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RESUMO
O Sistema Único de Saúde (SUS) se configura como o maior sistema público de saúde do
mundo e, por essa razão, aparece cotidianamente na mídia e nas discussões sociais.
Considerando as diversas interligações entre a Comunicação e a Saúde, essa pesquisa
investiga quais as representações sociais do SUS na mídia, especificamente na cobertura
jornalística sobre os serviços públicos de saúde, e analisa como e de que maneira o sistema é
retratado pela imprensa em Goiânia. A dissertação também busca verificar as representações
sociais do SUS para os jornalistas e para os cidadãos. Para isso, a discussão é apoiada por
estudos em saúde coletiva, representações sociais, rotinas produtivas de produção de notícias,
jornalismo e outros conceitos relevantes ao tema. Nesta pesquisa foram realizados três
investigações sobre as representações sociais do SUS. A primeira é a representação
apresentada pela mídia (a partir do jornal O Popular, da Rádio CBN e da TV Anhanguera),
em seguida está a representações sociais do SUS por parte dos jornalistas, e - por fim - das
representações sociais do SUS por parte dos cidadãos.
PALAVRAS-CHAVE: comunicação, jornalismo, representações sociais, saúde, SUS.

ABSTRACT
The Sistema Único de Saúde (known as SUS) is regarded as the largest public health system
of the world and, therefore, appears daily in media and social discussions. Considering the
various interconnections between Communication and Health, this study investigates which
are the social representations of the SUS in news coverage about public health services. It also
analyzes how and in what way the System is portrayed by the press in Goiania. The
dissertation verifies the representations of health system to citizens and journalists. The
discussion leans on studies about public health, social representations, newsmaking,
journalism and other relevant concepts. In this study three investigations were developed. The
first is the representation presented by the media (newspaper "O Popular", "CBN" Radio and
TV "Anhanguera"), then there's the social representations of SUS by journalists, and - finally
- of social representations of SUS by citizens.

KEY-WORDS: communication, journalism, social representations, health, SUS.
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INTRODUÇÃO
A saúde sempre ocupou um lugar de destaque na sociedade por fazer parte das
discussões sociais e interferir em todas as relações sociais. No Brasil, movimentos
sociais alavancaram uma luta democrática por um sistema de saúde que atendesse a toda
a população, sem nenhum tipo de distinção. O Sistema Único de Saúde (SUS) pode ser
encarado como uma conquista social, oriunda de muitas experiências anteriores e que
resumiam o conceito de saúde apenas ao processo saúde-doença.
O SUS é considerado o maior sistema público de saúde do mundo, mas, apesar das
conquistas, aparece na mídia quase sempre como um modelo sucateado e cheio de
falhas. A saúde pública é referenciada na mídia por meio da ineficiência da
administração pública, como também ocorre com outras instituições em menor escala e
proporção.
O sistema público de saúde no Brasil tem como grande marco a Constituição
Federal de 1988, que criou o SUS. Todo o processo anterior que culminou na criação do
sistema evidencia que a saúde é, para além de um direito social, uma conquista da
democracia. Da mesma maneira, a mídia e o jornalismo, mais especificamente, também
estão no seio das sociedades democráticas, onde não seria possível manter uma
democracia sem informação, transparência e controle social.
Num contexto democrático, a saúde encontra na comunicação um apoio estratégico
para trabalhar um dos seus principais pilares: a informação. Por isso a cobertura
jornalística de saúde tem um papel fundamental e decisivo, pois além de dar visibilidade
às ações, serviços e estratégias de saúde, é agente formador de opinião que, na escolha
dos assuntos a serem noticiados, influencia a sociedade na sua maneira de pensar.
As especificidades do jornalismo e da saúde coletiva, usadas também como
sinônimo de saúde pública, despertaram o interesse nesta pesquisa. Assim, o Sistema
Único de Saúde resultado de movimentos democráticos que ampliaram o conceito de
saúde na sociedade e o jornalismo como ponto essencial no processo democrático e de
informação, por que o SUS carrega consigo uma imagem tão negativa na mídia? Até
que ponto o jornalismo de saúde contribui socialmente se, em grande parte dos casos,
não ressalta o que o sistema tem de bom e de avanços, mas estereotipa a saúde pública
como mais uma mazela da sociedade?

16

Ao observar a história do SUS é possível questionar como um sistema público de
saúde retratado na imprensa como precário e falido atende mais de 200 milhões de
brasileiros, dentre os quais 50,2 milhões o utilizam mesmo tendo acesso a planos
privados de saúde2. O SUS não é isento de problemas estruturais, técnicos, entre outros.
No entanto, no que ele avança, tem resultado positivo, e a mídia parece não se importar
e, muitas vezes, ao não informar a população, pode causar um desserviço, inclusive, em
alguns casos, restringindo o direito de cidadania ao limitar, ou omitir informações
essenciais ao atendimento da saúde.
No duelo entre SUS e mídia, a figura do cidadão, usuário do sistema, definitiva para
os avanços da saúde coletiva, já que, desde sua criação, o sistema único foi voltado para
a população, que inclusive tem voz e participação ativa no SUS por meio dos conselhos
de saúde. Questiona-se nesta pesquisa se o jornalismo se atém ao seu papel democrático
e de qualidade da informação, quando trata de saúde pública, e se a cobertura de saúde
realizada pela mídia reflete as opiniões e representações sociais que a sociedade tem do
SUS, a partir da visão de quem utiliza o sistema.
Para isso cabe verificar como é a cobertura jornalística de saúde pública, quais
grupos são representados e de que maneira eles aparecem nas notícias. A pesquisa
também busca compreender se, e como o jornalismo de saúde influencia a população, a
partir das matérias veiculadas, e como o profissional jornalista vê o Sistema Único de
Saúde, a partir da compreensão de que a visão do profissional jornalista sobre a saúde
coletiva interfere na produção de notícias e, consequentemente, no pensamento social
acerca do SUS.
A fim de compreender melhor as relações entre a mídia, o SUS e os cidadãos, a
dissertação faz um breve relato histórico da saúde no Brasil, com destaque para a saúde
coletiva e seus indicadores. No capítulo 1 também situamos o contexto do Sistema
Único de Saúde em Goiânia, local escolhido para a pesquisa de campo da dissertação.
Em seguida, no capítulo 2, abordamos mídia e saúde, com destaque para o
jornalismo de saúde, que, atualmente, carece de profissionais especializados e que
compreenda a área. Nessa parte estudamos as rotinas de produção de notícias e
especificidades do jornalista para entender pontos estratégicos que interferem na
cobertura noticiosa de saúde.
2

Informações do ministro da Saúde Arthur Chioro em notícia no site do Ministério da Saúde. Acesso em 15/02/2015.
Disponível em: http://www.brasil.gov.br/saude/2014/05/ministro-defende-o-acesso-universal-e-gratuito-a-saude.
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No capítulo 3, Comunicação e Representações Sociais, partimos da Teoria das
Representações Sociais para entender o processo de construção dessas representações,
que são perpassadas pela comunicação. Utilizaremos os estudos das representações
sociais como norte para a pesquisa, partindo do pressuposto de que o Sistema Único de
Saúde é um objeto representado socialmente e, portanto, possui definições, imagens e
conceitos coletivos que se agrupam e formam uma representação socialmente
compartilhada, ou seja, uma representação social.
Investigamos, no capítulo 4, as representações sociais do SUS em três grupos que se
inter-relacionam: a mídia, os jornalistas e os cidadãos. Para isso, analisamos a mídia a
partir dos conteúdos jornalísticos sobre o Sistema Único de Saúde que circularam na
imprensa em Goiânia de maio a julho de 2014. Nessa fase foram selecionados assuntos
diretamente ligados ao SUS gerenciados pelo município para estreitar a análise aos
serviços prestados estritamente por Goiânia. Os veículos selecionados foram jornal O
Popular, Rádio CBN e TV Anhanguera, por semelhança na linha editorial e por
representarem bem as características dos veículos impressos e audiovisuais. Não
consideramos sites de notícias por se tratar de conteúdo de difícil coleta e acesso para
esse estudo.
Para investigar as representações sociais dos jornalistas, indagamos os profissionais
sobre as expressões que eles associavam ao Sistema Único de Saúde. Consideramos
fundamental pesquisar os profissionais de jornalismo, já que são peças-chave na
construção de notícias e, consequentemente, nas representações sobre a saúde pública.
Por fim, analisamos cidadãos que utilizam o SUS para saber quais as representações
sociais desses sujeitos sobre os assuntos abordados nos jornais durante o período
analisados. Investigamos quais as representações sociais da população e, no final dos
três estudos, identificamos até que ponto essas representações sobre o SUS são
semelhantes e divergentes, bem como de que forma se aproximam.
Espera-se que este estudo contribua com os estudos de saúde coletiva, de mídia, de
Comunicação e Saúde, de Jornalismo e de Representações Sociais. Deseja-se que essa
pesquisa seja capaz de incentivar mudanças e novas políticas públicas em áreas afins,
bem como nortear profissionais e gestores do SUS, da comunicação e da saúde como
um todo.

18

1. A SAÚDE NO BRASIL

1.1. Antecedentes do SUS
Ao longo do século XX, o sistema de saúde no Brasil teve como característica
marcante a divisão entre saúde pública e assistência médico-hospitalar. Por um lado
estavam as campanhas sanitárias, por outro a medicina previdenciária, liberal,
filantropia e empresas médicas. Paim (2008) afirma que antes de 1930 os direitos
sociais no Brasil não eram reconhecidos. A partir do governo de Getúlio Vargas foi
introduzida a assistência médica, mas apenas para trabalhadores com carteira de
trabalho devidamente assinada.
A cobertura de saúde para trabalhadores rurais se deu tardiamente, pelo Fundo
de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural), mas era mais apresentada como uma
concessão do que como um direito no período do governo autoritário. Da mesma forma,
explica Paim (2008), ocorria em relação ao acesso das populações rurais e das periferias
urbanas aos Programas de Extensão de Cobertura (PECs) e, posteriormente, às Ações
Integradas de Saúde (AIS) e ao Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (Suds).
Durante a Primeira República uma parte dos sanitaristas, educadores e
engenheiros elegeu o saneamento como via privilegiada para a construção da
nacionalidade e da civilização (MAIO e LIMA, 2008). Já nos anos de 1950 e 1960, a
saúde era encarada como fator de desenvolvimento e fomentava muitos debates na
sociedade, gerando visões distintas acerca do assunto. Mas foi com a Reforma Sanitária,
iniciada em 1970, que se pode destacar uma agenda articulada em torno da saúde, da
democracia e da equidade.
Antes do Sistema Único de Saúde o atendimento era feito pelo Sistema Nacional
de Previdência e Assistência Social (SINPAS), criado em 1977. O Sinpas era
constituído por três institutos, sendo eles: o Instituto Nacional de Assistência Médica da
Previdência Social (INAMPS), o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) e o
Instituto de Administração da Previdência Social (IAPAS).
O Inamps se encarregava da assistência médica e hospitalar dos trabalhadores da
economia formal (carteira assinada), sendo esses denominados de segurados do INPS.
Os trabalhadores tinham descontos em suas carteiras de trabalho e os seus dependentes
também tinham direitos quanto à assistência em saúde. A cobertura de saúde não era
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feita de maneira universal. Quem não possuía emprego formal era atendido em hospitais
estaduais e municipais, filantrópicos e universitários, administrados pelo Ministério da
Saúde.
Cabe ressaltar que a política vigente privilegiou a privatização dos serviços,
por meio de contratos realizados com os recursos da previdência, além de
estimular o desenvolvimento das atividades hospitalares. As ações de saúde
eram desenvolvidas de maneira fragmentada através de especialidades e sem
nenhuma integração (OLIVEIRA et al, 2008, p. 31).

Como informa Luna (2009), o período da ditadura varguista até o golpe militar
de 1964 possibilitou um ambiente mais democrático, mas ainda permanecia a
segregação entre saúde pública e assistência médica. O grande marco desse período,
segundo a pesquisadora, foi perceber que a ideia de saúde é um bem de valor
econômico, “pressupondo investimento em ‘capital humano’ como forma de permitir o
progresso do país. Investir em saúde se assemelhava a assegurar possibilidades de
desenvolvimento, assim como doença equivalia a pobreza” (LUNA, 2009, p. 308).
A saúde era vista nitidamente como um bem de consumo e os trabalhadores
formais permaneceram com direito à saúde pública. Simultaneamente, hospitais e
clínicas particulares se expandiam às custas dos recursos públicos oriundos da
contribuição previdenciária. Essa expansão e ampliação do setor privado foi
consequência de o Estado delegar, em grande parte, a prestação dos serviços públicos à
iniciativa privada. Nas décadas de 1960 e 1970 a expansão do setor privado de saúde foi
ainda mais acelerada, tendo o Estado como principal comprador dos seus serviços.
Luna (2009) destaca que os serviços de saúde priorizavam a assistência médica
individual, ligada à Previdência Social, enquanto as ações coletivas de saúde eram
destinadas à ralé. “Os serviços de saúde estatais eram caracterizados por um modelo de
higienização da sociedade, tanto em termos de educação sanitária quanto à necessidade
e ao controle de epidemias que poderiam acarretar prejuízos à economia do país”
(LUNA, 2009, p. 309).
A política previdenciária, argumenta Fleury (2008), privilegiava o setor privado
nos serviços de saúde, que recebia financiamento da Caixa Econômica Federal para a
criação de uma ampla rede de assistência hospitalar, assim era garantida a compra dos
serviços de saúde por parte da Previdência. Como consequência, houve uma crise, que
propiciou uma reforma de pensamento na sociedade, mais crítica ainda em relação à
gestão da política previdenciária de saúde.
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A luta pela democratização da saúde encontra neste espaço de racionalização
administrativa do sistema previdenciário um locus estratégico para avançar
na direção da unificação dos dois ministérios responsáveis pela saúde – o da
Saúde e o da Previdência – por meio de programas de sucessivas
aproximações como o das Ações Integradas de Saúde (AIS) e o do Sistema
Unificado Descentralizado de Saúde (Suds). No entanto, o desafio era
transcender a mera racionalização em direção à universalização, à
descentralização e à participação, que seriam a expressão política da
democratização da saúde (FLEURY, 2008 p. 50).

Como enfatiza Oliveira et al (2008), a reforma sanitarista, que emergiu na
sociedade a partir das organizações sindicais e populares da área da saúde, surgiu para
afirmar “a garantia do direito à saúde como componente da cidadania e indicar um
conjunto de mudanças no Estado, na sociedade e na cultura, no sentido de melhorar a
situação de saúde e das condições de vida da população.
Fleury (2008), a partir dos estudos de Sérgio Arouca (1982), enfatiza que a
reforma sanitária foi possível a partir de uma série de questionamentos sobre o conceito
de saúde e seu campo de atuação, além, evidentemente, de propiciar a compreensão dos
diversos níveis de saúde. Dentre esses conceitos, entende-se esse campo como um
espaço de necessidades geradas pelo binômio saúde-doença; um espaço de circulação de
mercadorias e sua produção; um espaço de hegemonia de classes, que está diretamente
ligado à produção social, dentre outros espaços e contextos.
Dessa maneira, a busca pela democratização da saúde seria por meio da
construção de alianças que permitissem modificar a correlação de forças, divulgar uma
consciência sanitária e ainda construir um novo sistema público de saúde que garantisse
a saúde como direito de cidadania e dever do Estado.
Entendendo a cidadania como um princípio normativo que subordina as
práticas sociais aos ditames da solidariedade e integra os indivíduos por meio
de laços de igualdade e de respeito aos direitos em uma comunidade política,
ficava claro que a Reforma Sanitária extrapolava os limites de uma política
setorial, situando-se no âmbito de uma reforma do Estado. A busca de uma
nova institucionalidade capaz de ser inclusiva e igualitária encontrou na
defesa da participação social e da descentralização do poder político o
desenho do aparato administrativo para o qual confluíram outras correntes
políticas que somaram forças na construção da institucionalidade democrática
(FLEURY,2008, p. 56-57).

Como afirma Fleury (2008), as políticas sociais brasileiras configuraram, desde
o seu desenvolvimento, como um tipo de padrão assistencial, que só foi alterado em
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1988 com a Constituição. “O sistema previdenciário brasileiro da década de 1980”,
afirma a autora, “combinou um modelo de seguro social na área previdenciária,
incluindo a atenção à saúde, com um modelo assistencial para a população sem vínculos
trabalhistas formais” (FLEURY, 2008, p. 64).
Os dois sistemas foram organizados nas décadas de 1930 e 1940 e consolidaram
o Estado intervencionista, centralizador e moderno, fazendo parte do contexto político
pós-revolução de 1930. Dessa época, também datam a criação de institutos, serviços
especiais (como o Serviço Especial de Saúde Pública - Sesp) e o Ministério da
Educação e Saúde.
Fleury (2008) discute as diferenças entre o modelo de seguro social junto à
Previdência Social e o modelo assistencial, no qual as ações emergenciais são dirigidas
ao grupos mais vulneráveis, pobres, inspirando-se em uma direção reeducadora e
caricata. As políticas públicas são pulverizadas sem continuidade e a organização das
ações tem como base o trabalho voluntário.
Fleury (2008) argumenta que embora tais políticas permitam um acesso, mesmo
que mínimo, a determinados bens e serviços, “não configuram uma relação de direito
social, tratando-se de medidas compensatórias que terminam por ser estigmatizantes”. A
autora define essa relação como sendo de “cidadania invertida”, já que o indivíduo tem
que provar o seu fracasso no mercado de trabalho para se tornar objeto de proteção
social. Em relação ao modelo de seguro social, Fleury diz que
[...] a proteção social dos grupos ocupacionais estabelece uma relação de
direito contratual, na qual os benefícios são condicionados às contribuições
pretéritas e à afiliação dos indivíduos a tais categorias ocupacionais que são
autorizadas a operar um seguro. A organização altamente fragmentada dos
seguros expressa a concepção dos benefícios como privilégios diferenciados
de cada categoria, como resultado de sua capacidade de pressão sobre o
governo. Como os direitos sociais estão condicionados à inserção dos
indivíduos na estrutura produtiva, Wanderley Guilherme dos Santos (1979)
denominou a relação como de ‘cidadania regulada’ pela condição de trabalho
(FLEURY, 2008, p. 65).

