 

 

Fonte elaborada pela autora com o auxílio do IRAMUTEQ 
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Os termos categorizados para a análise foram: adoção, criança, idade, negro, justiça e 

cidadania. A análise de similitude identificou 2336 coorrências que foram agrupadas a 861 formas, 

gerando uma árvore máxima composta por 108 formas de palavras; dessas a maior frequência foi à 

palavra criança, representando 23,5%. Assim, excluímos as palavras abaixo de 7% por serem 

irrelevantes. Constata-se que as reportagens apresentam o seguinte teor: as crianças aptas a adoção 

encontra-se mais tempo nos abrigos do que a lei permite, sendo este um meio para se chegar ao lar, 

ainda que o número de pessoas interessadas em adoção tenha reduzido à exigência de cor e idade, a 

maioria das pretensões de adoção é por um bebê do sexo feminino. Destaca-se ainda, que crianças 

que possuem irmãos, devido à preferência para a adoção mantendo o núcleo familiar, salvo raríssimas 

exceções, adquirem mais idade, assim, devido à demora processual permanecem mais tempo abrigos, 

tornando-se cada vez mais distante o sonho da família.  

Nos anos de 2015 as reportagens (País tem 30 mil crianças em abrigos fora da fila de adoção 

e Novo sistema agiliza ‘caça” de pais interessados em adoção) dedica a apresentação do Cadastro 

Nacional de Adoção elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), percebe-se pela disposição 

do gravo que a ênfase recai sobre o Conselho Nacional de Justiça, tendo o Juiz lugar de destaque nas 

reportagens, neste sentido, entre a criança e o interessado na adoção encontra-se a figura do 

Magistrado e do processo judicial.  

Em 2017 a matéria com o título: o processo de adoção é como uma gravidez interminável 

destaca através da árvore máxima a burocracia enfrentada por quem pretende receber em seu lar um 

menor na condição de filho em virtude da morosidade acarretada pelo processo (judicial). 

A reportagem apresentada em 2016 (dia 08 de maio) cujo título: empresária se prepara para 

ser a primeira mãe provisória de São Paulo, não faz referência à adoção, o mesmo ocorre na busca 

realizada no mês de maio do ano de 2018, ocorrendo a não notícia, ou seja, o silenciamento, nesse 

prisma é possível afirmar que os adotantes e adotados não possuem qualquer referência gerando o 

impedimento reflexivo sobre a temática. A não notícia de um assunto com significativo valor social 

ao ser ocultado pelos meios de comunicação possibilita a afirmação de que o periódico repassa ao 

leitor uma realidade fragmentada. Nesta vertente a não notícias atribui um sentido paradoxal à 

temática, ou seja, a adoção, ação cidadã é tratada como inexistente, de pequena ou nenhuma 

importância, afinal a adoção não pautada significa silenciamento da reflexão. A adoção não concede 

audiência, e sua ausência a caracteriza em assunto sem interesse nacional. Arrisca-se dizer que o 

papel social e cidadão da comunicação são esquecidos, relegado a um plano inferior, afinal os 
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adotados (ou em processo de espera) não são considerados importantes no escopo dos leitores da 

Folha de S. Paulo.   

Sodré e Paiva (2002) destacam que: a cobertura jornalística vem carregada da sedução 

retórica, não estando à notícia criada por conteúdos lógicos, mas estando voltada principalmente para 

o mecanismo receptivo cognitivo do público-leitor, portanto a atenção se volta para a função do 

mecanismo de sedução ou de convencimento. Nesse sentido, Marcondes Filho (1986) elucida que: 

 

Notícia é a informação transformada em mercadoria com todos os seus apelos estéticos, 

emocionais e sensacionais; para isso a informação sofre um tratamento que a adapta às 

normas mercadológicas de generalização, padronização, simplificação e negação do 

subjetivismo. Além do mais, ela é um meio de manipulação ideológica de grupos de poder 

social. (MARCONDES FILHO, 1986, P.13). 

 

O menor em busca de uma família adotiva no o decorrer da idade, vê suas chances reduzidas 

em progressão geométrica, essa afirmação se justifica a partir das análises na preferência por bebês 

de cor branca, sob a alegação da dificuldade na educação. Segundo as famílias adotivas, dificilmente 

uma criança adotada tardiamente se dá em face de aceitação do adotado aos padrões estabelecidos 

pelos novos pais. Justifica-se que a adoção de bebês ocorre uma melhor adaptação entre pais e filhos 

e consequentemente uma socialização mais leve (Weber, 1996). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente artigo, respaldado na Teoria das Representações Sociais, lançando um viés para as 

temáticas: adoção, cidadania e consequentemente para o teor jornalístico apresentado no jornal 

impresso “Folha de S. Paulo” (mês de maio nos últimos cinco anos) sobre a adoção, destaca-se que: 

a difusão pelos meios de comunicação da tem a finalidade de proporcionar debates e reflexões, 

distanciando o público de pré-conceitos, possibilitando a esses menores desamparados a chance de 

receber lar digno, entretanto, a maioria de pessoas que recorrem à adoção, o fazem em virtude de 

infertilidade, o que as leva a buscar crianças com semelhanças físicas próximas ao dos adotantes. 
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Neste sentido, respondendo a inquietação inicial: qual a Representação Social da adoção no jornal 

impresso Folha de S. Paulo nos últimos cinco anos, no mês de maio? 

Quando não há um silenciamento da temática adoção no Jornal Folha de S. Paulo, a 

Representação Social que vem sendo construída e replicada na mídia impressa dedica-se ao Cadastro 

Nacional de Adoção, elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), tendo o Juiz lugar de 

destaque nas reportagens. Neste sentido, entre a criança e o interessado na adoção encontra-se a figura 

do Juiz e do processo judicial, evidenciando a burocracia enfrentada por quem pretende receber em 

seu lar um menor na condição de filho, onde a preferência do Legislador é por casal (heterossexuais). 

A forma como o tema é tratado pelo Jornal Folha de S. Paulo, remete a falsa sensação de uma 

sociedade esclarecida, e esse falso conhecimento é chancelado pelos meios de comunicação, que 

distancia esses menores do alcance de sua cidadania, como ensina Carvalho (2001): no Brasil há um 

esforço para a construção da cidadania, entretanto, o termo cidadania caiu na graça popular, mas o 

autor destaca que: “o fenômeno da cidadania é complexo e historicamente definido” (p. 8), assim, a 

“cidadania plena, que combine liberdade, participação e igualdade para todos, é um ideal 

desenvolvido no ocidente e talvez inatingível” (p.9), nessa perspectiva o autor destaca que: “os 

progressos feitos são inegáveis, mas foram lentos e não escondem o longo caminho que ainda falta 

percorrer” (p.219), a desigualdade que esses menores (órfãos) vivem, se assemelha a escravidão de 

hoje “o novo câncer que impede a constituição de uma sociedade democrática” (p.229). 

Neste âmbito a não notícias atribui um sentido incoerente à temática, ou seja, a adoção, ação 

cidadã é tratada como inexistente, de mínima ou de nula relevância, afinal a adoção não pautada 

significa silenciamento da temática. A adoção não outorga audiência e sua ausência caracteriza em 

assunto sem importância nacional. Afirma que o papel social e cidadão da comunicação são 

esquecidos, juntamente com essas crianças e adolescentes em abrigos a espera de uma família. 
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COMUNICAÇÃO CIDADÃ: CIDADANIA PELA COMUNICAÇÃO PÚBLICA 

Alexandre Antônio de Medeiros Álvares1 

 

RESUMO  

O artigo apresenta uma discussão sobre a comunicação pública e a cidadania, por meio da 

aproximação e confrontação dos dois conceitos. De forma a verificar uma relação de coexistência e 

retroalimentação. Recorre-se à revisão argumentada e à análise comparativa, para defesa do processo 

de coexistência corrente no estudo, entendida como complementar e de dependência: a cidadania 

depende da comunicação pública, na hipótese a ser questionada. Entende-se que, o imperativo para 

garantir a cidadania é estabelecer o acesso às informações de relevância nacional. De modo que, ao 

definir cidadania como a qualidade de cidadão, constituinte do Estado Democrático de Direito, como 

versa a Constituição Federal de 1988, a cidadania estaria como um de seus pilares. O que objetiva a 

construção de uma sociedade livre, justa e solidária. O acesso à informação deve ser assegurado a 

todos, da mesma forma como, resguardar-se o sigilo da fonte, para o exercício profissional do 

jornalista/comunicador. Esses dispostos compõem as garantias e direitos fundamentais do indivíduo. 

Desta feita, qual a relação entre cidadania e comunicação pública? De que forma a comunicação 

pública poderá promover cidadania? Esses questionamentos serão trabalhos no intuito de: analisar a 

afinidade entre cidadania e comunicação pública, com a finalidade de identificar os usos e 

significados dessa comunicação, tal como, a relação de complementação; para alcançar a 

comunicação pública como promoção da cidadania. Por fim, situa-se que, o exercício pleno da 

cidadania caminha de forma interdependente à comunicação, na perspectiva em que, a cidadania 

solidariza-se com essa comunicação pública. Uma colaboração à maneira da advocacia, de uma 

militância de quem busca a transformação da sociedade por meio da ação cívica e comunicacional 

em prol da cidadania. 

 

Palavras-chave: Comunicação. Cidadania. Direitos. Interesse Coletivo. Público. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho fomenta uma discussão sobre a comunicação pública e a cidadania, numa 

aproximação dos dois conceitos. Entende-se como uma investigação pela relação de coexistência, 

associada a suas significações. A possibilidade dessa coexistência será defendida por meio de: uma 

                                                           
1 Mestre em Comunicação pela UCB-DF – oportunidade em que a pesquisa foi apresentada na disciplina de Seminário 

de Pesquisa em Comunicação, em 2015. De outro modo, em 2018, foi atualizada e formatada para artigo, com a 

perspectiva de participar do XII SEMINÁRIO NACIONAL MÍDIA, CIDADANIA E CULTURA – SEMIC da Faculdade 

de Informação e Comunicação – FIC/UFG. Atualmente, o pesquisador é Aluno Especial de Doutorado na disciplina 

Comunicação, Cultura e Consumo do Programa de Pós-Graduação em Comunicação – FAC/UnB. E-mail de contato: 

professor.alexandrealvares@gmail.com.   

mailto:professor.alexandrealvares@gmail.com
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revisão argumentada e análise comparativa das considerações de alguns dos autores representantes 

desta corrente de pesquisa e estudo.  

Neste entendimento, percebe-se a relevância de definir os dois conceitos, logo de início, para, 

em seguida, determinar sua possível relação; de modo que, as apreciações de cidadania e 

comunicação pública possam ser entendidos como complementares. Assim, a cidadania depende da 

comunicação pública, na hipótese a ser questionada. 

Segundo pesquisa de levantamento, o significado do termo cidadania apresenta-se, numa 

inferência aos autores que servirão ao debate a seguir, como a “qualidade de cidadão”. A cidadania 

determina predicados, para quem é cidadão ou quem recebeu o título de cidadão. Desta forma, a este 

indivíduo são assegurados direitos, no âmbito civil, político e social, no seio da sociedade.  

Neste caso, identifica-se um alinhamento com o que proporciona a Carta Magna do país. 

Segundo consta do Artigo 1º da Constituição Federal de 19882, que constitui o “Estado Democrático 

de Direito”, pelo qual, fundamenta a cidadania como um dos seus princípios basilares. Com o objetivo 

de promover a construção de uma “sociedade livre, justa e solidária”. Para garantir a prevalência da 

vida, igualitária, solidária, autossustentável e acessível em todas as esferas da população. 

Nesta perspectiva, entende-se que permitir o acesso às informações de relevância nacional, 

apresenta-se como uma necessidade para abonar a cidadania. Assim, esta indigência da comunicação 

será estabelecida na lei maior em seu quinto artigo. Quando determina as garantias e direitos 

fundamentais do indivíduo: “é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da 

fonte, quando necessário ao exercício profissional”. (BRASIL, 1988. Art. 5º, inciso XIV- CF). 

Outra resolução oficial, Decreto Nº 7.3793, que ratifica decreto anterior, Decreto Nº 6.5554, 

de mesmo discurso, determina em seu Artigo 1º a divulgação das ações de comunicação do Estado. 

Estas, por sua vez, devem ser elaboradas e realizadas mediante os objetivos de “dar amplo 

conhecimento à sociedade das políticas e programas do Poder Executivo Federal”, também, “divulgar 

os direitos dos cidadãos e serviços colocados à sua disposição”, e ainda, “estimular a participação da 

                                                           
2BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Presidência da República. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm.  
3 BRASIL. Constituição (1988). Id. Ibid. Decreto Nº 7.379 de 1º de dezembro de 2010. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7379.htm.  
4 BRASIL. Constituição (1988). Id. Ibid. Decreto Nº 6.555 de 08 de setembro de 2008. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6555.htm#art3i.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7379.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6555.htm#art3i
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sociedade no debate e na formulação de políticas públicas”, dentre outros aspectos que se relacionam 

ao tema. 

O dispositivo legal, a Lei de Acesso à Informação5 de 2011, que regula esse acesso previsto 

no Art. 5º da CF de 1988, estabelece a garantia do Estado ao direito à informação, “que será 

franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem 

de fácil compreensão” (BRASIL, 2011, Lei 12.527, Art. 5º). 

Ainda, a respeito do dispositivo de acesso à informação, recorta-se o termo: tratamento da 

informação, que compreende o “conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação, 

utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, 

eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação”; e as qualidades que devem reger as 

ações informativas oficiais, como: a disponibilidade: “qualidade da informação que pode ser 

conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados”; a autenticidade: 

“qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por 

determinado indivíduo, equipamento ou sistema”; a integridade: “qualidade da informação não 

modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino”; a primariedade: “qualidade da informação 

coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações” (BRASIL, 2011, Lei 

12.527, Art. 4º, incisos de V a IX). 

Com este registro, destaca-se a determinação de que os “órgãos e entidades do poder público”, 

no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, devem assegurar a “gestão 

transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação”, bem como a “proteção 

da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e integralidade”. Neste sentido, 

permite-se a comunicação dos procedimentos, registros, documentações, atividades, projetos, ações 

do poder público, no intento da divulgação pública, dos atos diretos da Administração Pública, além 

dos atos de natureza privada, mas que se relacione com o Estado (BRASIL, 2011, Lei 12.527, Art. 

6º, incisos I e II, Art. 7º). 

A relação entre cidadania e comunicação, estabelecida em lei, pode ser avistada sob a 

perspectiva da complementação e pressuposto, uma vez que, para este juízo, não se tem a cidadania 

sem a comunicação dos atos e da coisa pública, para a formação de um conhecimento público. Nesta 

                                                           
5 BRASIL. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2011/lei/l12527.htm.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
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hipótese, o direcionamento da cidadania tem um ponto de convergência com a comunicação, o 

interesse social. Desta maneira, utilizar-se-á o aspecto da comunicação pública, como a compreensão 

das várias comunicações, seja governamental, partidária, sindical, ou pública, que corrobore para o 

exercício da cidadania. 

Por meio das afirmações, depreendem-se os problemas de pesquisa, a serem questionados 

nesse trabalho acadêmico: Qual a relação entre cidadania e comunicação pública? E, mediante essa 

relação, que se percebe de reciprocidade e complementação: De que forma a comunicação pública 

poderá promover cidadania? 

Define-se, como objetivo geral: analisar a relação entre cidadania e comunicação pública. No 

que concerne aos objetivos específicos, pretende-se: 1) identificar os usos e significados dos termos 

cidadania e comunicação pública, de acordo com bibliografia selecionada; 2) apreender a relação, na 

expectativa da complementação e da preceituação; 3) alcançar a comunicação pública como 

promoção da cidadania, na busca pelo desenvolvimento social. Diagrama aproveitado para procurar 

as respostas pretendidas e para o aprofundamento do tema em hipótese, cujo ponto de convergência 

está no direcionamento da cidadania com a comunicação de interesse coletivo. 

 

2 QUE COMUNICAÇÃO É ESTA? 

 

Entende-se como comunicação pública um conceito constituído por várias interpretações e 

pressupostos, que poderiam até distanciar do seu conteúdo principal. Para este estudo a comunicação 

pública está para o “interesse coletivo”, como afirma Duarte6 (2009, pg. 1). O autor admite a discussão 

dos significados adjacentes, que são facilmente confundidos com o da comunicação pública, uma vez 

que, coloca sua gênese na “noção de comunicação governamental”. No Brasil está associada ao 

processo de evolução “da democracia e na transformação do perfil da sociedade brasileira a partir da 

década de 1980”, fase pré-constitucional que fomentou e determinou as comunicações no país. 

Jorge Duarte (id.), ainda, apresenta a perspectiva da sociedade, após a Constituição de 1988, 

que permitiu mecanismos de participação pública da sociedade. Neste paradigma do cidadão, a Carta 

                                                           
6DUARTE, Jorge (Org.). Comunicação Pública: estado, governo, mercado, sociedade e interesse público. São Paulo: 

Atlas, 2009. 
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Magna institui o alcance às informações de interesse sobre o Estado e suas instituições, bem como, 

outras empresas que se relacionam com a sociedade. Este processo estabelece: “um sistema de 

participação e pressão que forçou a criação de mecanismos para dar atendimento às exigências de 

informação e tratamento justo por parte do cidadão em sua relação com o Estado e instituições, do 

consumidor com as empresas e entre todos os agentes sociais”, segundo o literato. 

Contudo, Duarte (id.) destaca que estas transformações não abriram os olhos da sociedade 

para a consciência coletiva: “As mudanças, entretanto, não parecem ter despertado um sentimento 

coletivo de valorização da cidadania ou de satisfação com a representação democrática”. Neste 

entendimento o cidadão apresenta “apatia e falta de formação política”, o que reafirma o desinteresse 

e desvinculação do Estado na sua vida social. Esta realidade é fruto “do cruzamento entre 

desinformação, falta de oportunidades de participação e descrédito com a gestão pública”, nas 

palavras do autor. 

Desta forma, a comunicação pública poderia ser uma saída para a realocada do 

posicionamento, engajado, diante do exercício social, como ressalta o acadêmico, a respeito da 

comunicação pública: “torna-se uma das ideias mais vigorosas, não apenas para aqueles que atuam 

no terceiro setor e no governo, mas também no ensino de comunicação, no setor político e até mesmo 

na área privada”. De acordo com esse pensamento, a comunicação deve ser vista na empresa, como 

quem “dá vida às organizações”, como mola mestra, impulsionadora, combustível das transformações 

institucionais (DUARTE, 2009, pg. 2).  

Outras definições podem ser aferidas das conclusões de Duarte (id.), como a comunicação 

governamental, que estaria no trânsito de “informações e padrões de relacionamento envolvendo os 

gestores e a ação do Estado e a sociedade”. O que não pode ser confundida com a comunicação 

política, que aborda o “discurso e ação de governos, partidos e seus agentes na conquista da opinião 

pública em relação a ideias ou atividades que tenham a ver com poder político, relacionado ou não a 

eleições”, afirma. 

De outro modo, a comunicação pública admite a “interação” e o “fluxo de informação” 

pautados a “temas de interesse coletivo”. Esta profusão de características engloba as informações 

referentes ao Estado e suas ações governamentais às ações dos partidos, às ações do terceiro setor e 

às ações privadas, segundo Duarte (2009, pg. 3). 
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Assim, a comunicação pública direciona-se ao interesse coletivo e coloca em evidência o 

Estado, as ações dos governantes, os partidos políticos, o terceiro setor e, até mesmo, as ações de 

setores privados. Desde que existam “recursos públicos ou interesse público”, que justifiquem a 

atuação comunicativa. Para o autor, o desafio da comunicação pública, para manter a “interface” entre 

as áreas de conhecimento e interesse, acaba por fortalecê-la. Desta forma, a peleja desafiadora será 

definir para essa sociedade a “perspectiva do conjunto da sociedade e o do indivíduo-cidadão”, que 

estaria colocado em posição “acima das instâncias governamentais, privadas, midiáticas, pessoais e 

políticas”. E, a partir disto, corroboraria para a unificação do conjunto social (id. ibid.). 

A comunicação pública tomaria como referência os pressupostos sobre “cidadania, 

democratização, participação, diálogo, interesse público”, que por sua vez, permitem o 

empoderamento da sociedade: “Mais poder para a sociedade, menos poder para os governos; mais 

comunicação, menos divulgação; mais diálogo e participação, menos dirigismo”. Estas são as 

proposições da comunicação pública segundo o autor. 

Para Duarte (id.), parte-se do princípio que o diálogo fortalece o conhecimento, 

principalmente o coletivo. Assim, o interesse coletivo seria a força motriz para a aceleração do 

desenvolvimento social e das garantias sociais. Infere-se do texto, que a comunicação pública coloca 

o “interesse da sociedade antes da conveniência da empresa, da entidade, do governante, do ator 

político”. Logo, para garantir a participação pública e “fazer com que a sociedade ajude a melhorar a 

própria sociedade” é necessário acesso à informação. 

A comunicação pública, na visão do autor, avaliza “a participação coletiva na definição, 

implementação, monitoramento, controle e viabilização, avaliação e revisão das políticas e ações 

públicas”. Além de “estimular uma cidadania, ativa e solidária”, na qual o cidadão enxerga seu papel 

e percebe a importância da participação coletiva. Para que, deste modo, possa “atender as 

necessidades do cidadão e dos diferentes atores sociais”, em conhecer e interagir com as informações 

e comunicações de interesse público. Estas informações devem ser difundidas, pela comunicação 

pública, de maneira a assegurar a “pluralidade no debate público” (DUARTE, 2009, pg. 3). 
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Em conformidade ao exposto por Jorge Duarte, a pesquisadora Elizabeth Brandão7 (2006, pg. 

1) destaca que: “acepções e usos para a expressão Comunicação Pública levam à identificação de pelo 

menos cinco áreas diferentes de conhecimento e atividade profissional”. Desta forma definir-se-á os 

diferentes conceitos, a seguir. 

A autora destaca em primeiro lugar, a comunicação pública relacionada à comunicação nas 

organizações. Afirma que a comunicação organizacional opera nas relações de comunicação no 

“interior das organizações e entre elas e seu ambiente externo”. Neste sentido, organiza de forma 

“estratégica e planejada” a sua atuação. Para desenvolver, por meio desta relação, de troca de 

informações com os seus públicos, e por sua vez, “construir uma identidade e uma imagem”, nas 

organizações, seja em âmbito privado, ou mesmo, nos órgãos públicos do sistema estatal 

(BRANDÃO, 2006, pg. 2). 

Esta relação, de representação da comunicação pública pela comunicação organizacional 

demonstra uma tendência seguida em alguns países da América Latina e dos Estados Unidos. 

Tendência esta que coloca a comunicação pública em paralelo com a comunicação “voltada para a 

divulgação institucional no âmbito da opinião pública”, ou ainda, “um processo de informação 

voltado para esfera pública”, afirma a autora. A comunicação pública, nesta perspectiva, estaria 

relegada à divulgação das ações da organização, tanto no aspecto dos produtos e serviços quanto no 

interesse dos públicos. Ou seja, a divulgação de tudo aquilo que desperte interesse público e tenha 

relação com a sociedade em que a instituição está inserida (id. ibid.). 

No segundo momento, coloca a comunicação pública equiparada à comunicação científica. 

Especificação do ramo da comunicação que a autora define como, “uma variada gama de atividades 

e estudos cujo objetivo maior é criar canais de interação da ciência com a vida cotidiana das pessoas 

em sociedade, ou seja, despertar o interesse da opinião pública em geral pelos assuntos da ciência”. 

Numa citação do autor Jorge Duarte, a autora, considera estar na busca pelas explicações dos 

fenômenos naturais, sociais e humanísticos, a motivação desta ciência (BRANDÃO, 2006, pg. 3). 

A ação de expansão do conhecimento humano, por meio da “Ciência da Informação”, também 

a “divulgação científica, acrescida dos conhecimentos e experiências acumuladas no campo da 

                                                           
7 BRANDÃO, Elizabeth. Usos e Significados do Conceito Comunicação Pública. Trabalho apresentado ao Núcleo de 

Pesquisa: Relações Públicas e Comunicação Organizacional, no VI Encontro dos Núcleos de Pesquisa, ocorrido no 

INTERCOM, XXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, 2006. 
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difusão de informação” são características da comunicação científica, que seriam mais desenvolvidas 

nos campos da agricultura e saúde pública, segundo Brandão. 

A comunicação científica moderna tem uma “preocupação com o papel social da ciência na 

sociedade”, mas sofre com “o aumento da competitividade entre as equipes e instituições de pesquisa 

em âmbito nacional e internacional”, pois é incentivada pelos “altíssimos investimentos em dinheiro, 

tempo e capacitação dos pesquisadores”, e ainda trabalham sob a “premissa que o acesso às 

informações de ciência e tecnologia é fundamental para o exercício pleno da cidadania”. Com isso 

posto a comunicação pública, neste caso como a divulgação científica, apresenta qualidades de 

interferência na vida da sociedade e no cotidiano das pessoas; pode zelar pela cidadania, na 

disseminação das ações e políticas públicas (id. ibid.). 

Neste ponto de vista, a comunicação científica se aproxima da comunicação pública por 

apresentar qualidades semelhantes, como por exemplo, o “compromisso público” e a “prestação de 

contas à população” com relação às descobertas científicas. Deste modo, o interesse coletivo e a 

comunicação pública estão presentes na divulgação científica. Como uma forma de espalhar o 

conhecimento e a ciência nas áreas de saúde, agricultura, pecuária, novas tecnologias, entre outras 

descobertas que influenciam a vida em sociedade (BRANDÃO, 2006, pg. 5). 

Com a assertiva da autora, pode-se inferir que, com relação aos assuntos que exercem 

influência sobre a sociedade, a comunicação pública tem papel fundamental para garantir o exercício 

da cidadania. Uma vez que, com relação à nova realidade, na qual “a produção e difusão do 

conhecimento científico incorporam preocupações sociais, políticas e econômicas e corporativas que 

ultrapassam os limites da ciência pura”, isso seria uma comunicação pública identificada com o 

interesse do coletivo. Entende-se essencial ao exercício da cidadania, pois promove o conhecimento 

público, dos direitos e do acesso às informações, mas serve, ainda, para mobilização social (id. ibid.). 

Em terceiro está o conceito de comunicação pública identificada com Comunicação do Estado 

ou Comunicação Governamental, na qual é “responsabilidade do Estado e do Governo estabelecer 

um fluxo informativo e comunicativo com seus cidadãos”. Para a autora, a comunicação pública 

estaria para um “processo comunicativo das instâncias da sociedade que trabalham com a informação 

voltada para a cidadania”, que compreendem toda a Administração Pública direta e indireta – órgãos, 

entidades, instituições, empresas e associadas do poder público –, o terceiro setor – ONGs e 
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associações ou entidades da sociedade civil –, empresas privadas que trabalham com o poder público 

– prestadoras de serviços públicos: telefone, eletricidade etc. (id. ibid.). 

Para Brandão, a comunicação pública, vista como comunicação governamental: “é um 

instrumento de construção da agenda pública e direciona seu trabalho para a prestação de contas, o 

estímulo para o engajamento da população nas políticas adotadas, o reconhecimento das ações 

promovidas nos campos políticos, econômico e social”. A promoção de um “debate público” motiva 

a relação entre governante e governado, na perspectiva de tornar público a “prestação de contas e 

levar ao conhecimento da opinião pública os projetos, ações, atividades e políticas que realiza e que 

são de interesse público” (id. ibid.). 

 A autora destaca, ainda, a quarta alternativa, na qual a comunicação pública é vista como uma 

comunicação identificada com a comunicação política. Nesse aspecto, no âmbito dos partidos 

políticos e dos governos, bem como, das políticas públicas em comunicação e telecomunicações. 

Ramos que evidenciam a complexidade das demandas legais relacionadas: “ao uso público da 

infraestrutura e da tecnologia das comunicações, (...) com destaque nos últimos anos, da convergência 

tecnológica” (id. ibid.). 

Na quinta definição de Brandão (2006, pg. 8) sobre comunicação pública, a associação está 

na comunicação comunitária ou alternativa, na qual “entende-se a prática da comunicação a partir da 

consciência de que as responsabilidades públicas não são exclusivas dos governantes, mas de toda a 

sociedade”.  Desta maneira, determinam o trabalho das entidades sociais, os movimentos populares, 

que reivindicam não apenas a garantia do acesso às informações, mas um espaço de expressão 

ideológica adequado à linguagem das comunidades desses movimentos. 

Neste sentido, estes movimentos populares reivindicam a oportunidade de interação e acesso 

aos aparelhos de comunicação, meios de comunicação: “para a criação de novos meios (e não de 

acesso apenas aos meios já existentes)”. O que por ventura, promoveria o estabelecimento de: “sua 

própria maneira de comunicar e informar, levando em consideração as prioridades, a estética e a 

linguagem destas populações” (id. ibid.). 