A luta pela democratização das políticas sociais ganha novas características e
estratégias a partir de meados de 1970. Essa luta sai das universidades, partidos
clandestinos e movimentos sociais e passa a ser integrante do próprio Estado, a partir de
fatores que propiciaram essa migração. Dentre eles, as experiências pioneiras de
prefeituras oposicionistas eleitas em 1974; o aproveitamento da crise financeira e do
modelo das políticas sociais como fatores que permitiram a introdução de elementos de
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transformação e o “fortalecimento das capacidades técnicas dos partidos políticos e do
parlamento, que passam a tomar a problemática social como parte de suas plataformas e
projetos de construção de uma sociedade democrática” (FLEURY, 2008, p.65).
Seguindo o contexto, a década de 1980 foi marcadamente fomentada pelo
Movimento Sanitarista, que encontrou lugar propício em um espaço contextualizado por
novo sindicalismo, movimentos urbanos de reivindicações, frentes partidárias de
oposição e movimentos setoriais que impulsionaram a formulação de projetos de
reorganização institucional. Em 1987, essa efervescência social canalizou os trabalhos
da Assembleia Nacional Constituinte, como afirma Paim:
O movimento sanitário estimulou a articulação de movimentos sociais em
saúde e sua atuação com o Parlamento desde a realização do I Simpósio de
Política Nacional de Saúde da Câmara dos Deputados, em 1979 (Brasil,
1980). Desse modo, o Cebes e a Abrasco constituíram-se como centros
intelectuais coletivos, espaços de militância e de formulação, especialmente
mediante a publicação da revista Saúde em Debate. Em termos gramscianos,
exerceram uma contra-hegemonia política e cultural ancorada na questão
democrática da saúde. Atuaram na defesa do direito à saúde, enfatizaram os
determinantes sociais do processo saúde-doença e desenvolveram a ‘idéia’ e
a ‘proposta’ da Reforma Sanitária desde o terceiro número de Saúde em
Debate, em 1977 (PAIM, 2008, p.95).

Uma nova ordem institucional implicou em uma reorganização das políticas
sociais, sedentas de mais inclusão social e equidade, e afirmando os direitos sociais
como parte da cidadania. Assim, em 1988, a Constituição Federal supriu esse anseio e
consolidou as pressões que se estendiam há mais de uma década em relação à proteção
social. Pode-se dizer que esse foi um novo período no qual o modelo de seguridade
social passou a “a organização e o formato da proteção social brasileira, em busca da
universalização da cidadania” (FLEURY, 2008, p. 65).
A Constituição de 1988 avançou em relação às formulações legais anteriores,
ao garantir um conjunto de direitos sociais, expressos no Capítulo da Ordem
Social, inovando ao consagrar o modelo de Seguridade Social, como “um
conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da
sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência
e à assistência social” (Título VIII, Capítulo II, Seção I, art. 194). A inclusão
da previdência, da saúde e da assistência como partes da seguridade social
introduz a noção de ‘direitos sociais universais como parte da condição de
cidadania’, sendo que antes eram restritos à população beneficiária da
previdência. [...] O novo padrão constitucional da política social caracterizase pela ‘universalidade’ na cobertura, o reconhecimento dos ‘direitos sociais’,
a afirmação do ‘dever do Estado’, a subordinação das práticas privadas à
regulação em função da ‘relevância pública das ações e serviços’ nestas
áreas, uma perspectiva ‘publicista’ de cogestão governo-sociedade, um
arranjo organizacional ‘descentralizado’ (FLEURY, 2008, p. 65).
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Os novos dispositivos constitucionais que regulamentavam a seguridade social
foram extremamente conflituosos. Fleury (2008) afirma que as leis orgânicas da área
foram promulgadas após um intenso e conflituoso processo, com barganhas, e dentro de
um contexto político em que o poder Executivo era muito hostil ao contexto original da
reforma. Assim, todas as leis orgânicas da Saúde, Previdência e Assistência foram
negociadas em uma conjuntura desfavorável.
A construção do SUS ocorreu em um contexto de disputas ideológicas,
favorecendo amplamente o projeto neoliberal e reorganizando relações entre Estado e
sociedade em bases diferentes das pressupostas pelos formuladores do sistema. A
redução econômica, política e social do Estado foi favorecida pelas orientações liberais,
que utilizaram instrumentos como a privatização de empresas estatais e de serviços
sociais.
A sociedade modificou-se cultural e socialmente, acentuando valores como
individualismo e consumismo. “As elites e setores das altas camadas médias orientadas
cada vez mais para um padrão norte-americano de sociedade de consumo, em
detrimento de valores como a solidariedade, a igualdade e a participação cívica”
(FLEURY, 2008 p.72-73). Dessa maneira, havia uma separação entre uma classe média,
alienada da realidade do país, e uma população marginalizada pela globalização, o que,
necessariamente, refletiria na saúde, na existência de um sistema privado, de seguros e
de um sistema público para os mais pobres, mas para o qual os que são segurados
também recorrem em diversas situações.
A construção do projeto de reforma Sanitária e a sua materialização é possível a
partir de três processos simultâneos, mas que também caminharam em descompasso,
gerando tensões e complementaridades. Seriam eles os processos de subjetivação,
constitucionalização e institucionalização (FLEURY, 2008).
A subjetivação está ligada à construção de sujeitos políticos, que foram capazes
de questionar, formular e conduzir o processo sanitarista de reforma. Essa foi a primeira
etapa da luta pela democracia, na qual esses sujeitos são atores políticos que assumem
um

movimento

de

caráter

social,

como

é

o

Movimento

Sanitarista.

A

constitucionalização se refere às garantias dos direitos sociais e à institucionalização do
aparato institucional que implementam essa política de saúde.
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É importante destacar que a Reforma Sanitária Brasileira e o SUS nasceram de
movimentos sociais, da sociedade civil. Portanto, como enfatiza Paim (2008), não foram
criados pelo Estado brasileiro, nem por governos ou partidos. “O SUS é uma conquista
histórica do povo, podendo ser considerado a maior política pública gerada da sociedade
e que chegou ao Estado por meio dos poderes Legislativo, Executivo e,
progressivamente, Judiciário” (PAIM, 2008, p. 96).
Fleury (2008) também defende que o movimento que impulsionou a reforma
sanitarista instituiu como projeto a construção de um novo patamar civilizatório, em
sentido oposto à hegemonia, implicando em uma mudança profunda (cultural, política e
institucional) que viabilizou a saúde como um bem público.
Esse processo de reforma sanitarista foi orientado pelo entendimento da saúde
como parte dos direitos humanos e como um direito universal inerente à cidadania,
considerando uma sociedade democrática. Além disso, a reforma também foi guiada
pelos contextos e ambientes envolvidos, cientificamente, na determinação social do
processo saúde-doença, e pela compreensão da saúde de forma integral, passando pela
prevenção, promoção da saúde, ação curativa, e chegando até a reabilitação.

1.2. Sistema Único
O Sistema Único de Saúde (SUS) surgiu como resultado de uma luta pela
democratização da saúde no Brasil. Como afirma Martins et al (2007), o SUS veio de
um anseio em razão da ampliação da organização popular, do acesso universal à saúde e
do reconhecimento da saúde como um direito universal. O autor defende que a criação
do SUS abriu “perspectivas para apoiar ações que possam remeter à questão social,
revendo a participação popular na gestão pública, seja ou não por via institucional,
prevalecendo a vontade da população sobre aquela de qualquer indivíduo ou grupo”
(MARTINS et al, 2011, p. 1934).
O SUS tem reconhecimento como uma política construída a partir de
movimentos sociais que lutaram pela democracia, conquistando espaço nas leis e na
Constituição, cabendo aos governos a obrigatoriedade de implementá-lo. Ele é o maior
sistema de saúde pública do mundo (PAIM, 2008), sendo um dos caminhos para a
garantia do direito à saúde. Além de conceber a saúde como direito social, o SUS tem
mais princípios que condicionam a cidadania, como a assistência igual a todos, sem
privilégios; a dignidade da pessoa humana, a universalidade do atendimento, sem
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distinção; a integralidade, a preservação da autonomia das pessoas e o direito à
informação sobre saúde às pessoas assistidas.
Em relação às diretrizes, podemos citar a participação da comunidade - com
representação de governo, usuários, trabalhadores, prestadores de serviço -, a
descentralização da gestão, a divulgação de informações, entre outros. O SUS inova em
ampliar o conceito de saúde e seus determinantes. Como defende Paim,
Não obstante todos esses valores, princípios, diretrizes e inovações, o SUS é
apenas uma das respostas sociais aos problemas e necessidades de saúde.
Outras respostas significativas dizem respeito às políticas econômicas,
sociais, ambientais, culturais que incidem sobre determinantes e
condicionantes de saúde. Apesar da existência do SUS, o sistema de saúde no
Brasil ainda não é único, continua segmentado [...] (PAIM, 2008, p. 97).

Gomes, Oliveira e Sá (2008) argumentam que a plena regulamentação do SUS
deu-se apenas em 1990, com a aprovação das Leis 8.080 e 8.142. Mesmo assim, ainda
houve vetos presidenciais em diversos artigos, principalmente no que diz respeito aos
repasses e transferências de recursos financeiros. O SUS passa então a ser efetivado a
partir de ações e serviços de saúde prestados pelas três esferas da administração
(federal, estadual e municipal), além dos órgãos da administração direta e indireta,
fundações mantidas pelo poder público e de instituições privadas, de forma
complementar ao sistema de saúde.
O SUS é, então, definido como um sistema único porque segue a mesma
doutrina e os mesmos princípios organizativos em todo o território nacional,
sob a responsabilidade das três esferas autônomas do governo: federal,
estadual e municipal. Dessa maneira, ele não se caracteriza como serviço ou
instituição, mas um sistema que se efetiva por um conjunto de unidades, de
serviços e de ações que interagem para o fim comum (GOMES, OLIVEIRA
e SÁ, 2008, p. 2-3).

O SUS é norteado pelos princípios da universalidade, equidade e integralidade
das ações em saúde. Esses princípios oferecem à população o acesso ao atendimento
(universal) como parte do direito de cidadania e dever dos governos nas três esferas.
Além disso, a equidade garante o acesso igual dos cidadãos no SUS, conforme as suas
necessidades, permitindo a diminuição das desigualdades existentes. Por último, a
assistência integral permite que todas as ações de promoção, prevenção e recuperação
de saúde sejam feitas intrinsecamente, sem divisão. Dessa forma, todo cidadão atendido
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pelo SUS recebe assistência em todas as suas necessidades, o atendimento não é
fragmentado.
Um sistema de saúde é um conjunto de relações políticas, econômicas e
institucionais responsáveis por conduzir os processos referentes à saúde de
uma população, concretizando-se em organização, regras e serviços que
visam a alcançar resultados condizentes com a concepção de saúde presente
na sociedade. Os principais componentes dos sistemas de saúde são a
cobertura, os recursos (humanos, econômicos, materiais, conhecimento) e as
organizações, os quais darão funcionamento aos serviços. (OLIVEIRA et al,
2011, p.31)

A organização do SUS segue cinco princípios norteadores, são eles: a
regionalização

e

hieraquização,

a

resolutividade,

a

descentralização,

a

complementariedade e a participação dos cidadãos. O primeiro implica que a rede de
serviços públicos de saúde deve ser organizada de maneira que todas as regiões tenham
serviços de saúde de diferentes níveis de atenção, que se articulam, permitindo um
conhecimento maior dos problemas de saúde em determinada região. Assim, as ações de
vigilância epidemiológica, o controle de vetores e a educação em saúde são favorecidos,
além do atendimento ambulatorial e da complexidade (em todos os níveis).
A resolutividade pode ser definida como uma exigência de um serviço de saúde
capaz de solucionar, até o nível de complexidade exigido, o problema do indivíduo que
procura atendimento ou resolver situações de saúde que podem causar impacto coletivo.
Em princípio, diz respeito à capacidade dos serviços de saúde de enfrentar e resolver
situações de saúde. Já a descentralização se refere à redistribuição das
responsabilidades de ações e serviços de saúde entre os governos municipais, estaduais
e a federação. A complementariedade diz respeito à contratação de serviços prestados
pelo setor privado, quando há necessidade de complementação dos serviços do SUS.
Por último, o controle social, isto é, a participação dos cidadãos, diz respeito à
garantia constitucional de que a população, por meio das entidades representativas,
participe da formulação e discussão de políticas de saúde e do controle da execução
dessas políticas nos vários níveis do governo.
No Brasil, após a Constituição de 1988, o SUS institucionalizou, através dos
Conselhos de Saúde, a ação dos grupos de interesse, possibilitando a
participação de grupos sociais organizados, como sindicatos, associações de
moradores e igrejas junto a representantes diretos do executivo, como
secretários de saúde e técnicos graduados. Essa participação se desenvolve a
partir de legislação específica, que define seus contornos, escopo de decisões
e participantes (GOMES, OLIVEIRA e SÁ, 2008, p. 3).
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Outro ponto marcante do SUS é a sua descentralização político-administrativa,
tendo o processo de municipalização da saúde como motor de execução do sistema.
Assim, o município é que realiza ações de saúde diretamente voltadas para seus
cidadãos.
Na Constituição Federal, promulgada em 1988, afirmou-se a importância de
promover a saúde como direito fundamental de cidadania, cabendo ao Estado
a obrigação de garanti-la a todos os cidadãos. Sob o preceito constitucional
“saúde direito de todos e dever do Estado” defendeu-se a assistência médicosanitária integral e de caráter universal, com acesso igualitário dos usuários
aos serviços, sendo estes hierarquizados e a sua gestão descentralizada
(MAIO e LIMA, 2009, p. 1611).

Mas, mesmo com o avanço da municipalização, a distribuição de recursos
federais, interestaduais e entre as regiões ainda beneficia os Estados mais
desenvolvidos, principalmente no que se refere aos procedimentos de média e alta
complexidade (GOMES, OLIVEIRA e SÁ, 2008). O processo de descentralização
previsto na Lei Orgânica da Saúde de 1990 também mostrou avanços e retrocessos do
SUS, refletindo as ambiguidades, conflitos e contradições acerca das mudanças no papel
do Estado Brasileiro a partir da década de 1990.

O Sistema Único de Saúde (SUS) surge como resultado de uma grande luta
pela descentralização da saúde no Brasil, buscando a ampliação do acesso e
do reconhecimento da saúde como direito universal do ser humano. Assim, a
criação do o SUS abre perspectivas para apoiar ações que possam remeter à
questão social, prevendo a participação popular na gestão pública, seja ou
não por via institucional, prevalecendo, a vontade da população sobre aquela
de qualquer indivíduo ou grupo (MARTINS et al, 2011, p. 1934).

Para Maio e Lima (2009), a construção social do SUS no Brasil serve de modelo
para a proposição de outras políticas no país, como a de segurança pública e a de
assistência social. Segundo os autores, houve uma significativa produção acadêmica
sobre saúde coletiva, ciências sociais, economia e planejamento, o que permitiu a
implantação de um sistema ao mesmo tempo teórico e empírico frente aos desafios que
vão surgindo. Dessa maneira, há a presença de elementos advindos da prática que são
desafiadores para a teoria e para a análise das políticas e gestão públicas, da mesma
forma em que a meta de garantir um atendimento a todos os cidadãos brasileiros de
forma igualitária permanece como desafio à prática.
Tomando como noção o debate do Fórum sobre o Desafio dos 20 anos do SUS,
Maio e Lima (2009) apontam, segundo discussões com outros autores, que
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[...] o surgimento do SUS foi um êxito como experimento em matéria de
política social no novo regime democrático. Sua origem se confunde com a
emergência de um vigoroso movimento no plano da saúde pública em
contexto de luta social e política contra a ditadura militar. O tema da saúde
representou, dentre outras reivindicações da sociedade civil como a redução
das disparidades sociais, um dos aspectos mais importantes da resistência
social e política durante as décadas de 1970 e 1980. O SUS não é o primeiro
capítulo da história da sociedade brasileira em que a saúde pública adquiriu
centralidade política quanto ao debate sobre as condições de vida da
população (MAIO e LIMA, 2009, p. 1611).

O SUS está em permanente construção, sendo um grande desafio para a
sociedade e o poder público. Muitas críticas vêm sendo apresentadas à sua
institucionalização em fóruns acadêmicos e nos diferentes espaços onde ocorre a sua
efetivação como política social.
Destaca-se que o SUS é um dos melhores sistemas públicos de saúde do
mundo, sendo o único a oferecer assistência para a totalidade da população,
independente de vínculos empregatícios ou outras contribuições. Dessa
forma, traz consigo uma grande mudança: a saúde como direito de todos a ser
garantido pelos princípios da universalidade, integralidade, equidade,
regionalização, descentralização, hierarquização e participação social.
(OLIVEIRA et al, 2011, p. 32)

Viana e Poz (2005) argumentam que a reforma da saúde de 1988 pode ser
considerada de tipo big bang, já que introduziu mudanças substantivas no modo de
operação do sistema de saúde a partir da criação do SUS. Segundo os autores,

Esse novo modelo, inscrito na própria Constituição brasileira de 1988 definiu
o princípio do universalismo para as ações de saúde, a descentralização
municipalizante e um novo formato organizativo para os serviços, sob a
lógica da integralidade, da regionalização e da hierarquização, com definição
de porta de entrada. Além disso, as ações preventivas e curativas passaram a
ser responsabilidade dos gestores públicos. (VIANA & POZ, 2005, p.226)

Paim (2008), caracteriza o Sistema Único de Saúde, do ponto de vista
organizativo, como uma maneira de articular e produzir tanto ações como serviços de
saúde, conforme as diretrizes, princípios e aparatos das leis normativas, por isso afirma
[...] o SUS ‘não é’ um mero meio de financiamento e de repasse de recursos
federais para estados, municípios, hospitais, profissionais e serviços de saúde.
Não é um programa de saúde pública, nem um ‘plano de saúde’ para pobres.
Também ‘não é’ um sistema de serviços de saúde destinado apenas aos
pobres e ‘indigentes’. Não se reduz a uma política de governo – federal,
estadual ou municipal –, muito menos a uma proposta política exclusiva
desse ou daquele partido. Enfim, não é caridade de instituição beneficente,
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organização não governamental, prefeito, vereador, deputado, governador,
senador ou presidente. (PAIM, 2008, p. 96)

O novo modelo de saúde é definido pela descentralização dos serviços (o gestor
do sistema passa a ser o município), com a criação de novas formas de gestão, incluindo
a participação de diversos atores sociais envolvidos no SUS, como usuários do sistema,
trabalhadores de saúde, gestores e outros.
O SUS reorganizou o Executivo, lançando mão de mecanismos de participação e
controle social (Conselhos de Saúde) em cada uma das esferas governamentais. Essa
participação é mista, composta por 50% de membros do Estado e 50% de membros da
sociedade civil. Os Conselhos de Saúde não são apenas instrumentos de controle social
externos ao aparelho do Estado, mas devem ser entendidos como “componentes” desse
aparelho estatal.

2.2.1. Efetivação do SUS
Apesar de ter sido criado pela constituição de 1988, o SUS só foi efetivado na
década de 1990, com a Lei Orgânica da Saúde, portarias e Normas Operacionais
Básicas (NOB) do Ministério da Saúde que regulavam o sistema. Mesmo com as leis e
normas, o SUS apresentou diversos problemas na sua operacionalização, dentre os quais
podemos destacar o financiamento da saúde, as formas de articulação entre o público e
o privado na organização dos serviços, as funções delimitadas e claras dos três entes
federativos. Havia ainda uma resistência ao novo modelo de assistência em razão do
antigo, pois neste o processo saúde-doença tinha uma dimensão individual e não
coletiva.
Mesmo com a efetivação, os sucessivos governos da década de 1990 não se
empenharam muito na construção do SUS. O governo de Fernando Collor de Melo foi
marcado por uma grave crise econômica, redução de recursos federais para a saúde.
Mesmo assim foi criado o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (Pacs) e
promulgada a Lei Orgânica e implantada a NOB/1991. Ainda depois de muita
prorrogação foi realizada a nona Conferência Nacional de Saúde. No governo seguinte,
de Itamar Franco, a crise financeira permaneceu, com uma disputa entre saúde e
previdência. O avanço dessa gestão foi a municipalização, com a NOB/1993, e a criação
do Programa de Saúde da Família (PSF), em 1994.
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O contexto nacional dos anos de 1990 era de incerteza econômica (oscilações
econômicas, desajustes de recursos públicos e inflação), o que só foi estabilizado no
governo de Fernando Henrique Cardoso, em 1994. Apesar da crise de financiamento do
setor, foi criada a Contribuição Provisória de Movimentação Financeira (CPMF) e da
Emenda Constitucional nº 29 pelo Congresso Nacional. Também foram implantadas a
NOB/1996, o Piso da Atenção Básica (PAB) e a Norma Operacional de Assistência à
Saúde (Noas/2001).
Além disso, conforme afirma Paim (2008), ainda foram realizadas no governo
Fernando Henrique a 10ª e 11ª Conferência Nacionais de Saúde, o Programa Saúde da
Família foi ampliado e impulsionando o processo de municipalização da saúde, o que
repassou aos municípios mais responsabilidades na administração do sistema de saúde.
Iniciativas importantes marcaram esse período, como o apoio internacional à
Convenção-Quadro, a regulação saúde suplementar, a instalação da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa)e da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
Com Luiz Inácio Lula da Silva foi criado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
(Samu) e desenvolvida a Reforma Psiquiátrica. Também foram formuladas políticas
nacionais de saúde bucal, atenção básica, promoção da saúde dentre outras, além do
lançamento do Pacto da Saúde.

2.2.2. Reforma incremental
O desajuste fiscal da década de 1990 repercutiu negativamente no financiamento
da saúde, que diminuiu gradativamente, sendo recuperado em meados da década. Viana
e Poz (2005) apontam mais fatores que determinaram o contexto de saúde:
Do ponto de vista demográfico, o País atravessava um período de mudanças
radicais, com declínio de crescimento populacional e da taxa de fecundidade.
A tendência detectada para as próximas décadas foi de crescimento nulo, ou
até negativo, para os grupos etários mais jovens, crescimento decrescente
para as faixas de idade adulta, e taxas crescentes para o grupo de terceira
idade. Esse novo perfil incidiu de forma bastante aguda na saúde, tendo em
vista que exigiu e exige, cada vez mais, ações voltadas para a idade adulta e
para a terceira idade, sabidamente de maiores custos (VIANA E POZ, 2005,
p. 227).

Os autores consideram que tais contextos múltiplos incidiram na demanda de
saúde, refletindo também na oferta de serviços, acarretando em uma crise na saúde.
Assim, a partir de 1995, essa crise foi uma das razoes de grande impacto para iniciar um
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novo processo de reforma, o que Viana e Poz (2005) chamam de “reforma da reforma
da saúde no Brasil ou do processo de reforma incremental do SUS”.
A década de 90, em vários países, caracteriza-se por ser a década das
reformas (tanto de tipo big bang quanto incremental) dos sistemas nacionais
de saúde. São reformas diferentes daquelas operadas no final dos anos 70 e
80, mas como resposta, ainda, a uma mesma conjuntura ou a um mesmo
problema de base. [...] As propostas para a área da saúde, nos anos 90, podem
ser resumidas em três grandes blocos, que constituem o que se poderia
chamar de agenda global da saúde: a separação das funções de provisão e
financiamento das ações de saúde; a inclusão de mecanismos de mercado
através da competição administrada; e a ênfase na efetividade clínica
(resultado das ações de saúde). Pode-se agregar, ainda, um outro tipo de
proposta, que ainda não está tão disseminada quanto as demais, mas que
certamente será um dos eixos de futuras reformas: mudanças na concepção
de saúde e no papel dos usuários nos sistemas de saúde (reforço da cidadania)
(VIANA e POZ, 2005, p. 228).

Segundo os autores, muitos países começaram a década de 1990 buscando
implementar a agenda global de saúde, por mecanismos diferentes, levando em
consideração os contextos de cada país. A implementação dessa reforma e os resultados
estavam intimamente ligados a exigências econômicas, interesses organizados e
dimensão política.
A reforma incremental seria “um conjunto de modificações no desenho e na
operação política” do SUS, que poderiam ocorrer no modo de organização dos serviços
de saúde nas formas de alocação de recursos e de remuneração e também na prestação
dos serviços de saúde, isto é, no modelo assistencial. Nesse sentido, a primeira grande
mudança dentro do SUS foi a criação do Programa de Agentes comunitários de Saúde
(PACS) e o Programa Saúde da Família (PSF), que mais tarde mudaria para Estratégia
Saúde da Família (ESF). Os dois programas modificaram o sistema público de saúde,
podendo ser considerados como estratégias de reforma incremental.
Aliado a isso, a NOB/96, do Ministério da Saúde, que altera a forma de
transferência de recursos entre as três instâncias do governo e a forma de pagamento dos
serviços de saúde vem para reforçar o processo de reforma incremental do SUS. A
norma operacional também avançou no processo de descentralização, redefinindo a
competência dos estados e municípios. Assim, a partir de 1995 e 1996, com o PACS, o
PSF e a NOB/96 tem-se início a reforma incremental do SUS (VIANA e POZ, 2005).
Mais recentemente, o SUS passa por mais um momento de profunda
transformação, que se pode considerar como a continuidade da reforma incremental
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(FLEURY, 2008). O Ministério da Saúde tem ampliado a Estratégia Saúde da Família e
investido no SUS, tentando buscar soluções para a crescente demanda. No início de
2013 lançou o Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica (Provab),
remunerando com o salário de R$ 8 mil mensais médicos recém-formados que
decidirem trabalhar em Uni0dades Básicas de Saúde nas regiões mais carentes, com
bonificação de 10% na prova de residência. Pela iniciativa 2.868 municípios solicitaram
13 mil médicos para atuação, mas 55% desses municípios não conseguiram sequer um
médico.
No mesmo ano, em resposta às diversas manifestações por melhorias nos
serviços públicos que tomaram o país, o Ministério da Saúde anunciou o Programa Mais
Médicos, com o intuito de levar médicos (brasileiros e estrangeiros) para todo o país,
especialmente aos mais de 700 municípios que não têm nenhum profissional desta
categoria.
Além disso, planejou-se investir em 2014 R$ 15 bilhões em infraestrutura dos
hospitais e unidades de saúde, sendo R$ 2,8 bilhões para obras em 16 mil Unidades
Básicas de Saúde e para a compra de equipamentos de 5 mil unidades; R$ 3,2 bilhões
para obras em 818 hospitais e aquisição de equipamentos para 2,5 mil hospitais; além de
R$ 1,4 bilhão para obras em 877 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).
O Governo Federal planejou investir R$ 5,5 bilhões para construção de 6 mil
Unidades Básicas de Saúde e reforma e ampliação de 11,8 mil unidades e para a
construção de 225 UPAs e R$ 2 bilhões em 14 hospitais universitários. O Ministério da
Saúde estimou abrir 11,5 mil vagas nos cursos de medicina no país até 2017 e 12 mil
vagas para formação de especialistas até 2020, em parceria com o Ministério da
Educação. “Desse total, 2.415 novas vagas de graduação já foram criadas e serão
implantadas até o fim de 2014 com foco nas áreas que mais precisam de profissionais e
que possuem a estrutura adequada para a formação médica” (Portal do Ministério da
Saúde, 2013).
Outra medida importante do Programa “Mais Médicos” é a mudança na
lógica de abertura dos cursos de medicina de universidades privadas. Até
hoje, essas instituições apresentavam um projeto para o Ministério da
Educação e, se aprovado, o curso era aberto. A mudança é que agora o
Governo Federal faz um chamamento público com foco nas regiões
prioritárias do SUS e, em resposta, as universidades apresentam propostas. Se
aprovadas pelo MEC, os cursos de medicina podem ser abertos. [...] Também
é requisito para abertura de um novo curso a existência de pelo menos três
Programas de Residência Médica em especialidades consideradas prioritárias
no SUS – Clínica Médica, Cirurgia, Ginecologia/Obstetrícia, Pediatria, e
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Medicina de Família e Comunidade. Com essa medida, a expectativa é
formar mais especialistas nessas localidades, minimizando a dificuldade na
contratação de especialistas (Ministério da Saúde, 2013).

O Ministério da Saúde também planejou abrir em 2014 mais 35.073 postos de
trabalho no SUS e a previsão é de que até 2020 sejam abertos mais 43.707, com
expansão das unidades Básicas de Saúde, UPAs, Tratamento de Câncer, Crack e
Atendimento Domiciliar.

2.3. Saúde Goiânia
Antes da Secretaria Municipal de Saúde, os serviços públicos de saúde de
Goiânia eram gerenciados pela Fundação Municipal do Desenvolvimento Comunitário
(FUMDEC). Criada em 1972, a Fumdec começou a desempenhar suas atividades em
1974, no governo do prefeito Rubens Vieira Guerra.
A Fundação veio como uma resposta ao rápido crescimento demográfico da
capital, como consequência do êxodo rural, acarretando em um grande inchaço
populacional especialmente nas regiões de periferias. A Fumdec executava programas
sociais conforme a política de desenvolvimento social e ação comunitária, priorizando a
prevenção dos problemas nas áreas social e médica. Faziam parte da Fumdec as
coordenadorias de Ação Comunitária, Assistência Médico-Sanitária e Administração
Geral.
A coordenadoria de Assistência Médico-Sanitária foi a primeira a cuidar das
questões de saúde pública em Goiânia, desenvolvendo atividades de assistência médica
e odontológica, além de ações sanitárias para a população. Eram desenvolvidos
programas de prevenção do câncer de colo de útero, atenção à saúde infantil, serviços de
vigilância epidemiológica, vacinação, assistência materno-infantil, saúde bucal, nutrição
e saúde, programa de atendimento farmacêutico, entre outros.
A primeira unidade inaugurada foi o Centro de Saúde Esplanada dos Anicuns,
em fevereiro de 1973. Em seguida, vieram as unidades do Crimeia Leste (1974) e Vila
Canaã (1975). Na época Goiânia contava com 22 unidades de saúde, sendo centros de
saúde, um Centro de Referência em Oncologia (Laboratório de Citologia) e um
departamento de zoonoses.
A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia surgiu apenas em 1986, com a Lei
6.362, que autorizou o seu funcionamento. A criação da Secretaria deu-se efetivamente
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em 1988, pela Lei Municipal 6.591, de 26 de abril, no governo de Joaquim Roriz.
Goiânia foi a penúltima capital brasileira a criar sua secretaria de saúde.
Inicialmente a SMS gerenciava 23 Núcleos e 28 Centros de Saúde, 01 Centro de
Endodontia, 01 Laboratório de Citologia, 01 Posto de Saúde com Atendimento Básico,
01 Centro de Zoonoses, 02 Traillers e 06 Módulos com equipamentos simplificados
para atendimento odontológico em sistema rotativo. Na parte administrativa, a estrutura
contava com Gabinete do Secretário, Assessoria de Planejamento, Unidade de Serviços
Administrativos e as coordenadorias de Rede Básica, Vigilância Epidemiológica,
Vigilância Sanitária e Zoonoses.
Conforme dados da Secretaria, na época da sua fundação, o seu quadro
profissional era composto por 980 servidores, sendo 120 médicos, 108 dentistas e 752
cargos administrativos. A média mensal de atendimentos era de 18 mil consultas
médicas e 4.500 atendimentos odontológicos. Os atendimentos básicos chegavam a 110
mil por mês e os procedimentos odontológicos em torno de 17.300. Além disso,
mensalmente a secretaria realizava cerca de 120 pequenas cirurgias, fora as campanhas
de multivacinação e antirrábicas.
As primeiras unidades inauguradas após a sua criação foram o Centro de Saúde
Água Branca, em junho de 1988, e o Centro de Saúde Bairro São Francisco, em agosto
de 1989. Com essas inaugurações, a Secretaria Municipal de Saúde passou a contar com
32 unidades de atendimento, mais o Centro Especializado em Doenças Sexualmente
Transmissíveis, o Centro de Endodontia e o Almoxarifado Central.
Já na década de 1990 iniciou-se em todo o país o processo de municipalização
da saúde, o que gerou preocupação e mais investimentos dos gestores da Secretaria de
Saúde de Goiânia quanto à estrutura. Entre os anos de 1990 e 1991 houve o repasse de
algumas atividades nas áreas de epidemiologia e vigilância sanitária da administração
estadual para a municipal. Em agosto de 1992 a secretaria recebeu a primeira unidade a
ser municipalizada: o Centro de Assistência Integrada à Saúde (Cais) do Jardim
Curitiba.
De 1996 a 1998 o Estado efetuou o maior repasse de unidades para serem
gerenciadas pela Secretaria Municipal de Saúde. Com o Cais Jardim Curitiba, nesse
período a SMS recebeu treze unidades de saúde para serem administradas. Nesse
período a estrutura administrativa já era maior, face ao aumento das demandas do SUS
na capital.
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Em 2001, a Secretaria de Saúde inaugurou a primeira unidade de Saúde da
Família em Goiânia, a Unidade de Atenção Básica à Saúde Distrito de Vila Rica.
Apesar de já existirem equipes da Estratégia Saúde da família (ESF), programa do
Ministério da Saúde criado em 1998, a unidade de Vila Rica é a primeira de Goiânia
específica na assistência à saúde da família, dentro das diretrizes do programa.
Em julho de 2014, a Secretaria de Saúde de Goiânia tem em sua estrutura 139
unidades de saúde, sendo composta por: Centros de Assistência Integrada à Saúde,
Centros Integrados de Atenção Médico-Sanitária, Centros de Saúde, Centros de Saúde
da Família, Centros de Atenção Psicossocial, Centros de Referências, Pronto-Socorro
em saúde mental, Ambulatório de Psiquiatria, Ambulatório de Queimaduras,
Maternidades, Farmácias Distritais, Consultório na Rua (atendimento à população em
situação de rua), Residências Terapêuticas, Cooperativas de trabalho e renda para
reinserção social de pessoas portadoras de transtornos mentais e Unidade de ProntoAtendimento.
Para gerenciar todas as unidades, a Secretaria Municipal de Saúde divide o
município de Goiânia em regiões de saúde. Cada região possui uma estrutura
administrativa menor, os Distritos Sanitários, que executam as ações e atividades
discutidas e determinadas no nível central para as unidades da sua região. Goiânia
possui sete Distritos Sanitários, das regiões Norte, Noroeste, Sul, Sudoeste, Leste, Oeste
e Campinas/Centro.
Na parte administrativa a SMS conta com quatro diretorias, assessorias e
coordenações. Para as ações de prevenção, promoção e assistência em saúde, além do
planejamento e administração, a secretaria conta com aproximadamente 12 mil
funcionários, entre servidores e colaboradores.
Por ser capital do Estado e também por estar situada na região central do país,
Goiânia é referência no atendimento para Goiás e também outros Estados. Segundo
dados da Secretaria de Saúde de Goiânia, em 2013 a instituição tinha em média
5.978.881 usuários registrados, destes, 4.496.785 declararam morar em Goiânia, e
1.482.099 no interior. Goiás possui pouco mais de seis milhões de habitantes em todo o
Estado e a capital cerca de 1,3 milhões.
Além de todo o trabalho na assistência à saúde pelo SUS, a Secretaria também atua
na Vigilância em Saúde, realizando permanente observação e análise da situação de
saúde da população. Ela também controla determinantes, riscos e danos à saúde da
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população de Goiânia, tendo a promoção, prevenção e controle de doenças e agravos à
saúde como objetivo. Entram nessa área a vigilância (e quando for o caso controle) das
doenças transmissíveis, das doenças e agravos não transmissíveis, da situação de saúde;
e a vigilância ambiental em saúde, vigilância da saúde do trabalhador e a vigilância
sanitária.