Brandão acrescenta que neste modelo “prevalecem as práticas comunitárias” na comunicação 

das mensagens, o que, pode ser o motivo, de uma maior “interdisciplinaridade” dos temas que muitas 

vezes, não se alcança em outras práticas de comunicação. Com o entendimento, percebe-se que a 

“comunicação pública se refere a uma prática realmente democrática e social da comunicação, sem 
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compromissos com a indústria midiática e entrelaçada com o cotidiano das populações e suas práticas 

políticas”. Ainda, “um tipo de comunicação que tem a ver com a construção do espaço público”, para 

uma comunicação purificadora, engajada com as liberdades e as práticas populares (id. ibid.). 

Ao relaciona-se comunicação pública com movimentos sociais, tal discussão terá alcançado 

o patamar de influência consolidadora, ou seja, a comunicação, no contexto público dos anseios dos 

movimentos sociais, pode auxiliar suas ações e objetivos. Ao disseminar as informações, com o uso 

de técnicas comunicacionais, esses movimentos se apropriam da comunicação, no âmbito técnico e 

tecnológico. A comunicação está dentro do movimento, é parte de sua constituição. É na comunicação 

que toma força. 

A respeito da explanação, a autora Cecília Peruzzo8 (2009, pg. 36) destaca que: “A 

comunicação faz parte dos processos de mobilização dos movimentos sociais em toda a história e em 

conformidade com os recursos disponíveis em cada época”. Ao dar o exemplo do sucesso do Fórum 

Social Mundial (FSM) – que ocorre anualmente em várias partes do mundo–, afirma que tentativas 

como esta são: “espaços para interlocução e troca de conhecimentos e até como fonte de inspiração 

para planos e modos de intervenção na realidade”. Estes espaços de mobilização proporcionam uma 

interação dos participantes, de forma estruturada na comunicação e adequados à realidade dos 

movimentos sociais. 

Peruzzo (2009, pg. 36) ressalta que esta mobilização depende do desenvolvimento de uma 

identidade própria, pois na prática brasileira: “os movimentos sempre usaram meios próprios de 

comunicação, até pelo cerceamento à sua liberdade de expressão por meio da grande mídia”. Essa 

criatividade na divulgação da informação nos movimentos sociais, pode ser a causa de seu 

empoderamento, e “evidencia o exercício concreto do direito à comunicação como mecanismo 

facilitador das lutas pela conquista de direitos de cidadania”. A comunicação pública, autônoma, 

identificada com as causas sociais, nesta apreensão da visibilidade, e por sua vez poder aos 

movimentos sociais.  

Neste processo mobilizador, a comunicação se apropria de técnicas (do rádio, da televisão, 

das mídias impressas, da publicidade) e tecnologias (na transmissão e difusão da informação). Para 

                                                           
8 PERUZZO, Cecília M. Krohling. Movimentos sociais, cidadania e o direito à comunicação comunitária nas políticas 

públicas. Artigo apresentado no V Colóquio Brasil-Espanha, promovido pela Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos 

Interdisciplinares da Comunicação, realizado na Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, em 29 de agosto 

de 2008. Publicado em Revista Fronteiras – estudos midiáticos: 2009.  



 

190 
 

Peruzzo, “o empoderamento de processos comunicacionais autônomos tem sido percebido como 

necessidade enquanto canais de expressão da dinâmica de mobilização e organização popular”. Estes 

canais, cada vez mais interativos são assegurados pelos direitos de informação, expressão e opinião 

(id. ibid.).  

Para esclarecer, no intento de “uma dimensão comunicacional da cidadania”, o direito de 

comunicar compreende uma série de direitos individuais, coletivos, de expressão ou opinião, de 

associação ou reunião, de acesso ou divulgação de informação de interesse público. Ao passo que, 

entender “a comunicação como direito humano, (...) representa um avanço na concepção de 

cidadania”. Peruzzo completa: “Significa ir além da noção tradicional de direitos civis, políticos e 

sociais e dar-lhe distinção, apontando, ousaríamos dizer, para os direitos comunicacionais”. Desta 

forma, transforma-os em direitos de quinta geração, após os de primeira (referentes aos direitos civis), 

de segunda (direitos políticos), de terceira (direitos sociais) e de quarta geração (bioética, que inclui 

direitos à informação) (PERUZZO, 2009, pg. 38).  

Na segurança desses direitos, os movimentos sociais podem exercer seu trabalho de 

contestação e oportunidade para o diálogo, pela alavanca da comunicação pública; a perpetuação da 

mensagem mobilizadora, na busca pela ampliação do público, a capacidade de acesso à informação 

pública e a abertura de espaço de discussão de políticas públicas. 

Peruzzo (2009, pg. 42) afirma que a cidadania apresenta quatro pilares de sustentação, 

princípios basilares: “a pessoa, os direitos humanos, a sociedade e a comunicação”, que, por sua vez, 

estão em constante ação de modificação. Essa reconstrução, “num processo de interferência”, de 

democratização da comunicação, contribui para a ampliação da cidadania: “A cidadania avança na 

medida da consciência do direito a se ter direito à comunicação e da capacidade de ação e articulação 

daqueles a que ela se destina”. A comunicação, neste sentido, retroalimenta a cidadania, e permite 

seu exercício. Pois o acesso e a divulgação das informações de interesse público consentem no 

conhecimento de domínio público. A partir disso, entende-se o desenvolvimento da consciência e da 

mobilização social. 

Pensamento que se encontra com a conclusão de Pierre Zémor9 (1995), na qual a comunicação 

pública, definida “pela legitimidade do interesse geral”, de forma que, “ultrapassa o domínio 

                                                           
9 ZÉMOR, Pierre. La Communication publique. PUF, Col. Que sais-je? Paris, 1995. Tradução resumida do livro: Prof. 

Dra. Elizabeth Brandão. 
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público”, acaba por situar-se “necessariamente no espaço público, sob o olhar do cidadão”. Esta 

comunicação, nas palavras do autor, ocupa um patamar de privilégio na “comunicação natural da 

sociedade”, e promove a credibilidade ou a “transparência” nas relações com os entes públicos. Este 

diálogo se desenvolve, mediante a “complexidade crescente nas nossas sociedades” e a mobilização 

social, na expectativa de respostas aos anseios e demandas sociais. A comunicação, visualizada como 

ferramenta de inter-relação, de conexão. Na promoção da sociedade, a pertinência do acesso à 

informação; para a ascensão da cidadania, da consciência social, mobilizadora e mobilizada pela 

comunicação pública. 

Na perspectiva de Juan Camilo Jaramillo López10 (2012) a comunicação pública, no aspecto 

mobilizador, remete às interações sociais comunicativas, que dependem da vontade, da emoção e da 

participação política. A comunicação, neste entendimento de Jaramillo López, o advento da Advocacy 

(advocacia), para integrar os entes públicos, para a mobilização e “a formulação de um imaginário 

sólido e consistente (horizonte desejável)”, no engajamento da cidadania, necessita de uma 

convocação mobilizadora. Com a mobilização social, por meio da comunicação pública, a construção 

da cidadania. A comunicação pública, de interesse social, como instrumento de institucionalização 

legítima da cidadania. 

 

3 ASPECTOS ESTRUTURAIS: MÉTODOS E ANÁLISES 

 

Este artigo estrutura-se numa análise especulativa dos dispositivos legais, constituídos pelo 

Estado, em confronto com os argumentos de autores, pesquisadores e pensadores da comunicação e 

da cidadania. Literatos escolhidos para empenho da pesquisa como: Jorge Duarte – com o livro 

Comunicação Pública: estado, governo, mercado, sociedade e interesse público; Elizabeth Brandão 

– que contribui com o texto Usos e Significados do Conceito Comunicação Pública; Pierre Zémor – 

com La Communication Publique; Cecília Peruzzo – com o artigo Movimentos Sociais, Cidadania e 

o Direito à Comunicação Comunitária nas Políticas Públicas; Juan Camilo Jaramillo López – com 

Advocacy: uma estratégia de comunicação pública, todos em altercação aos preceitos, pressupostos 

e dispositivos constitucionais, expostos na Constituição Federal de 1988 ou estabelecidos em Leis, 

                                                           
10JARAMILLO LÓPEZ, Juan Camilo. Advocacy: uma estratégia de comunicação pública. Propuesta General de 

Comuicación Pública. Revista Strategy & Management Business Review. Vol. 3 (2), pp. 1-17, 2012. 
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Decretos e Acordos Internacionais. Desta forma, proceder ao arcabouço referencial, na procura por 

alcançar os objetivos, responder ao problema e admitir as considerações e conclusões apreendidas 

com o trabalho acadêmico. 

No primeiro momento o estudo busca apresentar os conceitos dos temas direcionados à 

discussão, assim como, destacar o intrincado relacionamento subjetivo de seus significados. Passa-se 

dos tipos e formas de comunicação, em sua condição diante da esfera do poder, à possibilidade de 

empoderamento do cidadão, em consequência do conhecimento e do reconhecimento das ações 

governamentais e da ressignificação da sua própria relação com o Estado. 

Não obstante, à comunicação dos procedimentos, registros, documentações, atividades, 

projetos, ações do poder público espera-se uma publicitação, uma divulgação aberta, disseminada, 

descentralizada, desmistificada e plural dos atos diretos da Administração. Da mesma forma, os atos 

de natureza privada, que envolvem relações entre particulares, mas que se relacionem com as 

instâncias de poder, devem ser erigidas e perpetuadas em consideração ao interesse coletivo. 

4 CONCLUSÃO: DA CIDADANIA, PELA COMUNICAÇÃO 

 

Com as afirmações e os questionamentos levantados, identifica-se uma relação entre a 

comunicação e a cidadania, vislumbrada no início deste trabalho e defendida por alguns autores, na 

comunicação pública. Uma qualidade da comunicação que enseja o exercício da cidadania. Faz parte 

do entendimento da comunicação pública, no paradigma da informação de interesse público, a 

cidadania. De modo que, para este estudo, representa uma relação de complementação. Para o 

exercício efetivo da cidadania, existe a necessidade de se conhecer os direitos e deveres que regem a 

sociedade em que se vive.  

Uma convivência de dependência, tanto por meio do Estado quanto para o indivíduo, cidadão. 

O sistema necessita do cidadão, seja na convivência prática, financeira ou filosófica. E o indivíduo 

social, depende da regulação do governo, no que se refere às ações e políticas públicas. Entende-se 

que, neste diálogo natural, a credibilidade na relação se dá pela transparência, pela oportunidade de 

acesso às informações de interesse público, coletivo. 

Essa informação, que afeta a coletividade da sociedade, deve ser divulgada de intenção, não 

de solicitação. Depreende-se do pesquisado, que as informações devem ser autênticas, integrais e 
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asseguradas, para uma distribuição com coerência. E, além disso, a facilitação no acesso ao que foi 

informado. Tais premissas, informação com credibilidade e disponibilidade, certificam o ingresso no 

social. Permitem a cidadania. Corroboram para a formação e manutenção do conhecimento coletivo. 

Na visão de Zémor (1995), a comunicação pública, que fomenta a cidadania e desperta a 

participação coletiva, tem função mobilizadora. Para este adendo, legitima-se a cidadania, na 

expectativa do exercício pleno, por meio da comunicação pública de interesse coletivo. E, ainda, a 

comunicação participa do processo de integração social, de interação, de troca de cidadania.  Para 

uma comunicação cidadã de interesse coletivo. 

A necessidade de transparência, a cobrança por acesso a essas informações, por parte dos 

cidadãos, motiva a disponibilização das comunicações públicas. O que mobiliza a participação 

coletiva é a necessidade de conhecer como são administrados os recursos públicos. E de que forma 

estes recursos podem atender suas necessidades básicas, garantidas pelo Estado. A cidadania pela 

participação incentiva os movimentos de contestação social. 

No conceito de Jaramillo López11 (2012), a Advocacy (advocacia) identifica-se no 

aprofundamento da significação de comunicação pública, que vai além do acesso à informação de 

interesse público, e torna-se uma mobilização social, uma militância, uma convocação para a 

cidadania. Persegue-se a garantia dos direitos, na tutela da comunicação pública advogada, pelos 

movimentos sociais. 

A cidadania permitida pela comunicação pública, passa pela advocacia, pela mobilização, pela 

interação social. Enseja o diálogo, almeja a relação. Assiste a conexão cidadão e Estado, chancelada 

pela transparência nas relações, ações e políticas de interesse público. A relação entre comunicação 

e cidadania, nesta conclusão, além de evidenciar uma complementação de intenções, também, 

apresenta uma relação de reciprocidade, de mutualidade, de correspondência. De forma 

interdependente, a cidadania solidariza-se com a comunicação pública, na perspectiva do exercício 

pleno. 

 

  

                                                           
11JARAMILLO LÓPEZ, Juan Camilo. Advocacy: uma estratégia de comunicação pública. Propuesta General de 

Comuicación Pública. Revista Strategy& Management Business Review. Vol. 3 (2), pp. 1-17, 2012. 
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COMMUNICATION CITIZEN: CITIZENSHIP FOR THE PUBLIC COMMUNICATION 

 

ABSTRACT 

 

The article presents a discussion about public communication and citizenship, through the 

approximation and confrontation of the two concepts. In order to verify a relationship of coexistence 

and feedback. It is used the argumentated revision and the comparative analysis, to defend the current 

coexistence process in the study, understood as complementary and dependence: citizenship depends 

on public communication, in the hypothesis to be questioned. It is understood that the imperative to 

guarantee citizenship is to establish access to information of national relevance. Thus, in defining 

citizenship as the citizen, constituent of the Democratic State of Law, as the Federal Constitution of 

1988, citizenship would be one of its pillars. What aims at building a free, fair and supportive society. 

Access to information must be guaranteed to all, in the same way, as the confidentiality of the source 

should be protected, for the professional exercise of the journalist / communicator. Those willing to 

make up the guarantees and fundamental rights of the individual. This time, what is the relationship 

between citizenship and public communication? How can public communication promote 

citizenship? These questions will be work in order to: analyze the affinity between citizenship and 

public communication, with the purpose of identifying the uses and meanings of this communication, 

such as the relation of complementation; to achieve public communication as a promotion of 

citizenship. Finally, we find that the full exercise of citizenship is interdependent in communication, 

in the perspective of which citizenship is in solidarity with this public communication. A 

collaboration in the way of advocacy, a militancy of those who seek the transformation of society 

through civic and communicational action in favor of citizenship. 

 

Keywords: Communication. Citizenship. Rights. Collective Interest. Public. 
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NOMEAR FEMINICÍDIO: A VIOLÊNCIA EXTREMADA CONTRA AS MULHERES 

NAS PÁGINAS DO JORNAL IMPRESSO 1 
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RESUMO 

É cada dia mais preocupante o número de feminicídios ocorridos no Brasil. E, na maioria das 

vezes, esse crime não é tipificado como tal, seja pelas autoridades competentes, seja pela mídia. A 

partir dos estudos do agendamento midiático e das formas de construção de sentidos que a mídia 

apresenta, é possível compreender a forma como os meios de comunicação constroem as notícias 

sobre violência no Brasil. Destarte, a finalidade desta pesquisa qualitativa de caráter exploratório é 

analisar como os jornais impressos Daqui (GO) e o Diário do Pará (PA) veiculam notícias acerca do 

feminicídio nos estados do Pará e Goiás, 2º e 3º estados que mais matam mulheres no país, 

respectivamente (IPEA, 2018), cujo método de análise dos dados aplicado é a análise de conteúdo. A 

base teórica fundamental para a compreensão das temáticas de feminicídio, mídia e violência, teorias 

da comunicação e jornalismo teve como principais autoras Romio (2017), Lagarde (2008), Segato 

(2006), Costa (2011), Temer (2014) e Wolf (2006), com a questão do agendamento midiático. Quando 

se deixa de tipificar o feminicídio, invisibiliza-se o problema social e estrutural que as mulheres 

enfrentam até hoje no Brasil e no mundo. 

 

Palavras-chave: Feminicídio. Violência contra as mulheres. Mídia impressa. Cidadania. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 Abordar a temática do feminicídio é doloroso. Requer falar de diferenças de gênero, de 

violência, requer sensibilidade, requer ser afetada4. Historicamente as mulheres sempre foram 

assassinadas por serem mulheres, a exemplo dos séculos XVI e XVII em que, de modo a controlar 

demograficamente o crescimento de mulheres na Europa Continental, milhares foram perseguidas, 

condenadas e queimadas acusadas de praticar bruxaria, o que Hester (1992) denominou “feminicídio 

                                                           
1 Artigo apresentado no GT 4 - Jornalismo e Cidadania. 
2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Goiás, linha Mídia e 

Cidadania. E-mail: kamillaccs@gmail.com. Esta pesquisa foi financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de Goiás (FAPEG). 
3 Professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Goiás. Doutora em Letras e 

Linguística com ênfase em filosofia da linguagem e análise de discurso. E-mail: prof.atmoraes@gmail.com 
4Utiliza-se aqui o conceito de afetação, desenvolvido por Jeanne Favret-Saada, como parte importante da pesquisa. 

mailto:kamillaccs@gmail.com
mailto:prof.atmoraes@gmail.com
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encoberto historicamente”. De lá para cá, não se caçam mais bruxas pelo mesmo motivo, entretanto, 

continua-se assassinando mulheres, diariamente. Um crime, que, assim como nos livros de história, 

não recebe o devido nome: feminicídio, mesmo passados três anos da promulgação da Lei nº 13.104, 

de 9 de março de 2015, que tipifica o delito como hediondo. 

 O feminicídio é a forma mais extremada da violência cometida contra mulheres e meninas em 

razão de gênero e é a maior causa da morte de mulheres da América Latina. Estatisticamente, o Brasil 

é o 5º país que mais mata mulheres no mundo por condições de gênero e, de acordo com o Atlas da 

Violência 2018, que analisou as incidências da violência no país, entre os anos de 2006 e 2016, houve 

um aumento de 6,4% das mortes de mulheres no Brasil nesta década. Somente em 2016, foram 

registradas 4.645 mulheres assassinadas no país, uma taxa de 4,5 homicídios para cada 100 mil 

brasileiras. 

 Os estados que mais matam mulheres, respectivamente, são: Roraima com uma taxa de 10 

mortes para cada 100 mil mulheres, Pará, com 7,2 e Goiás com 7,1 mulheres assassinadas para cada 

100 mil. Quando se analisa esses dados por categoria raça/cor, observa-se que, em 2016, a diferença 

de mulheres negras assassinadas em relação às não negras é de 71%, com uma taxa de 5,3% de 

mulheres negras assassinadas em contraste aos 3,1% de mulheres não negras. Na última década, o 

homicídio de mulheres negras aumentou 15,4% enquanto que a taxa das mulheres não negras caiu 

8%. O estado de Goiás é o estado que mais mata mulheres negras no Brasil, com 8,5 mulheres 

assassinadas em relação a 4,1 mulheres não negras assassinadas. A segunda colocação nesse ranking 

é do estado do Pará, com 8,3 assassinatos de mulheres negras, embora o número de mulheres não 

negras também seja elevado, com 6,6 mulheres não negras assassinadas, visto que a categoria não 

negra inclui, além de mulheres brancas, as mulheres indígenas (IPEA, 2018). 

 Embora esses dados sejam alarmantes, eles estão aquém da realidade, visto que, ainda hoje, o 

assassinato de mulheres por condições de gênero é pouco notificado nas delegacias, resultando numa 

resposta demorada da justiça na solução dos casos. Mais, tendo um Poder Judiciário enraizado numa 

cultura machista e patriarcal, “remetem à fragilidade na proteção das vítimas, acrescido ao fato de 

que os processos são julgados como mais um crime de homicídio comum e sem nenhuma perspectiva 

de gênero” (MELLO, 2016, p. 164). 

 Ainda, as informações contidas no Atlas generalizam os homicídios de mulheres, o que é 

preocupante, visto não dar visibilidade para os crimes cometidos em razão de gênero, fator importante 
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na criação e aplicação de ações que intentem reduzir a violência de gênero na sociedade. Além disso, 

o Atlas da Violência (2018) não evidencia, mas a residência é um dos principais locais onde o 

feminicídio ocorre, com uma taxa de 27,1% das mortes, segundo o Mapa da Violência 2015: 

Homicídio de Mulheres no Brasil. 

 Quando não se tipifica o crime como devido, se invisibiliza o problema social e estrutural que 

as mulheres enfrentam até hoje no Brasil e no mundo. Fato este presente, inclusive na mídia, que ao 

cobrir, quando cobrem os assassinatos de mulheres, costumam classificar apenas como homicídio 

geral. 

 Pensando nisso, o objetivo desta pesquisa é analisar como os jornais impressos Daqui (GO) e 

o Diário do Pará (PA) veiculam notícias acerca do feminicídio nos estados do Pará e Goiás, 2º e 3º 

estados que mais matam mulheres no país, respectivamente (IPEA, 2018). 

  

2 OS ESTUDOS SOBRE FEMINICÍDIO: BREVE PANORAMA 

 

A primeira vez que a palavra feminicídio (femicide) foi usada, nomeando a morte de mulheres 

pela condição de serem mulheres, foi em Bruxelas, na Bélgica, durante o depoimento de Diana 

Russel, no Primeiro Tribunal Internacional de Crimes contra as Mulheres, em 1976. O conceito surge 

como “forma de nomear as mortes de mulheres por homicídio devido a sua condição social de mulher, 

e se opor a aparente neutralidade do termo homicídio, que designava as mortes por assassinato sem a 

observação sobre as diferenças de sexo e gênero nestas mortes” (ROMIO, 2017, p. 40). 

A partir de então, estudos evidenciando o feminicídio como consequência da desigualdade 

social entre homens e mulheres foram surgindo. Em 1992, Radford e Russel publicaram o primeiro 

livro sobre a temática, um compilando de artigos de diversas autoras que pesquisavam sobre o tema 

na década de 1980. Em um dos textos da coletânea, Caputi e Russell defendem que o feminicídio é o 

assassinato de mulheres por homens de forma misógina, consequência de uma violência contínua que 

a mulher sofre no decorrer da vida. 

 

O feminicídio está no extremo do continuum do terror feminino, que inclui uma ampla 

variedade de abuso verbal e físico, assim como o estupro, a tortura, a escravidão sexual 

(particularmente na prostituição), o abuso sexual infantil incestuoso e extra-familiar; pressão 



 

199 
 

física e emocional, assédio sexual (ao telefone, na rua, no escritório e na sala de aula), 

mutilação genital (clitoridectomias, excisão, infibulações) operações ginecológicas 

desnecessárias, heterossexualidade forçada, esterilização forçada, maternidade forçada (por 

meio da criminalização da contracepção e do aborto) psicocirurgia, negação de alimentos às 

mulheres em algumas culturas, cirurgia plástica e outras mutilações em nome do 

embelezamento. Onde quer que estas formas de terrorismo resultem em morte, elas se tornam 

feminicídios (CAPUTI e RUSSELL, 1992, p. 15, tradução nossa).  

 

A partir dos estudos norte-americanos, o conceito de feminicídio foi trazido para o contexto 

latino-americano, em meados dos anos 2000, por Marcela Lagarde, deputada e principal estudiosa 

feminista mexicana, como forma de investigar e denunciar as diversas mortes e desaparecimentos de 

mulheres no México, desde a década de 1990, principalmente na Ciudad Juarez, Chihuahua, cidade 

que faz fronteira com os Estados Unidos. As mortes violentas, mutilações e desfigurações das 

mulheres e meninas daquela cidade, iniciados em 1993, foi estopim para diversas mobilizações por 

justiça e em defesa dos direitos humanos das mulheres, embora o fato só tenha sido realmente 

abordado mais de 15 anos depois. 

Lagarde, em seus estudos e publicações, adota o termo feminicídio ao invés da tradução literal 

femicídio para falar do assassinato de mulheres em condições de gênero, por considerar que o 

segundo termo não contemplaria a totalidade do conceito e seria reduzida ao oposto de homicídio, 

“para diferenciá-lo, preferi utilizar feminicídio e denominar assim o conjunto de violações aos direitos 

humanos das mulheres que incluem os crimes e os desaparecimentos de mulheres e que, estes, fossem 

identificados como crimes de lesa humanidade” (LAGARDE, 2008, p. 215-216, tradução nossa). 

Para denunciar a crueldade com que as meninas e mulheres foram mortas em Ciudad Juarez, 

e conceitua o crime como o extremo da violência praticada contra as mulheres, de forma 

extremamente violenta e que são toleradas pela sociedade e pelo Estado. Ela acredita que as principais 

causas que motivam o feminicídio é “o silencio, a omissão, a negligência parcial ou total das 

autoridades encarregadas de prevenir e erradicar estes crimes” (LAGARDE, 2008, p. 216, tradução 

nossa). Corrobora com o pensamento de Lagarde a estudiosa argentina Rita Segato, que conceitua 

feminicídios como crimes de poder que possuem uma dupla função, o de reter e manter as mulheres 

submissas e a reprodução do poder patriarcal (SEGATO, 2006). Assim como Lagarde, a estudiosa 

defende a tipificação do feminicídio como genocídio, e luta pelo reconhecimento desta tipificação na 

Corte Penal Internacional de la Haya, visto tamanha crueldade cometida contra as mulheres da Ciudad 

Juarez, além de denunciar o caso como crime de lesa a humanidade. 
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A partir da divulgação dos fatos que estavam ocorrendo na cidade mexicana, foi possível 

expandir os estudos sobre o feminicídio na América Latina e cobrar políticas de segurança pública 

para coibir esse tipo de crime, e, hoje, já são 17 países a utilizarem a terminologia dentro do código 

penal, como forma de agravante ao homicídio (ROMIO, 2017). No Brasil, a lei foi promulgada em 

2015. 

A primeira publicação brasileira sobre feminicídios foi o livro intitulado Femicídio: algemas 

do (In)visível, da autora Sueli Almeida, em 1998. Nele, a pesquisadora fala sobre o “feminicídio 

íntimo”, como forma de contestar a neutralidade aplicada aos termos homicídio e assassinato em 

crimes conjugais. Para ela, “os homicídios ou tentativas não são causais, nem fenômenos isolados, 

eles resultam do caráter intensivo e extensivo da violência de gênero e, em particular de sua versão 

doméstica” (ALMEIDA, 1998, p. 43 apud ROMIO, 2017, p. 53). 

Outro estudo importante para situar o avanço das pesquisas sobre feminicídios no Brasil, foi 

a publicação da tese de Romio (2017), onde sugere uma nova tipologia para a classificação dos 

feminicídios. Aos feminicídios, a autora considerou duas classificações o direto e o indireto, sendo: 

 

Feminicídio indireto: mortes reprodutivas; violência sexual sistemática; mortes decorrentes 

das estratégias dos exércitos e grupos organizados para atemorizar e torturar população civil 

de mulheres em guerras e conflitos; mortes por feminicídio direto toleradas pelo Estado. 

Feminicídio direto: mortes por agressão física, mortes envolvendo violência sexual, mortes 

envolvendo violência conjugal, doméstica ou familiar, mortes que envolvam tortura 

psicológica ou violência que incida na degradação do corpo físico da mulher (ROMIO, 2017, 

p. 71) 

 

Dentro das classificações, os feminicídios podem ser investigados a partir de uma nova 

tipologia: feminicídio reprodutivo, doméstico ou sexual. 

 

Feminicídio reprodutivo, vinculado às políticas de controle do corpo e da sexualidade da 

mulher, cuja expressão mínima são as mortes por aborto registradas no sistema de saúde; 

Feminicídio doméstico, violência letal por agressão física contra a mulher no contexto 

domiciliar, conjugal ou familiar registrados no sistema de saúde; 

Feminicídio sexual, violência letal por agressão física contra a mulher por meio sexual (op. 

cit. p. 71). 
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Para a autora, é importante diagnosticar este tipo de violência, que, para além de ser um grave 

problema social, é também um problema de saúde e segurança pública. O diagnóstico “é bastante 

produtivo para que se saiba onde e como intervir para baixar os índices de mortalidade feminina por 

violência de gênero, além de contribuir para a denúncia das violações aos direitos humanos das 

mulheres” (ROMIO, 2017, p. 19). 

No sentido de identificar a problemática do feminicídio na sociedade, a mídia tem papel 

importante nessa difusão, utilizando-se do seu poder simbólico de pautar sobre o que a sociedade 

deve pensar e cobrar do Poder Público. 

 

3 COMO A NOTÍCIA É CONSTRUÍDA 

 

A mídia, por muito tempo, foi vista como superpoderosa, manipuladora e detentora da vontade 

dos seus receptores5, dentre os quais, os estudiosos da primeira geração da Teoria crítica, da Escola 

de Frankfurt, no início do século XX, convencionaram chamar “massa” (BLUMER, 1977)6, ou seja, 

os leitores/ouvintes/receptores eram considerados unidades totalmente manipuláveis, sem vontade 

própria e que estavam sem à disposição para serem persuadidos de acordo com os desejos da mídia 

massiva na Indústria Cultural (HORKHEIMER e ADORNO, 1947). Na Escola Funcionalista, o 

modelo positivista de Lasswell (1948) tentava explicar como o comportamento das massas era 

controlado pelos meios de comunicação, já que essa seria uma das funções da comunicação na 

sociedade, o que se convencionou chamar de Teoria Hipodérmica e os Media eram considerados 

como Balas Mágicas. 