2.4. Saúde Coletiva
O atendimento de saúde pelo SUS impressiona pela sua dimensão. Conforme
dados do Ministério da Saúde de 2011, o SUS realiza 1 milhão de internações
hospitalares por mês, 500 milhões de consultas médicas por ano; e 3,2 bilhões de
procedimentos ambulatoriais por ano. O SUS possui a maior rede de banco de leite
humano do mundo e é responsável pelo maior número de transplantes de órgãos
públicos do mundo. mais de 90% do mercado de vacinas são movimentados pelo SUS,
50% dos mercados hospitalares e 80 % dos investimentos em câncer no Brasil. Mais de
90% das hemodiálises também são realizadas pelo Sistema Único de Saúde (Ministério
da Saúde, 2011).
Além disso, segundo o Relatório Comissão Nacional de Determinantes Sociais
em Saúde (CNDDS, 2008), o SUS realizou em 2005 cerca de 2,6 milhões de partos, 250
milhões de exames laboratoriais, 40 milhões de vacinações, 80 mil cirurgias cardíacas e
20 mil transplantes de órgãos. Em 2008, a Estratégia Saúde da Família contava com
27.324 equipes de Saúde da Família implantadas em 5.125 municípios e cobria 46,6%
da população brasileira, o que equivale a 87,7 milhões de pessoas.
Na Saúde Bucal haviam 15,7 mil equipes em 4,3 mil municípios, cobrindo
40,9% da população (77 milhões de brasileiros). Os Agentes Comunitários de Saúde
somavam 211 mil, trabalhando em 5,3 mil municípios (cobertura de 56,8% da
população brasileira, 107 milhões de pessoas). Outro programa de destaque é o
Programa Nacional de Imunização (PNI), que foi além das grandes diferenças regionais
na cobertura de vacinações existentes no país. Em menos de um ano, a partir de 1999, o
programa alcançou uma cobertura praticamente universal, quando chegou a 94,7%, ao
passo que 1978 atingiu somente 40% das crianças (CNDDS, 2008).
Com relação ao financiamento, conforme a Organização Mundial de Saúde, em
2004 o Brasil gastou 7,9% do seu Produto Interno Bruto (PIB) em saúde, que aliado a
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contextos de gastos privados, demanda e outros fatores que não detalharemos neste
estudo, representa um subfinanciamento da saúde pública no país.
Comparado a outros países, o gasto público é muito reduzido. Os Estados
Unidos gastam 13,1% do PIB na saúde, o Canadá 9,3%, a Argentina 9,1% e o México
5,3%. Em 2005, conforme afirma Paim (2008), se os recursos da União, Estados e
Municípios destinados para a saúde fossem somados significaria que, naquele ano, o
país gastava em média um real por brasileiro na saúde, que é a metade do que o
argentino ou uruguaio recebe.
Em entrevista à Revista Poli (2013), o diretor do Departamento de Regulação,
Avaliação e Controle de Sistemas do Ministério da Saúde, Fausto Pereira dos Santos,
reforçou, que os investimentos na saúde pública têm crescido, triplicando nos últimos
dez anos. o salto foi de R$ 28,3 bilhões em 2002 para R$ 93,4 bilhões em 2012. “O
valor do orçamento aprovado para 2013 é de R$ 99,3 bilhões, um aumento de quase R$
6 bilhões em relação ao ano anterior”.
Apesar disso, na mesma reportagem, o professor de Economia da Saúde da
Universidade de São Paulo, Áquila Mendes, destaca que o gasto do governo com ações
do serviço público de saúde em relação ao PIB está estabilizado desde 1995. “Enquanto
países com sistemas universais como o do Brasil aplicam pelo menos 8% do PIB na
saúde; aqui, a saúde pública recebe apenas 3,8% do PIB, segundo dados de 2011, um
montante de R$ 138 bilhões” (REVISTA POLI, 2013, p. 08).
Em relação à organização, hoje o SUS tem problemas quanto às redes
regionalizadas de atendimento. A hierarquia dos serviços de saúde e a baixa efetividade
da atenção básica sobrecarrega as demais instâncias, aumentando a tensão entre os
níveis de complexidade. Paim (2008) afirma que isso leva a uma sobrecarga das demais
instâncias. Com a atenção básica ineficiente, o atendimento posterior em saúde gera
mecanismos de seleção de usuários e, consequentemente, de iniquidade social.
Consolida-se, com isso, a segmentação e o aparecimento de muitas portas de entrada no
SUS, comprometendo o acesso ao sistema e aumentando o sofrimento de usuários e
familiares que necessitam da assistência.
A infraestrutura atual do SUS é insuficiente para as demandas, especialmente
nas regiões norte e nordeste do país. Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2013 o
Brasil possuia apenas 1,8 médicos por mil habitantes, índice menor do que em outros
países, como a Argentina (3,2), Portugal e Espanha, ambos com 4 por mil. O país ainda
38

tem uma distribuição desigual de médicos por região, o que é comprovado pela média
nacional.
Na pesquisa Ibope de julho de 2013, a Saúde tem o pior desempenho entre os
entrevistados, com 71% das respostas. Entre os serviços listados na pesquisa, postos de
saúde e hospitais estão entre os piores. Dentre os serviços públicos no Brasil, “a saúde é
de longe o pior, com 77% das respostas” (IBOPE, 2013). Educação, segurança pública e
violência vêm em seguida, mas com uma grande diferença da saúde (39%, 38% e 38%
respectivamente).
Para 82% dos entrevistados a baixa qualidade dos serviços públicos em geral
está relacionada à má utilização das verbas públicas, inclusive os recursos destinados à
saúde. Em relação à opinião dos serviços prestados no Estado e no Município, 70%
elegeram a saúde como pior desempenho no Estado e 59% no município. A saúde foi
apontada por 58% dos entrevistados como escolha de serviço que o Governo Federal
deveria priorizar.

2.4.1. Perspectivas
Desde o início do século passado, conforme o Relatório Final da CNDSS (2008),
os sanitaristas brasileiros têm buscado conhecer com mais profundidade os fatores
socioeconômicos que determinam a situação de saúde. A partir disso, é possível
desenvolver ações concretas para a saúde, a exemplo da reforma sanitarista, que
culminou em 1988 na criação do SUS.
Como enfatiza a CNDDS, o Brasil está entre os países com as maiores
iniquidades em saúde, que são desigualdades de saúde entre grupos populacionais que
além de sistemáticas e relevantes, também são injustas, desnecessárias e evitáveis.
“Estas iniquidades em saúde são produto de grandes desigualdades entre os diversos
estratos sociais e econômicos da população brasileira”, destaca a comissão.
Mesmo com os inegáveis avanços no SUS, observando sua construção e
princípios que regem o sistema, ainda é possível observar desigualdades de recursos, da
oferta de serviços e do acesso. Apesar das leis e avanços constitucionais,
[...] governantes, políticos, profissionais e trabalhadores da saúde, estudantes,
mídia e população ainda mantêm visões distintas sobre o SUS. Assim, tem-se
o ‘SUS para pobres’, um produto ideológico resultante do modelo
institucionalizado de saúde pública, de políticas focalizadas influenciadas por
organismos internacionais e de restrições à expansão do financiamento
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público. O ‘SUS real’, moldado pelas políticas econômicas monetaristas e de
ajuste macroestrutural, pelo clientelismo, patrimonialismo e partidarização na
saúde. O ‘SUS formal’, estabelecido pela Constituição, Lei Orgânica da
Saúde e portarias pactuadas, também conhecido como ‘aquele que está no
papel’. E há o ‘SUS democrático’ que integra, organicamente, o projeto da
RSB na sua dimensão institucional: universal, igualitário, humanizado e de
qualidade. Essas representações em torno do SUS traduzem interesses
cristalizados na ‘indústria da saúde’, em governos e corporações
profissionais, de um lado, e ideais de mudança social, de outro. Revelam,
ainda, diferentes projetos em disputa como o ‘mercantilista’, o ‘revisionista’
e o da ‘RSB’ (PAIM, 2008, p. 111-112).

No contexto atual do SUS continua em voga o seu subfinanciamento, a
privatização do público (também influenciada pela terceirização dos serviços de saúde
pelas Organizações Sociais) e o foco da assistência em detrimento do conceito integral e
ampliado de saúde. Além disso, um controle social enfraquecido também colabora para
que o SUS se afaste do seu projeto original.
Lígia Bahia, professora e pesquisadora do Núcleo de Estudos de Saúde Coletiva
da Universidade Federal do Rio de Janeiro, afirma em matéria da Revista Poli, que o
governo tem ouvido as vozes erradas das manifestações, que clamam por serviços
públicos de qualidade. Ao invés disso, afirma, a atenção está voltada para a nova classe
média, de acordo com a pesquisa realizada pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República que mostra que o que esse segmento da população quer é
consumir serviços privados, principalmente de saúde e educação.
A professora alerta que “A privatização da saúde no Brasil e sua origem e
continuidade devem-se, sobretudo, a iniciativas empreendedoras e à intervenção estatal
e não à escolha individual. Não são os indivíduos nem a sociedade (muitas vezes
encarada como um punhado de gente dentro de algum lugar) que decidem privatizar a
saúde”.
Na mesma linha de raciocínio de Lígia Bahia, Paim (Revista Radis, 2013) ainda
defende que “o subfinanciamento público, a persistência de desigualdades na oferta e a
articulação público-privada, atualmente prejudicial ao SUS, impedem a implementação
plena do que está estabelecido na Constituição e nas leis ordinárias”. Segundo o
professor, nos últimos 25 anos as políticas econômicas e sociais dos sucessivos
governos não foram favoráveis à Reforma Sanitarista, sabotando a seguridade social e
sacrificando os direitos sociais como inerentes à cidadania plena.
Paim (2008) também afirma que o processo de descentralização gerou uma
vulnerabilidade do sistema em relação às mudanças de governo, gestores e políticos. “A
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gestão descentralizada, um dos grandes sucessos do SUS foi, ao mesmo tempo, um dos
seus descaminhos” (PAIM, 2008, p.99). Há falta de profissionalização dos dirigentes,
alta rotatividade de profissionais e engessamento do SUS pela burocracia.
O subfinanciamento, que também é instável, dificulta a universalidade,
ampliação da infraestrutura e serviços de saúde e não garante o acesso e a qualidade do
SUS. Os trabalhadores de saúde também dificilmente têm um plano de carreira digno e
solidificado. Por isso a necessidade de manter um sistema público, mas sem estar
atrelado ao Estado e às forças que o caracterizam. “O SUS que nós temos está sendo
esvaziado, subfinanciado e privatizado por dentro e por fora. Não é o SUS que
queremos nem o que o povo brasileiro precisa e merece!”, desabafa Paim (Revista
Radis, 2013).
O ex-ministro da saúde, José Gomes Temporão, afirma (PLATAFORMA
SOCIAL, 2013) que o SUS tem sofrido transformações para melhor e avançado nos
programas (como o Programa de Imunizações, erradicação e controle de doenças
infecciosas, Programa de AIDS e Estratégia Saúde da Família), nas políticas de
prevenção e promoção e outras áreas. Mas, argumenta, que ainda permanecem
problemas concentrados na desigualdade do acesso entre regiões e classes sociais, além
da qualidade da assistência em saúde.
Temporão também discute sobre o subfinanciamento da saúde brasileira,
afirmando que dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelam
que do total de gastos públicos e privados apenas 40% são gastos públicos, a maior
parte dos gastos recai sobre as famílias.
Quando comparamos os gastos em saúde do Brasil com países de mesmo
nível de desenvolvimento econômico e social, nossos gastos são
proporcionalmente inferiores. A manutenção desse quadro crônico é o
principal fator da dificuldade de ampliação do acesso e qualificação da
atenção. Um sistema de saúde subfinanciado acaba se transformando em
agente perpetuador de iniquidades. (...) O orçamento da União para 2011
destinou 45% dos recursos para o financiamento da dívida interna e apenas
4% para a saúde. (PLATAFORMA SOCIAL, 2013)

O ex-ministro destaca que esse subfinanciamento é uma herança da ditadura
militar, que prezava por um sistema de saúde privatizado. “O SUS pretendia romper
com esse modelo. Mas os governos democráticos não foram capazes de enfrentar essa
tarefa”, diz. Assim, desde a década de 1990 cresce a influência das Organizações
Sociais (OS) na saúde e terceirizações, incentivadas pela União e governos estaduais.
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Podem ser incluídas nesse pacote as desonerações de impostos para seguradoras e
operadoras de planos de saúde, que estão sendo estudadas no âmbito federal. Esses
fatores interferem significativamente no caráter público do SUS e colocam em cheque
as consequências para o desenvolvimento social do país.
Para uma discussão sobre o financiamento da saúde e, consequentemente, um
SUS melhor, Temporão aponta a “consciência política da sociedade sobre o papel da
saúde na construção de cidadania plena e o enfrentamento corajoso das contradições que
enfrentamos” como um dos caminhos. Uma dessas condições, afirma, é a política de
subsídios e da renúncia fiscal referente aos gastos privados em saúde, já que no Brasil
famílias e empresas podem abater do imposto de renda os gastos com médicos, clínicas,
exames e procedimentos realizados na rede privada, com contribuintes e dependentes,
sem limites de gastos. Segundo ele, essa renúncia é um subsídio direto do Estado ao
segmento de planos e seguros saúde, o que significa que, por ano, entre 10 e 15 bilhões
de reais deixaram de ser arrecadados a partir dessa política.
Nesse contexto, consolida-se um conceito pelo qual os sanitaristas lutaram toda
a vida, que é o acesso à saúde condicionado à inserção no mercado de trabalho.
“Garantido através da conquista coletiva ou individual a um plano ou seguro saúde, ou
seja, uma visão que traz embutida um objetivo para o futuro do SUS: cuidar dos
pobres”, diz. A consolidação desse processo é lenta, mas firme, segundo Temporão.
Alguns fatores que contribuem para isso são a manutenção do subfinanciamento crônico
do SUS e a crescente percepção de que o processo de ascensão social está centrado no
acesso ao carro, à casa própria e ao plano de saúde.
A visão sobre o Sistema Único de Saúde não é homogênea na sociedade, nem no
interior do governo. “Todos defendem o SUS como política pública universal, desde
que a elite da nação não seja obrigada a utilizá-lo”, diz Temporão. Esse fato demonstra
a necessidade de uma mudança radical cuja essência é que o SUS seja de fato universal,
e não um sistema para atender aos pobres. “Um sistema concebido para atender apenas
aos pobres acaba se transformando em um sistema pobre” e o SUS, na verdade, é o
componente essencial que vai impulsionar e promover o desenvolvimento do país no
seu sentido pleno, consolidar a democracia no país. Além disso o sistema público de
saúde deve ser visto sob a ótica do desenvolvimento da ciência, inovação e tecnologia
nacional, voltando a produtividade para solucionar e atender os principais problemas de
saúde do país. Para o ex-ministro,
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A saúde talvez seja a mais transversal e transdisciplinar dentre todas as
políticas. De um lado, ela se beneficia de políticas voltadas para a redução de
desigualdades e para a proteção dos mais vulneráveis. De outro, acolhe em
suas múltiplas dimensões estratégias e políticas do campo da educação, da
ação social, da cultura, da política habitacional, da nutrição, do saneamento
básico e ambiental, do desenvolvimento em seu sentido mais amplo, como
produtor de saúde e bem estar. O SUS trata apenas de algumas dessas
dimensões no campo da promoção, prevenção e atenção. A saúde em seu
sentido mais amplo precisa dialogar com o conjunto de políticas econômicas
e sociais, já que ela é socialmente e politicamente determinada.
(TEMPORÃO em entrevista para Plataforma Social, 2013)

Por fim, Temporão expõe sobre o papel da mídia na construção do SUS. É
comum ver nos noticiários e demais veículos de comunicação e plataformas de
informação o Sistema Único de Saúde, em sua dimensão e amplitude, ser reduzido a
filas de espera, geralmente longas, à ausência e precariedade de serviços. Os noticiários,
muitas vezes, atendem a interesses políticos e econômicos e, como afirma a editoria da
Plataforma Social, exercem o Jornalismo pela metade, criando e favorecendo as
demandas da sociedade por serviços privados.
Como defende o ex-ministro, existe uma demanda evidente da mídia na
exposição das mazelas do SUS, que não só ocorrem no sistema público de saúde, mas
também no setor privado. Temporão argumenta que “esse é um processo ideológico que
faz parte de uma cultura que vê o SUS como sistema para os pobres e que cria uma falsa
consciência de que o setor privado, ou o “mercado”, oferecem produtos de melhor
qualidade”.
Na saúde, de uma forma geral, são publicadas as conquistas, inovações
tecnologias nos tratamentos, novas terapêuticas e os grandes fracassos, como as longas
filas de espera para atendimento e mortes. “O dia a dia, a rotina do salvamento de
milhares de vidas e de milhares de curas não é objeto de atenção e, portanto, de
publicação”, afirma Temporão. Assim, compete à sociedade modificar o foco dessa
atenção, transformando esse cotidiano positivo em fatos de interesse para a mídia e para
o público.
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2. MÍDIA E SAÚDE: UMA PERSPECTIVA TEÓRICA

2.1. Indústria da informação

2.1.1 O tratamento da informação: a notícia
Os meios de comunicação de massa merecem destaque na sociedade,
especialmente no estudo das representações, porque modificaram as formas de interação
social, as relações na sociedade e contribuíram para a transformação do espaço e do
tempo. Com a mídia, um novo tipo de esfera pública é formada, a esfera midiática, na
qual a proporção, o alcance e as imagens de um acontecimento são ampliadas e
largamente difundidas.
A comunicação de massa tem como uma de suas características a
mercantilização das formas simbólicas. Nesse contexto, a imagem, a notícia, o fato é um
produto a ser comercializado e consumido. Com o crescimento da indústria da mídia, o
comércio de notícias, a imprensa periódica e a industrialização a comunicação tornou-a
global. A mídia foi transformada de uma escala local para global, e teve como foco os
interesses comerciais e a concentração do comércio.
Para Thompson (2007), a interação midiática pode ser denominada como uma
interação quase-interação-mediada, que é provocada pelos livros, jornais, rádio,
televisão e outros meios. Essa interação tem como pressuposto um número indefinido
de receptores em potenciais, que se conectam por meio de um intercâmbio simbólico.
O advento da imprensa no início da Europa moderna criou uma nova forma
de publicidade ligada às características da palavra impressa e a seu modo de
produção, difusão e apropriação. Como todas as formas de publicidade
mediada, a forma criada pela palavra impressa foi separada da partilha de um
lugar comum: com o advento da imprensa, ações e eventos poderiam ser
revestidos de publicidade na ausência de indivíduos copresentes
(THOMPSON, 2007, p. 168).

A imprensa tornou a visibilidade mediada, ampliando a esfera pública, e do qual
as organizações, instituições, líderes políticos e demais fontes de informação e
visibilidade devem se adaptar a ela. Pela mídia, especialmente a televisão, as ações são
visíveis para um público muito amplo, quase incontável, que permite conexões e acesso
à informação em contextos distantes. Os receptores da informação veem os emissores,
mas estes não conseguem visualizar o público que os veem.
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O espectador, argumenta Thompson (2007), é visto como um anônimo, a quem
os produtores de conteúdo midiático têm a função de entreter, informar, agradar,
persuadir. Diferente de outros tipos de interação, como a face a face, no processo
midiático há um desdobramento maior dos produtores para cativar o público e chamar a
atenção, a qual eles podem ganhar ou perder. Thompson ainda argumenta que por meio
da imprensa, do jornalismo, os indivíduos se distanciam das suas próprias condições de
vida. Para o autor
[...] a apropriação dos produtos da mídia é sempre um fenômeno localizado,
no sentido de que ela sempre envolve indivíduos específicos que estão
situados em contextos social-históricos particulares, e que contam com os
recursos que lhes são disponíveis para dar sentido às mensagens da mídia e as
incorporar em suas vidas. E as mensagens são frequentemente transformadas
no processo de apropriação, conforme os indivíduos as adaptam aos
contextos históricos da vida cotidiana (THOMPSON, 2008, p. 225).

Outro aspecto destacado por Thompson (2008) é a relevância que cada indivíduo
dá a essas experiências mediadas, à representação do real. Muitas vezes, diz o autor, o
sujeito dá mais valor à experiência vivida do que à mediada e, em outros casos, a
experiência mediada pode ser confundida com a própria vida. Thompson (2008)
também destaca que com a midiatização os indivíduos podem ter experiências similares,
ou no mesmo contexto, se reconhecendo nessa experiência mediada.
Traquina (2005a) defende que o jornalismo se legitimou nos influentes
intérpretes da teoria da opinião pública. Assim, considerado como um quarto poder, a
imprensa atuaria como um “elo indissolúvel entre a opinião pública e as instituições
governantes” (Traquina, 2005a, p. 47). A opinião pública é um importante instrumento
de controle social e é uma das bases para as mudanças sociais e políticas em uma
sociedade. Temer e Nery (2009) afirmam, nos seus estudos sobre comunicação de
massa, que a opinião pública é influenciada e regulada pela opinião produzida por esses
meios e que pode se adaptar à opinião da mídia.
Pena (2005) afirma que a mídia tem assumido a condição de um “palco
contemporâneo de debate público” (PENA, 2005, p. 29), onde as representações têm
substituído a própria realidade. Para ele, um assunto discutido na imprensa nem sempre
é de interesse público, pode ser apenas debatido como estratégia de marketing e para
estimular uma agenda de debates.
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As notícias ajudam a construir a própria realidade, o que inviabiliza a
existência de um simples reflexo do real. Na verdade os próprios jornalistas
estruturam representações do que supõem ser a realidade no interior de suas
rotinas produtivas e dos limites dos próprios veículos de informação (PENA,
2005, p. 128).

A profissionalização do jornalismo, importante para compreender o processo de
produção da informação, se intensificou com a industrialização e a urbanização das
sociedades no século XX. Como defende Traquina (2005a), os jornalistas possuem uma
identidade profissional, como parte de uma cultura permeada por símbolos, mitos,
crenças, valores e representações que interferem nas notícias.

A ideologia do jornalismo defende uma relação epistemológica com a
realidade que impede quaisquer transgressões de uma fronteira indubitável
entre realidade e ficção, havendo sanções graves impostas pela comunidade
profissional a qualquer membro que viole essa fronteira. O ethos dominante,
os valores e as normas identificadas como um papel de árbitro, os
procedimentos identificados com o profissionalismo, faz com que
dificilmente os membros da comunidade jornalística aceitem qualquer ataque
à teoria do espelho porque a legitimidade e a credibilidade dos jornalistas
estão assentes na crença social de que as notícias refletem a realidade, que os
jornalistas são imparciais devido ao respeito às normas profissionais e
asseguram p trabalho de recolher a informação e de relatar os fatos, sendo
simples mediador que “reproduzem” o acontecimento na notícia
(TRAQUINA, 2005a, p.149).

O acesso à informação é fundamental para que o homem possa exercer sua
cidadania e conviver em sociedade, Temer e Nery (2009) afirmam que a comunicação é
mais do que informação, é interação, “produto de um encontro social”. Assim,
comunicar é uma ação que exige reciprocidade, pois tem em jogo a interpretação da
informação. Nesse sentido, é importante destacar o papel dos meios de comunicação.
Como já afirmava Thompson (2008), com a interação mediada pela mídia
(midiatização) a sociedade é profundamente influenciada pelos conteúdos que são
transmitidos e pelas maneiras que esses conteúdos chegam aos receptores.
A mídia interfere no comportamento social (TEMER e NERY, 2009) e produz
efeitos a longo prazo. Mais do que dizer o que devemos pensar, a mídia nos influencia
também em como pensar sobre os assuntos escolhidos por ela. Temer e Nery
argumentam que “os Meios de Comunicação de Massa não alteram diretamente o
conjunto explicito de ideias e ações de uma sociedade, mas afetam essas ideias e ações
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uma vez que tendem a influenciar a maneira como o individuo organiza a sua imagem
do ambiente social” (TEMER e NERY, 2009, p.62).
Não se trata, então, de negar a realidade de um poder, mas de estar sensível a
seus paradoxos. O primeiro está ligado a uma dimensão da crença. Apesar
dos efeitos frequentemente mal mensuráveis, o poder das mídias é também o
de valorizar uma crença na sua influência, que lhe faz atribuir resultados
imaginários. Está ligado também à natureza de uma influência que se
expressa mais numa capacidade de definir um horizonte de debates e de
questões que num controle orwelliano dos espíritos. A noção de construção
social da realidade vem sendo mal aplicada. Ela permanece, contudo,
pertinente quando sugere um processo de seleção e de hierarquização dos
fatos e assuntos cujas causas e regularidades uma análise empírica do
trabalho jornalístico pode resgatar. Se lembra também do peso das rotinas de
trabalho, se depreende também uma última observação. Se o poder político
comporta uma dimensão voluntária quando recomenda programas ou traduz
em medidas legais, o “poder” jornalístico se expressa mais raramente em
“campanhas” ou cruzadas. Ele funciona, ao contrário de muitos casos, não
porque os jornalistas queiram exercer alguma influência, expressar um ponto
de vista normativo, mas porque as rotinas e os dispositivos destinados a
produzir uma forma de distanciamento, de relato objetivo, têm por efeito
valorizar certos tipos de informações e enquadramentos (NEVEU, 2004, p.
141).

Alsina (2009) argumenta, em seus estudos, que a realidade é uma construção e
que toda objetividade é conceituada a partir de uma versão da realidade. Como defende
o autor, as interpretações do mundo real – e na notícia não é diferente, já que também é
um “retrato” da realidade - são subjetivas e fruto de um ato individual, da interpretação
de um indivíduo. Mesmo que as interpretações sejam coletivas, explica o autor, ela é
“enraizada nas competências que orientam a interpretação” (ALSINA, 2009, p. 37).
O autor afirma, com base nos estudos de Chilón (1998), que não há apenas uma
realidade, e sim múltiplas e subjetivas realidades, que adquirem sentido para cada
pessoa. Na medida em que há a troca de informação por meio da comunicação, essa
realidade vai se alterando e tornando-se outra, carregada de significados. Nesse sentido,
destaca-se o papel da mídia como construtora de realidades, já que a informação e a
representação do real passa pela imprensa e as imagens e assuntos discutidos pelos
meios de comunicação.
[...] a partir da concepção da realidade como um produto da mídia,
descobrimos dois modelos de análise contrapostos. Por uma parte, fica
estabelecido que a mídia tende a construir uma realidade aparente, uma
ilusão. Para alguns a mídia manipula e distorce a realidade subjetiva.
(ALSINA, 2009, p. 45)
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Alsina (2009) afirma que cabe aos jornalistas compilar os acontecimentos
importantes da vida social e atribuir-lhes sentido. No mesmo pensamento de Traquina
(2005a), o autor reforça que a construção da notícia é baseada em atitudes coletivas de
jornalistas, tendo como influenciador o próprio papel do jornalista de mediador da
realidade, os códigos deontológicos da profissão e as peculiaridades na produção de
notícias. Para Alsina, a “própria mídia é a primeira que realiza uma prática contínua de
autolegitimação para reforçar esse papel social” de transmissores da realidade e do que
é de interesse público (ALSINA, 2009, p. 47).
A notícia pode ser definida como um relato altamente selecionado da realidade
(TRAQUINA, 2005b), uma imagem que é oferecida ao público de maneira refratada,
que passa por um processo de seleção marcado pelos valores-notícia. Segundo traquina,
os valores-notícia definem o que é ou não notícia. Esses valores são partilhados por um
grupo, uma comunidade a qual traquina chama de “tribo jornalística”.
Os valores-notícia são critérios de seleção de elementos a serem incluídos na
notícia, durante todo o processo de seleção, e “linhas-guia” para apresentação da
notícia, sugerindo o que merece destaque no produto final e o que deve ser omitido.
Tais valores-notícia podem ser considerados regras práticas que abrangem os
conhecimentos profissionais e são explicitadas nas redações dos meios de comunicação
(WOLF, 2009).
Esses valores guiam o processo de produção de notícias, pois fazem parte de um
pensamento de grupo. Assim, pode-se perceber facilmente as mesmas notícias em
diferentes jornais, rádios, tevês, sites e outros veículos de comunicação. É a
consonância, mimetismo midiático, o agendamento de notícias. Os veículos de
comunicação, os jornalistas, pautam uns aos outros, isto é, ao definir o que é notícia e
quais valores que tornam, ou não, um acontecimento em notícias, eles partilham do
mesmo pensamento de grupo. Claro que isso não limita a produção de notícias diversas,
mas existem notícias, a maioria delas, que não podem deixar de serem agendadas pela
imprensa, refletindo semelhança na cobertura noticiosa.
A definição de um valor da informação conduz a outro aspecto central das
rotinas jornalísticas, que é uma prática constante da intertextualidade
midiática. A importância de uma informação vem também do que as outras
publicações falam dela, tornando às vezes inconcebível não fazer sua
cobertura pelo simples fato do veredicto das grandes publicações ser uma
forma profissional de sufrágio censitário. (NEVEU, 2004, p. 93)
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Traquina (2005b) ainda chama a atenção para um dos perigos desse mimetismo
dos meios, dizendo que “uma das consequências de um “pensamento de grupo” comum
é aquilo a que se chama “jornalismo em pacote”, isto é, os fenômenos frequentemente
observados de uma legião de jornalistas cobrindo a mesma história da mesma maneira”
(TRAQUINA, 2005b, p. 26). A tendência para os jornalistas seguirem os outros é maior
quando já estão instituídas pautas regulares, como no caso da saúde pública, onde os
jornalistas peregrinam de unidade em unidade de saúde em busca de notícias, como a
falta de atendimento. Outro fator que também pode concorrer para os jornalistas
confiarem uns nos outros durante a produção de notícias são acontecimentos na
cobertura de uma crise, quando pode existir informações escassas, controversas ou não
confiáveis.
O cerne da questão é que ninguém segue as notícias tão de perto como os
jornalistas. Os jornalistas monitorizam a cobertura uns dos outros. Mesmo
quando não estão em contato direto, os jornalistas confiam fortemente no
trabalho uns dos outros, como prática institucionalizada, para ideias de
histórias e confirmação dos seus critérios noticiosos (TRAQUINA, 2005b, p.
27).

Essa consonância midiática contribui para as representações autorreforçadas da
realidade, por meio das notícias e reportagens. O resultado, defende Traquina, é um
“jogo de espelhos” entre os jornalistas. Os assuntos também são escolhidos conforme a
concorrência com outros órgãos de imprensa, pois um assunto de grande relevância não
pode ficar de fora da pauta.
É importante destacar que os valores-notícia são dinâmicos, mas existem alguns
que são peças-chaves para identificar a cobertura e importância da notícia. A amplitude
do evento, duração do acontecimento, o inesperado, o inédito, a clareza ou a falta de
clareza, a continuidade de um acontecimento e a negatividade são alguns valores-notícia
presentes na produção jornalística.
Um valor-notícia de destaque na imprensa é a negatividade, facilmente
percebida nas notícias sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), objeto de estudo deste
trabalho dissertativo. Isso porque o valor negativo de uma notícia satisfaz os critérios de
frequência, ou seja, acontecem inúmeras e repetidas vezes. Se tomarmos como exemplo
o caso da saúde pública no Brasil, a falta de médicos, de atendimento e as filas de
espera para exames ou cirurgias acontecem rotineiramente e são, com a mesma
frequência, noticiadas na imprensa. Além disso, as notícias negativas são mais
49

inesperadas do que as positivas e são mais consonantes e fáceis de alcançar grande
repercussão. Outro aspecto relevante é que um fato negativo é mais consensual, pois a
chance do público interpretar o acontecimento como negativo é maior do que ter uma
mesma opinião sobre um fato positivo.
“O jornalismo produz uma percepção da realidade que se propõe a retratar”
(SERVA, 2011, p.131) e, como consequência desse sistema de representação, a
produção da notícia leva em conta filtros aplicados aos fatos noticiados, muitas vezes
até moldando tais fatos a determinado outro contexto. A distância entre o objeto e a
representação, explica Neto, é natural, entretanto, em alguns casos, esse distanciamento
permite a desinformação e a distorção do fato durante o processo de produção da
notícia, permitindo uma compreensão alterada da realidade. Dentre os procedimentos
que podem alterar a percepção da realidade, Serva (2001) destaca as ações voluntárias
(ou não) como a edição, a saturação da informação e a redução do fato que podem
tornar a representação bastante distante da realidade.
Pontes (2010) defende, a partir de uma influência do realismo no Jornalismo,
que a relação do jornalista com a realidade é marcada por uma observação apaixonada,
aparentemente sem emoções ou preconceitos, e por uma atenção às pessoas e aos
ambientes, permeada pelo respeito e, ao mesmo tempo, pela distância que caracteriza o
espaço de observador. Esse espaço de observação é, então, o que consolida o espaço do
jornalista como mediador e enunciador dos fatos.
Em seus estudos sobre o discurso jornalístico, Pontes (2010) afirma que a vida
cotidiana é entendida como um sinônimo de um mundo experimental, organizado,
marcado constantemente por aproximação e distanciamento por parte do enunciador, no
caso o repórter. Assim,
Este mundo, vivido e intersubjetictivo, apresenta-se como uma contínua
partilha de significados e por uma naturalização que o impõem como a
realidade, com suspensão de dúvida sobre os seus processos de construção.
Trata-se assim de uma realidade que extravasa outras realidades de
experiência [...], encaradas por diferenciação como campos finitos de
significação (PONTES, 2010, p. 98).

Dessa maneira, o jornalismo constrói ideologias sobre essa realidade cotidiana,
que é percebida pela sociedade como inquestionável e fiel. Pontes (2010) argumenta
que ao considerar a linguagem da mídia como integrante da “institucionalização da
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sociedade como realidade objectiva, estamos então a afirmar a responsabilidade pública
e social do jornalismo muito para além da oferta diária de “notícias” aos seus leitores”
(PONTES, 2010, p. 100). Assim, as notícias são carregadas de sentido ideológico,
marcadas pelo que interessa saber – mostrado de uma forma “natural”.
Com base nos estudos de Tuchman, Ponte (2010) argumenta que o
enquadramento e recorte das experiências de mundo, a forma de apresentação desses
recortes e as práticas profissionais jornalísticas contribuem para fazer com que a notícia
também seja uma atividade de legitimação do jornalismo, pois apresenta a
realidade/verdade.