Superando esses paradigmas, a Escola norte americana de Palo Alto, com a Teoria dos Efeitos 

a Longo Prazo, passa a analisar os processos comunicativos da mídia, indo além dos efeitos pontuais 

relacionados à exposição da mensagem, considerando a importância da mídia como mediadora entre 

o público e a realidade. 

                                                           
5 Os estudos que super-empoderam a mídia são as Teorias da Agulha Hipodérmica (atribuída a Lasswell (1948), embora 

não haja indícios deste termo em suas obras) e os frankfurtianos de primeira geração (HORKHEIMER; ADORNO; 

MARCUSO). Os teóricos críticos das seguintes gerações (HABERMAS; NEUMANN; entre outros) relativizam esse 

poder. 
6 O conceito de massa foi trabalhado por Herbert Blumer no texto chamado “A massa, o público e a opinião pública”, 

publicado em CONH, Gabriel (org). Comunicação e Indústria Cultural. São Paulo: Cia Ed. Nacional, 1977. P. 177-186. 
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Uma das principais teorias desta escola é a do agendamento midiático ou hipótese do agenda-

setting que evidencia a capacidade que os meios de comunicação possuem de destacar ou não 

determinado assunto. A ideia principal desta teoria, desenvolvida na década de 1970 por Maxwell 

McCombs e Donald Shaw, é a de que a mídia não diz exatamente como o público deve pensar, mas 

sobre o que pensar (WOLF, 2006). 

 Nesta teoria, os receptores já não são considerados uma massa apática e passiva das 

mensagens enviadas pela mídia, mas sim, públicos que detêm diferentes formas de compreensão da 

realidade social. Para que o agendamento seja eficiente, é necessário que o jornalismo seja a fonte 

não mais manipulável, mas confiável de informação, que divulga as notícias de forma transparente, 

objetiva, neutra e verídica. Lima (2010) ressalta que essa característica é o “ritual da visibilidade 

simbólica da mídia”, qual seja, 

 

[...] o ritual da visibilidade simbólica da mídia é baseado nos princípios de transparência e 

visibilidade, que comparecem como a estratégia organizadora das demais estratégias de 

legitimação de sua função mediadora. Esses princípios, além de funcionarem como arma 

simbólica para legitimar sua função de mediador simbólico e garantir uma relativa autonomia 

em relação aos outros campos sociais, servem ainda como trunfos para que as mídias 

dissimulem seu poder, porque ao mesmo tempo em que propõem tornar público aquilo que 

está em segredo em outras esferas sociais, elas ocultam marcas que possam revelar seu poder 

de intervenção, tentando anular sua presença no seio do enunciado (LIMA, 2010, p. 75). 

 

Para a autora, a mídia organiza o discurso, independente do veículo de enunciação, de modo 

a legitimar os discursos tanto internos, quanto externos, a partir de regras internas de suas 

especificidades simbólicas. Embora seja notório que os meios de comunicação interferem diretamente 

nas escolhas e veiculação de uma determinada representação de mundo, além de possuir a capacidade 

de direcionar a informação a partir de seu arcabouço cultural, ainda se acredita, e se nutre na 

sociedade, a característica da imparcialidade e neutralidade do jornalismo. 

Temer (2014, p. 58) reflete que as mídias, “uma vez que ampliam ou restringem o acesso à 

informação, criando novas possibilidades de comunicação ou modificando de alguma forma o 

alcance, e alteram a qualidade e a quantidade de informação”, elas “propiciam igualmente novas 

formas de ação e de interação no mundo social que redimensionam a relação espaço/tempo, 

possibilitando novas estratégias e novos usos dos conteúdos simbólicos, ou novas formas de exercer 

esse poder simbólico” (ibidem). Ou seja, o jornalismo possui o poder simbólico de alterar a forma 
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como o receptor enxerga o mundo, reorganizando a realidade ou a sua representação social, de acordo 

com os seus interesses e sua própria realidade social. 

Wolf ressalta que para algo vir a ser notícia, deve obedecer a alguns critérios de 

noticiabilidade – conjunto de critérios de relevância que define o que será transformado em notícia 

–, e possuir valor-notícia – valor subjetivo que determina o valor de um acontecimento ou fato. Os 

valores notícia e os critérios de noticiabilidade permeiam todo o processo de produção da notícia até 

a sua veiculação para o público e estes processos estão fundamentados na percepção do newsmaking, 

que seria “constituída pelos estudos que analisam a lógica dos processos pelos quais a comunicação 

de massa é produzida e o tipo de organização do trabalho dentro da qual se efetua a construção das 

mensagens” (WOLF, 2006, p. 161). 

Sendo o jornalismo uma atividade que apresenta uma pluralidade de opiniões, mas que detém 

o controle do que é veiculado, dentre os seus principais regramentos que constituem o ethos 

discursivo da mídia7 estão: a neutralidade, a objetividade, a hierarquização e a universalidade, que 

regem a produção de sentido do que será visibilizado no discurso midiático. 

A objetividade é a prova da credibilidade do discurso midiático, pois rege que o fato deve ser 

descrito tal qual aconteceu. Para Lima, a objetividade é uma “sutil camuflagem do sujeito da 

enunciação. É a estratégia que reside na obliteração das pessoas do seio do enunciado, construído na 

terceira pessoa gramatical”. A partir desta característica, outra se credita, a neutralidade da mídia, 

que garante aos profissionais da comunicação o crédito de imparcialidade da informação, “uma 

espécie de lugar anônimo, que pertence ao mesmo tempo a todos e a ninguém”, ainda, “um espaço 

suscetível de assegurar o livre trânsito dos percursos, mantendo-os ao abrigo do controle que os 

grupos de pertença exercem sobre a livre circulação das pessoas” (2010, p. 76), um lugar que propicia 

ao jornalista fugir de sua  responsabilidade enquanto produtor e emissor da notícia. 

Dentre as diversas ferramentas que os jornalistas possuem para decidir o que será noticiado 

ou não nos veículos de comunicação, a hierarquização é uma das mais sutis e importantes, porque é 

ela que atribui o grau de importância dos acontecimentos midiatizados. Lima ressalta que 

“dependendo do lugar que o assunto ocupa nas páginas e mediante seções, fica claro na enunciação 

o que é mais importante” (2010, p. 98), a disposição da notícia, organização temporal dos assuntos, 

                                                           
7 O ethos jornalístico é algo que está só na autoimagem que o jornalismo faz de si mesmo e não se aplica à realidade. 
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o tempo e a quantidade despendido ao assunto, é o que faz com que ele tenha muita ou pouca 

notoriedade na mídia e, consequentemente, na cognição social. 

Toda a construção da notícia obedece, ainda, a uma característica primordial do jornalismo, a 

universalidade dos fatos. Universalizar, no jornalismo, quer dizer estar atento a uma variedade 

significativa de informações ao redor do mundo, em todas as áreas de conhecimento. Temer reforça 

que é a universalidade que idealiza o jornalismo como o “mediador indispensável entre a informação 

e o homem, pois cabe a imprensa fornecer aos indivíduos o acesso às informações que necessitam 

para se orientar ao mundo, para construir o seu pensamento e formular os seus juízos” (2014, p. 105). 

É a universalidade que exige que a notícia alcance o maior público possível, fato ligado 

também ao aspecto mercadológico do jornalismo atualmente. Este fator é o que vai determinar e 

transformar, em muitas mídias, a notícia em algo apelativo, esteticamente sensacionalista. De acordo 

com Temer (2014, p. 106), essa é uma relação muito simples, “um jornal (telejornal, radiojornal, 

webjornal ou qualquer outro tipo de veículo jornalístico) existe em função dos seus 

leitores/receptores. Sua primeira função, portanto, é conquistá-los, ou melhor, conquistar a sua 

atenção, e o uso do sensacionalismo e o grotesco são estratégicos para essa conquista”. Referindo-se 

a uma relação Construcionista do jornalismo, Sodré (2009, p. 22) citado por Temer (2014, p. 114) 

aponta que “notícia é tudo que o público quer falar, quanto mais comentários provocar, mais valor 

tem" e "a melhor notícia é a que interessa ao maior número de leitores". 

Barros Filho e Martino (2003) balizam que os hábitos do público é uma referência constante 

para os produtores mediáticos, visto que, uma vez veiculada, perde-se progressivamente o controle 

sobre os seus significados. Dessa forma, valendo-se do que já é familiar ao público e faz parte da sua 

cognição social, a mídia constrói padrões específicos em sua narrativa para este público. “Entender o 

público como parte ativa, mas não independente e tampouco autossuficiente, no cotidiano da 

produção de bens simbólicos garante a compreensão mais relativa - portanto mais próxima das 

situações reais - dentro da comunicação” (2003, p. 230). Desta forma, apreende-se que quando se 

muda os padrões de veiculação, muda-se, também, os sentidos e o conhecimento social, ocasionando 

em hábitos diferentes na apropriação de mensagens simbólicas divulgadas para a sociedade. Já os 

efeitos e consequências que essas notícias provocam, vai depender da condição de sua construção e 

das condições de recepção.  
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4 MÍDIA E VIOLÊNCIA: MODOS DE FAZER JORNAL IMPRESSO NO PARÁ E EM 

GOIÂNIA 

 

A partir dos estudos do agendamento midiático e das formas de construção da narrativa que a 

mídia apresenta em suas notícias, é possível analisar a forma como os meios de comunicação 

constroem as notícias sobre violência no Brasil. 

O chamariz para as notícias, geralmente publicadas em cadernos ou programas policialescos, 

sobre violência na sociedade é a promoção de uma cultura do medo, por meio de notícias que Costa 

(2011) denomina como “modelos midiáticos do espetáculo”, onde a morte, assaltos, o tráfico de 

drogas e demais formas de violências são vendidos como parte do cotidiano social, organizado de 

maneira maniqueísta, entre pessoas boas e pessoas más. 

Segundo Ramos e Paiva (2007), na última década houveram avanços significativos na 

produção da narrativa de notícias sobre violência no país, por meio da reformulação das linguagens 

e modelos utilizados para abordar a temática, culminando na extinção de parte dos cadernos de polícia 

do país, ou, ao menos, uma redução na exposição sensacionalista e espetacular desse tipo de notícia 

em alguns estados brasileiros. Fato esse que se observa no jornal Daqui, veiculado em Goiânia, 

entretanto, não chegou ao jornal Diário do Pará, na capital Belém. Sobre a forma de noticiar no jornal 

amazônico, Costa evidencia que a violência é algo que se tornou comum, corriqueiro e o que importa 

para estes veículos é “padronizar comportamentos, tratar as notícias como “produtos” sujeitos à “lei 

de mercado”, recorrendo dessa forma ao sensacionalismo e à violência, glamourizando o crime e 

criando estratégias de sedução para os telespectadores [e leitores]” (Costa, 2011, p. 180) e 

transformada em mercadoria, a violência é consumida como se fosse evento fragmentado, mas 

presente naquela realidade.  

De fato, a realidade amazônica não é tão diferente da percebida em outros estados do país, 

que é a espetacularização da violência, principalmente das que culminam em morte, tornando-se 

mortes espetaculares que alimentam o discurso noticioso. O discurso proferido é o da omissão do 

poder público em solucionar a questão da segurança no país, entretanto essa construção narrativa é 

enviesada, visto que a maior parte dessas mídias negam amplamente o debate sobre segurança pública 

e a questão da violência como uma problemática social. Ainda, é possível observar como as narrativas 

são tratadas de modo maniqueísta, há sempre o bom, o trabalhador, e o mau, o criminoso, que se 

morre, é porque merecia morrer.  
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Nele, de um lado, há o bem e o bom, representados por indivíduos nomeados como o 

“trabalhador”, o “inocente“, o “empresário”, o “morador”, que são vítimas ou de uma 

fatalidade, – eventualidade em que a morte é uma consequência imprevisível – ou de uma 

violência incontrolável presente nos espaços da cidade ou do interior do estado; todos 

pacientes de uma violência tanto mais brutal quanto mais inesperada para eles. Do outro, há 

também o mal e o mau, cujas figuras são dos indivíduos que estão em relações perigosas com 

o tráfico de entorpecentes ou com o crime, que representam um risco à sociedade, pela sua 

localização marginal e desalinhada de um ideal produtivo, que são vítimas das próprias 

escolhas pela violência e pelas relações regidas por ela; todos são apresentados como os 

agentes da violência cujas mortes são consequências de seu “caminho”, do seu desvio. Desta 

forma, essas mortes são esperadas, e mais do que isso, são naturalizadas (COSTA e 

FERREIRA JUNIOR, 2016, p. 153). 

 

Se de um lado temos a grande veiculação da morte, e demais formas de violência, na sociedade 

brasileira, por outro, há um silenciamento da mídia acerca de notícias sobre a violência contra a 

mulher, principalmente em casos de feminicídio e, quando se noticia, “há uma tendência em 

transformá-la na própria responsável pela agressão que sofreu” (ROMIO, 2017, p. 42), seja 

questionando a sua índole, seja buscando justificativas para os crimes cometidos contra as mulheres, 

como nos casos dos feminicídios conjugais ou sexuais. 

Se é uma das funções do jornalismo fornecer oferecer uma “leitura crítica da realidade, quando 

respeita a liberdade do leitor/receptor em fazer as suas interpretações do real, quando trabalha com 

informações que articulem conteúdos culturais aos dados aparentemente objetivos” (TEMER, 2014, 

p. 159), ao transformar a notícia em algo espetacular, sensacionalista, nega-se essa leitura crítica, 

ferindo, inclusive, o caráter primordial da notícia, que é o da objetividade. 

 

5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este é um estudo preliminar de um projeto maior de investigação. O apanhado teórico 

realizado nesta pesquisa até o momento, teve a intenção de situar a questão da violência na mídia, 

abordando os pontos que darão base para a análise que se segue. Optou-se neste estudo pelo caráter 

qualitativo exploratório, cujo método de análise dos dados será a análise de conteúdo. De acordo 

Bardin, “a análise de conteúdo enriquece a tentativa exploratória, aumenta a propensão à descoberta. 

É a análise de conteúdo ‘para ver o que dá’” (2016, p. 35). A análise de conteúdo nesta pesquisa se 

dará de modo comparativo entre os dados dos dois veículos de comunicação.  
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Para que seja realizada a análise de conteúdo, Bardin (2016) institui que seja necessário 

cumprir algumas pré-análises, como a escolha do material a ser analisado e a elaboração de 

indicadores que fundamentam a interpretação final. Deste modo, definiu-se por analisar reportagens 

das mídias impressas Daqui, veiculado no estado de Goiás, e o caderno policial do jornal Diário do 

Pará, veiculado no estado do Pará, que revelasse o assassinato de mulheres. Optou-se pelos dois 

estados, devido ao número de homicídio de mulheres ser alto nos dois locais, colocando-os nas 

posições 2º (Pará, 7,2 mortes para cada 100 mil mulheres) e 3º (Goiás, 7,1 mortes de mulheres para 

cada 100 mil) entre os estados que mais assassinam mulheres no país (IPEA, 2018). 

O período de coleta corresponde ao mês de março de 2018, cuja escolha foi orientada por ser 

o mês em que, normalmente, as mulheres ganham notoriedade na mídia, devido ao Dia Internacional 

da Mulher, comemorado em 8 de março. Embora não seja a única motivação, visto que em 9 de março 

deste ano comemorou-se três anos da promulgação da Lei do Feminicídio no país. 

O jornal Diário do Pará, pertencente à Rede Brasil Amazônia de Comunicação (RBA), da 

família Barbalho, foi fundado em 1982, para apoiar a candidatura de Jader Barbalho ao governo do 

estado do Pará. O caderno policial, formado por 8 páginas, tanto a primeira como a última página têm 

alto grau de importância, pois é como a divulgação desta mídia é feita, pendurados nas ruas, abertos, 

com as manchetes expostas ao público paraense. O caderno tem tiragem todos os dias da semana e 

suas notícias abrangem tão somente crimes e acontecimentos violentos que ocorrem, em sua quase 

totalidade, às regiões periféricas de Belém. Já o jornal Daqui, é pertencente ao Grupo Jaime Câmara, 

foi fundado em 2007, comercializado em formato tabloide e vendido em Goiânia e região. O jornal é 

veiculado com 24 páginas, com notícias compactadas. As notícias sobre violência no jornal são 

apresentadas no quadro “Geral” e o jornal não possui veiculação aos domingos. O aspecto apelativo 

de suas manchetes também o caracteriza como um jornal popular, ou seja, vendido para os públicos 

C e D, assim como o jornal Diário do Pará. 

 

6 APONTAMENTOS DA ANÁLISE DE CONTEÚDO E ESTUDO COMPARADO ENTRE 

GOIÂNIA E PARÁ 

 

No período analisado, foi possível perceber que a mulher é figura invisibilizada nas 

reportagens do Diário do Pará (DDP), dificilmente protagonizando, seja como criminosa ou vítima, 

os fatos noticiosos, mesmo o estado do Pará sendo o segundo que mais assassina mulheres no Brasil, 
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de acordo com os dados do IPEA (2018), com uma taxa de 7,2 mortes em 2016, chegando a 2º lugar 

no ranking dos que mais matam mulheres no Brasil. De todas 31 edições do caderno policialesco, 

apenas três relataram casos de assassinatos contra as mulheres, entretanto, nenhuma das matérias 

refere-se ao crime como feminicídio. Veja a tabela abaixo: 

 

Quadro 1: detalhamento das reportagens coletadas do Diário do Pará 

Jornal Diário do Pará 

Data Título Ocorrência Subjetivação midiática Tipificação 

18/03 

Barreiro: Mulher é 

morta a facadas 

(reportagem de capa) 

 

Esfaqueada até a morte 

 

- Capa: destaque para o 

bairro onde o fato ocorreu; 

- Mulher morta por arma 

branco por outra mulher após 

uma discussão; 

- A matéria apenas informa o 

que ocorreu, sem maiores 

esclarecimentos sobre o fato 

e com fala da polícia sobre o 

ocorrido. 

- Foco no trabalho da polícia 

- Brutalmente 

assassinada; 

- A assassina fugiu; 

 

Homicídio 

24/03 

Vendedora de bombons 

assassinada na frente 

da companheira 

(última página do 

caderno) 

 

- Ambulante assassinada 

enquanto trabalhava à noite 

por dois homens numa moto 

em frente à companheira; 

- Demora no atendimento da 

perícia; 

- Fala da companheira na 

reportagem; 

- Sem informações sobre a 

motivação e os possíveis 

assassinos. 

- Foco na vida trabalhadora 

da vítima 

- Pegou os parentes de 

surpresa; 

- Era uma pessoa 

trabalhadora; 

- O desejo dos 

familiares é difícil 

acontecer devido os 

mistérios sobre o 

assassinato da 

vendedora 

 

Homicídio 

26/03 

Mulheres são mortas a 

tiros em Capanema – 

atacadas em uma feira 

 

- Duas mulheres assassinadas 

durante o dia por dois 

homens, que se aproximaram 

em uma moto e um deles 

disparou contra as vítimas;  

- Sem maiores informações 

sobre o caso, foco no 

trabalho da polícia 

- As vítimas foram 

surpreendidas 

 - “As vítimas curtiam o 

sábado”; 

- “duas mulheres que 

aproveitaram o dia para 

se divertir e tomar uma 

cerveja em um dos bares 

do local”; 

- “o criminoso que 

portava a arma de fogo 

parecia conhecer muito 

bem o manuseio da 

arma” 

Duplo 

homicídio 

Fonte: elaborado pela autora 
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Durante o período, mais três notícias envolvendo mulheres foram relatadas, duas sobre o caso 

da vereadora assassinada no Rio de Janeiro, Marielle Franco e outra sobre tentativa de estupro. As 

reportagens não foram analisadas por não contemplarem os critérios de coleta estabelecida para a 

pesquisa, que seria o assassinato de mulheres nos estados escolhidos, bem como ter sido escrito por 

jornalistas locais. A reportagem sobre o assassinato de Marielle foi uma republicação da Folhapress, 

da capital paulista. Além dessas reportagens, outra que também marca a violência de gênero, foi 

classificado como homofobia, por se tratar do assassinato de uma travesti, na capital paraense. 

Embora muito já se tenha modificado na veiculação de notícias violentas no país (RAMOS e 

PAIVA, 2007), a mídia paraense continua nos padrões antigos, espetacularizando a violência, 

violando os direitos humanos e agindo como carrasco da criminalidade periférica da cidade, 

acarretando na “morte midiática” do sujeito (COSTA, 2011).  

No mesmo período do jornal anterior, coletou-se reportagens no jornal Daqui. A abordagem 

deste jornal é menos sensacionalista que a do DDP, e, em sua maioria, não há imagens e nem um 

destacamento tão grande para a violência, de modo geral, veiculada. O jornal Daqui, apresenta 

notícias com um cunho mais tímido que o DDP, com pouco texto, na maioria das vezes, sem imagens. 

Dentre o período investigado, foi possível coletar sete reportagens que abordaram o assassinato direto 

de mulheres no estado, conforme tabela abaixo: 

 

Quadro 2: detalhamento das reportagens coletadas do jornal Daqui 

Jornal Daqui 

Data Título Ocorrência Subjetivação midiática Tipificação 

02/03 

Cozinheira é 

assassinada em casa ao 

abrir o portão 

- Mulher foi baleada na 

porta de casa por um 

homem; 

- Fala da irmã da vítima 

- Destaque para a questão 

de ser mãe e trabalhadora. 

- Mãe de quatro filhos 

menores de idade; 

 Tinha chegado a pouco 

tempo do trabalho; 

- Ela não tinha 

inimizades 

Não tipifica 

03/03 

Corpo de mulher é 

achado no Setor Pedro 

Ludovico 

- Mulher encontrada morta 

durante a madrugada, com 

prováveis sinais de 

violência sexual; 

- Fala do delegado de 

polícia; 

- Foco no fato de a vítima 

ser usuária de drogas 

- Moradora de rua; 

- Usuária de drogas 
Não tipifica 
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08/03 
Três mulheres são 

mortas por mês 

- Notícia sobre aumento do 

feminicídio nos últimos 

dois anos no estado; 

-Destaque para 

levantamento de dúvida 

sobre os dados 

apresentados nos relatórios 

a partir de falas de 

especialistas da área. 

- A estatística, no 

entanto, é alvo de 

incerteza; 

- Socióloga diz que os 

dados são problemáticos 

por serem um registro 

inicial das ocorrências; 

- O observatório de 

segurança pública 

afirmou que fica a 

critério dos delegados 

alterar a tipificação do 

crime no sistema 

 - “luta por precaução” 

---- 

14/03 

Amor, ódio e tragédia 

(capa) 

 

Jovem teria sido 

ameaçada 

- Mulher assassinada pelo 

ex-namorado em seu local 

de trabalho; assassino foi 

morto em seguida 

- A vítima havia sido 

ameaçada dias antes pelo 

suspeito de assassinato; 

- Destaque para a relação 

conturbada do casal;  

 

- O curto 

relacionamento era 

conturbado por conta do 

ciúme de Alexandre; 

- O que intriga a polícia 

é quem teria executado o 

homem; 

 

Feminicídio 

15/03 
Polícia desconfia de 

motorista 

- Desdobramento do 

feminicídio do dia anterior 

noticiado. 

- Homem foi preso suspeito 

de ter sido o assassino do 

feminicida e coautor do 

assassinato da mulher, por 

estar dirigindo o veículo; 

- Destaque para o fato de o 

feminicida ter sido morto 

após ter assassinado a ex-

namorada. 

 

 

Desdobramento: 

feminicídio e 

homicídio 

21/03 
Matou e bebeu sangue 

de vítimas 

- Dupla de homens assaltou 

uma casa e assassinou uma 

mulher e um adolescente 

que estavam no local; 

- A motivação seria 

vingança contra um ex-

vereador da cidade 

 

- “propôs roubar uma 

casa para se vingar do 

dono dela”; 

- “Francisco teria se 

drogado com crack” e 

depois invadiram a casa 

do ex-vereador; 

- Foi morta após pedir 

para ir ao banheiro lavar 

o rosto 

Latrocínio 

24/03 

Amigo confessa 

assassinato de rapaz 

que matou namorada 

(capa) 

 

- Homem que dirigiu o 

carro no dia do feminicídio 

de Yone, 21 anos, confessa 

que matou o amigo em 

legítima defesa. 

- Descartou a 

participação de Deyvid 

no feminicídio; 

- Não sabia da intenção 

do crime. 

Desdobramento 

feminicídio e 

homicídio 
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Amigo confessa que 

matou 

 

 

- Motorista foi descartado 

da coparticipação do 

feminicídio 

Fonte: elaborado pela própria autora. 

  

No jornal Daqui também foram observadas duas reportagens acerca do assassinato da 

vereadora Marielle Franco e duas sobre um juiz local que negou medida protetiva às mulheres durante 

um plantão, no interior de Goiás. Uma dessas negativas foi a um homossexual, que denunciou 

violência por seu parceiro. O caso ganhou repercussão por conta das falas machistas e misóginas 

proferidas pelo juiz. 

Diferentemente do jornal DDP, o jornal Daqui abordou a temática do feminicídio em quatro 

reportagens. Uma, no dia 8 de março, onde veiculou o aumento dos números de assassinatos de 

mulheres por questões de gênero no estado, o que coloca goiás como o 3º estado que mais mata 

mulheres no país, e levantou dúvidas sobre as veracidades dessas informações, utilizando-se da fala 

de pesquisadores e profissionais da área. De acordo com Temer, os veículos de comunicação são 

detentores do poder simbólico que controla a qualidade e o fluxo das informações na sociedade, e 

algumas vezes, a empresa (visto que o jornalismo atual é mercadológico) se encontra sendo obrigada 

a divulgar um conteúdo que não é de seu interesse imediato que seja debatido ou pensado sobre. 

“Evidentemente essas informações são acondicionadas - trabalhadas ou manipuladas - de forma a 

causar um menor dano, mas confrontada com outras fontes, seu resultado é imprevisível” (TEMER, 

2014, p. 60). 

Nos dois veículos notou-se a dificuldade em tipificar o crime como feminicídio nas 

reportagens. Nas reportagens paraenses, todos os casos foram caracterizados como homicídio e sua 

construção não revela informações relevantes para o debate da criminalidade no estado, muito se 

observou que eram apenas reportagens com o intuito de perpetuar o seu “modelo midiático do 

espetáculo”, embora sempre notadamente com a questão maniqueísta da pessoa “de bem” ou “de 

mal” que foi assassinada. 

No jornal goiano, na reportagem intitulada “Corpo de mulher é achado no Setor Pedro 

Ludovico”, o crime pode ser caracterizado como feminicídio sexual, classificação denominada por 

Jackeline Romio (2017), entretanto, por ser a mulher assassinada “moradora de rua” e “usuária de 

drogas”, o crime não foi tipificado na reportagem. 
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Outra reportagem com bastante destaque na mídia impressa goiana foi o feminicídio da jovem 

Yone, 21 anos, pelo ex-namorado, “por não aceitar o final do relacionamento”. A reportagem de capa, 

intitulada “Amor, ódio e Tragédia” destaca o relacionamento “conturbado” do casal e as constantes 

crises de ciúmes do feminicida. Embora a reportagem noticie o feminicídio e o enquadre como tal, o 

caso acaba perdendo notoriedade por conta de o feminicida ter sido morto horas depois do crime, fato 

que “intriga a polícia é quem teria executado o homem”. O caso se desdobrou, não para elucidar 

sobre os crimes contra as mulheres, nem para cobrar políticas públicas efetivas de modo a coibir esse 

tipo de crime hediondo que agrava cada dia mais no país, mas sim, para descobrir quem havia 

assassinado o assassino de Yone. 