Estes processos conferem uma dimensão política às notícias, que se traduz na
ofuscação da realidade social em vez da sua revelação, na confirmação da
legitimidade do Estado e no apoio a um capitalismo corporativo. Assim, [...]
Tuchman confirma como as notícias traçam e simultaneamente reproduzem
as estruturas institucionais, pelo controle que exercem sobre o tempo, o
espaço e as agendas temáticas, pela sua rede noticiosa que distingue
patamares de importância de fontes e locais estratégicos de obtenção de
informação [...], pela aplicação de processos de tipificação de eventos em
notícias e consequente tratamento noticioso (PONTES, 2010, p. 151-152).

Esse processo de contextualização é caracterizado, dentre outros fatores, pelo
consenso de uma visão de mundo. Essa representação consensual, segundo Pontes
(2010), nega os contextos sociais e reforça a hegemonia – nas sociedades modernas e
democráticas, movidas pelo capital - da mídia enquanto instituição privilegiada. Assim,
a mídia é destaque na formação e também no reforço de conhecimentos gerais da
sociedade.
A mídia é quem decide e delimita os acontecimentos importantes para a
sociedade, por meio da construção do acontecimento midiático. Carregada de símbolos
discursivos (PONTES, 2010), a notícia pode reforçar estereótipos, criar e manter
representações e distorcer imagens, enquadrando-a a uma realidade construída e
desejada pelos grupos de poder, do qual a mídia faz parte.

2.1.2. Rotinas de produção da notícia
A organização jornalística tem como eixo central o tempo. O ciclo e a produção
diária de notícias são baseados na urgência, no imediatismo, na instantaneidade. Existe
um planejamento da cobertura jornalística, fruto das reuniões de pauta, no qual a
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organização vai discutir que acontecimentos do cotidiano merecem destaque no jornal.
Tudo isso leva em consideração o desejo do espectador de ler, ouvir ou ver a notícia.
Neveu (2004) explica a rotina de produção de notícias, o local da redação, com
base num ciclo temporal. Como ele narra, em um diário matinal, compara-se a edição da
véspera com os jornais da concorrência, acompanha-se fatos por meio de outras mídias,
analisa-se os fatos do dia que deverão ter cobertura jornalística – fatos comumente
selecionados a partir de releases de assessorias de imprensa.
A produção de notícias é determinada também por uma política cultural, que
aparentemente não tem uma lógica, mas é baseada em um status quo (ALSINA, 2009).
Assim, a reprodução da realidade e as notícias se baseiam nessa política. Ao contrário
do que muitos podem ainda pensar, a mídia não é apenas uma simples transmissora da
informação. Como reflete Alsina, “a produção da informação também é o lado escuro
da Lua. [...] A transmissão é a totalidade da atuação comunicativa da mídia. Então,
através de um efeito de ocultação, a produção desaparece da vista do consumidor”.
(ALSINA, 2009, p. 59)
Evidentemente, o que chamamos de comunicação de massas é mais do que
um sistema de circulação de relatos de maneira geral e de notícias, de
maneira particular [...] é um sistema de construção de notícias. [...] A mídia
faz parte de um sistema integrado e geral, que é determinado pela televisão e,
como consequência, pelas formas de apresentação da notícia que privilegiam
alguns modelos expressivos muito padronizados e repetitivos (ALSINA,
2009, p. 53).

Na produção de notícias há interferências de diversas ordens, desde a seleção e
organização de notícias a serem produzidas, que passa pelo crivo do gatekeeper (quem
seleciona o que é ou não é notícia, normalmente editores/chefes de reportagem), tanto
pela cultura organizacional que interfere no tratamento da informação, quanto à linha
editorial do veículo de comunicação que produz a notícia. Esses e outros valores fazem
parte de uma indústria da notícia.
Traquina define notícia como um resultado de processos de interação que
ganham espaço na empresa jornalística e leva em conta também o fator econômico, pois
a notícia é um produto à venda, segue uma lógica de mercado e é fabricada de acordo
com essa lógica. “As notícias são um valor máximo; o seu trabalho é um trabalho de 24
horas; as notícias são um desafio constante. Assim, o jornalista investe na realização
desse objetivo: obter mais notícias e não contestar a política editorial da empresa”
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(TRAQUINA, 2005a, p.155). O autor ainda ressalta, de acordo com o pensamento de
Schudson, que “as notícias não são ficcionais, mas convencionais”, pois a maneira
como são construídas levam em consideração muitos fatores, inclusive as de ordem
econômica e política.
A notícia surge a partir de um acontecimento (ALSINA, 2009), mas é o sujeito,
observador, que dá sentido ao acontecimento. A mídia se apropria dessa empatia ou
identificação do sujeito com os assuntos que, pressupostamente, chamam a atenção do
espectador e interpreta esse conteúdo, apresentando uma realidade social, que é a
interpretada pela mídia.
Traquina (2003) explica que as notícias são elaboradas seguindo padrões de
industrialização, ou seja, os acontecimentos são “moldados” segundo esses padrões.
Reiterando a ideia de Schudson, Traquina (2003) afirma que o poder da mídia não está
apenas em declarar que os acontecimentos são verdadeiros, mas principalmente em
fornecer a maneira como essas declarações aparecem para a sociedade.
A imagem da realidade social que é fornecida pela mídia também é influenciada
pela organização da produção da notícia. No processo produtivo, como resultado das
pressões, tempo limitado de produção, dos próprios valores-notícia e de outros fatores,
podem ocorrer distorções da informação.
A manipulação da notícia deixa de ser vista exclusivamente como resultado
das pressões externas e é compreendida como uma “distorção inconsciente”
ou distorção não desejada, mais ligada às práticas profissionais, às rotinas
produtivas normais, aos valores partilhados e interiorizados acerca do modo
de desempenhar a função de informar. As distorções inconscientes realçam
uma determinada representação da realidade social, marginalizando alguns de
seus aspectos em favor de outros. Em função disso, podemos dizer que as
normas e limitações que são parte do trabalho jornalístico acabam por
determinar os critérios fundamentais que orientam a seleção dos
acontecimentos e sua divulgação (TEMER e NERY, 2009, p. 66-67).

Uma das teorias que sustentam a ideia do jornalismo como um mediador da
informação e que retrata fielmente a realidade é a teoria do espelho. Segundo essa teoria
o jornalista apenas retrata a realidade como ela é, ele é um “comunicador
desinteressado” (TRAQUINA, 2003), que não tem interesses específicos que o desviam
da função de informar. Mesmo que o jornalismo, de certa maneira, transmita a
realidade, essa teoria descarta o poder da mídia e as influências, tanto políticas, quanto
econômicas e sociais, que são parte integrante do processo de produção de notícias. O
jornalista repórter pode sim, informar e transmitir o acontecimento da maneira mais
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isenta possível, mas, ainda assim, será parte de uma realidade subjetiva. Essa realidade
pode ser influenciada por interesses e fatores externos ao jornalista, como a política da
empresa para a qual ele trabalha e as relações de poder e econômicas dos veículos de
comunicação com a sociedade.
Toda profissão é sobrecarregada de imagens, mas talvez não seja tão rodeada
como a do jornalismo. De fato, o poder do mítico tem envolvido a profissão
de jornalismo de tal maneira que, muitas vezes, os jornalistas são
apresentados como os Davides da sociedade matando os Golias – uma forma
não menos poética de conceber o jornalismo como um contrapoder, como é
explicitamente conceituada pelos teóricos da democracia, e o seu produto é
apresentado como sendo uma transmissão não expurgada da realidade, um
espelho (TRAQUINA, 2003, p. 65).

Outro conceito pertinente à nossa pesquisa é o agendamento. Segundo Traquina
(2005b), inicialmente a teoria afirmava que a mídia não dizia às pessoas como pensar,
mas sobre o que pensar. Entretanto, anos depois, McCombs e Shaw, continuando os
estudos da Teoria da Agenda, concluíram que o agendamento é muito mais do que a
afirmação de que o pensamento social é influenciado pelas notícias. Não é apenas uma
influência, mas a mídia tem um peso considerável sobre o pensamento social,
divulgando e instituindo valores, polemizando assuntos e ditando, de certa maneira, o
rumo da sociedade por meio de análises, comparações, divulgação de pesquisas de
opinião públicas que norteiam discussões, comentários e informações selecionadas
sobre políticas sociais, dentre outros assuntos que podem moldar a sociedade.
Para os criadores da teoria, a agenda e o enquadramento da mídia não apenas
sugerem no que pensar, mas como pensar nisso. Assim, reforçamos mais uma vez a
ideia da notícia como uma construção, não apenas um relato. “Os jornalistas formam
hábitos mentais, isto é, maneiras de ver” (TRAQUINA, 2005b, p. 47), logo são
responsáveis por reproduzir a realidade sob um enquadramento, uma visão de mundo
que quer estender ao público, podendo, muitas vezes, criar mitos e estereótipos.

Mas a cultura jornalística é também uma cultura rica em mitos, símbolos e
representações sociais que fornecem a esta comunidade interpretativa toda
uma liturgia de figuras bem claras dos vilões e dos heróis a que membros da
tribo prestam homenagem ou devotam ódio. O próprio “ethos jornalístico” é
determinante na elaboração de mitos. (TRAQUINA, 2005b, p 51)
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Conforme explica Pena (2005), Walter Lippman sugeriu que a imprensa seria
uma modeladora do conhecimento do mundo, utilizando, para isso, os estereótipos
como uma representação simplificada e distorcida da realidade
Os meios de comunicação tendem a priorizar opiniões dominantes, ou
melhor, as opiniões que parecem dominantes, consolidando-as e ajudando a
calar as minorias (na verdade, maiorias) isoladas. Nesse ponto, a teoria
espiral do silêncio aproxima-se da teoria dos definidores primários, pois
ambas defendem que a tal prioridade é causada pela facilidade de acesso de
uma minoria privilegiada (as fontes institucionais) aos veículos de
informação. Assim, opiniões que parecem consensuais se perpetuam, pois a
maioria silenciosa não se expressa e não é ouvida pela mídia, o que leva à
conclusão de que o conceito de opinião pública está destorcido (PENA, 2005,
p. 156).

Pena (2005) defende a ideia de Traquina (2005a), ao afirmar que o jornalismo é
mais uma força de revitalização da vida pública. Assim, cabe também ao jornalismo
redefinir valores, aproximando-os da comunidade, diminuindo, para isso, o excesso de
uma agenda negativa. Nesse sentido, o jornalismo deveria, por meio da notícia,
contribuir de maneira positiva para a vida pública, concebendo o público como cidadão
e quebrando velhas rotinas, assumindo um papel de participante, não apenas de
observador (PENA, 2005).
Como argumentam Temer e Nery (2009), “a Teoria da Agenda demonstra que a
compreensão que as pessoas têm de grande parte da realidade é fornecida,
predominantemente, pelos meios de comunicação de massa” (2009, p. 72). Dessa
maneira, o receptor está mais disposto a aceitar que a representação midiática é a única
possível, tomando como verdade os fatos apresentados, especialmente em situações nas
quais não há fontes de informação.
Outro fator importante na cobertura midiática e que, neste estudo, se aplica à
saúde é a espiral do silêncio. Segundo essa teoria, elaborada por Noelle Neuman, apenas
quando o cidadão pode se manifestar anonimamente é que ele revela suas reais opiniões.
Na sociedade de massa, o indivíduo é direcionado a seguir o comportamento e a opinião
da maioria da população, como um “instinto de sobrevivência”. Temer e Nery (2009)
argumentam que
O silêncio contamina, camufla opiniões e cria uma distorção da realidade,
que forma um círculo vicioso, ou espiral do silêncio, em que o que é ignorado
permanece ignorado porque a maioria silenciosa teme ser minoria. [...]
Determinados assuntos de interesse público ignorados pela mídia não
ganham expressão porque permanecem com a minoria silenciosa, que não se
manifesta a respeito desse assunto justamente por acreditar que ele não
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interessa à maioria dos indivíduos. À medida em que as pessoas se calam,
acabam, indiretamente, reforçando as opiniões dos meios de comunicação
(TEMER & NERY, 2009, p. 94-95)

Wolf (2009) chama atenção para a ação de jornais, televisão, rádios e outras
mídias, que tendem a incluir ou excluir conteúdos dos noticiários. O público, por sua
vez, confere o que é incluído na cobertura midiática e reflete sobre os acontecimentos e
situações expostas. Essa hipótese, segundo Wolf, tem influências no público a longo
prazo, visto que reproduz um conjunto estruturado de conhecimentos que são
assimilados pelos indivíduos por meio da mídia.
Com isso, as distorções voluntárias também assumem importância nas
representações que são reproduzidas pela mídia. Como aponta Wolf, o destinatário não
pode controlar se a representação da mídia é fidedigna ao real, assim, é possível que o
indivíduo forme uma imagem que pode ser manipulada, distorcida, estereotipada.
A mídia também fornece o modo de pensar dos destinatários das notícias. Os
destinatários da informação vivenciam experiências a partir de uma interação mediada
pela mídia, que mostra “fatias de realidade” (WOLF, 2009). O público vive a sociedade
por meio de uma mediação simbólica fornecida pelos meios de comunicação. Wolf
destaca ainda o poder de influência das mídias:

Ambos os meios de comunicação (jornal e TV) são dotados de um poder de
influência diferente: as notícias televisivas são demasiado breves, rápidas,
heterogêneas e “acumuladas” numa dimensão temporal limitada, isto é, são
demasiado fragmentárias para terem um efeito de agenda significativo. As
características produtivas dos noticiários televisivos não permitem, portanto,
uma eficácia cognitiva duradoura, ao passo que a informação escrita possui
ainda a capacidade de assinalar a diferente importância dos problemas
apresentados (WOLF, 2009, p. 145).

No caso da televisão, o público é assediado por informações fragmentadas, que
não colaboram para uma compreensão dos contextos dos fatos pelo público –
característica essa que pode ser estendida a outros meios de comunicação. Wolf (2009)
chama atenção para a cobertura marginalizada que determinados assuntos recebem, a
não cobertura e a omissão desses temas. O autor afirma que, muitas vezes, o jornalismo
não procura fontes alternativas que garantam o fornecimento de notícias sobre
determinados assuntos, o que também pode dificultar a veiculação de certos temas –
mas, por outro lado, não o impedem.
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Pela hipótese, “os mass media são eficazes na construção da imagem da
realidade que o sujeito vem estruturando” (WOLF, 2009, p. 152). Essa imagem pode ser
um fragmento de toda a informação, ou mesmo uma metáfora, mas pode ser pensada
como uma imagem padronizada para a sociedade, que se apoia nas crenças, expectativas
e outros valores da sociedade (WOLF, 2009). Nessa cobertura jornalística tem destaque
a mídia como promotora da agenda social

Os jornais são os principais promotores da agenda do público. Definem
amplamente o âmbito do interesse público, mas os noticiários televisivos não
são totalmente desprovidos de influência. A televisão tem um certo impacto,
a curto prazo, na composição da agenda do público. O melhor modo
de descrever e distinguir essa influência será, talvez, chamar agenda-setting
à função dos jornais e enfatização (ou spot-lighting) à da televisão. O
caráter fundamental da agenda parece, frequentemente, ser estruturado pelos
jornais, ao passo que a televisão reordena ou ressistematiza os temas
principais da agenda (McCombs, 1976, apud WOLF, 2009, p. 163).

No processo de tematização destaca-se também a importância social e relevância
do tema a ser noticiado. Wolf (2009) afirma que nem todos os temas são passíveis de
tematização, apenas os que possuem uma importância política e social. “Os mass media
tematizam dentro de limites que esses temas e esses acontecimentos não definem,
num território que não delimitam, que apenas reconhecem e começam a cultivar”
(WOLF, 2009, p. 166).
Outro estudo importante para compreender a produção de notícias é a teoria do
newsmaking, que considera o trabalho jornalístico como a construção social da realidade
(PENA, 2005) e, ainda, que as normas produtivas de notícia têm mais força do que as
preferências pessoais de jornalistas na escolha seletiva de notícias. A pressão sobre o
jornalista no processo de produção de notícia, como o deadline (tempo de fechamento
da matéria), é um exemplo desses fatores de produção. O newsmaking tem como base a
cultura profissional dos jornalistas, bastante ressaltada por Traquina (2005b), e a
organização das rotinas de produção de notícias.
Não se trata, então, de negar a realidade de um poder, mas de estar sensível a
seus paradoxos. O primeiro está ligado a uma dimensão da crença. Apesar
dos efeitos frequentemente mal mesuravéis, o poder das mídias é também o
de valorizar uma crença na sua influência, que lhe faz atribuir resultados
imaginários. Está ligado também à natureza de uma influência que se
expressa mais numa capacidade de definir um horizonte de debates [...]. A
noção de construção social da realidade vem sendo mal aplicada. Ela
permanece, contudo, pertinente quando sugere um processo de seleção e de
hierarquização dos fatos e assuntos cujas causas e regularidades uma análise
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empírica do trabalho jornalístico pode resgatar. Se lembra também do peso
das rotinas de trabalho, se depreende também uma última observação. Se o
poder político comporta uma dimensão voluntária quando recomenda
programas ou traduz em medidas legais, o “poder” jornalístico se expressa
mais raramente em “campanhas” ou cruzadas. Ele funciona, ao contrário de
muitos casos, não porque os jornalistas queiram exercer alguma influência,
expressar um ponto de vista normativo, mas porque as rotinas e os
dispositivos destinados a produzir uma forma de distanciamento, de relato
objetivo, têm por efeito valorizar certos tipos de informações e
enquadramentos (NEVEU, 2004, p. 141).