A partir da análise das reportagens, observou-se que, embora a abordagem do jornal goiano 

seja menos sensacionalista que o veículo paraense, ambos se negam a problematizar a questão do 

assassinato de mulheres nos estados analisados, relatando as mortes de modo corriqueiro, 

naturalizando os crimes, como algo que faz parte do cotidiano da sociedade brasileira. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da literatura bibliográfica teórica, foi possível compreender que a mídia tem o poder 

de visibilizar ou invisibilizar temáticas que não lhe interessem noticiar, por meio de um agendamento 

midiático que lhe convenha e rentabilize lucro. Percebeu-se, ainda, a partir da análise de conteúdo, 

que a mídia paraense não nomeia e nem se interessa em investigar crimes cometidos contra as 

mulheres no estado. Já imprensa goiana, até fala sobre o crime, mas, assim como o caso do DDP, não 

entra em muitos detalhes sobre os casos. Nomear o feminicídio nas reportagens jornalísticas é um dos 

passos para que a sociedade seja afetada com a crueldade desse crime cruel e genocida. É de extrema 

importância e necessidade social que os nomes sejam dados e cobradas soluções verdadeiras para 

coibir de fato esse crime hediondo. É preciso reconhecer que as mulheres vivem uma cidadania 

precária (BENTO, 2009) no país, e, que, somente com políticas públicas de equidade de gênero, bem 

como uma reestruturação dos estratos sociais é que essa realidade pode modificar. Ainda temos muito 

à avançar. 
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NAME FEMICIDE: EXTREME VIOLENCE AGAINST WOMEN ON THE PRINTED 

JOURNAL 

 

ABSTRACT 

 

The femicides occurring in Brazil is becoming more worrying. And, most of the time, this crime is 

not criminalized as such, either by the competent authorities or by the media. From the studies of 

agenda-setting and ways of constructing meanings that the media presents, it is possible to understand 

how the media constructs news about violence in Brazil. Thus, the purpose of this exploratory 

qualitative research is to analyze how Daqui (GO) and Diário do Pará (PA) newspapers publish stories 

about femicide in the states of Pará and Goiás, 2nd and 3rd states that kill women in the country , 

respectively (IPEA, 2018), whose method of data analysis applied is content analysis. The main 

theoretical basis for understanding the themes of femicide, media and violence, theories of 

communication and journalism were Romio (2017), Lagarde (2008), Segato (2006), Costa (2011), 

Temer (2014) and Wolf (2006). When the femicide is no longer typified, the social and structural 

problem that women face up in Brazil and in the world is invisible. 

 

Keywords: Femicide. Violence against women. Newspaper. Citizenship. 
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MÍDIA E IMIGRAÇÃO CONTEMPORÂNEA: UMA ANÁLISE DE ELEMENTOS 

DISCURSIVOS DO TELEJORNALISMO 
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Érica Reis Jeffery Ferreira2 

Lucas Lustosa de Brito3 

 

RESUMO 

 O artigo promove um diálogo acerca da imigração haitiana no Brasil, Direitos Humanos, 

cidadania e cobertura midiática. Objetiva-se analisar em que medida o discurso midiático reforça o 

preconceito à entrada de determinados grupos de estrangeiros ao país, consequentemente, 

prejudicando a aceitação destes indivíduos e o exercício de sua cidadania. O recorte analisado traz 

cinco produtos telejornalísticos do Jornal Nacional, separados anualmente, desde 2012 até 2016, 

tendo como tema a imigração haitiana para o Brasil. Por meio da Análise do Discurso, observa-se que 

os discursos midiáticos constroem sentidos que vão além do movimento diaspórico haitiano para o 

Brasil, reforçando o preconceito e degradando estes indivíduos, além de atribuir aos mesmos a causa 

de uma desestabilidade econômico/social à nação. 

 

Palavras-chave: Imigração haitiana; Direitos Humanos; cidadania; preconceito; telejornalismo. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é um país de imigrantes. O mito fundador das três raças é emblemático para 

demonstrar o quanto a imagem de convivência harmoniosa entre os povos e abertura ao diferente está 

presente no imaginário popular. Esta imagem, no entanto, destoa da realidade, levando-se em 

consideração o tratamento dispensado a determinados grupos que adentram ou adentraram o país. Um 

caso emblemático é o dos haitianos que começaram a entrar no Brasil em grupo expressivo, com 

ápice entre 2011 e 2014, período chamado de diáspora haitiana. Estado, população e mídia reagiram 

de diferentes formas ao longo do período, que também não foi homogêneo em termos de entrada e 

saída de haitianos. 
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O objeto deste estudo, portanto, são cinco produtos telejornalísticos (quatro reportagens e uma 

nota coberta) efetivamente veiculados, no período de 2012 a 2016, que serão desconstruídos a partir 

da Análise de Discurso, tendo como elementos de análise, a linguagem, ideologia e o sujeito. A 

hipótese de trabalho que irá nortear esta análise é a de que o jornalismo engloba e reproduz os 

preconceitos presentes – ainda que de forma subjetiva ou não declarada – na sociedade.  Neste sentido 

o objetivo do estudo é compreender se e como os haitianos são privados dos elementos essenciais da 

cidadania/direitos humanos, quando chegam ao território brasileiro. 

 

2 HAITIANOS NO BRASIL 

 

Conforme afirma Cogo (2016), a saída em massa do Haiti foi causada por distintos fatores, 

que incluíram questões políticas (sucessão de governos ditatoriais, golpes de Estado e guerra civil),  

econômicas (sistema econômico de hiperexploração de mão de obra e recursos naturais) e ambientais 

(sucessivos terremotos). Cogo (2016) pontua que a movimentação foi intensificada após o terremoto 

que atingiu o país em 2010 e deixou cerca de 200 mil mortos e cerca de 1,5 milhões de desabrigados. 

Tèlèmaque (2012) relembra que, logo após o terremoto, o país enfrentou em 2011 uma epidemia de 

cólera em um país que já vinha, historicamente, fragilizado economicamente desde 1990. “O bom 

momento econômico brasileiro na década passou a ser conhecido e visto como oportunidade pelos 

haitianos. Desta vez, o Brasil também é uma alternativa. Nessa, cresceu um fluxo em massa de 

imigrantes haitianos “ilegais” pela fronteira Norte brasileira” (TÈLÈMAQUE, 2012, p. 4). Cogo 

(2016) também relaciona, como incentivadores desta corrente imigratória de haitianos ao Brasil os 

“enlaces geopolíticos e imaginários simbólicos entre Brasil e Haiti, que operam como antecedentes e 

também impulsionadores dos fluxos migratórios” (COGO, 2016, s.p). Entre estes enlaces encontra-

se a atuação do exército brasileiro, em 2004, no país, prévia e posteriormente a um terremoto. 

Fernandes e Faria (2016) traçam um perfil do imigrante haitiano deste período diaspórico, 

com base na análise dos registros da Polícia Federal (Sistema Nacional de Cadastro e Registro de 

Estrangeiros – Sicre/PF). Segundo os autores, a idade média é de 31,7 anos, sendo que a maioria 

(70%) se encontra entre 25 a 39 anos. Quanto ao sexo, embora a maioria seja de homens, houve 

aumento no número de mulheres, chegando a 40% em 2015, o que apontaria uma reunificação 

familiar. 

A entrada intensa de haitianos no Brasil após o terremoto de 2010 teve distintas fases, assim 

como a cobertura midiática a respeito da temática e a ação governamental. Cogo (2016) relacionou 
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os três fenômenos (fases da imigração haitiana no Brasil, cobertura midiática e ação governamental) 

a partir da análise de 162 materiais midiáticos diversos, como reportagens em jornais impressos, 

matérias telejornalísticas e radiofônicas de emissoras públicas e privadas, a fim de realizar a leitura 

da postura da mídia brasileira de maneira geral. Segundo Cogo (2016),  a chegada destes imigrantes 

ao país ganhou visibilidade na mídia principalmente no começo de 2011. Durante este período, a 

mídia estudada retratou, predominantemente, os haitianos como fugitivos das catástrofes do país.  Em 

fevereiro deste mesmo ano, o governo brasileiro suspendeu os protocolos de refúgio em função do 

que chamou de suposta rota de tráfico humano. Sua gradativa maior presença no Brasil e consequente 

ocupação de empregos faz com que determinadas narrativas comecem a falar em “excesso de 

imigrantes ilegais”, porém, mantendo a tônica de que estes eram fugitivos de tragédias e que 

buscavam no país a sobrevivência e oportunidades de emprego. 

Na virada dos anos 2011 e 2012, Cogo (2016) afirma que houve um novo movimento de 

chegada pelos estados do Amazonas e Acre, em especial pelas cidades de Tabatinga (AC) e Brasileia 

(AC). Neste momento de intensificação da entrada de imigrantes, passa a haver uma preocupação 

com as implicações dos haitianos no país. O discurso predominante de “fuga” por parte da mídia 

passa a ser substituído pelo de “invasão” e reforça o caráter de ilegalidade da entrada. É neste contexto 

que o governo federal estabelece uma cota de cem vistos por mês a haitianos. 

 

A ação governamental e os discursos que lhe sucedem vão evidenciar, a partir de então, o 

quanto o enquadramento da invasão polariza posicionamentos públicos distintos sobre os 

sentidos da imigração haitiana no Brasil e sobre possíveis conteúdos de uma política 

migratória que diferentes atores consideram adequada ao novo contexto. (COGO, 2016, s.p.) 

                                                     

No início de 2013, Cogo (2016) afirma que as narrativas midiáticas seguem tratando a 

temática como invasão e culpabilizam os imigrantes como criadores de “um grave problema no Acre”. 

O então governador do estado decreta, em abril do mesmo ano, “situação de emergência social”. 

Neste momento, o debate acerca das políticas migratórias começa a ser suscitado.  Em 2014, há um 

fluxo imigratório intensificado no Acre e as narrativas midiáticas falam em “calamidade pública” e 

“necessidade de fechamento de fronteiras”. Também em abril de 2014, o abrigo aos haitianos é 

fechado no Acre e ônibus, com cerca de 800 haitianos, são enviados a São Paulo. Esta ação 

desencadeia uma disputa política amplamente narrada pela mídia, entre o governador de São Paulo, 

Geraldo Alckmin (PSDB) e do Acre, Tião Viana (PT), uma vez que o primeiro acusou o segundo de 

“não ter avisado” o estado de São Paulo quanto ao envio. 
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A dimensão de descontrole e risco que volta a marcar em 2014, a cobertura midiática sobre 

o ingresso de haitianos sugere a reinstauração de uma ambiência securitária e criminalizadora 

que visa o controle dessa imigração, ao mesmo tempo em que contribui para expor, no âmbito 

do debate público, as repercussões da intervenção geopolítica do Brasil no Haiti. Ressurgem, 

assim, indagações sobre a responsabilidade e atuação do Estado e governo brasileiro nos 

processos de recepção e permanência desses imigrantes, implantação de políticas migratórias 

efetivas (BBC Brasil, 2014) e aprovação de nova lei de imigração adequada à atual realidade 

migratória do país. (COGO, 2016, s.p) 

 

Cogo (2016) aponta ainda que, em contrapartida ao discurso que predomina na mídia 

analisada, organizações de apoio às migrações vinculadas à Igreja Católica, redes de migrantes e 

instituições acadêmicas reivindicaram um tratamento humanizado à imigração. “Trata-se de 

contradiscursos ao enquadramento da invasão, provenientes de atores atuantes na defesa e promoção 

dos direitos dos migrantes e refugiados”. Estas entidades questionam também os “critérios de 

seletividade na definição dos grupos migratórios desejados e não desejados pelo Brasil, a partir dos 

quais migrantes brancos e europeus, que continuam a chegar ao país, não têm sido um problema” 

(COGO, 2016, s.p).   

 A percepção de que o Brasil é um país que abraça as mais diferentes culturas, raças e 

nacionalidades vem se distanciando daquilo que é a realidade para um imigrante que adentra o 

território da nação nos últimos anos, fato este observável principalmente pela característica fenotípica 

altamente marginalizada em escala global, o fenótipo africano. Subjulgamento este que se assemelha 

ao pensamento de Brasil no início do século XX, onde houve uma política de branqueamento da 

população, subentendendo-se que o fenótipo europeu é superior, e o fenótipo africano é subalterno. 

 Em um país pós-escravismo, onde grande parte da população existente tinha origem africana, 

o movimento de incentivo à imigração europeia como forma de branqueamento da população foi uma 

estratégia pensada para acabar com o fenótipo africano de acordo com o tempo. O antropólogo carioca 

Jean Baptiste Lacerda, propulsor da tese do Branqueamento no Brasil em artigo escrito para o 

Congresso Mundial das Raças em 1911, trás que:  

 

A população mista do Brasil deverá ter pois, no intervalo de um século, um aspecto bem 

diferente do atual. As correntes de imigração europeia, aumentando a cada dia mais o 

elemento branco desta população, acabarão, depois de certo tempo, por sufocar os 

elementos nos quais poderia persistir ainda alguns traços do negro. (LACERDA, 1911, s. p) 
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 Mesmo 107 anos após o contexto apresentado, podemos observar na sociedade um 

comportamento excludente e racista acerca das diásporas que não tem origem europeia, assim 

podendo associar esta exclusão à um preconceito que está arraigado estruturalmente da sociedade, e 

para além deste comportamento que é inerente ao brasileiro, é possível observar o discurso da 

democracia racial. 

 As organizações e movimentos antirracistas batalham diariamente em prol da desmistificação 

acerca do discurso da democracia racial, discurso este que só ludibria a realidade racista do Brasil 

perante aos olhares externos dos haitianos antes mesmo de se mudarem para o país conhecido por 

não ter "linha de cor". 

 

A ideia de que o Brasil era uma sociedade sem "linha de cor", ou seja, uma sociedade sem 

barreiras legais que impedissem a ascensão social de pessoas de cor a cargos oficiais ou a 

posições de riqueza ou prestígio, era já uma ideia bastante difundida no mundo, 

principalmente nos Estados Unidos e na Europa, bem antes do nascimento da sociologia. Tal 

ideia, no Brasil moderno, deu lugar à construção mítica de uma sociedade sem preconceitos 

e discriminações raciais. (GUIMARÃES, 2012, p. 142) 

 

A análise de Cogo (2016) demonstra como mídia e opinião pública estão imbricadas e, de 

certa forma, dão respaldo às ações governamentais. Cabe pontuar que o conceito de opinião pública 

aqui tratada seria a de “um grupo social que consegue pensar e manifestar sua opinião sobre coisas, 

relações, circunstâncias, pessoas, fatos, questões, instituições, exercendo uma função de mecanismo-

guia, que estabelece os contornos daquilo que é possível para a sociedade”  (TUZZO; TEMER, 2015, 

p. 197). Também considera-se aqui que, embora a mídia tenha influência na formação da opinião 

pública, esta não é determinante para que “alguém pense de determinada forma sobre algo” uma vez 

que, como apontam Tuzzo e Temer (2015, p. 197) “ninguém alerta sua opinião pelo simples fato de 

alguém dizer que aquele pensamento deva ser mudado, mas novos pontos de vista, novas visões 

surgem e ao se apresentarem socialmente, são capazes de inferir em novas opiniões”. Entretanto, não 

se pode desconsiderar que, conforme apontado por Tuzzo e Temer (2015), o grau de influência dos 

formadores de opinião não é homogêneo e possuem diferentes capacidades de persuasão. Nesse 

sentido, 

 

O discurso tem poder e, tendo na mídia uma amplificação de voz, possui um alcance maior 

do que os discursos dirigidos especificamente para cada público. Além disso, as pessoas que 

ilustram a mídia adquirem o deslumbramento da fama pelos fãs que contraem e por isso a 
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possibilidade de admiração social, o que faz com que suas ideias sejam transmitidas de forma 

legitimada pela concepção midiática. (TUZZO; TEMER, 2015, p. 198) 

 

Levando-se em consideração que o discurso é poder e, quanto mais abrangente a mídia, maior 

o alcance deste discurso e, por consequência, seu poder, o presente artigo se propõe a analisar 

reportagens sobre a imigração haitiana no Brasil veiculadas no Jornal Nacional, telejornal que, 

segundo Gomes (2005) está ininterruptamente há mais tempo em veiculação no país, além de possuir 

um caráter “onipresente” nacionalmente e a maior audiência do país. Com isto, será possível 

identificar o discurso presente neste telejornal e se este vai ao encontro do discurso predominante na 

mídia de modo geral, conforme já analisado por Cogo (2015). 

 

3 MIGRAÇÃO, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 

 

Os movimentos migratórios sempre fizeram parte da história da humanidade, entretanto, como 

aponta Milesi (2007), a adoção de significativas diferenças entre os direitos dos nacionais e dos 

estrangeiros, na sociedade contemporânea, teve início após as duas grandes Guerras Mundiais. 

Atualmente, cada país possui sua própria regulamentação quanto à entrada, os direitos e os deveres 

daqueles que adentram seu território. Embora seja reconhecida, no Direito Internacional, a soberania 

estatal quanto a esta regulamentação, não pode-se olvidar que devem, ao menos, estar de acordo com 

as garantias mínimas de dignidade e direitos fundamentais da pessoa humana. Estas garantias e 

direitos estão elencadas na Declaração Universal dos Direitos Humanos,  (1948) e todo e qualquer 

ser humano, independentemente do lugar em que esteja ou condição social, goza desta prerrogativa.  

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) foi aprovada por 48 Estados pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas no dia 10 de dezembro de 1948. Uma série de fatos históricos 

e sociais levaram estes Estados ao consenso do que seriam as prerrogativas que assegurariam aos 

seres humanos a dignidade e os direitos fundamentais. 

 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem representa a manifestação da única prova 

através da qual um sistema de valores pode ser considerado humanamente fundado e, 

portanto, reconhecido: e essa prova é o consenso geral acerca de sua validade. Os 

jusnaturalistas teriam falado em consensus omnium gentium ou humani generis (BOBBIO, 

2004, p. 46) 
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Os direitos que, consensualmente, foram considerados fundamentais aos seres humanos 

acabam por assegurar-lhes o direito à cidadania, na concepção clássica de “direitos civis, políticos e 

sociais”, a todos os indivíduos, independentemente de estarem vivendo em seu país de origem ou fora 

dele. Neste sentido, destacam-se alguns artigos da Declaração, como: 

 

Artigo 3°: Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal 

Artigo 7°: Todos são iguais perante a lei e, sem distinção, têm direito à igual proteção da lei. 

Artigo 19°: Todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e expressão (…) 

Artigo 23°: Toda pessoa tem direito ao trabalho, à condições equitativas de trabalho e à 

proteção contra o desemprego. 

Artigo 25°: Toda pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à sua 

família a saúde e o bem-estar 

Artigo 26° Toda pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, pelo menos a 

correspondente ao ensino elementar fundamental” (DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS 

DIREITOS HUMANOS, 1948) 

 

No Brasil, as questões relativas aos imigrantes, por 37 anos (1980 – 2017), foram 

regulamentadas pelo Estatuto do Estrangeiro (Lei 6815). Este Estatuto sobrepunha a soberania 

nacional aos direitos dos imigrantes e, em muitos pontos estava em desacordo com os direitos 

humanos e a Constituição Federal de 1988. Em maio de 2017, entrou em vigor a nova Lei de Migração 

(Lei número 13.445), que representa avanços no sentido de resguardo aos direitos fundamentais.  

 

O artigo 4°, voltado a estabelecer garantias aos migrantes, assegura: direitos e liberdades 

civis, sociais, culturais e econômicos; direito à liberdade de circulação em território nacional; 

direito à reunião familiar do migrante com seu cônjuge ou companheiro e seus filhos, 

familiares e dependentes, medidas de proteção a vítimas e testemunhas de crimes e de 

violações de direitos; direito de transferir recursos decorrentes de sua renda e economias 

pessoais a outro país, observada a legislação aplicável; direito de reunião para fins pacíficos; 

direito de associação, inclusive sindical, para fins lícitos; acesso a serviços públicos de saúde 

e de assistência social e à previdência social, nos termos da lei, sem discriminação em razão 

da nacionalidade e da condição migratória. (OLIVEIRA, 2017, p. 175) 

 

 A nova lei, no mesmo artigo, também regulamenta questões relativas à situação educacional 

e trabalhista dos imigrantes. 

 

(...) direito à educação pública, vedada a discriminação em razão da nacionalidade e da 

condição migratória; garantia e cumprimento de obrigações legais e contratuais trabalhistas 

e de aplicação das normas de proteção ao trabalhador, sem discriminação em razão da 

nacionalidade e da condição migratória; direito de sair, de permanecer e de reingressar em 

território nacional, mesmo enquanto pendente pedido de autorização de residência, de 
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prorrogação de estada ou de transformação de visto em autorização de residência; e direito 

do imigrante de ser informado sobre as garantias que lhe são asseguradas para fins de 

regularização migratória. (OLIVEIRA, 2017, p. 175) 

 

Apesar dos inúmeros avanços proporcionados pela nova Lei de Migração, Oliveira (2017) 

afirma, nesta mesma análise, que a sociedade deve estar atenta aos desafios que vêm em 

consequência, como assegurar sua regulamentação. Esta efetivação da lei perpassa, além da ação do 

Poder Público, por uma sociedade conscientizada e que reconhece não só a própria cidadania, mas a 

do outro. Nesse sentido, a mídia, enquanto participante da formação da opinião pública, pode ter 

papel decisivo e fundamental.  

 

4 METODOLOGIA 

 

 Inicialmente foi realizada uma pesquisa exploratória para o levantamento do material 

jornalístico sobre a vinda dos Haitianos para o Brasil e as consequências deste fluxo migratório. A 

partir daí foi realizada uma pesquisa qualitativa, do tipo midiográfica, que teve como métodologia a 

análise do discurso com base em Van Dijk (2008), e a relação que o autor traça analíticos que levam 

em consideração contextos ideológicos, linguísticos e discursivos do que a mídia coloca a levando 

em consideração os macro e microníveis que são dois aspectos analíticos basilares para a 

compreensão discursiva perante o tecitura social. 

  Cinco reportagens foram selecionadas para representar o recorte analisado, sendo uma 

reportagem por ano, entre 2012 e 2016. Embora a ideia inicial tenha sido fazer um recorte temporal 

durante o chamado período diaspórico (2011 a 2014), a ausência de registro de reportagem no referido 

telejornal em 2011 retirou este ano do corpus de análise. Também entendeu-se enquanto conveniente 

adicionar-se os anos de 2015 e 2016 por acreditar que o discurso presente no Jornal Nacional, quanto 

à imigração haitiana, mesmo após o período do ápice desta movimentação territorial, é relevante para 

a pesquisa. 

 As perspectivas de Van Dijk (2008) têm caráter teórico-metodológico que abarca as 

perspectivas de preconceitos e racismos enfrentadas por minorias, assim proporcionando uma análise 

crítica do discurso que lança olhares mais profundos acerca do tema abordado neste trabalho. 
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Em outras palavras, com as muitas estruturas sutis de sentidos, 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 coisas boas Deles. Esse quadrado 'ideológico' aplica-se não 

apenas à dominação racista, mas também, em geral, à polarização intragrupal-extragrupal em 

práticas sociais, discursos e pensamentos. (DIJK, 2008, p. 137) 

 

5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

5.1 Reportagem 1. “Dezenas de imigrantes haitianos são barrados na fronteira com o Peru." 

Veiculação: 19/01/2012. 

A reportagem tem enfoque na proibição de entrada dos haitianos por parte do governo acreano. 

A angulação é o “problema com os barrados”, termo utilizado na reportagem, que não possuem 

condições financeiras para voltar ao país de origem e a contínua chegada de mais migrantes.  Após 

mostrar a situação dos haitianos barrados, a fonte utilizada é um representante da prefeitura, que 

afirma que “cada dia se torna mais problemático porque eles vão chegando mais e já não vamos poder 

sustentar”. Tal ação configura-se na tentativa de barrar o direito de locomoção, assegurado a todos os 

indivíduos, mas que não é mencionado na reportagem. 

 Há a informação de que o governo do Acre ajuda com alimentação e água os imigrantes que 

tiveram de ficar no lado peruano. Desta forma, entende-se que haitianos portanto são um peso para o 

governo do Acre e  atrapalham as contas públicas. A reportagem segue dando enfoque na chegada 

“sem parar” de haitianos e entrevista um haitiano barrado, que afirma não ter dinheiro para voltar ao 

país de origem. Fica, desta maneira, implícito o reforço de que haitianos são pobres. Após falar a 

respeito dos haitianos que já estavam no Brasil e pontuar que estão se espalhando pelo país “em busca 

de oportunidades” há, mais uma vez, o reforço a condição de pobreza. A a reportagem é finalizada 

transmitindo dados a respeito do quantitativo de imigrantes: “dos mil e duzentos que ocupavam a 

cidade de Brasileia (AC), restam quinhentos e cinquenta.  

 

5.2 Nota Coberta 2. "Força-tarefa vai cuidar de haitianos que entram no Brasil pelo Acre." 

Veiculação: 10/04/2013.  

A nota coberta começa relatando que “o governo do Acre decretou situação de emergência 

social por causa da invasão de imigrantes ilegais”, o que leva à constatação de que os haitianos 

desestabilizaram o Estado do Acre. Em seguida, há a informação que órgãos como a Polícia Federal 
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e o Ministério do Trabalho regularizarão estes indivíduos para que possam ficar em situação legal no 

país, mas não dá informações sobre o processo. 

 

5.3 Reportagem 3. “Acre decide facilitar viagem de imigrantes e provoca reflexos em SP”. 

Veiculação: 24/04/2014.  

A reportagem é iniciada localizando o percurso feito pelos imigrantes desde o Haiti até a 

entrada no Brasil, por Brasileia (AC). Em seguida, é narrado que o Acre não tem mais condições de 

abrigar estes imigrantes e que “aproveitou os aviões que transportavam mantimentos para transferir 

haitianos para outros estados”. Novamente, a reportagem associa os haitianos a problemas do estado. 

Em seguida, são relatadas as condições destes imigrantes em São Paulo e a impressão é de 

transferência do problema,  uma vez que é narrado que São Paulo também não pode abrigar 

corretamente estes imigrantes, que chegam a dormir no chão em um abrigo fornecido pela Igreja 

Católica e que “já não tem condições e nem espaço para receber mais gente”.  O padre da congregação 

é entrevistado. O religioso fala a respeito da necessidade de que os imigrantes sejam recebidos de 

forma digna.  Ao selecionarem esta fala no religioso, deixam claro que os haitianos são objeto de 

piedade, não tem contribuição efetiva para o Brasil, são um peso que as boas pessoas devem 

suportar/ajudar. Para finalizar a reportagem, são apresentados dois personagens haitianos que estão 

abrigados em São Paulo. Não há sonora, o que evidencia a falta de voz dada a estes personagens, e a 

reportagem é encerrada afirmando que “até conseguirem um emprego, vão continuar dormindo no 

chão”.  

 

5.4 Reportagem 4. “Mais de 7 mil haitianos entraram no Brasil, pelo Acre, só em 2015”. 

Veiculação: 22/05/2015. 

 A reportagem 4 veiculada em maio de 2015 trás, ainda, que o Brasil é um grande foco da 

diáspora haitiana, trazendo na matéria o enfoque da busca por empregos e oportunidades. Em dados 

apontados na reportagem, aproximadamente, 7 mil imigrantes entraram pelo estado do Acre no ano 

de 2015, e em um período de 4 dias foi possível observar cerca de 500 haitianos seguindo para o 

estado de São Paulo, este dado sugere que o os imigrantes seguem para o estado de São Paulo por 

motivos de oportunidades de trabalho. É possível observar na matéria que o grande contingente de 

imigrantes não recebe um suporte proporcional, por parte do governo, isso é notável ao ver 

instituições não governamentais sendo o maior ponto de apoio destes imigrantes. 
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 Também fica claro que as oportunidades de trabalho ainda estão sendo satisfatórias para os 

imigrantes haitianos, o que estimula a vinda de mais imigrantes para o país. A reportagem demonstra 

os tipos das vagas de trabalho que são ofertadas aos imigrantes, o que trás ao expectador a sensação 

de que os haitianos conseguem trabalho apenas no chão de fábrica, em funções operacionais e que 

não exijam sua escolaridade. 

 

5.5 Reportagem 5. “Brasil deixa de ser um dos principais destinos dos imigrantes haitianos”. 

Veiculação: 15/10/2016.  

 Esta matéria é feita com aproximados 1 anos e 5 meses após a reportagem 4 apresentada 

anteriormente, e ela denota um contexto de imigração diferente do que foi observado na reportagem 

anterior. É observável uma diminuição da imigração dos haitianos rumo ao Brasil, e este 

comportamento é percebível em grande parte por motivos de diminuição das oportunidades de 

emprego e falta de suporte aos imigrantes. A reportagem retoma imagens da reportagem veiculada 

anteriormente supracitando os índices relacionados à imigração e oportunidades de emprego que 

foram divulgados anteriormente, em face aos índices apresentados em 2016, revelando uma queda 

vertiginosa em números de ambas as perspectivas. 

 A reportagem entrevista novamente o núcleo não governamental (católico) de suporte aos 

Haitianos em São Paulo, porém os comportamentos relacionados aos imigrantes haitianos são bem 

diferentes, são observadas a diminuição da chegada de novos imigrantes, e também a evasão dos 

imigrantes do Brasil para outros países como Chile e Estados Unidos, por exemplo. Conclui-se que 

os imigrantes Haitianos continuam a busca por novas oportunidades em outros países, que não o 

Brasil, em busca de novas oportunidade e uma boa receptividade para se radicarem e reconstruírem 

suas vidas. 

 

6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 As matérias acima analisadas têm em comum a discursividade que é característica do Jornal 

Nacional, elas retratam o processo da diáspora haitiana para o Brasil em cinco diferentes momentos, 

tendo o intervalo de um ano entre cada matéria. O movimento de chegada dos imigrantes haitianos 

foi causado principalmente por questões relacionadas à insatisfações dos cidadãos com a sua política, 

economia e com o contexto de instabilidades ambientais. 
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 Em sua primeira reportagem, no recorte apresentado, o discurso apresentado no jornal trás que 

a grande quantidade de haitianos que chega ao país desestabiliza o governo do Acre. O discurso indica 

uma resistência do país (e o jornal reforça isso pelo teor da matéria) à receber imigrantes haitianos 

por ter que dispor de uma estrutura para recebê-los, visto que eles adentram ao país em estado de 

miséria. Ao demonstrar isto, depreende-se que os imigrantes não trazem uma contribuição para o país, 

pelo contrário, eles chegam no território brasileiro causando gastos ao Estado. 

 No período de dois anos após a primeira matéria, observa-se um aumento exponencial de 

imigrantes haitianos no país, o que, diante do status quo, obriga o estado do Acre declarar estado de 

emergência social. A partir de então, os haitianos são vistos como uma calamidade social, se 

multiplicando e ocupando o território nacional. Também é possível notar o destaque dado pelo 

telejornal ao movimento dos imigrantes para o estado de São Paulo, estado onde as oportunidades de 

trabalho são mais fartas e promissoras para os estrangeiros.  

  A defesa dos imigrantes está na fala de um membro da igreja católica que lidera um 

movimento de recepção de imigrantes no Brasil, portanto sua marca é a piedade, os valores de 

tolerância religiosa, e denota o caráter de compadecimento pela situação dos imigrantes. Outro 

discurso do mesmo religioso é trazido na quarta reportagem, ainda com o mesmo tom. 

 Na quarta matéria, observa-se que o discurso toma um rumo um pouco diferente ao demonstrar 

que estes imigrantes encontram empregos no país, porém apresenta apenas empregos que não exigem 

carga intelectual para serem executados. O religioso que dá entrevista ao jornal em nome da 

instituição de apoio aos imigrantes demonstra que o estado não se preocupa em dar suporte aos 

haitianos, o que trás uma leitura sobre a falta de preparo da nação para receber imigrantes. 

 A última matéria traz para o expectador que o Brasil não foi um espaço satisfatório para os 

imigrantes, o que estimulou a evasão dos mesmos para outros países. Após cinco anos de matérias 

que demonstravam a incapacidade do país em receber os imigrantes vindos do Haiti, a lógica 

mostrada pelo jornal nas matérias anteriores se reforça nesta reportagem. 
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CONCLUSÃO 

 

 Os discursos midiáticos, de acordo com o recorte apresentado, reforçam a ideia de 

marginalização e subalternização dos imigrantes haitianos diante a sua tentativa de diáspora para o 

Brasil. No Jornal Nacional são reforçadas: impossibilidades em receber imigrantes do Haiti no Brasil; 

que eles trazem junto consigo a miséria em que vivem e que são dignos da piedade das instituições 

religiosas. Sugere-se implicitamente a segregação e inferiorização do haitiano. 

 O discurso, a partir dos aspectos analisados, reforça que os países que têm matriz de origem 

marcadamente africana são inferiores por motivos historicamente delimitados. A miséria, as mazelas 

e os problemas econômicos que o Haiti sofre não são expostos com a devida atenção nas matérias, o 

incômodo em receber os imigrantes é mais marcado nestas reportagens, em um discurso que beira a 

xenofobia. 

 Apresentar os indivíduos como fugitivos potencialmente perigosos ao resistirem a sua 

retenção na fronteira, atribui aos haitianos uma característica negativa, o que os transforma em seres 

devem inspirar desagrado e desdém pelos cidadãos brasileiros. 

 

 

MEDIA AND CONTEMPORARY IMMIGRATION: ANALYSIS ON THE 

TELEJOURNALISM DISCOURSE  

 

ABSTRACT 

 

The article promotes to research on Haitian immigration in Brazil, Human Rights, citizenship and 

media coverage. It is intended to analyze in which level the media speech increases the prejudice over 

the input of certain foreign groups, thereafter, impairing the practice of their citizenship. The analysis 

is over five telejournalistic products of the Jornal Nacional, separated annually, from 2012 to 2016, 

with the theme of Haitian immigration to Brazil. Through the Analysis of the Discourse, it is observed 

that the media discourses construct meanings that go beyond the Haitian diasporic movement to 

Brazil, reinforcing the prejudice and degrading these people, besides giving them an economical / 

social responsibility of destabilization to the nation. 

 

Keywords: Haitian Immigration; Human Rights; citizenship; prejudice; telejournalism. 
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QUESTÕES PARA UM JORNALISMO POSITIVO: OS EFEITOS DE SENTIDO DA “BOA 

NOTÍCIA” 

Ângela Teixeira de Moraes1 

Guilherme Lucian2 

 

RESUMO 

Este trabalho busca levantar algumas questões para o entendimento de um jornalismo 

orientado à “boa notícia”, propondo caminhos teórico-metodológicos que se articulem ao contexto 

social da enunciação em um panorama histórico e comunicativo. De início, será explorado o conceito 

de positividade para esclarecer seu tangenciamento em relação à pretensão de reforçar no discurso do 

jornalismo atitudes mais humanas e altruístas. A noção de formação discursiva será então mobilizada 

a ponto de observar sob quais condições o enunciado positivo torna possível seu saber legítimo. Serão 

também analisados os pressupostos teóricos da dimensão normativa da Comunicação, a qual, pelo 

ato enunciativo, assegura passagens entre universos simbólicos diferentes. A este respeito, é mostrado 

que a compreensão do Outro faz aparecer o horizonte comunicacional no esforço do próprio exercício 

jornalístico, convocando mudanças de atitude e articulando tanto a sensibilidade de mundo quanto o 

senso de comunidade à esfera da cidadania. Por fim, a análise da discursividade construída neste 

trabalho põe em relevo questões que permitem analisar as características mais ou menos aparentes da 

enunciação noticiosa dirigida à sociedade. Espera-se, com isso, mostrar que o curso que direciona à 

“boa notícia” pode fazer aparecer não apenas a tendência de um jornalismo de tipo aberto, inventivo, 

mas também a força sócio-histórica que torna possível sua condição de existência e aceitação. 

 

Palavras-chave: Positividade. Discurso. Jornalismo.   

 

1 INTRODUÇÃO  

 

A atividade jornalística pode ser caracterizada por um esforço, senão custoso, ao menos 

singular, de organizar, a partir de uma dinâmica que se renova cotidianamente, as conversas sociais 

de uma época. Esse processo – que tem uma lógica própria e combinações complexas de regras 

particulares – não apenas constrói seu sistema de narrativa, como também faz aparecer (e assim 

ordenar) as experiências aleatórias da vida.  

                                                           
1 Professora Doutora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFG. E-mail: prof.atmoraes@gmail.com, 

Goiânia, Go.  
2 Mestre em Comunicação pela Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás (2015), e 

bacharel em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo por essa mesma instituição (2013). E-mail: 

guilherme.lucian@gmail.com, Goiânia, Go.   
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Para pôr em relevo o que há de mais imediato na atualidade, porém, a organização jornalística 

daquilo que não é frequente se constitui a partir de uma ação que tende a ser a referência tanto do 

modo como são narrados os eventos sociais, quanto da possibilidade de servir como espaço de partilha 

para que a própria sociedade fale de si. Essa ação se materializa no discurso público do jornalismo, 

conforme são construídos os enunciados noticiosos que organizarão em seus procedimentos mais ou 

menos coerentes as disposições recentes de histórias vividas.  

A configuração do exercício jornalístico evidencia, então, um senso de urgência: fazer 

aparecer a enunciação social da atualidade a partir de um conjunto de critérios cuja tarefa é legitimar 

a relevância pública de seu discurso, e assim repercutir no cotidiano dos cidadãos. A noção de 

relevância, contudo, não é necessariamente atributo próprio ao acontecimento, como se houvesse 

nisto uma espécie de isolamento; ela é, pelo contrário, atribuída em função dos contextos 

sociohistóricos que tecem a discursividade da notícia. Não por acaso, o jornalismo se sustenta 

“operando dentro das fronteiras do que é admitido socialmente” (CORREIA, 2009, p. 172), a ponto 

de se vincular às percepções mais óbvias do que pode ser considerado – em seus consensos 

conscientes – como relevante.  

A organização discursiva do jornalismo, portanto, apresenta uma tendência de narrativa na 

medida em que se mantém sensível às várias realidades sociais, seja pelo imperativo de atribuir 

relevância temática aos acontecimentos surgidos de experiências e diálogos sociais, ou por tornar 

compreensíveis suas histórias tendo como princípio um conjunto de regras próprias. Apesar de se 

deixar orientar por deontologias específicas e também por lógicas produtivas inscritas na trajetória 

noticiosa (associadas, quase de modo geral, às necessidades de mercado), é possível observar uma 

variável aí pressuposta mesmo na regularidade da enunciação: a busca por sintonia e engajamento 

responsáveis com o cotidiano dos cidadãos, sem que haja nisto, necessariamente, relação estrita com 

urgências comerciais.  

Nos últimos anos, alguns jornais têm encontrado uma espécie de terceira via para reforçar o 

compromisso do jornalismo em relação à construção de sua discursividade. Um caminho editorial 

que não está associado ao Estado, em sentido público, ou mesmo às exigências mercadológicas, o 

que faz aparecer a atuação de movimentos sociais organizados a partir de atividades não-

governamentais. É o caso, por exemplo, de blogs e websites independentes mantidos por jornalistas 

que, muitas das vezes, se voluntariam para promover soluções que repensam as regras e estratégias 
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ideológicas de um discurso que possa talvez conduzir a um processo de ato informativo em vínculo 

duradouro.  

É nesse sentido que são desenhadas outras condições de possibilidade à configuração 

discursiva do jornalismo, na medida em que os sujeitos – em seu esforço de compor a trama das 

narrativas históricas – parecem tirar de circuito a ideia de notícia como totalidade coerente de 

organização prescritiva. Ou até mesmo a de uma certa rigidez deontológica, desarticulada em relação 

às dinâmicas socialmente construídas do cotidiano comunicante.   

Se antes parecia haver no jornalismo um primado em relação à objetividade, a ponto de formar 

quadros de referência possíveis à opinião pública (MELO, 2012), as configurações recentes de seu 

sistema narrativo sugerem a formação de um discurso mais sensível, que se deixa guiar por direções 

alternativas à das práticas que institucionalizam sua noticiabilidade. Um exercício, portanto, de tipo 

aberto, operando no sentido de rearranjar as próprias enunciações e assim servir para impulsionar 

mudanças positivas na realidade social. 

Esse caminho à discursividade jornalística tem se mostrado fértil no que diz respeito à 

orientação para uma “boa notícia”, seja com o propósito de se distanciar das prescrições já 

estabelecidas na profissão, ou como forma de expor soluções possíveis a transformações que 

(re)orientem o pensamento de uma época. São exemplos os portais brasileiros “Só Notícia Boa”, 

“Jornal de Boas Notícias”, “Mundo Bom” e “Agência da Boa Notícia”; norte-americanos como 

“Positive.News”, “Daily Good” e “Good News Network”; os diários franceses “Bonnes Nouvelles”, 

“Bonnes Nouvelles du Jour !” e “Le Journal de Bonnes Nouvelles”; ou ainda periódicos italianos 

como “BuoneNotizie”, L’Altraitalia” e japoneses como “Matome” e “World Good News”. É nesse 

ponto, portanto, que a questão de um saber positivo (ou construtivo) se estende ao campo da 

Comunicação para caracterizar um deslizamento conceitual daquilo que antes estava associado ao 

domínio epistemológico da Psicologia3.   

A positividade enquanto conceito aplicável ao jornalismo pode evidenciar as regras e 

estratégias ideológicas que tangenciam a noticiabilidade, isto é, fazem aparecer os tipos de 

conhecimento que se cruzam e sustentam seu saber – a ponto de talvez promover, por meio de 

intervenções cognitivo-comportamentais, a passagem do ato de falar sobre a realidade à vontade de 

solicitar o público a ações mais humanas e altruístas. Para se ter clareza a respeito desse tipo de 

                                                           
3 Cf., por exemplo, KEYES e HAIDT (2003); e GYLDENSTED (2011).  
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tangenciamento, entretanto, é necessário que sejam antes exploradas as fronteiras teóricas que 

articulam a ética jornalística a uma formação discursiva positiva.  

 

2 O CONCEITO DE POSITIVIDADE  

 

Quando são aclimatados ao estudo do jornalismo alguns dos núcleos conceituais de uma 

disciplina como a Psicologia Positiva, muitas das premissas aí implicadas devem operar no sentido 

de solicitar o analista a pensar em estratégias teórico-metodológicas que problematizem a questão de 

uma atividade de enunciação responsável. Conforme a própria noção de positividade – enquanto 

atributo valorativo –, portanto, seja condição de possibilidade a rearranjos de saber que não percam 

de vista o horizonte de suas aplicações no campo da Comunicação. Responsabilidade, também, no 

que diz respeito a tentar compreender o exercício de organizar e então relatar as conversas sociais, 

sem que haja nisto uma narrativa preferencial a ponto de reduzir a complexidade das múltiplas vozes 

que se engajam na discursividade jornalística.  

O que está em jogo no deslizamento conceitual da positividade à sua articulação possível em 

relação às problemáticas teóricas da disciplina comunicacional é o esforço de compreender quais 

implicações éticas e deontológicas podem ser encontradas na trajetória do discurso jornalístico. 

Considerar, afinal, a especificidade de suas fronteiras, seja no sentido de se ter clareza quanto aos 

movimentos da palavra em ato, como também à busca pelos efeitos de sentido que se cruzam, 

afastam-se e constroem os fundamentos epistemológicos de um jornalismo não mais pensado apenas 

sob a égide de princípios mercadológicos – muitos dos quais, inclusive, confundidos com a própria 

dinâmica de suas estratégias –, mas que se ergue como uma espécie de “força para o bem” 

(STREITMATTER, 2015).    

A noção psicologicamente situada de positividade é ainda precária no que diz respeito às suas 

características teóricas, sobretudo quando aplicada aos domínios de uma discursividade própria ao 

jornalismo. Mas é possível entende-la de início a partir de três temas-chaves, os quais, segundo 

Seligman (2012, p. 37), consistem em: emoção positiva, vínculo e sentido4, na medida em que a 

                                                           
4 No texto original: positive emotion, engagement, and meanings. Os termos “engagement” e “meaning” foram aqui 

adaptados como vínculo e sentido, respectivamente, em vez de “engajamento” e “significado”. Essa escolha caracteriza 

a conceituação feita pelo autor a respeito de uma teoria da felicidade autêntica, além de se ajustar melhor quando são 

tomados de empréstimo da Psicologia alguns pressupostos teóricos que no campo da Comunicação seguiram outras 

trajetórias epistemológicas.    
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palavra “positivo”, além de operar em função desses direcionamentos, pode também servir a ponto 

de convocar sujeitos à vontade de solucionar problemas e conflitos postos em relevo na realidade 

social.   

O que captura5 o público pela emoção que “faz bem”, que lhe solicita a engajar-se, construir 

um vínculo de algum modo afetivo; que lhe apanhe em sentidos e que desperte um senso de que nesse 

processo algo “bom” foi realizado é, portanto, parte do que pode conduzir a uma reflexão e 

experiência explícitas em torno do entendimento da positividade em seu horizonte de 

contextualização teórica na Comunicação. De modo geral, pensar a prática jornalística nesses termos 

é considerá-la tendo-se em vista os seguintes caminhos: o que há de servir ao exercício de enunciação 

que se institucionaliza como parte responsável da configuração social de uma época – à medida que 

convoca o público a participar de seu sistema narrativo –, e o que pode indicar as estratégias criativas 

para se contrapor ao próprio discurso do jornalismo, historicamente situado como factual, insólito e, 

por vezes, até deprimente (MORAES, 2014); operando então a partir de uma coesão moral de 

humanidade sensivelmente orientada a aspectos normativos da vida humana.     

Assim como há certa ambiguidade teórica na formação conceitual da positividade – uma vez 

que estão aí pressupostos valores que dependem de operações subjetivas –, também não é possível 

definir com precisão a fronteira epistemológica que caracteriza um “jornalismo positivo”, já que isso 

depende da referência que se tem. Ou mesmo da clareza a respeito da distância entre o ideal normativo 

e a realidade discursiva, para então entender os limites do acontecimento noticiável e seus 

procedimentos éticos.   

A enunciação pode ser “boa” quando se tem em vista um horizonte hierarquizador, isto é, 

inferir que uma notícia foi melhor em relação à média publicada e assim presumir que ela cumpriu, 

em grau superior àquilo que é noticiado, com padrões que são próprios à deontologia jornalística. 

Pode significar, por outro lado, que a enunciação se adequa a certos ideais normativos, o que equivale 

a dizer que, em termos qualificativos, a notícia compõe um quadro de referência possível, imaginável. 

Esse “bom”, por fim, pode também se referir a uma pretensão de validade orientada àquilo que é 

positivo, conforme o próprio jornalismo passa a questionar suas proposições normativas e seus 

procedimentos deontológicos.   

                                                           
5 Capturar é assumir a configuração de dispositivo, o qual orienta, intercepta e assegura um discurso. Cf. AGAMBEN, G. 

O que é um dispositivo? In: AGAMBEN, G. O que é o contemporâneo? E outros ensaios. Chapecó, SC: Argos, 2009. 

Cap. 1, p. 25-51. 
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Toda análise e inferência deve antes considerar o modo como jornalistas e leitores discernem 

e valoram a si próprios quais construções enunciativas lhe fazem ou podem fazer bem. Por isso a 

positividade não deve se articular a uma denotação inflexível, já que seu efeito de sentido é construído 

tendo-se em vista toda uma rede de enunciados e formações discursivas singulares, as quais, mesmo 

em sua repetição temática, dizem sempre algo inédito a se configurar como uma vontade de verdade. 

Um saber, portanto, que exerce sobre outros um poder de pressão, conduzindo o modo como “é 

operado em uma sociedade, como é valorizado, distribuído, repartido e de certo modo atribuído” 

(FOUCAULT, 2001, p. 16)6.   

Aquilo que “faz bem”, em sua dimensão valorativa atribuída à discursividade do jornalismo, 

pode sugerir outros parâmetros de referência segundo os quais são investigadas as trajetórias de 

produção e leitura do que é noticiável, buscando tanto a compreensão dos novos acordos com o 

público quanto os (re)ajustes discursivos em relação à enunciação que antes foi considerada como 

degradante, perturbadora e violenta. Uma vez problematizados os critérios que tangenciam a 

noticiabilidade a ponto de evidenciar o saber positivo, deve-se então observar em que medida seus 

efeitos de sentido se institucionalizam enquanto conhecimento legítimo.   

Se a positividade for tomada não apenas como um valor-notícia à pretensa relevância da 

enunciação, mas enquanto postura que se assume diante do fazer organizativo entrelaçado à 

discursividade do jornalismo, seu exercício pode então assumir funções que parecem caras à 

profissão. De início, o esforço quanto a informar de maneira responsável todo acontecimento que de 

algum modo solicite o público a querer participar ou mesmo intervir em suas narrativas, o que talvez 

permita um questionamento a respeito da validade deontológica do jornalismo. É nesse ponto que o 

termo “positivo” seria então aceito para designar o que “faz bem” por ser socialmente útil a ações 

transformadoras da realidade social, já que, do contrário, não seria mais que um valor subjetivo sem 

rigor ou propósito aplicáveis a uma experiência explícita de mundo. Em seguida, ao reforçar pela 

regularidade a enunciação positiva, o discurso jornalístico faz aparecer o jogo de relações de poder 

que convoca seus profissionais e também o público a promover uma resistência à noticiabilidade 

dominante.  

                                                           
6 Tradução livre, a partir do trecho: “par la manière don’t le savoir est mis en œuvre dans une société, dont il est valorisé, 

distribué, réparti et en quelque sorte attribué.” As demais citações das obras de Foucault seguem, neste trabalho, o mesmo 

critério e padrão. 
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Os efeitos de sentido em torno de um discurso orientado à “boa notícia”, portanto, devem 

conduzir à clareza crítica de suas trajetórias e condições de produção. Seja para analisar os contextos 

ideológicos que tangenciam escolhas temáticas (ORLANDI, 2009), princípios e situações 

comunicativas a partir das regularidades, como para investigar até que ponto a ênfase editorial da 

“boa enunciação” pode servir aos padrões conceituais de noticiabilidade sem limitar a própria 

narrativa ou impedir a configuração de espaços por onde circulem suas tantas contradições e 

perspectivas de mundo.   

Isso posto, alguns caminhos podem então ser traçados. Para que o processo de formação 

discursiva7 de um jornalismo que se ergue na condição de força vinculativa seja investigado, é preciso 

caracterizar transformações e efeitos de sentido que fazem aparecer um eixo epistemológico no qual 

estejam situados os saberes emergentes do discurso positivo em relação à sua historicidade.   

 

3 OS EFEITOS DE SENTIDO DE UMA FORMAÇÃO DISCURSIVA POSITIVA 

 

A discursividade faz aparecer uma formação singular; espécie de “feixe dinâmico de 

interações” (FOUCAULT, ROUANET, et al., 1996, p. 107) que determina quais objetos, conceitos, 

modalidades de enunciação e escolhas temáticas são postos em jogo no curso da história. A noção 

que se tem a respeito de uma historicidade é, ela própria, categoria central da episteme moderna, 

porque destaca a passagem que fez o homem inscrever efeitos de sentido no fluxo de suas vivências 

construídas. É nesse ponto que toda proposta teórica de mobilizar no estudo do jornalismo conceitos 

como positividade e formação discursiva para articulá-los a uma análise de discurso deve antes 

evidenciar o caminho segundo o qual são instituídos os processos históricos e sociais de uma atividade 

jornalística que se orienta à questão da enunciação construtiva.    

O primeiro passo é buscar no curso histórico da ideia de “jornalismo positivo” – isto é, “o 

acontecimento do texto como discurso, o trabalho dos sentidos nele” (ORLANDI, 2009, p. 68) – a 

gênese e a continuidade dos tipos de palavra em ato que servem como fundamento à formação de um 

saber específico, o qual poderia acontecer doutro modo, mas que se tornou o que é nos traços de sua 

                                                           
7 Isto é, a trajetória dos enunciados inscritos na tessitura da história, os quais se institucionalizam enquanto discurso; 

palavra-ordem.  
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trajetória. Daí então, investigar discursos que tangenciam estratégias enunciativas, regularidades e, 

portanto, efeitos de sentido que tornam possíveis os conhecimentos de uma época.    

A proposta de investigar a historicidade de um saber a ponto de compreender sua relação com 

o passado e o futuro eventual possível é característica da Análise de Discurso8 (AD), e mobiliza 

esforços a ponto de trazer à luz os vestígios deixados por uma trajetória discursiva. Evidencia-se então 

o conhecimento que emerge de um texto em sua própria discursividade para observar as múltiplas 

ramificações semânticas, seja em suas divergências como também nas justaposições assumidas. É, de 

modo geral, o ensaio quanto a fazer aparecer as singularidades da enunciação.  

Toda enunciação, para Foucault (1969), é um acontecimento que não se repete – por isso a 

singularidade –, e que deixa passar    

um certo número de constantes: gramaticais, semânticas, lógicas, pelas quais se pode, 

neutralizando o momento da enunciação e as coordenadas que o individualizam, reconhecer 

a forma geral de uma frase, de uma significação, de uma proposição (p. 134).9 

 

A descrição de um enunciado é, afinal, um esforço: definir condições de existência que se 

materializam na formação discursiva, isto é, naquilo que, em uma posição ideológica e conjuntura 

sócio-histórica dadas, determina o que pode e deve ser dito. É nesse ponto que a enunciação produz 

efeitos de sentido para relacionar um conjunto de signos a um domínio de objetos (MAINGUENEAU, 

1997, p. 50), os quais emergem da regularidade apresentada. Esse caminho arqueológico da trajetória 

discursiva integra os saberes em sua relação entre texto, sujeito, conjuntura e história. 

A regularidade enunciativa é prescrita a partir de um a priori histórico, servindo então como 

episteme, ou seja, o solo originário que torna possível um conhecimento em seu conjunto de relações 

pelo qual se conectam os discursos de uma época. Isso assegura os dizeres possíveis em uma formação 

discursiva, e legitima a trajetória social dos enunciados. Não se trata, porém,  

 

de neutralizar o discurso, torna-lo signo de outra coisa e atravessar-lhe a espessura para 

alcançar o que permanece silenciosamente aquém dele, mas, pelo contrário, trata-se de 

                                                           
8 Considerada aqui em conformidade com suas características e trajetórias possíveis aclimatadas à perspectiva analítica 

francesa, especialmente a de Michel Foucault.  
9 No original: “Cette singularité pourtant laisse passer un certain nombre de constantes : grammaticales, sémantiques, 

logiques, par lesquelles on peut, en neutralisant le moment de l’énonciation et les coordonnées qui l’individualisent, 

reconnaître la forme générale d’une frase, d’une signification, d’une proposition.” 
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mantê-lo em sua consistência, fazê-lo surgir na complexidade que lhe é própria 

(FOUCAULT, 1969, p. 65)10.    

 

Esse princípio, de que trata Foucault, pode então ser aclimatado à análise da enunciação 

jornalística, uma vez que o traço que a torna noticiável é a possibilidade de interpretar aquilo que é 

dito tendo-se em conta um enquadramento sociocultural familiar inscrito na espessura de sua 

regularidade. No que diz respeito à formação discursiva do saber positivo, por sua vez, os jornais 

constroem um sistema de narrativa que sustenta a veiculação da “boa notícia” como necessária – 

apoiando-se em valorações correspondentes às estratégias ideológicas que lhe são próprias. Isso 

institucionaliza a busca ativa pelo vínculo, pelo “sentir-se bem” e pela procura de um certo ideal 

normativo; subjetivações pressupostas e legitimadas no ato enunciativo do jornalismo.  

O empreendimento de buscar nos indícios sócio-históricos o saber singular que orienta a 

atividade jornalística terá então que evidenciar o tangenciamento que libera a positividade para o 

conhecimento, isto é, os cursos que a tornam pensável, e que assim fazem aparecer os efeitos de 

sentido pretendidos pela AD. Daí a possibilidade de tomar esse saber emergente como uma forma 

nova de percepção e expressão (sensibilidade de mundo), conforme caracteriza o discurso positivo 

em seu jogo de (in)compatibilidades conceituais e em seu próprio “sistema de relações materiais que 

o estrutura e constitui” (FOUCAULT, ROUANET, et al., 1996, p. 51)11.  

A análise discursiva de um saber orientado pela positividade pode revelar o modo como seu 

conhecimento produzido funciona enquanto discurso de verdade. Seja para observar características 

de um tipo de notícia cujos valores de uso – isto é, os intercâmbios entre o ser social e a própria 

natureza do jornalismo – parecem sugerir outros arranjos à profissão, ou no sentido de tentar 

compreender até que ponto é possível falar a respeito de uma resistência às imposições 

mercadológicas e às deontologias consensuais inscritas na história.  

Resistir ao discurso hegemônico do jornalismo é, de algum modo, posicionar-se criticamente 

no entremeio de sua historicidade privilegiada para saber até que ponto é possível romper com os 

mecanismos de classificação e identificação já instituídos. Esse movimento pode conduzir a uma 

                                                           
10 No original: “Mais ce don’t il s’agit ici, ce n’est pas de neutralizer le discours, d’en faire le signe d’autre chose et d’en 

traveser l’épaisseur pour rejoindre ce qui demeure silencieusement en deçá de lui, c’est au contraire de le maintenir dans 

sa consistance, de le faire surgir dans la complexité qui lui est prope.”    
11 Cf. LECOURT, D. A arqueologia e o saber. In: FOUCAULT, M., et al. O homem e o discurso: a arqueologia de 

Michel Foucault. Rio de Janeiro, RJ: Tempo Brasileiro, 1996. Cap. 2, p. 43-66. 
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reflexividade que situe o exercício da profissão num enquadramento cuja ordem discursiva não se 

associe apenas às enunciações tradicionais – violência e desamparo (LEVINE, 1977) de um 

acontecimento, por exemplo –, mas que faça aparecer no tangenciamento da noticiabilidade todo 

princípio e toda pretensão de reforçar (no sentido de construir) valores que sejam úteis à realidade 

social.     

A positividade enquanto orientação, mais que um valor de noticiabilidade, pode revelar a 

tessitura de uma trajetória discursiva que faça aparecer o ideal normativo inscrito na narrativa 

jornalística, o qual aponta – consideradas suas especificidades – à urgência de se administrar 

passagens seguras entre universos simbólicos diferentes (WOLTON, 2006, p. 138). Um tipo de 

jornalismo, afinal, voltado à sensibilidade de mundo em contextos de complexidade comunicativa; 

de compreensão mútua. É nesse ponto que a enunciação positiva tangencia a ideia de dificuldade 

ontológica como condição de possibilidade à compreensão do Outro, ou seja, uma espécie de 

incomunicação (Ibid.), ou vazio gerativo (SODRÉ, 2014), que nos põe a refletir a respeito do que ou 

quem somos e assim nos dirigirmos com lucidez consciente (clareza crítica) ao mundo circundante.   