Diante do exposto, não podemos atribuir apenas aos jornalistas a
responsabilidade por todas as representações, capacidade de influência no pensamento
social e reflexão, pois eles não possuem sozinhos o domínio de todo o processo de
comunicação e das inter-relações que se estabelecem a partir dele. Destacamos as
rotinas de produção e algumas influências na produção de notícias, além do papel do
jornalista enquanto formador de opinião, não livrando-o do peso das responsabilidades
das representações. Entretanto, foge ao nosso alcance o conhecimento das demais
relações de poder, políticas, sociais, culturais, que se estabelecem em uma empresa
jornalística e que, sem dúvida, também influenciam na tomada de decisões sobre as
imagens veiculadas na mídia acerca dos mais diversos assuntos.
Wolf (2009) reforça a ideia de que a distorção da informação é consequência do
processo de produção da notícia:

[...] a autonomia profissional e distorção da informação surgem como duas
faces da mesma moeda: a perspectiva é muito mais radical do que aquela que
remetendo toda a deficiência e manipulação da cobertura informativa
exclusivamente para pressões e influências externas, se priva da
possibilidade de captar o funcionamento da «distorção inconsciente»,
ligada às práticas profissionais, às rotinas produtivas normais, aos
valores partilhados e interiorizados acerca do modo de desempenhar a
função de informar (WOLF, 2009, p. 189).

Com base no newsmaking, argumenta Wolf (2009), a reprodução da realidade
fornecida pela mídia é determinada conforme as exigências de organização e estrutura
de cada meio de comunicação. A cultura profissional dos jornalistas e a organização do
trabalho são eixos centrais no processo de construção de notícias. A noticiabilidade está
intrinsecamente relacionada às rotinas produtivas e, segundo Wolf, é o que os
jornalistas definem como sendo importante noticiar.
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Estas características de fundo são atribuíveis às modalidades produtivas da
informação: o conjunto de fatores que determina a noticiabilidade dos
acontecimentos permite efetuar, quotidianamente, a cobertura informativa,
mas dificulta o aprofundamento e a compreensão de muitos aspectos
significativos dos fatos apresentados como notícias. A noticiabilidade,
portanto, constitui um elemento da distorção involuntária contida na
cobertura informativa dos mass media (WOLF, 2009, p. 199).

Serva (2001) argumenta que a matéria-prima do jornalismo é a novidade, a
surpresa, e que ao produzir as notícias visando a capacidade de surpreender “os jornais
deixam de buscar em primeiro lugar uma compreensão genuína dos acontecimentos –
que poderia tirar a surpresa do leitor diante do fato” (SERVA, 2001, p. 59).
A organização das notícias tem como um dos objetivos “deter” o fato, explicálo, conhecê-lo. Assim, os procedimentos, regras e normas da organização das notícias
no jornal são definidos para “cercar” a notícia por “todos os lados”. Serva (2001) aponta
que a classificação da notícia é um paradigma, uma associação com as demais notícias e
uma localização no plano da edição. Para ele, o lugar da notícia já diz algo sobre aquela
notícia.
A mídia de massa seleciona e processa informação para torná-la disponível o
mais depressa possível. Essa seleção lhe dá o controle do fluxo de
informação que circula pela sociedade. Os pontos de controle estão em todos
os níveis, indo do repórter que seleciona os fatos ao editor que decide o que
eliminar, ao cameraman que escolhe para onde apontar a câmara, ao editor de
vídeo que deixa uma parte desse material no chão da sala de corte. [...] Em
nenhuma outra parte esse progresso da seleção é tão dramático como na
atividade jornalística. Um jornal que receba notícias da Associated Press tem
perto de 1 milhão de palavras para escolher apenas dessa fonte (SCHRAMM
& PORTER, 1991, apud SERVA, 2001, p. 58).

Mamou (1992) destaca que os meios de comunicação conquistaram um papel
central na sociedade, que é o de permitir que o público tenha uma ilusão de
transparência com outros sujeitos, com o poder e os mecanismos sociais. “Ao irrigar o
conjunto do tecido social, os meios de informação são um mapa – talvez o único – à
disposição de todos os cidadãos, para se orientar em todos os domínios da vida
econômica, social ou política” (MAMOU, 1992, p. 19-20).
A informação nasce da relação entre a fonte e o jornalista, e deve ser sempre
apurada pelo profissional de comunicação. No entanto, na prática, muitas vezes a
apuração da informação não é realizada, até em consequência das rotinas produtivas dos
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jornalistas. O resultado dessa falha na apuração pode gerar desinformação e
especulação.
Visto de fora o trabalho do jornalista é objeto de desprezo. Mais ainda porque
a busca pela informação é uma “cozinha” que cada jornalista acomoda a seu
molho. Quaisquer que sejam as diversidades de métodos de trabalho, as
queixas são sempre as mesmas. A opinião pública se queixa com mais
frequência da “falta de objetividade” [...]. Em vez de informar
“objetivamente”, dar conta dos fatos tal como aconteceram, eles se dedicam a
um obscuro trabalho de manipulação (MAMOU, 1992, p. 126).

Para a opinião pública, argumenta Mamou (1992), a manipulação é
consequência da falta de objetividade e da busca pelo sensacionalismo. Mas, ressalta o
autor, a manipulação da notícia pode ser consciente por parte do jornalista, pode ser
generalizada na sociedade, a partir de uma informação inverídica ou, ainda, ser
manipulada a partir de uma fonte de notícias que oferece ao jornalista informações
falsas. Claro que isso não justifica o equívoco na cobertura jornalística, mas,
considerando as rotinas de produção, é o que pode explicar porque esse tipo de
“desinformação” jornalística ainda ocorre.
A mentira é o pão amargo do jornalista. Se acontece alguma vez por gosto do
espetacular, que ele arrume o fato à sua maneira, na verdade o jornalista é, na
imensa maioria dos casos, vítima das manipulações e não o manipulador.
Como a informação é parte ativa do jogo político, econômico e judiciário – a
ponto de às vezes tornar-se uma carta no jogo do conflito -, o que há de mais
fácil que manipular a verdade por um benefício imediato e pessoal?
(MAMOU, 1992, p. 149)

Já a desinformação, explica o autor, pode também ser entendida como a mentira
e o engano. A preocupação, conforme expõe Mamou (1992), é que a mentira raramente
é punida em lei, sendo “normal” enganar a imprensa e, por tabela, os cidadãos.
Infelizmente essa prática ainda pode ser encontrada na sociedade, se for investigada a
fundo, e, muitas vezes, passa despercebida até mesmo aos olhos do cidadão mais atento.

A desinformação é uma mentira voluntariamente orquestrada com um
objetivo determinado. Não deve ser confundida com os erros e omissões que
ás vezes recheiam os jornais. Os jornalistas podem se enganar, confundir uma
cifra, mal atribuir uma citação ou publicá-la fora de um contexto, endurecer
um titulo em relação ao conteúdo de um artigo. Essa “cozinha” profissional
não é isenta de riscos. Provoca represálias imediatas: direito de resposta,
protestos telefônicos, recusa de novas entrevistas, etc (MAMOU, 1992, p.
167).
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Também com a desinformação e a mentira está a omissão, que Serva (2001)
considera como ausência de informação. Para o autor a omissão é uma atitude que pode
ser associada à falta de condições da imprensa em obter as respostas para determinado
assunto dentro do tempo de produção da notícia. Uma informação pode não ser
acessível para um veículo de comunicação e ser disponibilizada para outro, em função
de um tempo maior na apuração ou produção de notícias.
Serva (2001) explica que a desinformação também pode estar relacionada à
sonegação ou à submissão. Segundo o autor, a primeira seria a informação que é de
conhecimento do veículo de comunicação mas que, em razão da edição do conteúdo,
não foi disponibilizada. Já a submissão seria o acontecimento que, mesmo sendo
noticiado, é incompreendido pela edição, de modo que o público não compreenda sua
importância e até mesmo o seu significado. O autor aponta que os casos de
desinformação são muito comuns hoje, considerando a variedade dos meios de
informação, que divulgam uma elevada quantidade de informações por dia.
Esse conjunto de informações provoca uma espécie de paroxismo da
desinformação-informada e da deformação, no qual milhares de informações
diariamente se sobrepõem umas às outras no suporte da comunicação, no
meio em si e também ou mais gravemente na mente do receptor, em sua
compreensão do mundo (SERVA, 2001, p. 77).

Dessa maneira o consumidor se vê cercado e bombardeado por tantas notícias
que a sua capacidade de avaliação e de compreensão das informações perde força.
Aliado a isso, o público também diminui a capacidade de interpretação, podendo
contribuir para um receptor mais passivo diante do meio (SERVA, 2001).
A vocação monopolista dos meios impõe uma “metralhadora de palavras”
(hoje já transformada numa “metralhadora de signos”), não só para usar o
poder de fogo, mas também para impedir que o outro lado consumidor se
proponha a usar o seu. Nesse sentido a desinformação informal causada pela
saturação não pode ser vista como mera e indesejada conseqüência da
proliferação de meios, mas uma imposição do sistema econômico que
organiza a economia da informação, indústria e comércio de signos. É
necessidade das grandes empresas que exploram de forma altamente
concentrada os meios de comunicação em todo o mundo eliminar a
capacidade de produção de voz do cidadão e de microorganismos sociais
(SERVA, 2001, p. 80).

Serva (2001) alerta que o excesso de informação pode causar a perda do poder
individual, tanto de emitir informações quanto de compreendê-las. Segundo o autor, o
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excesso de informação contribui para uma submissão definitiva do consumidor de
notícias ao capital. Serva (2001) ainda ressalta que no modelo democrático de sociedade
não é aceitável que o receptor tenha o seu poder de emissão comprometido, como na
época dos regimes militares. Segundo argumentos do autor, essa limitação do receptor
em expressar opiniões é favorecida pela saturação da informação (disfunção
narcotizante) nos canais de comunicação, que deixa para o público o papel de receptor
da informação.
No estudo do newsmaking, Wolf (2009) ressalta as influências e efeitos que a
cobertura jornalística pode provocar na sociedade. Para o autor, a distorção e a
desinformação a que Neto (2001) se refere também pode ser inconsciente:

[...] Por um lado, existe a associação com o estudo dos efeitos a longo prazo:
as distorções inconscientes que, dia após dia, realçam uma determinada
representação da realidade social, marginalizando alguns dos seus aspectos
em favor de outros, são um elemento que entra em jogo na dinâmica da
difusão de efeitos cognitivos ligados àquela imagem da realidade
(WOLF, 2009, p. 189).

Ainda sobre a distorção, Wolf (2009) argumenta que elas são ligadas às rotinas
produtivas e aos valores profissionais, reproduzindo-se em todas as fases do trabalho
jornalístico, desde a apuração e levantamento de informações até o produto final. Isso
pode ser facilitado pela fragmentação de conteúdos e imagens da realidade. A rigidez do
formato jornalístico também colabora para a desinformação, pois o enquadramento e o
tempo de veiculação da notícia, muitas vezes, podem permitir uma informação
descontextualizada.

2.2. Comunicação e Saúde
Hansen (2010) assinala que as relações entre Saúde e Comunicação vêm de
muitos séculos e está intrinsecamente ligada à cultura e a hábitos de diversos povos no
mundo todo. Inicialmente, a comunicação voltada para a saúde tinha o propósito de
registrar curas e descobertas científicas em papiros, como forma de perpetuar o
conhecimento. Mais tarde, as relações entre comunicação e saúde foram se afunilando
ainda mais, tendo objetivo não apenas a transmissão de um saber científico, como
também a popularização desse saber.
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No Brasil, o autor destaca o início da relação entre comunicação e saúde a partir
das campanhas publicitárias e com a literatura. Esta última por meio do Jeca-tatu,
personagem de Monteiro Lobato que denunciava alguns problemas de saúde pública no
país. O prolongamento dessas campanhas publicitárias e “as experiências científicas do
Instituto Oswaldo Cruz, no início do século XX, permitiram um maior conhecimento
das moléstias que assolavam o país e possibilitaram a ocupação e a integração do
interior brasileiro” (HANSEN, 2010, p. 18). O Jeca-tatu era o retrato da desigualdade
em saúde no país, fruto da miséria e das moléstias, contribuindo para derrubar o
idealismo dos intelectuais brasileiros por um viés realista da situação do Brasil.
A partir de então a imprensa brasileira exerceu ainda mais o papel de divulgação
de uma medicina preventiva, permitindo a socialização do conhecimento científico em
saúde. Assim, os brasileiros puderam compreender melhor os assuntos de saúde e as
situações que viviam no cotidiano, como o atendimento médico e hospitalar.
O programa dominical da TV Globo, Fantástico, contribuiu imensamente
para mostrar à população brasileira como lidar com a saúde, os remédios, as
novas terapias contra o câncer, o envelhecimento, a obesidade, a depressão
[...] ajudou ainda a divulgar as qualidades ou não de medicamentos que vez
ou outra apareciam na mídia e infelizmente não serviam para nada. Além, é
claro, de direcionar os novos conceitos de prevenção das doenças que mais
matam os cidadãos no mundo, fazendo uso de uma linguagem popular e de
fácil acesso à população de menos renda. (HANSEN, 2010, p. 26-27)

Morigi e Ferrareto (2004) destacam que a divulgação na imprensa de matérias
sobre a saúde é um papel fundamental no acesso do indivíduo aos seus direitos. Os
jornais favorecem o próprio direito à informação e, por meio da informação, guia o
cidadão no acesso à saúde. Segundo os autores, “o acesso à saúde, assim como às
informações sobre ela, fazem parte, portanto, dos direitos sociais, constituindo- se em
fator de construção da cidadania” (2004, p. 03).

Apesar desse amplo conjunto de direitos previstos, os indicadores sociais
demonstram que, no Brasil, um grande número de pessoas adoece e morre
porque outros direitos sociais básicos, como o acesso a condições adequadas
de nutrição, higiene e assistência médica, são desrespeitados. Ao mesmo
tempo, constata- se uma elevada incidência de patologias – tais como
doenças infecciosas e parasitárias, dos aparelhos circulatório e respiratório e
diversos tipos de câncer – que poderiam ser evitadas através da adoção de
medidas preventivas. Se as condições socioeconômicas são responsáveis, em
grande parte, pelas carências de saúde da população, também a circulação de
informações ocupa papel decisivo. Um cidadão bem - informado sobre suas
garantias e os serviços que o Estado tem o dever de disponibilizar possuiria
mais condições de exigir o cumprimento de seus direitos; tendo acesso a
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conhecimentos sobre prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças, estaria
apto a cuidar melhor de si mesmo. (MORIGI e FERRARETO, 2004, p.3)

A circulação da informação se dá em diferentes níveis numa sociedade, mas é
nos meios de comunicação que a informação chega a todos esses níveis e atinge um
maior número de pessoas. Morigi e Ferrareto (2004) defendem a comunicação como
instrumento de consolidação da cidadania. Na cobertura de saúde, como apontam,
caberia aos meios de comunicação uma abordagem plural, múltipla, que evidenciasse os
diferentes pontos de vista e munisse o cidadão do máximo de informação para que,
dessa maneira, ele pudesse acessar os seus direitos sociais e, mais ainda, também cobrar
do poder público políticas e ações para a sociedade. Para os autores, os meios de
comunicação
[...] poderiam fazer menção a direitos existentes, acompanhar seu
cumprimento e denunciar distorções; informar sobre serviços públicos, o que
oferecem, quais as formas de acessá- los e em que desrespeitam direitos; e
tornar acessíveis informações e orientações sobre prevenção, diagnóstico e
tratamento de doenças. Estariam aptos a servir, ainda, como um meio de
desabafo e reivindicação para o cidadão que, descontente com o atendimento
recebido – ou negado –em um serviço, encontraria neles um canal para
registrar suas queixas e vê- las transformadas em assunto de domínio público,
tendo como fim último não a resolução do caso específico, mas o
conhecimento e a correção de irregularidades que também atingem toda a
coletividade. Em resumo, seria preciso que os meios de comunicação
disponibilizassem aos cidadãos o fácil e permanente acesso a informações de
qualidade. (MORIGI e FERRARETO, 2004, p.5)

A cobertura do tema saúde na imprensa leva em consideração os contextos de
produção de notícia, a lógica capitalista dos veículos de comunicação e os públicos da
empresa jornalística. Dentro dessa cobertura, o assunto saúde ganha destaque, pois
atende tanto aos requisitos comerciais da empresa de obter audiência quanto de
conquistar público – e consequentemente lucro -, pois saúde é um tema que perpassa
todas as classes sociais e também envolve interesses políticos e econômicos, tendo uma
ampla repercussão social e fazendo parte permanentemente da agenda midiática.
Ferreira e Moura (2009) explicam que o jornalismo na área de saúde é uma
prática do jornalismo científico, que busca popularizar a ciência, divulgar novos
procedimentos, abordar a questão da tecnologia aplicada à saúde e orientar à população
sobre os assuntos de saúde. Além disso, as notícias e reportagens sobre saúde é
caracterizada por um apelo emocional, que vai muito além de apenas divulgar inovações
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na área. As matérias são utilizadas, na maioria das vezes, com um viés sensacionalista, a
fim de provocar uma comoção social.
A cobertura mais freqüente sobre saúde está mais associada a propagar
resultados de pesquisas científicas e descobertas de tratamentos médicos. Os
temas das matérias vão de obesidade, estética, hipertensão e colesterol à
depressão. Nessas “matérias de saúde”, os textos, em geral, expõem dramas
pessoais, fazendo apelo emocional e trazem a solução terapêutica como
esperança, felicidade, capaz de elevar a auto-estima e a qualidade de vida. A
abordagem citada reforça a associação da saúde a produtos e serviços à
venda. São raras as reportagens que abordam o tema de forma informativa e
melhor contextualizada, voltada para o cidadão, como a prevenção de
doenças e o debate sobre a melhoria das condições de vida da população
(BUENO, 2005, apud FERREIRA e MOURA, 2009, p. 5-6).