A compreensão da dimensão do Outro, a qual emerge de uma reorientação própria ao ser, faz 

aparecer o horizonte da comunicação no esforço da atividade jornalística, na medida em que seu vazio 

gerativo nos convoca a uma mudança de atitude a ponto de admitir as dificuldades para construir 

pontes comunicantes entre nossas muitas diferenças. Esse vazio – semelhante ao modo como opera o 

número zero, em sua natureza de ausência criadora, de nada imanente (SODRÉ, 2014, p. 215) –, nos 

faz refletir sobre o que passa despercebido no vínculo social; o comum como princípio de coerência 

(Ibid.) do que não se vê, que nos escapa à primeira vista, mas que também tangencia o que antes não 

estava aí.    

O Outro, portanto, que não fala ou pensa como eu, é também aquele a quem vou de encontro; 

quem convoca a ter-lhe alguma estima (WOLTON, 2006, p. 111), e assim reconhece-lo como sujeito. 

É nesse ponto que a positividade emerge como proposta de se resgatar a dimensão normativa da 

comunicação, situada aquém e além da mera urgência informativa e instrumental comum ao 

jornalismo. Por isso a dificuldade ontológica, o vazio gerativo; e por isso o esforço que nos põe a agir 

ao admitirmos os obstáculos que impedem a intercompreensão.  

Essa trajetória discursiva tangencia a positividade ao nível dos processos sociais, e aponta à 

urgência quanto a pensar a sensibilidade de mundo e o senso de comunidade (isto é, clarezas críticas 
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que emergem de estratégias sensíveis) na esfera da cidadania. O próprio fenômeno comunicacional, 

nesse contexto de esforço jornalístico em direção à positividade, não se deixa operar tão somente pela 

lógica da transmissão informativa (dimensão funcionalista), mas, sobretudo, pelo princípio de 

organização (o comum) do espaço simbólico circundante, o qual nos põe em vínculo, coerência; nos 

faz coabitar (WOLTON, 2006) e então experimentar as situações de conflito que convocam às 

realidades do Outro.  

É nesse ponto que o saber positivo, em sua enunciação regular, faz aparecer o jogo de relações 

em relevo no espaço social, à medida que o exercício do jornalismo passa a tangenciar os efeitos de 

sentido de uma estrutura discursiva compreensiva – e não apenas explicativa. Cabe aos jornalistas, 

portanto, atravessar as porosidades da fronteira que separa o ato enunciativo dos acontecimentos em 

sua trajetória, para então encontrar a densidade das histórias que lhe são próprias; na força de seus 

muitos cursos possíveis.  

A análise da discursividade construída sob o rótulo de “boa notícia”, portanto, pode conduzir 

ao entendimento das características mais ou menos aparentes da enunciação noticiosa que é dirigida 

à sociedade. Seja no sentido de reorientar a noção que se tem do próprio jornalismo, como também 

para convocar uma atitude reflexiva que considere as implicações sócio-históricas da positividade em 

sua condição epistêmica, individualizando assim  

 

o que seria a coexistência desses enunciados dispersos e heterogêneos; o sistema que rege 

sua repartição, como se apoiam uns nos outros, a maneira pela qual estão implicados ou se 

excluem, a transformação que sofrem, o jogo de seu revezamento, de sua disposição e de sua 

substituição (FOUCAULT, 1969, p. 48)12.   

 

Um esforço, afinal, que concilie as experiências discursivas do “jornalismo positivo” tanto em 

relação à orientação normativa da comunicação quanto à vontade de querer participar da 

(re)organização das narrativas sociais de uma época.  

 

                                                           
12 No original: “Ce qu’il faudrait caractériser et individualiser ce serait la coexistence de ces énoncés dispersés et 

hétérogènes ; le système qui régit leur répartition, l’appui qu’ils prennent les uns sur les autres, la manière dont ils 

s’impliquent ou s’excluent, la transformation qu’ils subissent, le jeu de leur relève, de leur disposition et de leur 

remplacement.” 
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4 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

  

Até aqui, uma questão permanece fundamental: saber em que medida a positividade se 

institucionaliza enquanto discurso no jornalismo; de que modo se inscreve no espaço social – com 

toda força de sua tessitura – a ponto de se mostrar como um novo tipo de olhar. A busca pelos indícios 

epistêmicos no conjunto de enunciados desse sistema de formação discursiva pode então evidenciar 

quais os tipos de pacto a enunciação positiva cria e mantém com o leitor, sobretudo no que diz 

respeito à maneira como os jornais tentam reajustá-la e assim pôr em curso seus saberes. Por isso a 

importância de uma análise nesses termos, uma vez que ela permite atravessar o imaginário a 

condicionar os sujeitos em sua discursividade (ORLANDI, 2009, p. 42), para então compreender, 

como num jogo enunciativo, o que de fato é dito numa época.    

A enunciação jornalística, porém, não pode ser reduzida às características de um sistema 

preferencial de narrativa, pois sua discursividade deve cruzar as muitas fronteiras de uma 

sensibilidade vista então como modo de habitar e experimentar a realidade social. Mesmo que a 

questão de uma positividade oriente os rumos discursivos possíveis do jornalismo, sua função 

epistêmica enquanto formação discursiva se caracteriza  

 

não por princípios de construção, mas por uma dispersão de fato, pois ela é para os 

enunciados não uma condição de possibilidade, mas uma lei de coexistência, e porque os 

enunciados, em contrapartida, não são elementos intercambiáveis, mas conjuntos 

caracterizados por sua modalidade de existência (FOUCAULT, 1969, p. 153)13. 

 

Modalidade esta que, de modo geral, faz aparecer a constituição de saberes em sua inter-

relação discursiva, seja para compreender como e porque aparecem, como também para observar em 

que medida se transformam. É nesse ponto que o discurso orientado à “boa notícia” também não pode 

ser tomado como uma espécie de retidão imposta; o ideal normativo visto aqui sob rasura deve 

mobilizar jornalistas e leitores a uma sensibilidade inédita – espécie de pensamento-vida (não mais 

                                                           
13 No original: “puisque la formation discursive se caractérise non point par des principes de construction mais par une 

dispersion de fait, qu’elle est pour les énoncés non pas une condition de possibilité mais une loi de coexistence, et que les 

énoncés en retour ne sont point des éléments interchangeables mais des ensembles caractérisés par leur modalité 

d’existence.” 
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inteligível ou menos sistemático) que traga à luz soluções possíveis aos problemas sociais mesmo nos 

tipos de enunciação caracterizadas como “infelizes”, “trágicas” e “desalentadoras”.     

O curso que direciona a “boa notícia” pode fazer aparecer não apenas a tendência de um 

jornalismo de tipo aberto, devidamente inventivo, mas também a força sócio-histórica que torna 

possível sua condição de existência e aceitação. O que está em jogo, portanto, é a mudança de uma 

episteme vista fundamentalmente como resposta aos acontecimentos recentes da discursividade 

jornalística; sua (i)mobilidade e encadeamento segundo a lógica da trajetória que lhe é própria. Por 

isso que, se acaso houver irrelevância quanto ao modo como o jornalismo constrói sua narrativa, a 

história em ato o substituirá por outras formas de organização das conversas sociais e de vínculo com 

a realidade circundante.  

 

QUESTIONS FOR A POSITIVE JOURNALISM: THE MEANING EFFECTS OF GOOD 

NEWS 

 

ABSTRACT  

 

This paper seeks to raise some questions for the understanding of journalism oriented to the "good 

news", proposing theoretical-methodological paths that are articulated to the social context of the 

enunciation in a historical and communicative panorama. Initially, the concept of positivity will be 

explored to clarify its tangency, which reinforces in the discourse of journalism more humane and 

altruistic attitudes. The notion of discursive formation will be mobilized to the point of observing 

under what conditions the positive statement makes possible its legitimate knowledge. The theoretical 

presuppositions of the normative dimension of the Communication will also be analyzed, which, 

through the enunciative act, assures passages between different symbolic universes. In this respect, it 

is shown that the understanding of the Other makes the communication horizon appear in the effort 

of the journalistic exercise, calling for changes of attitude and articulating both the sensibility of the 

world and the sense of community to the sphere of citizenship. Finally, the analysis of the 

discursiveness constructed in this work highlights issues that allow us to analyze the apparent 

characteristics of the news enunciation addressed to society. It is hoped to show that the course that 

leads to the "good news" can show not only the tendency of an open and inventive type of journalism, 

but also the socio-historical force that makes possible its condition of existence and acceptance . 

 

Keywords: Positivity. Discourse. Journalism.  
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COMUNICAÇÃO PÚBLICA E BIG DATA: O CASO DO APLICATIVO MEU DIGISUS 

 

Rafael Marques1;  

Mayllon Oliveira2.  

 

RESUMO  

O desenvolvimento acelerado das tecnologias da informação traz mudanças profundas na 

sociedade. A sociedade contemporânea é marcada pela interconectividade entre pessoas, dispositivos 

e dados proporcionada pela internet. Esta Sociedade em Rede é marcada pela internet das coisas e 

Big Data, que é apontado por muitos como o futuro das técnicas de percepção de realidade social e 

tomada de decisões estratégicas que a impactam.  A Comunicação Pública, realizada por seus diversos 

entes, tem seu universo alterado a cada nova tecnologia ou forma de sociabilidade ou comunicação. 

Naturalmente, as duas áreas convergem em pontos que criam oportunidades e ameaças que já alteram 

a realidade contemporânea. Partindo da importância de análise das interfaces entre as duas áreas, 

estudamos e aproximamos os conceitos, tomando como recorte o aplicativo do Ministério da Saúde 

Meu DigiSUS. Na pesquisa, de cunho qualitativo de tipo exploratória, embasamos a discussão teórica 

através de pesquisa documental e bibliográfica. Após o uso do aplicativo, analisamos parte de seu 

conteúdo através da análise de conteúdo. Em suma, percebemos que o Meu DigiSUS pode significar 

uma nova maneira de acesso à cidadania e ambiente de comunicação pública, embora exclua uma 

parcela da população de seu processo e (ainda) não conte com um ambiente de diálogo com os seus 

usuários. 

 

Palavras-chave: Comunicação Pública; Big Data; Ministério da Saúde;  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 O mundo contemporâneo manifesta e exige uma comunicação ágil, proporcionada pela 

constante disponibilização e troca de informações de maneira clara e acessível. O segundo setor, 

principalmente em países tecnologicamente mais desenvolvidos que o Brasil, não só inova na área da 

tecnologia da informação como a reinventa com uma frequência cada vez maior. O Big Data, grande 

volume de dados gerado de forma estruturada e não estruturada em um sistema, é hoje amplamente 

utilizado, criando um novo tipo de mercado: o dos metadados como valor. A dissonância percebida 

pelo senso comum entre a práxis privada e a pública encontra aqui mais uma confirmação do 

estereótipo da inabilidade do Estado acompanhar as mudanças sociais e tecnológicas. Enquanto novos 

empreendimentos e práticas de mercado surgem ao redor do Big Data, o governo brasileiro começa 

recentemente a dar seus primeiros passos na utilização da tecnologia para aprimorar o exercício do 

                                                           
1 Graduando em Relações Públicas; Universidade Federal de Goiás; borgesrm@hotmail.com. 
2 Mestre em Comunicação; Professor substituto na Universidade Federal de Goiás; mayllon.lyggon@gmail.com 
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Estado. Contudo, carece de atenção uma área muito importante: a Comunicação Pública 

Governamental (CPG). Partindo do pressuposto da necessidade estratégica no setor, o presente 

trabalho pretende pesquisar as possibilidades do uso das informações provenientes do Big Data para 

a análise, planejamento, atuação e acompanhamento da CP governamental, tomando como recorte o 

aplicativo Meu DigiSUS, do Ministério da Saúde. Por último, busca-se responder à questão: O 

aplicativo Meu DigiSUS, do Ministério as Saúde, oportuniza comunicação pública e acesso a 

cidadania? 

   

2 COMUNICAÇÃO PÚBLICA 

 

Quando abordamos a Comunicação Pública, adentramos em um universo de conceitos e 

perspectivas diversas, característica que é comum na comunicação. Segundo Kunsch (2012), “a 

comunicação pública abrange distintos campos de conhecimento e de práticas sociais e profissionais” 

(2012, p.22). É, portanto, compreensível a extensão desta relativa ambiguidade a campos de estudo que 

tangenciam esta ciência, como a Esfera Pública ou a Opinião Pública. Brandão (2009) afirma que:  

 

Dentre os múltiplos significados da expressão comunicação pública, é possível encontrar um 

ponto comum de entendimento que é aquele que diz respeito a um processo comunicativo que 

se instaura entre o Estado, o governo e a sociedade com o objetivo de informar para a construção 

da cidadania (BRANDÃO, 2009, p.9). 

 

A comunicação é hoje, como complementa a autora (2009, p.10), “um ator político proeminente 

e parte constituinte da formação do novo espaço público”, instância na qual se engendra a CP. Para o 

desenvolvimento deste trabalho, devemos explorar o conceito de Comunicação Pública, assim como 

apontar e delimitar a perspectiva teórica concernente a este trabalho. 

Kaçouski (2012, p. 89) afirma que a comunicação pública não é monopolizada pelo Estado, já 

que terceiro setor, partidos políticos, empresas privadas, órgãos de imprensa privada ou pública, 

sociedade civil organizada, etc. podem protagonizar a CP. A autora afirma ainda que ela não é 

determinada exclusivamente pelos promotores da ação comunicativa, mas, sim, pelo objeto que a 

mobiliza – o interesse público. 
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Márcia Duarte (2009, p. 95) afirma que “o debate sobre a potencialidade da comunicação e, 

consequentemente, das novas mídias como rede possibilitadora do exercício de uma renovada 

democracia direta é permanente e deságua na questão da cidadania”. A autora apresenta a noção da 

instrumentalização da comunicação para a construção de uma cidadania ativa, da participação popular 

e da construção de conhecimento, “que luta para ver concretizadas as práticas democráticas” (2009, 

p.100).  

A disponibilização de informação sobre a coisa pública é um dos direitos mais requeridos nos 

debates sobre CP, porque, como afirma Jorge Duarte (2009) “é um meio para acesso e uso dos outros 

direitos referentes à cidadania. Informação é a base primária do conhecimento, da interpretação, do 

diálogo, da decisão”. É importante notar que a disponibilização de informação também é um dos 

campos mais comuns de utilização de Big Data pelo governo brasileiro, como afirma Germani (2017), 

já que ela possibilita a organização e categorização de grandes volumes de dados e informações que 

antes exigiam um trabalho imenso por parte do Estado. 

Aliás, a comunicação não se limita somente à disponibilização de informações pelas mídias – 

quer seja governamental, privada ou alternativa. Como Wolton (2011, p. 11-16) afirma, produzir 

informações e a elas ter acesso não significa comunicar. Kunsch (2012) assinala que as estruturas de 

comunicação das instituições governamentais contam com novos instrumentos ou suportes do mundo 

digital, mas ressalva: “todos esses novos suportes devem ser utilizados, mas não podem prescindir de 

um planejamento eficiente e de uma produção adequada” (2012, p.25-26).  

A comunicação exige, então, um prévio aprovisionamento dos entes envolvidos por meio do 

conhecimento, para equalizar o debate e, assim, oportunizar uma participação cidadã qualitativa. Gil e 

Matos (2012, p.161) afirmam que a CP alcance uma manifestação que verdadeiramente inclua e 

dialogue com os atores sociais, é preciso empoderar a sociedade para a participação. A sociedade 

contemporânea, que nos oferece meios de digitalizar dados, informações e comunicação facilmente 

pode potencialmente auxiliar este aprovisionamento.  

Pierre Zémor (2009) elenca (em nuances) como responsabilidade da CP Governamental (CPG) 

de se receber e orientar o cidadão, escutá-lo passiva e ativamente, dialogar com ele e promover 

ambientes e oportunidades de aprendizado para melhor exercício da cidadania na democracia. Além, é 

claro, de criar, gerir e controlar um bom sistema de comunicação interna que otimize o exercício do 



 

248 
 

Estado. O papel central do Governo/Estado em todos os debates sobre CP e seu pressuposto dever de 

observar, garantir, escutar e promover inciativas que oportunizem o debate público, a cidadania e a 

própria CP, além da natureza do estudo de caso a ser apresentado, nos faz abordar, deste modo, a 

Comunicação Pública Governamental (CPG) como principal perspectiva para o presente trabalho.  

 

3 A SOCIEDADE EM REDE 

 

No mundo contemporâneo, a internet está caminhando para uma quase onipresença. Ressalvada 

a ainda exclusão de milhões de brasileiros que não tem acesso à internet e estão marginalizados deste 

processo3, a internet está inserida na maioria das instâncias, processos e atos sociais e oportuniza a 

busca de informações, contatos, comunicação e organização social independente do poder público, do 

segundo setor e de suas iniciativas questionáveis de CP. Isso não só cria instâncias que oportunizam o 

diálogo, mas também instâncias que possuem capacidade enorme de disseminação de informações, de 

compartilhamento de conhecimento e notícias, de conexões, de opiniões. Temos um ambiente que não 

só aceita certas formas de socialização já existentes em um novo meio, como também cria novas formas. 

A internet entra, portanto, como um catalisador da comunicação em prol da cidadania e democracia.  

Embora relacionar Big Data e internet seja redundante assim como falar do impacto das 

tecnologias da informação na sociedade é anunciar o presente, é necessária uma breve contextualização 

do ambiente social que permitiu o surgimento deste objeto de estudo. Manuel Castells (1999, p. 68-69) 

considera que sociedade contemporânea passa por uma nova revolução tecnológica, a revolução da 

tecnologia da informação, cujo cerne, diferentemente das revoluções tecnológicas anteriores, refere-se 

às tecnologias da informação, processamento e comunicação. Segundo o autor (1999, p. 82), “a 

convergência de todas essas tecnologias eletrônicas no campo da comunicação interativa levou à criação 

da internet, talvez o mais revolucionário meio tecnológico da Era da Informação”.  

Castells (1999) contextualiza este surgimento a um contexto tecnológico, constituinte e 

constituído pela sociedade, pois, como afirma o autor “a tecnologia é a sociedade, e a sociedade não 

                                                           
3 Disponível em: https://extra.globo.com/noticias/economia/ibge-63-milhoes-de-brasileiros-nao-usam-internet-muitos-

sequer-tem-interesse-22421007.html 

Acesso em 17/10/2018. 
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pode ser entendida ou representada sem suas ferramentas tecnológicas” (p.43). Ainda, segundo Castells 

(1999): “a relação entre mão-de-obra e a matéria no processo de trabalho envolve o uso de meios de 

produção para agir sobre a matéria com base em energia, conhecimentos e informação. A tecnologia é 

a forma específica dessa relação” (p. 52). Portanto, a tecnologia, por si, impacta a sociedade em seu 

processo e existência, especialmente se considerando o ambiente capitalista de surgimento das 

tecnologias da informação (TI’s), onde o uso de tecnologia sobre a natureza oportuniza produção de 

excesso de bens de consumo, que adquirem valor em sociedade e definem a diferença entre classes e o 

estabelecimento de todas as instituições sociais que intermediam estes processos. 

O novo paradigma da tecnologia desta Sociedade em Rede (Castells, p.107-109, 1999) é 

marcado por cinco características: 1) A informação é sua matéria-prima, são tecnologias para agir sobre 

a informação, não apenas informação para agir sobre a tecnologia; 2) A penetrabilidade dos efeitos das 

novas tecnologias: como a informação é uma parte integral de toda atividade humana, todos os 

processos de nossa existência individual e coletiva são diretamente moldados pelo novo meio 

tecnológico; 3) A lógica de redes em qualquer sistema ou conjunto de relações contemporâneas, usando 

essas novas tecnologias da informação; 4) A flexibilidade: processos, organizações e instituições podem 

ser modificadas, e até mesmo fundamentalmente alteradas, pela reorganização de seus componentes; e 

5) A crescente convergência: de tecnologias específicas para um sistema altamente integrado, no qual 

trajetórias tecnológicas antigas ficam literalmente impossíveis de se distinguir separadamente. 

Em correlação a esta nova forma de sociedade, discute-se a Internet das Coisas, conceito 

creditado a Kevin Ashton4, que projeta uma sociedade onde diversos elementos do nosso cotidiano, 

como celulares, relógios, eletrodomésticos, vestuário, automóveis, animais etc. estão conectados a uma 

rede através de dispositivos que captam e transmitem dados e informação e até mesmo se comunicam. 

Em uma entrevista à revista Fapcom5, Massimo di Felice vai mais longe, ao afirmar que a Internet das 

Coisas cria o que ele chama de uma ecologia conectiva, “uma ecologia que está conectando tudo o que 

existe e toda a biosfera”. Esta concepção relaciona-se diretamente com a percepção de Castells (1999) 

sobre a imutável interdependência de sociedade e tecnologia, que também rege a Internet das Coisas. 

                                                           
4 Entrevista disponível em: http://fapcom.edu.br/revista-paulus/index.php/revista-paulus/article/view/14/14.Acesso em 

18/11/2018. 
5 Saiba mais sobre em: https://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2014/08/internet-das-coisas-entenda-o-conceito-e-

o-que-muda-com-tecnologia.html. Acesso em 18/11/2018. 
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Confirmando o prognóstico de Ashton6, dispositivos como smartphones, smartwatches, smarthouses e 

smartvs são parte do dia a dia de boa parte da população atualmente, proporcionando maior conforto e 

praticidade aos seus usuários enquanto captam e transmitem dados sobre o uso e seus usuários às 

empresas fabricantes. A discussão contemporânea sobre a Internet das Coisas, portanto, é parte 

importante da Sociedade em Rede, especialmente no recorte de nosso objeto de estudo. 

 

3.1 Big Data 

A sociedade em rede gera dados digitais o tempo todo. Tudo é registrado e transformado em 

dados que são armazenados continuamente, em todo âmbito da web. Ao conjunto colossal destes dados, 

a esse amontoado de informação que pode e é instrumentalizada, Viktor Mayer-Schonberger e Kenneth 

Cukier (p. 2, 2013) definem como Big Data ou “a capacidade de uma sociedade de obter informações 

de maneiras novas a fim de gerar ideias úteis e bens e serviços de valor significativo”. Em essência, a 

captação de dados pode ser instrumentalizada para ser analisada e transformada em algo de valor 

exterior aos dados em si. Como afirmam Mayer-Schonberger e Cukier (2013, p.4) os dados “se 

tornaram matéria-prima, um recurso econômico vital, usado para criar uma nova forma de valor 

econômico. Com a mentalidade certa, os dados podem ser reutilizados para se tornarem fonte de 

inovação e novos serviços”. A capacidade de armazenamento de dados só cresce, o que exige uma 

capacidade de processamento destes dados cada vez maior. Porém, os autores apontam (2013, p.5) uma 

perspectiva importante, a de que a verdadeira revolução não está nas máquinas que calculam os dados, 

e sim nos dados em si e na maneira como os usamos.  

Então, segundo Mayer-Schonberger e Cukier (2013), o grande diferencial, a instrumentalização 

destes dados, está atrelada ao fator criativo que ainda é intrinsecamente humano. O Big Data outorga 

às máquinas o que elas podem fazer de melhor e oportuniza aos homens a visualização de 

probabilidades, perspectivas e previsões que só são possíveis ao analisar-se tantos dados de uma vez só. 

A informatização – e consequente dataficação - da sociedade contemporânea não é uma 

possibilidade iminente, é uma realidade tão estabelecida que já apresenta problemas sociais, como 

                                                           
6 Ashton propôs o termo em 1999 e dez anos depois escreveu o artigo “A Coisa da Internet das Coisas” para o RFID 

Journal, do Massachussets Institute of Techonolgy, nos Estados Unidos. Disponível em: 

http://www.itrco.jp/libraries/RFIDjournal-That%20Internet%20of%20Things%20Thing.pdf. Acesso em 30/11/2018. 

 

http://www.itrco.jp/libraries/RFIDjournal-That%20Internet%20of%20Things%20Thing.pdf
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invasão de privacidade7, vigilância governamental8 e quantidades absurdamente exponenciais de dados 

gerados9. O mundo possui inúmeros dispositivos -especialmente celulares - receptores de dados 

pessoais sendo utilizados por livre e espontânea vontade por bilhões de indivíduos que, provavelmente, 

nem leem os termos de utilização que concedem a outrem os direitos sobre seus dados. O investimento 

necessário para uma pesquisa social pode ser drasticamente reduzido, o que traz agilidade de percepção 

e reação da comunicação pública em relação à sociedade. O Big Data pode servir de catalisador para 

algumas das funções mais essenciais da CPG, como escutar ativamente a sociedade, divulgar 

informações de interesse público para os públicos específicos ou mesmo lidar com o volume massivo 

de opiniões de centenas de milhares de pessoas simultaneamente. 

As implicações sociais da aplicação de banco de dados já dão forma a conceitos como e-

governo, cidades inteligentes e E-Saúde, o que mostra que a instrumentalização desta tecnologia, como 

lembra Castells (1999), determina e determinará um novo tipo de sociedade. A saúde, área central 

analisada aqui, só tem a ganhar com isso. Prontuários eletrônicos compartilhados, dados de 

geolocalização de unidades de saúde, enfermidades frequentes e consumo de recursos, otimização de 

agendamento e recepção hospitalar, lista de transplantes, doações, são muitas as interfaces que são 

sujeitas a serem impactadas pela tecnologia.  

 

4 MEU DIGISUS, UMA CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Iniciativas de gestão eletrônica da saúde por organizações privadas e estados florescem em 

diversos países, geralmente sob a redoma da implantação do e-governo. O e-governo prevê uma 

otimização dos processos, gestão e serviços do Estado através da implementação inteligente de TIC’s 

que o tornem mais eficiente. O Brasil, em 2016, instituiu a Política de Governança Digital (PGD)10 

                                                           
7 Facebook é alvo de investigações sobre sua relação com a Cambridge Analytics. Disponível em: 

https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2018/07/epoca-negocios-facebook-e-alvo-de-novas-investigacoes-

sobre-cambridge-analytica-acoes-caem.html. Acesso em 24/06/2018. 
8 Governo chinês cataloga cidadãos e empresas em “sistema de crédito social” com base em seu banco de dados. 

Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2016/10/20/internacional/1476970091_757096.html. Acesso em 

24/06/2018. 
9 Estima-se que, até 2025, geraremos 163 Zetabytes por ano. Um Zetabyte corresponde a um trilhão de Gigabytes. 

Disponível em: https://www.forbes.com/sites/andrewcave/2017/04/13/what-will-we-do-when-the-worlds-data-hits-163-

zettabytes-in-2025/#23dcc2bb349a. Acesso em 24/06/2018. 
10 Decreto nº 8.638 de 15 de janeiro de 2016. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2016/decreto/d8638.htm. Aceso em 08/11/2018. 

https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2018/07/epoca-negocios-facebook-e-alvo-de-novas-investigacoes-sobre-cambridge-analytica-acoes-caem.html
https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2018/07/epoca-negocios-facebook-e-alvo-de-novas-investigacoes-sobre-cambridge-analytica-acoes-caem.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2016/10/20/internacional/1476970091_757096.html
https://www.forbes.com/sites/andrewcave/2017/04/13/what-will-we-do-when-the-worlds-data-hits-163-zettabytes-in-2025/#23dcc2bb349a
https://www.forbes.com/sites/andrewcave/2017/04/13/what-will-we-do-when-the-worlds-data-hits-163-zettabytes-in-2025/#23dcc2bb349a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8638.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8638.htm
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no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional. A PGD prevê, entre outras condutas, a realização periódica de um Plano Diretor de 

Tecnologia da Informação e Comunicação, que é materializado pela Estratégia de Governança Digital 

(EGD)11, documento que é elaborado periodicamente e cuja atual versão tem validade até o fim de 

2019.  

A EGD atual estabelece como objetivos a) expandir e facilitar o acesso e uso dos serviços 

públicos digitais, b) melhorar a governança por peio das TIC’s e, por último, c) compartilhar a 

infraestrutura de dados, processos, sistemas e serviços entre os entes públicos. A EGD tem como 

finalidade, portanto, nortear toda a estratégia de desenvolvimento de governança digital federal. 

Assim, em alinhamento com a EGD, a Comissão Intergestores Tripartite do Ministério da Saúde 

aprovou12, em 2017, um documento estratégico para a E-Saúde no país. que se alinha às diretrizes 

e princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) e descreve mecanismos contributivos para sua 

incorporação ao SUS. À estratégia de implementação da E-Saúde no Brasil foi dada o nome de 

DigiSus. O documento estratégico que determina as diretrizes para a DigiSus estabelece que, até 

2020, a E-Saúde estará incorporada ao SUS. 

O documento estratégico estabelece fundamentos que justificam a implementação da E-Saúde 

no país, diagnostica e descreve o cenário e oportunidades para isso, assim como estabelece metas, 

estratégicas, ações e resultados esperados para tal. O aplicativo Meu DigiSUS, objeto de estudo deste 

trabalho, aparece como fruto desta estratégia e processo. Desta forma pressupomos a hipótese de que 

o aplicativo pode servir como instrumento de comunicação pública, oportunizando o acesso à saúde 

e ao debate público sobre estas novas ferramentas de prestação de serviço público na área da saúde. 

Portanto, definimos nossa questão problema: O aplicativo Meu Digisus configura uma nova forma 

de acesso à cidadania através da comunicação pública? 

 

5 METODOLOGIA 

 

Identificamos esta pesquisa como do tipo exploratória, de acordo com a definição de Gil 

(2002, p.41), que entende que este tipo de pesquisa objetiva proporcionar uma maior familiaridade 

                                                           
11 Estratégia de Governança Digital. Disponível em: https://www.governodigital.gov.br/EGD/documentos/estrategia-de-

governanca-digital-2016-2019.pdf Acesso em: 08/11/2018. 
12 Documento aprovado pela Resolução CIT nº 19, de 22 de junho de 2017. Disponível em:  

http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/julho/13/Resolucao-CIT-n19.pdf. Acesso em 08/11/2018. 

https://www.governodigital.gov.br/EGD/documentos/estrategia-de-governanca-digital-2016-2019.pdf
https://www.governodigital.gov.br/EGD/documentos/estrategia-de-governanca-digital-2016-2019.pdf
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/julho/13/Resolucao-CIT-n19.pdf


 

253 
 

com o problema, para torna-lo mais explícito ou engendrar hipóteses sobre. Para delinear a 

perspectiva teórica usada nesta abordagem, realizamos pesquisa bibliográfica sobre os conceitos que 

norteiam esta discussão: Comunicação Pública e Big Data. Ainda utilizamos pesquisa documental, 

que, conforme Gil (2002, p. 45) assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica, a diferença essencial 

entre ambas, segundo o autor, está na natureza das fontes: enquanto a bibliográfica se utiliza 

essencialmente das contribuições de diversos autores sobre determinado assunto, a documental utiliza 

materiais que não recebem ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de 

acordo com os objetos da pesquisa. Os documentos considerados para a construção deste trabalho 

foram documentos oficiais de órgãos governamentais, a saber a PGD, a EGD, a Pesquisa Nacional 

de Amostra de Domicílios Contínua (PNAD-C)13, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) de 2016, e, também, o documento estratégico de implementação da E-Saúde elaborado pelo 

MS.  

Após a utilização do aplicativo, novas perspectivas sobre o problema surgiram. Foi constatado 

que o aplicativo requeria contrapartidas para sua utilização. Estas contrapartidas operam como 

“filtros” de usabilidade do Meu DigiSUS. Para refletir melhor sobre este acesso à plataforma, foram 

selecionadas as perguntas exigidas por ela. Como metodologia de análise destas perguntas, 

escolhemos a Análise de Conteúdo de Bardin (1977), que define a metodologia como um conjunto 

de técnicas de análise das comunicações visando obter por procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens indicadores que viabilizem a inferência de conhecimentos 

sobre as condições de produção/recepção destas mensagens. Segundo a autora: 

 

Esta abordagem tem por finalidade efetuar deduções lógicas e justificadas, referentes à 

origem das mensagens tomadas em consideração (o emissor e seu contexto, ou, 

eventualmente, os efeitos dessas mensagens)” (BARDIN, 1977, p. 44). 

 

Definido o recorte da Análise como as perguntas cujas respostas são requerentes para acesso 

ao aplicativo, transcrevemos abaixo as sentenças:  

A - Qual é o município de seu nascimento? 

                                                           
13 Disponível em: 

ftp://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Nacional_por_Amostra_de_Domicilios_continua/Anual/Acesso

_Internet_Televisao_e_Posse_Telefone_Movel_2016/Analise_dos_Resultados.pdf. Acesso em 08/11/2018. 

ftp://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Nacional_por_Amostra_de_Domicilios_continua/Anual/Acesso_Internet_Televisao_e_Posse_Telefone_Movel_2016/Analise_dos_Resultados.pdf
ftp://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Nacional_por_Amostra_de_Domicilios_continua/Anual/Acesso_Internet_Televisao_e_Posse_Telefone_Movel_2016/Analise_dos_Resultados.pdf
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B - Qual é o CEP de sua residência? 

C - Qual é o nome completo da sua mãe? 

D - Informe seu CNS ou CPF. 

De acordo com a metodologia da Análise de Conteúdo (Bardin, 1977), e descartando as 

palavras cuja única função semântica é estrutural - e não objeto da pergunta, definimos as seguintes 

unidades de análise: 

I - Dados de registro civil 

II - Dados de residência 

III - Dados de cadastro no SUS 

Constituímos, assim, a seguinte categorização da amostra: 

CATEGORIA PALAVRAS Frequência 

Dados de registro civil Município, nascimento, nome, mãe 4 

Dados de residência CEP 1 

Dados de cadastro no SUS CNS 1 

 

A partir da categorização, é possível inferir-se que: a) o registro civil é essencial para uso do 

serviço; b) um cadastro prévio no SUS é necessário; e c) o aplicativo condiciona o acesso à localidade 

do usuário. Estas inferências oportunizam uma série de reflexões e questionamentos, que serão 

abordados a seguir.  

 

6 ANÁLISE 

 

6.1 A Estratégia de Implementação da E-Saúde 

O documento estratégico do MS é extenso, possui 80 páginas que contextualizam, justificam, 

e direcionam a implementação da E-Saúde no país. O documento se estrutura em nove Ações 

Estratégicas, além de estabelecer metas e prazos para sua realização. Para fins de recorte do objeto 
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de estudo, focaremos nas Ações Estratégicas14 que concernem ao planejamento, criação e gestão do 

aplicativo Meu DigiSUS.  

A 1ª Ação Estratégica do Plano trata de reduzir a fragmentação das iniciativas no SUS e 

aprimorar a governança da estratégia de E-Saúde. Esta ação prevê a criação de um Comitê de 

Estratégia para a E-Saúde. Este Comitê ficaria responsável, portanto, pela a) adoção dos padrões de 

interoperabilidade entre aplicativos de prontuário eletrônico do paciente, com vistas à integração ao 

Registro Eletrônico de Saúde (RES), bem como definir as estratégias de implementação; b) a 

estratégia para informatização de todos os estabelecimentos públicos de saúde no país; c) os modelos 

de informação a serem adotados para o RES; d) as terminologias a serem adotadas no RES e suas 

respectivas revisões. 

A 4ª Ação Estratégica do Plano busca definir e implementar uma arquitetura para a E-Saúde. 

Esta ação parte do pressuposto da necessidade de se implementar diretrizes para a arquitetura da E-

Saúde, considerando a possibilidade de remodelamento para aperfeiçoamento contínuo. Esta 

arquitetura, observando iniciativas do governo de outros países na área, é defendida a partir dos 

seguintes blocos no documento: I) Modelo de Informação e Artefatos do Conhecimento - Adoção de 

modelos de representação e captura de dados clínicos que garantam a interoperabilidade sintática, 

semântica e de processos entre os sistemas de informação em saúde; II) Modelo de Interoperabilidade 

- Buscar a garantia de interoperabilidade sintática, semântica e de processos entre os sistemas de 

informação em saúde e os aplicativos de E-Saúde; III) Serviço de Terminologia - O serviço nacional 

de terminologia, deve consistir em uma rede coordenada e distribuída de serviços eletrônicos, em um 

modelo de maturidade progressivo e incremental, para implementar todas as interfaces para criar, 

utilizar, traduzir, mapear e manter os sistemas terminológicos e tabelas codificados definidos na 

arquitetura de E-Saúde; IV) Cadastros Nacionais de Identificação - Os cadastros de identificação 

nacional como o Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS (CadSUS) e o Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES) devem ofereçer mecanismos de acesso que permitam que eles 

interoperem com outros sistemas internos e externos ao MS e ao próprio SUS. A interconexão, aliás, 

é uma concepção fundamental para uma boa gestão de Big Data; V) Consentimento - Implantar uma 

plataforma de E-Saúde significa ter mais acesso a informações clínicas do paciente que podem ser 

usadas de formas indevidas e não autorizadas pelo indivíduo para o compartilhamento de informações 

                                                           
14 O quadro-resumo das ações estratégicas pode ser visto no Anexo I. 
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de saúde, sem que sejam observadas as preferências dos pacientes. VI) Serviços e Sistemas de 

Segurança e Privacidade - Este bloco construtor se refere à implantação de serviços e sistemas para a 

manutenção da privacidade e segurança da informação. VII) Arquitetura de Intercâmbio de 

Informações de Saúde – As informações de saúde no Brasil são atualmente espalhadas em bancos de 

dados diversos e sob diferentes formatos. O objetivo deste bloco é integrar essas informações para 

criar uma base robusta que permita transformar esses dados em conhecimento. 

E, por último, a 9ª Ação Estratégica do plano objetiva promover a facilitação do acesso à 

informação em saúde para a população. O Plano apresenta as seguintes diretrizes para a condução 

desta ação: a) disseminar a E-Saúde para que os usuários, profissionais, gestores tenham acesso aos 

recursos disponíveis para informação em saúde (portais, aplicativos móveis); b) Promover a 

disseminação da importância da e-Saúde na mídia aberta; c) Promover a disseminação da E-Saúde na 

mídia interna das instituições públicas e privadas de Saúde, sensibilizando para o seu uso e benefícios; 

d) Utilizar as redes e comunidades sociais existentes para promover a E-Saúde; e) Aprimorar o portal 

do cidadão, promovendo a sua usabilidade; f) Elaborar material de comunicação para alinhamento 

dos conceitos que norteiam a E-Saúde e seu papel na integração das três esferas de governo. A 9º 

Ação Estratégica, portanto, aborda boa parte da instância comunicacional do Plano, determinando 

diretrizes que promovem disseminação de informação, construção de conhecimento de forma coletiva 

e diálogo, elementos essenciais para a cidadania. 

 

6.2 Sobre o acesso ao aplicativo 

 Como foi demonstrado anteriormente, o acesso ao aplicativo é circunstanciado pela posse de 

certos dados por parte do usuário. A análise das perguntas de acesso nos demonstram que: a) O 

registro civil é essencial para uso do serviço – A necessidade de posse de dados de registro civil (CPF, 

nome da mãe, município de nascimento) pode significar empecilho para cerca de 130 mil crianças 

sem registro de nascimento no país, a maioria no Norte e Nordeste15. Isso sem contar os indígenas 

que, embora possuam um departamento do MS exclusivo para gestão de sua saúde, estão excluídos 

da lista, assim como imigrantes ainda ilegais. Moradores de regiões isoladas e carentes que não 

possuem acesso ou interesse no registro civil também compõem este grupo, que é impedido de acessar 

                                                           
15 Disponível em: https://fpabramo.org.br/2018/02/15/cresce-o-numero-de-criancas-sem-registro-de-nascimento-em-

nove-estados/. Acesso em 10/11.2018. 

https://fpabramo.org.br/2018/02/15/cresce-o-numero-de-criancas-sem-registro-de-nascimento-em-nove-estados/
https://fpabramo.org.br/2018/02/15/cresce-o-numero-de-criancas-sem-registro-de-nascimento-em-nove-estados/
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o aplicativo; b) Um cadastro prévio no SUS é necessário – ao desejar utilizar o aplicativo, o usuário 

deve procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e realizar ou atualizar seu cadastro. Esta 

necessidade é problemática para aqueles que moram em regiões que não possuem UBS’s ou onde as 

mesmas não estão ainda interligadas à rede informatizada do SUS, participantes da E-Saúde; c) O 

aplicativo condiciona o acesso à localidade do usuário –Ou seja: têm-se um registro de usuários 

atrelados ao CEP, o que pode gerar problemas de desatualização de dados por mudanças de endereço, 

município e estado, gerando uma necessidade de nova visita a uma UBS para atualização do cadastro. 

Estas condicionantes são relativas ao uso direto do aplicativo. Cabe ainda, para 

esclarecimento, buscar outras condicionantes do acesso ao serviço que são prévias ao uso. A PNAD-

C apresentou, entre várias outras informações, dados sobre o acesso e uso da internet em todas as 

regiões brasileiras. O estudo revelou que a internet estava presente em 63,3% das residências 

brasileiras, com uma maior penetração na região Sudeste (76,7%) e menor na região Nordeste 

(56,5%). Mas, e quanto a estes quase 30% da população brasileira que não utilizam a internet? 

Quando tratamos de questões de interesse público, como a saúde pública, é interessante entender o 

porquê da não utilização da internet por este segmento da sociedade. Quaisquer iniciativas de 

comunicação pública no âmbito da saúde pública, portanto, devem considerar estes 30% e buscar 

meios alternativos de atingi-los. A estratégia de implementação da E-Saúde deve prever a lida com 

os excluídos da rede. Segundo o PNAD-C, dos 21 247 mil domicílios do País em que não havia 

utilização da Internet, os motivos que mais alegados para a não a usar foram: 1º) falta de interesse em 

acessar a Internet (34,8%); 2º) o serviço de acesso à Internet era caro (29,6%); e 3º) nenhum morador 

sabia usar a Internet (20,7%). Interessante notar que mais de 60% dos motivos alegados são causados 

por falta de recursos financeiros e/ou indisponibilidade do serviço, o que indica uma parcela da 

população possivelmente mais carente e que provavelmente tem necessidade de acesso ao SUS. 

Sobre os equipamentos utilizados para o acesso à internet no domicílio, o mais usado foi o 

telefone móvel celular, presente em 46 735 mil domicílios do País. Em 97,2% dos 48 070 mil 

domicílios em que havia acesso à Internet, o telefone móvel celular era o meio utilizado. Aliás, em 

38,6% dos domicílios, somente o celular era utilizado para acessar a Internet. A porcentagem das 

residências com acesso à internet em que o celular não era usado para este meio não superou 4%. A 

faixa etária que declarou utilizar a internet recentemente também demonstra uma curva diretamente 

proporcional à idade: quanto maior, menor a possibilidade de acesso. Com a meta de implementação 

da E-Saúde, a disponibilização do acesso ao serviço pelo Meu DigiSUS através de dispositivos 
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móveis parece acertada ao passo que a maior parte do acesso da internet no país se dá por meio destes 

aparelhos. O Meu DigiSUS, portanto, apresenta um potencial de oportunizar um acesso à cidadania 

– acesso a informação e saúde - através da disponibilização dos serviços do SUS em plataformas 

móveis. Cria, até mesmo, oportunidade de conjectura de comunicação pública ao prever a 

disponibilização de informações e espaço para manifestação dos usuários sobre o serviço oferecido 

em todas as suas instâncias – de aplicativo à consulta. 

Com base nestes dados, podemos ressaltar duas informações importantes: Em primeiro lugar, 

a grande penetrabilidade da internet e a predominância do celular para este fim no Brasil justifica e 

corrobora a aposta de investimento da governança digital e, especificamente, E-saúde através do 

aplicativo do MS. Esta aposta se mostra ainda mais certeira quando consideramos a penetrabilidade 

da internet entre a camada mais jovem da população, que, ao longo da implementação da E-saúde no 

país, constituirão futuramente o bloco hoje formado pelos que menos utilizam a internet.  Em segundo 

lugar, uma parcela da população, aproximadamente 30%, não possui acesso à internet. Este grupo 

pesquisado, os excluídos da internet, virtualmente não possuem acesso ao Meu DigiSUS e ficam 

limitados aos serviços presenciais nas UBS’s.  

Dadas estas condicionantes de acesso relativas ao acesso à internet, cabe ainda por em 

evidência outras duas condicionantes óbvias, mas importantes: O usuário sabe ler? O usuário tem 

acesso a uma UBS? O analfabetismo ainda atinge uma parcela considerável da população brasileira 

e deve ser levado em conta, o último censo de analfabetismo nacional do IBGE16, realizado também 

na PNAD – C, constatou que 11,5 milhões de brasileiros não sabiam ler nem escrever. A inabilidade 

em interpretar textos impede o uso do aplicativo e deve ser levada em conta na disponibilização de 

serviços públicos digitais.  

Tratadas as condicionantes para o acesso ao aplicativo, elaboramos o seguinte gráfico que 

demonstra o funil de acesso, que tenta demonstrar os possíveis empecilhos para utilização do Meu 

DigiSUS, com as condicionantes prévias, condicionantes de uso, condicionantes do SUS e a própria 

usabilidade do aplicativo. 

  

                                                           
16 Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101576_informativo.pdf. Acesso em 10/11/2018. 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101576_informativo.pdf
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Figura 1: Gráfico representativo do funil de utilização do Meu DigiSUS. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

6.3 Sobre os bancos de dados 

 Como demonstrado pela Documento de estratégia de implementação da E-saúde no país, 

especificamente nas Estratégias de número 1 e 4, os bancos de dados devem ocupar espaço de 

destaque na operacionalidade da E-Saúde e, consequentemente, do Meu DigiSUS. A Ação Estratégica 

nº 1 trata sobre a necessidade de interoperabilidade de sistemas, da informatização das UBS’s a fim 

de ingresso das mesmas na rede, do estabelecimento de um modelo de informação e terminologias 

que resultem em um banco de dados heterogêneo, mas dialógico. A Ação Estratégica nº 4 projeta 

uma arquitetura para a E-Saúde, postulando módulos a servirem de norte para o engendramento da 

nova saúde pública. Entre os módulos destacam-se a conjunção das inciativas digitais em saúde em 

um único guarda-chuva informacional e terminológico, a Biblioteca Virtual da Saúde (BVS), onde 

os dados seriam compartilhados para melhor oportunizar o fluxo, desenvolvimento e inovação dos 

serviços na área, obedecendo-se a privacidade e segurança destes dados assim como o compromisso 

com o bem-estar social e a saúde pública. Há também a proposição de um Cadastro Nacional de 

Identificação, que integre os bancos de dados dispersos das UBS’s sobre os usuários e forme um 

grande banco de dados acessível por todas as unidades integradas. A padronização das linguagens, 

terminologias, iniciativas digitais, comunicação e terminologias, que permitam uma maior unicidade 

para otimizar o serviço. Estas perspectivas são essenciais pois, conforme o próprio estudo revela, os 

bancos de dados em linguagens diferentes e em suportes diferentes não conseguem dialogar entre si, 

assim como o analista destes dados não consegue ter acesso ao todo. Talvez seja por este motivo que 
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a utilização do aplicativo prescinda de um novo cadastro no SUS somente para este fim: a confusão 

dos bancos de dados e informações dispersas pode ser tão grande que é preferível ao MS a criação de 

um novo banco de dados, puro, a partir do zero, com suas próprias diretrizes, padrões e linguagem.  

Há de se atentar, ainda, para a suma importância da segurança destas informações pessoais, 

que, em mãos erradas, podem tomar valor que não atenda ao interesse público. A confiabilidade 

destes dados também deve ser critério a ser observado, para que iniciativas do Estado em direção à 

Saúde Pública sejam assertivas e eficazes, partindo dos pressupostos corretos advindos da análise de 

dados confiáveis. 

 

 

6.4 Sobre a implementação e a divulgação 

 A implementação é abordada pelas estratégias nº1 e nº9. A Ação Estratégica nº 1 aborda a 

necessidade de informatização das UBS’s para o plano ter sucesso. Para esta ação é fundamental a 

descrição de como ocorre o processo de informatização das unidades. Periodicamente, o MS lança 

um edital que oferece a oportunidade de UBS’s receberem os programas, treinamento por pessoal 

terceirizado especializado e supervisão para o período de adaptabilidade. Tudo que a UBS precisa 

provar ter é acesso à internet e computadores com os requisitos mínimos para suportar os programas 

de gestão – que são bem baixos. As UBS’s interessadas se candidatam e, após a implementação, elas 

ingressam na rede e começam a atender pacientes, possuir aceso ao sistema, prontuários eletrônicos, 

receber avaliações, gerar dados sobre estoque de medicamentos, volume de atendimento, perfil de 

usuário, etc. Enfim, passam a fazer parte de um sistema de E-Saúde que, embora comece a engatinhar 

no Brasil, tem a meta de estar implementado até o fim de 2020. 

 A fim de cumprir esta meta, o plano traça estratégias de disponibilização de informações sobre 

E-Saúde, relacionamento com a grande mídia e veículos especializados especializada, pautamento da 

agenda pública, disseminação de conhecimento tecnológico e realização de campanhas de 

conscientização. Em alguns momentos é citada a participação pública na construção da E-Saúde, 

através da contribuição inovadora, tecnológica, cidadã, mas fica difícil identificar quais instrumentos 

seriam utilizados para abrir qualquer janela que possa gerar diálogo, comunicação pública, enfim. Por 

exemplo, o próprio aplicativo em si não abre espaço para sugestão ou mesmo alteração online de seus 

próprios dados, te obrigando a buscar outros canais de realizar estas ações. As ações de 
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implementação e divulgação, embora devessem estar a todo vapor, não parecem tomar conhecimento 

do iminente prazo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para discorrer sobre os elementos que tangenciam o aplicativo Meu DigiSUS tivemos que 

realizar um grande apanhado, já que o objeto de estudo é ponto de convergência de áreas complexas. 

Desde o macroambiente que oportunizou seu surgimento, em uma sociedade caracterizada pelo uso 

extensivo das TIC’s em interconectividade e inter-relacionamento contínuos, a citada Sociedade em 

Rede, até as iniciativas de governança digital transpassadas para a área de saúde, resultando em 

concepção, planejamento e implementação da E-Saúde, buscamos compreender o que significa a 

oferta do serviço público de saúde através do aplicativo. 

A resposta não é simples. Conforme apontado por tantos autores, o Estado pode e deve se 

apropriar de tecnologias como as de processamento de dados para otimizar seu exercício e buscar 

maneiras de oportunizar a comunicação pública. A PGD, a EGD e o plano do MS para implementação 

da E-Saúde preveem a participação popular na construção deste novo modelo de Estado e sociedade. 

Iniciativas mais tecnicistas e óbvias são já percebidas, com a disponibilização de informação pública 

a qualquer requerente. A Lei de Acesso à Informação, por exemplo, encontra sucessivas violações, 

mas é um marco legal no país em caminho da transparência e abertura governamental para a 

sociedade. O que parece carecer de iniciativas mais criativas, eficientes e claras, no entanto, é a 

comunicação pública dialógica, aquela em que o Governo se abre para ouvir e não só lançar 

informações. As cada vez melhores ferramentas de análise de bancos de dados, de grandes bancos de 

dados, podem, talvez, suprir uma das funções do governo que objetive realizar comunicação pública: 

a escuta ativa da população. Isso leva a um grande debate. Será que a observância comportamental 

através do registro incansável de dados através de toda sorte de dispositivos possui credibilidade para 

representar sentimentos, opiniões, tendências? Será que a posse de tantos dados não cria novas formas 

de controle, subjugação ou até mesmo repressão? Quem são e o que acontece com os indivíduos 

excluídos deste processo? Este trabalho, analisando o estado atual do objeto de estudo, deixa questões 

abertas para futuras pesquisas e novas descobertas. 
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Castells (1999) bem define que a tecnologia é fruto da sociedade. E nossa sociedade caminha 

para uma utilização em massa de dispositivos que registram e armazenam nossos dados em troca de 

facilidade, conforto, entretenimento. Se não nos importamos em ter nossas conversas diariamente 

checadas por uma inteligência artificial em troca de relacionamentos virtuais no Facebook, porque 

deveríamos nos importar em ter nossos dados médicos registrados em troca da facilidade de acesso 

ao serviço? A discussão sobre a privacidade e segurança dos dados é de suma importância em uma 

sociedade que não entende o valor de seus próprios dados. Confiar nas inciativas e prerrogativas 

daqueles que nos exigem nossos dados deveria ser posterior a um acordo consciente entre as partes, 

posterior a um debate público sobre o porquê e como deste uso. 

A aplicativo Meu DigiSUS, por fim, é parte de uma iniciativa que prevê a participação pública 

em seu processo, mas não consegue nem mesmo acompanhar suas próprias exigências, quiçá receber 

considerações e opiniões de terceiros. A própria usabilidade da plataforma encontra dificuldades, o 

que torna ainda mais improvável a manifestação vindoura de comunicação pública através do 

aplicativo. O seu uso, o acesso ao serviço da saúde através dele, exige tantas condicionantes que se, 

por um lado, tenha um alcance potencial gigantesco graças ao contexto social-tecnológico 

contemporâneo, por outro, cria uma casta de pessoas que não podem acessá-lo  Se por um lado é uma 

iniciativa louvável, por outro encontra dificuldades para sua imersão na sociedade. O Artigo 196 da 

Constituição Federal de 198817 determina que “A saúde é direito de todos e dever do Estado”. O Meu 

DigiSUS faz parte de um planejamento maior para uma nova sociedade, mas no processo deixa 

muitos dentre os todos para trás. Isto é normal, a sociedade não é linear, mas devemos buscar nossa 

voz prevista nos próprios planos da governança digital brasileira, e ajudar, através do diálogo os 

governantes, esta implementação a fim de cumprir o interesse público e alcançar um bem-estar social. 

É injusto esperar tudo do Estado quando a comunicação pública só existe no plural. 

 

ABSTRACT 

 

The fast information and communication technology development brings deep changes in our Society. 

Contemporary society is marked by people, gadgets and data interconnectivity powered by the 

internet. This network society is also marked by the internet of things and big data, which is pointed 

as the future of social perception and strategy decision making techniques. The public 

communication, done by its many entities, has its universe changed by each new technology, form of 

                                                           
17 Disponível em: http://conselho.saude.gov.br/web_sus20anos/20anossus/legislacao/constituicaofederal.pdf 

Acesso em 10/11/2018. 

http://conselho.saude.gov.br/web_sus20anos/20anossus/legislacao/constituicaofederal.pdf
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sociability or communication. Naturally, the two areas converge in spots that create opportunities and 

threats that already change the world. Assuming the importance of the analysis of the intersection 

between the two areas, we focus on the Ministério da Saúde’s app Meu DigiSUS. On this research, 

which we classify as exploratory, we ground the theoretical discussion through bibliographic and 

documentary methods. After using the app, we analyzed part of it with Bardin’s Content Analysis 

Method. Finally, we verified that Meu DigiSUS can mean a new access to citizenship and a public 

communication tool, though it excludes part of the population in its process and still doesn’t count 

with a dialogue space with its users. 
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NET-ATIVISMO: POSSIBILIDADE DE UM NOVO CONCEITO DE COMUNICAÇÃO 1 

 

Elisa Manuela Ferreira CARDOSO2 

Tiago MANIERI3 

 

RESUMO 

O presente artigo aborda algumas reflexões, a partir da revisão bibliográfica, sobre a nova 

configuração da esfera comunicacional possibilitada pela internet e pelas redes sociais digitais. O 

texto apresenta uma introdução panorâmica das mudanças decorrentes das tecnologias da informação 

e comunicação e o surgimento de uma nova prática de participação social: o net-ativismo. Na 

perspectiva do net-ativismo, o ciberespaço atua como uma tecnologia que permite a interação de redes 

entre diversos atores, como humanos, biológicos e técnicos por meio de ações em rede. As 

transformações socioeconômicas e políticas advindas da internet ganharam espaço significativo nas 

investigações científicas de diversos campos do conhecimento, como a comunicação, as ciências 

sociais e a psicologia, tanto nos aspectos teóricos quanto nos aspectos metodológicos. A 

argumentação apresentada no trabalho objetiva destacar o papel das tecnologias informacionais na 

interação social, na construção de uma sociedade em rede e na possibilidade de construção de um 

novo modelo de comunicação. Portanto, este trabalho traz como resultado ampliar a discussão em 

torno da possibilidade de um novo conceito para a comunicação desencadeado pela complexidade 

das ações coletivas propostas pelos movimentos net-ativistas. Por fim, o artigo caminha na direção 

de refletir sobre as mudanças acarretadas no social do homem a partir de uma nova arquitetura 

informacional digital, bem como na emergência de uma ecologia comunicacional que ultrapassa os 

limites entre físico e digital, público e privado.  

 

Palavras-chave: Cibercultura. Net-ativismo. Comunicação mediada por computadores. 

Epistemologia. 

 

1 INTRODUÇÃO  

As transformações socioeconômicas e políticas advindas da internet ganhou espaço 

significativo nas investigações científicas de diversos campos do conhecimento, como a 

comunicação, as ciências sociais e a psicologia, tanto nos aspectos epistemológicos como nos 
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aspectos metodológicos. O ciberespaço e a cibercultura são objetos de pesquisa de autores como 

Manuel Castells, Pierre Lévy, Alex Primo, André Lemos, Massimo Di Felice, entre outros. O presente 

trabalho pretende, por meio de uma discussão teórica baseada nesses autores, desenvolver uma 

argumentação sobre a possibilidade de um novo conceito de comunicação ressignificado por uma 

ecologia reticular proposta pelo net-ativismo4.  

Na perspectiva do net-ativismo, o ciberespaço atua como uma tecnologia que permite a 

interação de redes entre diversos atores, como humanos, biológicos e técnicos por meio de ações em 

rede. Estas ações possibilitam a conexão dos sujeitos não mais limitados ao âmbito político, social e 

histórico, mas são definidas como um “conjunto de ações colaborativas que resultam da sinergia entre 

atores de diversas naturezas - pessoas, circuitos informativos, dispositivos, redes sociais digitais, 

territorialidades informativas” (DI FELICE, 2013, p. 276).  

Assim, o pensamento tradicional de comunicação “um-todos” é alterado para a lógica de 

“todos-todos”, de modo que podemos pensar em uma arquitetura informacional digital. Os 

movimentos net-ativistas estão inseridos neste sistema complexo de interações. Portanto, este 

trabalho caminha na direção de refletir sobre as mudanças acarretadas no social do homem, bem como 

na emergência de uma ecologia comunicacional que ultrapassa os limites entre físico e digital, público 

e privado.  

 

2 CIBERCULTURA E A REVOLUÇÃO NA COMUNICAÇÃO  

 

O advento da globalização e das tecnologias da informação e comunicação (TICs) possibilitou 

uma nova forma de comunicação na sociedade. Essas mudanças tiveram forte influência na 

construção das relações sociais, das relações de poder, bem como no modo de comunicação entre as 

pessoas. Este cenário levou alguns autores a pensar em uma revolução da comunicação, revolução 

                                                           
4 A reinterpretação do termo netactivism ou net-ativismo, que deu título ao livro de Ed Schwartz (1996) e que indicava a 

simplificação da expressão Network-Ativismo, está sendo aqui empregada de forma a não restringir o seu significado ao 

âmbito da democracia eletrônica e das redes cidadãs de participação política, tão referidas por Schwartz, ou aos usos da 

internet propostos pelo ciberativismo, mas para, também, analisar uma nova forma de ativismo digital em rede e na rede 

que se articula como maximização das possibilidades de autonomia, de processos de sustentabilidade e de criatividade no 

âmbito dos movimentos new-global. Esses são caracterizados não pela oposição à globalização, mas pelo advento de uma 

identidade cidadã global, habitante das redes digitais, que não nega a diversidade local e cujas pautas reivindicatórias e 

de ação glocal avançam na direção do atendimento das necessidades comuns, tais como a democracia, equidade, consumo 

consciente e sustentabilidade (DI FELICE, 2013, p. 54).  
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esta que tenciona as teorias tradicionalistas e altera os modelos de análises, já que se centra na 

evolução tecnológica.  

Antes da era digital, falávamos em dois tipos de comunicação: a interpessoal e a de massa. 

Castells (2017) define a comunicação interpessoal como interativa e compreende os emissores e 

receptores como sujeitos da ação, já a comunicação de massa pode ser interativa ou unidirecional, 

com potencial de difusão local/global. A comunicação interpessoal é interativa porque se constitui da 

relação entre duas ou mais pessoas, que moldam suas atitudes de acordo com o outro e com a situação. 

Deste modo, quem emite a mensagem e quem a recebe determinam as ações. Enquanto a comunicação 

de massa pode apresentar as características citadas anteriormente ou ter uma direção de mão única, 

que não permite resposta (unidirecional). Esta última forma relaciona-se comumente às ações dos 

vastos conjuntos de empresas e das redes televisivas convencionais.  

 Entretanto, com o surgimento da Internet outro tipo de comunicação interativa foi criado, ele 

é caracterizado “pela capacidade de enviar mensagens de muitos para muitos, em tempo real ou no 

tempo escolhido, e com a possibilidade de usar a comunicação entre dois pontos, em transmissões 

especializadas” (CASTELLS, 2017, p. 101). O autor denomina essa nova forma de interação como 

autocomunicação de massa, pois ela apresenta a possibilidade de alcance do público global e é, 

simultaneamente, um modo de comunicação em que o conteúdo é gerado pelas pessoas que, por sua 

vez, também definem os receptores potenciais e selecionam as redes de comunicação. Castells ainda 

(2017, p. 102-103) pontua quatro características desta revolução da comunicação na era digital: 1) 

Transformação tecnológica - baseada na digitalização da comunicação, nas redes de computadores, 

softwares avançados, banda larga, conexão local-global, internet sem fio; 2) Modificação na estrutura 

organizacional e institucional da comunicação - comercialização generalizada da mídia, segmentação 

dos mercados de mídia e a convergência empresarial entre corporações de telecomunicação, 

computador, internet e mídia; 3) Dimensão cultural do processo de transformação - desenvolvimento 

de uma cultura global e de uma cultura de múltiplas identidades, paralelamente; 4) Relações de poder 

- representa as relações sociais e o poder de consumo de cada grupo ou país. Portanto, o campo da 

comunicação atual está pautado por “meio de um processo de mudança multidimensional moldada 

por conflitos na estrutura contraditória de interesses e valores que constitui a sociedade” (Castells, 

2017, p. 104).  

De outra maneira, é possível afirmar que os aspectos tratados pela revolução da comunicação 

são diversos, por isso geram conflitos nos valores sociais, considerando que abarcam desde o 
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segmento material tecnológico até a dimensão cultural e organizacional da comunicação, como 

argumenta Castells (2002) sobre o panorama das mídias digitais: 

 

As novas tecnologias da informação estão integrando o mundo em redes globais de 

instrumentalidade. A comunicação mediada por computadores gera uma gama enorme de 

comunidades virtuais. (…) Os primeiros passos históricos das sociedades informacionais 

parecem caracterizá-las pela preeminência da identidade como seu princípio organizacional. 

Por identidade, entendo o processo pelo qual um ator social se reconhece e constrói 

significados principalmente com base em determinado atributo cultural ou conjunto de 

atributos (Castells, 2002, p. 38). 

 

Para compreender a dimensão do impacto dos meios de comunicação desenvolvidos e 

introduzidos através da era dos computadores, é importante inicialmente compreender o ciberespaço 

e a cibercultura. Para Lévy,  

ciberespaço é o novo meio de comunicação que surge da intercomunicação mundial dos 

computadores. O termo especifica não apenas a infra-estrutura material da comunicação que 

surge da interconexão mundial dos computadores [...] não apenas material da comunicação 

digital, mas também o universo oceânico de informações que ela abriga, assim como os seres 

humanos que navegam e alimentam esse universo (LÉVY, 2000, p. 17). 

 

Ao passo que Lemos (2013, p. 138) entende o ciberespaço como um universo de saberes, “um 

ambiente de discussões pluralistas, reforçando competências diferenciadas e aproveitando o caldo de 

conhecimento que é gerado dos laços comunitários, podendo potencializar a troca de competências, 

gerando a coletivização dos saberes” (2013, p. 138). Os autores concordam que o ciberespaço é 

composto, para além do aspecto puramente material, principalmente por informações, conhecimento, 

coletivização e troca alimentada por pessoas.  

Sobre a “cibercultura”, Lévy (2000) define este termo como um conjunto de práticas e/ou 

ações sociais, pensamentos e valores advindos das possibilidades tecnológicas existentes no 

ciberespaço. O autor acrescenta que ela “é a expressão da aspiração de construção de um laço social, 

que não seria fundado nem sobre links territoriais [...], nem sobre relações de poder, mas sobre a 

reunião em torno de centros de interesses comuns” (2000, p. 130). Já o sociólogo belga Derrick de 

Kerchkove (2009) defende que “a cibercultura é a multiplicação da massa pela velocidade” (p. 155). 

Kerchkove (2009) é considerado o atualizador dos pensamentos de Herbert Marshall Mcluhan (1911-

1980) - renomado intelectual, teórico e filósofo da comunicação que vislumbrou a internet três 

décadas antes de sua invenção -, e avança suas pesquisas tratando das possibilidades da cibercultura, 

entre elas estão as alterações cognitivas, a penetração e a expressão da mente.  
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A cibercultura implica “ver através”. Vemos através de matéria, do espaço e do tempo com 

as nossas técnicas de captura de informação. Quando uma tecnologia nos dá acesso físico ou 

mental a um lugar, na Terra ou ao espaço profundo, para além de qualquer limite anterior, as 

nossas mentes vão atrás. Então nossa psicologia tem que evoluir com essa tecnologia. [...] 

Contudo, quando pensamos globalmente e mandamos ou recebemos informação dos nossos 

escritórios, contemos a Terra em nossas mentes e redes. A informação que aplicamos a esta 

estrutura interior é parte de um pensamento global e de uma atividade global. Como forma 

de expressão da mente e quadro de referência, a globalização é uma das condições 

psicológicas da cibercultura (KERCHKOVE, 2009, p. 155). 

 

A partir das considerações apontadas acima, podemos compreender que a internet é fator 

determinante na modificação das relações sociais proporcionadas pela interação entre o homem e o 

ciberespaço, posto que ela determina mudanças sociais e históricas e interfere em questões 

educacionais, psicológicas, culturais, entre outras. Para Lemos (2013) a essência da cibercultura, 

produto do ciberespaço, é a apropriação. A tecnologia é entendida como o resultado da apropriação 

do homem e, por consequência, é a extensão do próprio homem. Isto porque permite a construção de 

um novo sistema de ecologia informacional, baseado na comunicação mediada por computadores 

(CMC).  

Nesse sentido, considerando as modificações geradas pela revolução da comunicação e o fato 

de que o ser humano tem se tornado uma extensão da tecnologia, é inegável que essas relações são, 

também, relações políticas. Para melhor compreender uma das formas mais evidentes da atuação 

política no ciberespaço, abordaremos na próxima seção o net-ativismo.  

 

3 NET-ATIVISMO 

Na seção anterior refletimos sobre a revolução digital, posto que a internet modificou o fluxo 

comunicacional da sociedade com a expansão dos meios digitais, computadores e dispositivos 

móveis. Essa realidade colocou em xeque os meios de comunicação massivos ao criar ambientes para 

troca de informação, com alcance quase inimaginável, e, transformou o público em narradores de 

suas próprias histórias. De acordo com Lévy (2000), essas novas tecnologias surgiram “como a infra-

estrutura do ciberespaço, novo espaço de comunicação, de sociabilidade, de organização e de 

transação, mas também novo mercado de informação e conhecimento (2000, p. 32).  

As relações sociais passaram a ter caráter horizontal e universalizada. A comunicação em rede 

surge no âmbito de um ecossistema reticular que necessita de novos aportes epistemológicos para a 
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compreensão das reflexões teóricas. Di Felice (2017) defende a experimentação de uma comunicação 

em rede do tipo distribuída, no qual, as informações “navegam de modo distribuído, horizontal, 

dialógico e redundante, onde cada nó tem igual proximidade das informações” (2017, p. 136).  

Além disso, as transformações sociais ocasionadas pela interação entre o homem e a rede 

ainda estão em andamento, todavia é imprescindível estar atento às potencialidades da ação em rede 

e das novas práticas de participação modernas, como o net-ativismo. Concebido no âmago da ação 

colaborativa e distribuída, o net-ativismo se diferencia de qualquer outra ação em rede pois, nasce no 

ciberespaço e vai além das fronteiras virtual e territoriais. Conforme sustenta Di Felice (2013a), se 

trata de co-ações que atuam em interação com vários “actantes” que resultam em uma nova cultura 

habitativa 

 

O net-ativismo é o conjunto de ações colaborativas que resultam da sinergia de atores de 

diversas naturezas, pessoas, circuitos informativos, dispositivos, redes sociais digitais, 

territorialidades informativas, apresenta-se, segundo esta perspectiva, como a constituição de 

um novo tipo de ecologia (eko-logos) não mais opositiva e separatista, na qual uma dimensão 

ecossistêmica reúne seus diversos membros em um novo tipo de social, não apenas limitado 

ao âmbito humano dos “socius”, mas expandido às demais entidades técnicas, informativas, 

territoriais, de forma reticular e conectiva (DI FELICE, 2013a, p. 276). 

 

Aqui, o autor se distancia da ideia antropocentrista e se aproxima da perspectiva de atuação 

de diversos não-humanos, como as tecnologias subjetivas, Internet of Things (internet das coisas), a 

comunicação dos objetos e o próprio meio ambiente. Na Internet 2.0, não há mais diferenciação entre 

os ambientes off-line e online. O net-ativismo nasce nessa ecologia complexa, reticular e conectiva 

com capacidade de unir entidades de diversas naturezas, sendo resultado da união e da ação mútua 

destes atores (DI FELICE, 2013a). Em suma, Di Felice (2013a) compreende a ação net-ativista como 

“a sinergia dos conjuntos de actantes passa a modificar o desfecho de uma ação através de suas 

interações na medida em que se conectem e coagem” (2013a, p. 276). 

Ao conceituar o fenômeno como o resultado da sucessão de ações e interações entre 

indivíduos, mídias, territórios, biodiversidade e tecnologias da informação, Di Felice (2013a) se 

distancia do modelo tradicional de política e sociedade. Ele problematiza os conceitos de “ação” e 

“ato” e considera que para compreender a “complexidade conectiva das interações transorgânicas” 

(2013a, p. 266) é imprescindível substituir ação por ato. Neste contexto, o ato é mais adequado para 

sintetizar a expressão da imprevisibilidade e da dinâmica das conexões produzidas em rede pelos 

mais diferenciados actantes. Portanto, “a substituição da ação pelo ato nos permite pensar o net-

ativismo não apenas como uma ação política, mas como um ato vital do ecossistema social que se 
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exprime e advém através de suas conexões ecossistêmicas” (DI FELICE, 2013a, p. 277). Desse modo, 

o autor propõe o neologismo “ato conectivo” que se refere a capacidade de conexão e adaptação do 

agir reticular.  

A ecologia das redes sociais digitais difundiu experiências participativas, permitindo a 

conexão entre pessoas e sistemas, acesso à rede e compartilhamento massivo de informações. Pondo 

em vista essas observações, pressupõe-se que, com a democratização da comunicação, as redes 

criaram espaços de diálogos e de mobilizações por parte dos cidadãos inseridos em uma sociedade 

conectiva, com possibilidade de expressar “novas modalidades de interação, associação e mobilização 

pública, que vão das mobilizações cívicas de protestos às terroristas” (BABO, 2017, p. 83). Elas 

possuem desenvoltura para reconfigurar e deslegitimar instituições, criar outras identidades e 

fomentar: 

 

[...] uma série de formas de participação e conflitualidades que começaram a experimentar, 

em formas de contextos diversos, práticas que, partindo de sites, redes sociais e grupos 

temáticos on-line, conseguiam não só formar agregações de enormes proporções, mas crias 

um curto-circuito comunicativo, gerando bando de dados digitais que começavam a difundir 

informações e a experimentar formas de ativismo sobre temáticas específicas (DI FELICE, 

2017, p. 179). 

 

 

No Brasil não é diferente.  Em 2013 o Movimento Passe Livre (MPL), “movimento social 

autônomo, apartidário, horizontal e independente, que luta por um transporte público de verdade, 

gratuito para o conjunto da população e fora da iniciativa privada”5; iniciou no Facebook e no Twitter 

um posicionamento contrário ao aumento do valor do transporte coletivo em São Paulo. Aos poucos, 

a pauta foi ganhando engajamento nas redes digitais até alcançar todo o país e a mídia de grande 

circulação. Batizado como Jornadas de Junho, o movimento com ação net-ativista encheu as ruas do 

Brasil com pessoas que se organizaram virtualmente e com o decorrer dos acontecimentos e conexões 

entre os grupos, o próprio evento apresentou novos direcionamentos e novas pautas espontaneamente, 

como uma “conexão ecossistêmica” (DI FELICE, 2013a). Vale salientar que um movimento net-

ativista deve ser: 

 

Descentralizado, apartidário, nada afeito à hierarquia, nascido nos ambientes digitais, 

delineado pelas tecnologias comunicativas e cujas ações se dariam também nas ruas. Ignora 

a busca pelo poder político, mas aposta em transformações nas formas de ver, estar e se 

relacionar com o outro e o ambiente (ROZA e MELO, 2017, p. 166). 

 

                                                           
5 Informação retirada do site http://tarifazero.org/mpl/. 

http://tarifazero.org/mpl/
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Nos últimos anos é crescente o número de pessoas que veem nas plataformas digitais, como 

por exemplo, o Avaaz, “uma comunidade de mobilização online que leva a voz da sociedade civil 

para a política global”6, a oportunidade de expressar suas opiniões e buscam uma solução a partir da 

participação coletiva. Essa questão nos faz refletir sobre a participação ativa dos cidadãos nas redes 

digitais e a sua relação com a construção da cidadania e da comunicação pública.  

Para a abordagem dessa questão, é necessário compreender como se constitui a condição de 

cidadania a partir da perspectiva deste novo processo comunicacional, segundo Moraes e Signates 

(2016): 

 

Os Direitos Humanos, como contextos normativos da cidadania e de seu exercício, apenas se 

tornam válidos em ambientes sociais nos quais são legitimados, em que os agentes sociais 

são reconhecidos como cidadãos, e nos quais haja espaço democrático para o debate, a 

criação e a demanda pública por novos direitos (MORAES e SIGNATES, 2016, p. 25). 

 

Outro momento histórico para o Brasil que se destacou como movimento net-ativista em 2016 

foi o protesto a favor do Impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, organizado inicialmente pelo 

coletivo Vem Pra Rua, que definia como “um movimento suprapartidário, democrático e plural que 

surgiu da organização espontânea da sociedade civil para lutar por um Brasil melhor7”. Com base em 

Castells (2002), a política precisa ser remodelada de acordo com a linguagem eletrônica e isso altera 

suas características, organização e objetivos de processos, atores e instituições políticas.  

Mais recentemente podemos citar como exemplo o caso Marielle Franco, uma vereadora do 

PSOL do Rio de Janeiro que foi assassinada em 14 de março de 2018. O crime aconteceu em meio à 

intervenção militar, movimento que Franco era contra, e exatamente no período em que a parlamentar 

era relatora da comissão do Conselho criado para fiscalizar as operações policiais. A vereadora era 

conhecida por defender a luta do movimento negro e era autora de denúncias recentes de violência 

policial contra os moradores de favelas no Rio. As circunstâncias indicavam a suspeita de um crime 

premeditado e poderia se tratar de uma execução por encomenda.  

Marielle foi a 5ª vereadora mais votada nas eleições de 2016, com 46,5 mil votos. Sua morte 

chocou a mídia e o público. Quinze horas após o homicídio, a hashtag mais citada no Trend Topic 

mundial do Twitter era #marielle. A rede digital registrou 289 mil tweets sobre a parlamentar. Entre 

as principais hashtags utilizadas em referência ao crime, estavam #MariellePresente, #NãoFoiAssalto 

                                                           
6 Informação retirada do site https://secure.avaaz.org/page/po/ 
7 Informação retirada do site https://www.vemprarua.net/sobre-nos  



 

273 
 

e #MarielleVive.8 A repercussão foi tamanha que diversos veículos de comunicação internacionais 

como The Guardian (Inglaterra) e o New York Times (Estados Unidos) noticiaram o caso.  No dia 

15 de março, as ruas do Brasil foram tomadas por milhares de manifestantes indignados com o 

genocídio do povo negro e das mulheres, que se organizaram e se estruturaram por meio da 

conversação em rede digital.  

No âmbito da Comunicação Mediada por Computadores, por consequência, as redes sociais 

digitais, a cidadania ganha um formato mais próximo do que ela pode ser: todos são divulgadores das 

suas próprias ideias e pensamentos, e estão em busca de seus pares. Signates e Moraes (2016) 

corroboram que só existe cidadania se houver comunicação, pois, é através dela que os cidadãos 

podem participar legítima e ativamente da democracia, portanto, a internet “é protagonista para uma 

comunicação democrática, transparente e participativa” (MANIERI e ROMANI, 2016, p. 173). 

Assim, Di Felice (2013) sintetiza o que são os movimentos net-ativistas citados acima, como atuam 

e quais seus impactos:  

 

A forma de cidadania e ativismo que caracteriza tais movimentos é resultado de uma 

interação fecunda entre sujeitos, grupos e entidades com as tecnologias de informação, o 

acesso a banco de dados, as redes informativas e as interfaces utilizadas. Desta maneira, os 

seus objetivos, suas definições, suas disseminações e suas implementações são, em muitos 

casos, resultados não de um processo unidirecional, mas construídos em rede de forma 

colaborativa. Essa dimensão específica nos leva à necessidade, no interior da análise do net-

ativismo, de aprofundar o significado da ação social, buscando entender e pensar a qualidade 

da ação na rede que se produz através das interações entre sujeitos, tecnologia e informações 

(DI FELICE, 2013, p. 55). 

 

 

4 UM NOVO CONCEITO PARA COMUNICAÇÃO? 

 

Através do ponto de vista comunicativo, a internet 2.0, bem como as redes sociais digitais, 

leva em consideração uma revolução responsável pela modificação da arquitetura e do modelo 

informacional. Pierre Lévy foi um dos comunicólogos a defender este pensamento:  

 

Junto ao crescimento das taxas de transmissão, a tendência à interconexão provoca uma 

mutação na física da comunicação: passamos das noções de canal e rede a uma sensação de 

espaço envolvente. Os veículos de informação não estariam mais no espaço, mas, por meio 

de uma espécie de reviravolta topológica, todo o espaço se tornaria um canal interativo. A 

cibercultura aponta para uma civilização da telepresença generalizada. Para além de uma 

                                                           
8 Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2018/03/15/interna_nacional,944376/marielle-chega-ao-

1-lugar-nos-trending-topics-do-twitter-mundial-ne.shtml 
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física da comunicação, a interconexão constitui a uma humanidade em um contínuo sem-

fronteiras (LÉVY, 2000, p. 127).  

 

No mesmo sentido, Castells corrobora ao idealizar um novo sistema de comunicação:  

Na segunda metade da década de 1990, um novo sistema de comunicação eletrônica começou 

a ser formado a partir da fusão da mídia de massa personalizada e globalizada com a 

comunicação mediada por computadores. [...] O que caracteriza o novo sistema de 

comunicação, baseado na integração em rede digitalizada de múltiplos modos de 

comunicação, é a sua capacidade de inclusão e de abrangência de todas as expressões 

culturais (CASTELLS, 2002, p. 460). 

Fruto da ação em e na rede, o net-ativismo entra nesta perspectiva de novo modelo 

comunicacional. Os primeiros estudos sobre a área da comunicação apontavam um receptor passivo, 

com mínima capacidade reflexiva e crítica. O conteúdo produzido pela mídia era visto como capaz 

de atingir diferentes perfis de pessoas de modo homogêneo e em escala massiva. Temer e Nery (2009) 

fazem uma observação importante ao apontarem os caminhos mais tradicionais, partindo da 

perspectiva de análise a emissão e a recepção (emissor-receptor): 

Isso envolve o estudo do comunicador/emissor - aquele que dá origem ao processo de 

comunicação-, abrangendo estudos que buscam entender suas intenções, sua organização ou 

a organização dos seus processos de construção da mensagem, sua história, suas normas 

éticas e jurídicas e suas técnicas de produção; o estudo da mensagem, ou seja, o produto ou 

concretização dos esforços do comunicador; estando compreendido aí seu conteúdo, sua 

forma, sua simbologia; do canal ou veículo de comunicação, ou seja, técnicas de difusão 

envolvidas na divulgação da mensagem; e o estudo do receptor incluindo suas preferencias e 

reações, suas motivações e sua capacidade de percepção (TEMER e NERY, 2009, p. 29). 

 

Em parâmetros mais gerais, para as autoras o conceito de comunicação está atrelado à ideia 

de “compreensão do processo de comunicação, e de como os seus efeitos e consequências podem 

melhorar a capacidade humana de se relacionar socialmente, seja no trabalho, no lazer ou em qualquer 

outro momento da sua vida (TEMER e NERY, 2009, p.14). 

O presente trabalho está apegado mais fortemente ao segundo conceito apresentado, de modo 

a agregar o net-ativismo à reflexão. Não desconsideramos totalmente os estudos relacionados ao 

modelo tradicional, mas propomos algo além. A partir do ângulo da comunicação como parte da 

compreensão do processo social e das relações, adicionamos como participante as tecnologias 

digitais. Para um novo conceito da comunicação, propomos a análise das redes e dos actantes 

envolvidos, como infere Di Felice (2012): 

 

Assim sendo, para se analisar as redes é preciso contemplar não só o aspecto relacional dos 

atores que estão imersos nelas, mas também focar a análise nos seus dispositivos técnicos, 

nas suas arquiteturas digitais, levando em consideração os objetos tecnológicos e as estruturas 
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comunicativas que tornam possível a existência de uma rede comunicativa relacional (DI 

FELICE, 2012, p. 41).  

 

Dessa maneira podemos inferir que os movimentos net-ativistas fazem parte de uma nova 

ecologia da comunicação, uma vez que a própria conexão com a internet reconfigurou o modo de 

interação. A web 1.0 foi um período de computadores de mesa e internet discada, já a internet 2.0 

inaugura os dispositivos móveis e o wi-fi, deste modo, este cenário modificou até a forma de se 

manifestar nas ruas.  

Não somente os movimentos e as ações têm, na quase totalidade dos casos origens nas redes, 

em grupos do Facebook ou em redes sociais digitais, mas, ao sair nas ruas continuam 

inevitavelmente conectados, e passam a decidir suas estratégias e seus movimentos nas 

manifestações por meio da interação contínua com as redes informativas e por meio da troca 

de informações instantânea (DI FELICE, 2013b, p. 65).  

 

Essa nova configuração dos movimentos sociais resulta em um tipo de ação social que se 

desdobra e toma rumos ao longo do próprio acontecimento. Aqui podemos citar novamente o caso 

do impeachment da ex-presidente Dilma Rouseff, que teve como início essa pauta, mas com o 

decorrer das manifestações e das interações entre os atores em rede, o próprio movimento ganhou 

novas pautas como o enfoque da Operação LavaJato voltada para outros parlamentares e as obras 

superfaturadas para realização da Copa do Mundo no Brasil (#nãovaitercopa). Vale salientar que o 

objetivo deste trabalho não é se posicionar politicamente, a favor ou contra, em relação aos exemplos 

citados aqui. Eles servem apenas para explanar sobre o tema abordado aqui. 

Nesse contexto, Di Felice (2013b) propõe a dimensão reticular da ação em rede, definida como 

o diálogo entre humanos e não-humanos que formam uma dinâmica constituidora dos coletivos e das 

próprias redes. Assim, para o autor, a noção de comunicação está ligada ao diálogo entre esses 

diferentes atores 

 

A ideia de rede de diálogo enfatiza a necessidade de pensar a qualidade do social 

desenvolvida pelos movimentos net-ativistas que constroem suas ações através da 

constituição de uma complexa ecologia que reúnem e agregam humanos, circuitos 

informativos, interfaces, dispositivos de conexões, banco de dados, social network, imprensa, 

mídias etc. Segundo essa interpretação, os movimentos net-ativistas são portadores de um 

novo tipo de agregação que se expressam através de uma nova ecologia (DI FELICE, 2013b, 

p. 64).  
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Tendo em vista as considerações colocadas anteriormente, o objetivo central desse artigo foi 

apresentar de maneira simplificada uma argumentação que nos capacita repensar o conceito de 

comunicação. Simplificada pois, o tema abordado possui -demanda para pesquisas mais aprofundadas 

e complexas. Aqui apresentamos apenas um pequeno recorte a partir da ótica do net-ativismo e de 

alguns poucos autores que consideramos colaborar de forma enriquecedora, sem intenção de se 

posicionar como verdadeiro, mas como uma tentativa de reflexão.  

Apontamos aqui que a possibilidade de um novo conceito para a comunicação gira em torno 

da complexidade das ações coletivas propostas pelos movimentos net-ativistas. Nossa condição 

habitativa foi fortemente remodelada com o advento da conexão wi-fi, o social networks e a internet 

das coisas, tecnologias de conectividade que estão diretamente relacionadas com a alteração na 

dimensão informativa atual. 

Por fim, a comunicação dialógica entre “humanos, circuitos informativos, interfaces, 

dispositivos de conexões, banco de dados, social network, imprensa, mídias etc” (DI FELICE, 2013b, 

p. 64) expressa um novo tipo de ato conectivo, que representa a dinâmica dos fluxos informacionais 

e do poder heteronômico das conexões. 

 

NET-ACTIVISM: POSSIBILITY OF A NEW COMMUNICATION CONCEPT 

 

ABSTRACT 

  

This article approaches some reflections, based on the bibliographic review, on the new configuration 

of the communicational sphere made possible by the Internet and digital social networks. The text 

presents a panoramic introduction of the changes arising from information and communication 

technologies and the emergence of a new practice of social participation: net-activism. In the 

perspective of net-activism, cyberspace acts as a technology that allows the interaction of networks 

among diverse actors, such as human, biological and technical through network actions. 

Socioeconomic and political transformations from the internet have gained significant space in 

scientific research in various fields of knowledge, such as communication, social sciences and 

psychology, both in theoretical and methodological aspects. The argument presented in the paper 

aims to highlight the role of information technology in social interaction, in the construction of a 

networked society and in the possibility of building a new communication model. Therefore, this 

work results in broadening the discussion about the possibility of a new concept for communication 

triggered by the complexity of collective actions proposed by net-activist movements. Finally, the 

article goes on to reflect on the changes in the social context of man from a new digital information 

architecture, as well as the emergence of a communication ecology that goes beyond the physical and 

digital, public and private. 

 

Keywords: Cyberspace.  Net-ativism.  Computer mediated communication. Epistemology. 
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