Oliveira (2010) enfatiza que o Jornalismo científico, e, portanto, o jornalismo
em saúde, influencia as decisões nacionais. O jornalismo, ao informar a população, seria
um “agente facilitador na construção da cidadania”. Assim, a imprensa deve se portar
como uma mediadora do debate público (FERREIRA e MOURA, 2009), a fim de
repercutir socialmente os assuntos levantados, tendo como foco não somente as
descobertas e inovações, mas principalmente as políticas públicas a serem definidas
pelo poder público. Além disso, o jornalismo também tem, dentre seus inúmeros papéis,
a função de orientar e educar a população para a saúde e, mais ainda, para a saúde
coletiva.

2.2.1 Jornalismo e Saúde
Uma atitude na cobertura jornalística na área de saúde para a qual Kuscinsky
(2002) chama a atenção é que o jornalista que trabalha nessa área não pode se limitar
aos assuntos e categorias definidas pela prática dominante da medicina. O autor observa
que é preciso dialogar com essa prática, presente na nossa sociedade, com uma postura e
visão crítica, principalmente levando em consideração os conceitos de saúde-doença,
que muitos jornalistas desconhecem.
Os novos conceitos de saúde-doença implicam diretamente na definição das
políticas públicas de saúde e, logo, no acompanhamento da imprensa dessas políticas. É
preciso que o jornalista observe esses conceitos, que não se limitam apenas ao
atendimento médico, mas envolvem um conjunto de fatores que interferem na saúde,
como o transporte, moradia, saneamento básico, qualidade do ar e outros fatores que
ampliam o conceito de saúde.
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Kuscinsky (2002) enfatiza e destaca o papel do jornalista de informar, revelar
segredos de Estado, levantar polêmicas, violação de direitos humanos e outros assuntos
nos quais ele desempenha o papel de vigilante da cidadania, como representante da
população. “Seus papéis de representação e mediação conferem ao jornalismo uma ética
que o distingue de outras funções comunicativas” (KUSCINSKY, 2002, p. 182),
fortalecendo o jornalismo de qualidade, que preza pela verdade, não importando quais
as consequências dessa verdade.
Analisando a partir dos estudos de Martini (2000), Morigi e Ferrareto (2004)
apontam a circulação e a espetacularização da notícia como problemas graves, pois a
função de entreter o público e vender é superior à função de informar. Para vender, os
jornais recorrem a uma mídia sensacionalista, que usa da comoção para atrair o público.
Casos individuais, muitas vezes, são projetados na imprensa como “modelos” de casos
que acontecem em toda a sociedade, como consequência de problemas públicos,
estruturais, políticos e sociais, compondo uma narrativa sensacionalista focada no
individual.
Também é importante destacar o papel da mídia em fazer com que o público
sinta. Como afirma Alsina (2009), o discurso midiático não está interessado apenas em
informar, mas em fazer o público sentir, para assim, por meio das notícias
sensacionalistas e cheias de emoção, conquistar o público e a audiência. “Os jornais
sensacionalistas estão mais alicerçados nas emoções do que na transmissão desse saber
aos seus leitores”, afirma Miquel (2009, p. 49).
Tendo como objeto de estudo os estereótipos na mídia, Pereira (2005) afirma
que em qualquer representação midiática os meios de comunicação destacam, muitas
vezes, o que consideram típico, característico, rotineiro e estendem tais aspectos a todo
um grupo que é representado. Nesse sentido, podemos afirmar que a imprensa pode
fazer o mesmo em relação às representações de saúde e do Sistema Único de Saúde,
objeto desse estudo. Tendo como eixo a representação de casos isolados, a mídia
reproduz e estende a realidade de alguns casos para todo o sistema de saúde brasileiro.
Os meios de comunicação não podem ser vistos como uma janela aberta para
o mundo, onde a realidade é mostrada sem mediação alguma. As pessoas e os
fatos mostrados costumam ser reais – exceção para os casos onde ocorrem
manipulações -, mas existe uma seleção do material a ser reproduzida nas
telas, nas rádios, nos jornais, nas revistas etc. Uma seleção que atende a uma
série de critérios: interesses da notícia, familiaridade do receptor,
convenções, costumes, valor de entretenimento, entre outras, e que não
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ocorrem sem algum prejuízo para a informação ou a imagem veiculadas.
(PEREIRA, 2005, p. 82).

Segundo Bueno (sd), é possível perceber equívocos e distorções na imprensa
brasileira na cobertura noticiosa de saúde, que precisam ser imediatamente corrigidos a
fim de não penalizarem mais o usuário do SUS, os leitores de jornais, revistas e sites e
espectadores de rádios e televisão com a desinformação. Existe uma cobertura generosa
na área da saúde, mas ainda falta, segundo Bueno, implementação de canais e de uma
cobertura que favoreça a educação em saúde, fornecendo aos cidadãos informações
“éticas, precisas e socialmente responsáveis”.
Em uma breve análise dos noticiários locais, percebemos que falta à
comunicação esse papel de informar e educar. Em muitos casos, a imprensa desinforma
e causa mais transtorno ao atendimento com informações incompletas ou equivocadas.
No caso da epidemia de dengue no início de 2012, enquanto a administração pública
ampliava o atendimento de casos suspeitos da doença para as 63 unidades de Saúde da
Família e buscava convencer a população a procurarem essas unidades, a imprensa local
desfavorecia a estratégia, ao desconsiderar uma superlotação atípica das unidades de
saúde em função de uma epidemia e incentivar que os usuários desmerecessem e
insultassem o atendimento público de saúde. Fora de um contexto da doença, jornalistas
consideravam o caos na saúde resultado da falta de médico e de atendimento, mas não
informavam de maneira adequada aos cidadãos sobre como agir em caso de suspeita de
dengue ou qual a melhor maneira de procurar uma unidade de saúde, descumprindo com
a responsabilidade da informação.
A cobertura de saúde na mídia padece de uma doença difícil de ser tratada: a
chamada patologia da fonte, cujos sintomas são a desqualificação da
informação e o domínio dos interesses comerciais. A cura pressupõe um
tratamento longo e doloroso, que inclui uma postura ética e política frente às
pressões das fontes e uma capacitação dos comunicadores da saúde.
(BUENO, sd)

Bueno (sd) atenta para o fato de que o leitor em saúde é bombardeado por um
número muito alto de notícias e reportagens “soltas”, muitas vezes sem ligação e que, se
pudessem ser vistas em conjunto, afirma o autor, poderiam até mesmo revelar
contradições na própria cobertura jornalística. Essa disfunção narcotizante provocada
pela informação excessiva é fragmentada, impossibilitando, muitas vezes, um
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conhecimento da realidade dentro de um contexto e, logicamente, interferência desse
contexto.
Outro ponto a destacar é considerar apenas a doença na cobertura jornalística,
desconsiderando o conceito amplo de saúde. Ao fazer isso, o jornalista comumente dá à
notícia de saúde um caráter fatalista, desviando “a atenção da ausência de políticas de
saúde, deixando de entender o processo pelo qual se criam condições para a emergência
de epidemias ou para o retorno de velhas enfermidades” (BUENO, sd). Assim, a
imprensa é cada vez mais pautada em patologias, deixando de lado que essas são fruto
da falta de infraestrutura, de profissionais bem capacitados, da falta de saneamento
básico, da medicina como um mercado que tem como interesse o lucro, dos lobbys entre
indústrias farmacêuticas e profissionais de saúde que favorecem a medicamentalização
da vida ao invés de uma prevenção e cuidados simples no cotidiano.
Ao concentrarem o foco na doença, estas matérias não permitem a elaboração
de uma proposta informativa que privilegie a prevenção, a educação para a
saúde e o debate sobre as condições econômicas e sócio-culturais que podem
conduzir a uma melhor qualidade de vida. [...] A "espetacularização" da
notícia de saúde fantasia a realidade e, ao invés de promover a confiança no
talento humano, alimenta, a médio prazo, a desesperança, ao mesmo tempo
que desinforma, estimula o consumo inconsequente de medicamentos e
desarma os espíritos para a importância da prevenção (BUENO, sd).

Azevedo (2009) destaca que o assunto saúde-doença ocupa os espaços dos
periódicos de notícia desde o surgimento da imprensa, atingindo seu apogeu entre os
anos 1980 e 1990. Segundo a autora, a história do jornalismo na área da saúde é
confundida com a própria história do jornalismo, quando, no século XX, as ciências
foram vistas com mais relevância social. No Brasil, Azevedo cita o jornal “Patriota”
como um marco na divulgação científica.
Outro momento importante do jornalismo sobre saúde foi o movimento
feminista, quando a saúde da mulher ganhou destaque na imprensa. Temas de
conhecimento científico, como a interrupção voluntária da gravidez, foram
popularizados pelos noticiários, dando voz ao movimento. O interesse do jornalismo
cresceu ainda mais com o surgimento da Aids, despertando os jornalistas para uma
cobertura mais eficaz e efetiva sobre o assunto (AZEVEDO, 2009). Com o surgimento
da internet, o jornalismo sobre saúde se popularizou ainda mais, dando vazão a todo
tipo de conteúdo, desde inovações científicas e tecnológicas até matérias de bem-estar.
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É imprescindível salientar que os conceitos de saúde, assim como os de
jornalismo, variam para diferentes autores. Quando analisamos e questionamos, neste
trabalho, a cobertura jornalística sobre saúde, nos referimos ao conceito ampliado de
saúde, e não apenas à saúde como oposição à doença, o que é considerado um conceito
limitado e ultrapassado de saúde. Consideramos, conforme a definição da Organização
Mundial de Saúde e os próprios princípios estabelecidos pelo Sistema Único de Saúde
no Brasil, a saúde como um bem-estar físico, mental e social, não apenas a ausência de
doença ou enfermidade.
De acordo com o clássico modelo de Dahlgren e Whitehead sobre os
determinantes sociais em saúde, consideram-se dentro do conceito ampliado de saúde as
condições socioeconômicas, culturais e ambientais de uma sociedade, que conferem aos
indivíduos posições diferentes dentro de uma sociedade e, consequentemente,
diferenciais de saúde. Assim, “a distribuição da saúde e da doença em uma sociedade
não é aleatória, estando associada à posição social que [...] define as condições de vida e
trabalho dos indivíduos e grupos” (CNDSS, 2008). Essa definição vai considerar os
determinantes individuais e os macrodeterminantes.
Os jornais locais em Goiânia mostram, muitas vezes, a saúde como um produto,
um serviço a ser utilizado, esquecendo-se de todos os fatos, contextos e situações que
interferem na saúde coletiva. Mesmo que noticiem investimentos na área e ações de
prevenção (como as da vigilância em saúde), o peso negativo das notícias sobre
assistência médica evidenciam a visão do SUS apenas como serviço, na medida em que,
nesse sentido, a imprensa noticia e cobra soluções pautadas em casos individuais.
Azevedo (2009), em seus estudos, argumenta que muitos autores, dentre eles
Hijmans et al. (2003) e Clark & Illman (2006), analisaram o espaço do assunto saúde
nos jornais e constataram que as notícias são superficiais. Em parte, isso ocorre em
função do próprio espaço físico do jornal, que pode limitar o assunto à seção de ciência
e tecnologia, o que não favorece explicações detalhadas em algumas reportagens. Por
outro lado, o assunto tem ganhado destaque nos suplementos semanais, ocupando lugar
de destaque em grandes jornais internacionais.
A divulgação do tema saúde pela imprensa prisma pela diminuição de distâncias
entre o público, na maioria das vezes leigo no assunto, e o especialista. Entretanto, ao
analisar as notícias da área, percebe-se que falta apuração dos dados, informações
detalhadas e tratamento adequado às informações, o que gera a desinformação.
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A produção jornalística nessa área também esbarra em questões de falta de
acuidade e, por vezes, de desinformação, atingindo a credibilidade da mesma.
Dezenas de artigos encontrados na base de dados Pubmed sugerem que há
falta de rigor nas informações publicadas nos media sobre pesquisas
científicas de saúde, conflitos de interesse, sensacionalismo, falta de
sequência na cobertura e informações que ficam esquecidas, sem nunca se
transformarem em notícia (AZEVEDO, 2009, p. 10).

Azevedo (2009) afirma que a cobertura jornalística sobre saúde é feita em vários
países como hard news health. Segundo a autora, a abordagem do hard news é factual,
de grande impacto, enquanto o soft news não pretender apenas informar, mas
conscientizar a audiência. O hard news informa e deixa ao leitor a tarefa de tirar
conclusões sobre o assunto. Em saúde, afirma Azevedo (2009), essa característica da
cobertura colabora para que as notícias de saúde respondam apenas questões
superficiais.
Um dos motivos do hard news na saúde, explica Azevedo (2009), pode estar no
fato dos jornalistas encararem como sendo função do jornalismo que cobre o assunto
saúde promover saúde; orientando quanto à prevenção e cura de doenças. No entanto,
ressalta a autora, “estar informado sobre o assunto não significa que não possa ser
também influenciado pelas mensagens veiculadas nos media rotineiramente”
(AZEVEDO, 2009, p. 13). Quanto mais os sujeitos estiverem expostos às informações
da mídia, maior é a chance de tomarem decisões com base nas informações recebidas.
No entanto, na cobertura do assunto saúde, como em outras áreas, alguns temas são
incluídos e outros temas excluídos, evidenciando, na cobertura jornalística, algumas
doenças e políticas públicas em detrimento de outras.
Azevedo (2009) argumenta que em muitos casos, a cobertura dos jornais sobre
saúde retrata histórias ”casuais e idiossincráticas”, ou seja, estereótipos e casos de
situações isoladas (como vaga de UTI, dificuldade de marcar consulta e outros). Muitas
informações são recebidas das assessorias de imprensa e entidades especializadas em
saúde, mas, parte das representações pode ter origem na própria vivência do repórter.
“Se um editor vai ao médico e encontra uma fila de espera de mais duas horas, isso vai
ser notícia. Se o repórter leu sobre uma nova tendência dietética, também pode
transformar a leitura num tema em notícia” (AZEVEDO, 2009, p. 11).
Azevedo (2009) afirma que uma notícia pode ser veiculada não porque é
importante, mas porque a maioria a considera importante. Assim, na cobertura
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jornalística, de acordo com a teoria do silêncio já citada anteriormente, o indivíduo
aceita os conteúdos sugeridos para não correr o risco de se sentir excluído da sua
comunidade. Em saúde, não é porque um assunto não está exposto na mídia que ele não
existe ou é menos relevante, isso pode indicar apenas que não recebe atenção da
imprensa como outros temas. Serva (2001) reforça que cabe ao trabalho jornalístico
apresentar um “cardápio intelegível” de notícia, para que o leitor tenha conhecimento
sobre o que acontece no mundo, já que ele não assimila todos os conteúdos. Cada fato
levado ao leitor tem um lugar no plano jornalístico e, ressalta Serva (2001), nem por
isso significa que o leitor detém a compreensão ou a essência do fato narrado.
A cobertura de saúde levanta ainda questões éticas. Há, neste aspecto, pelo
menos duas questões que merecem reflexão: a primeira, de ordem
econômica, leva em conta como os órgãos de comunicação podem obter
lucros com a informação em saúde; a segunda, de carácter político-cultural,
evidencia um campo potencial, oferecido pelo tema, para sensibilizar de
modo dramático o público, sem objetivar a divulgação científica. Neste caso,
o mercado impõe novamente vantagem sobre a ciência (AZEVEDO, 2009, p.
16-17).

Muitas vezes a imprensa simplifica um documento científico em uma frase
apelativa para chamar a atenção do público. Essa espetacularização da notícia, tanto
nesse sentido como em casos de pacientes, leva à preocupação tanto de jornalista quanto
de pesquisadores ou profissionais da área (AZEVEDO, 2009). A cobertura jornalística é
influenciada pelo pensamento ideológico de cada veículo de comunicação, e na
cobertura de saúde não é diferente.
Ao analisar a cobertura jornalística, Serva (2001) expõe que é de interesse da
mídia manter o suspense, pois se o leitor já souber do que trata a edição, os veículos de
comunicação não terão audiência. Como resultado disso, a dificuldade de entendimento
de muitos leitores sobre o noticiário da televisão mostra que o jornalismo não organiza
o caos, e como se pressupõe, ao contrário do seu objetivo, deixa o mundo ainda mais
caótico. Embora prime por ser um reflexo organizado da realidade, “a imprensa, por seu
sistema essencial de produção, mantém e, mais ainda, gera confusões na cabeça dos
leitores” (SERVA, 2001, p. 60).
Kuscinsky (2002) assinala que as coberturas jornalísticas sobre saúde e,
especialmente, a respeito da saúde coletiva, também são reflexo de um problema geral
na cobertura da imprensa como um todo: o caráter de mercadoria da notícia. Para
Kuscinsky, na área da saúde isso é ainda mais perceptível, pois o processo de
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“espetacularização, simplificação, reducionismo, estereotipia, elitismo temático e
instrumentalização ideológica”, entre outros processos, pode ser facilmente observado
nas notícias.
A cobertura da saúde não escapa desse padrão, com duas agravantes: a
crescente mercantilização da própria saúde na era neoliberal e a falha
clássica, tradicional, que é a não abordagem pelo jornalismo, assim como
pela própria medicina, dos processos sociais de produção da doença e das
neuroses, tratando apenas das manifestações desse processo (Kuscinsky,
2002, p. 95).

Esse processo é intensificado pelo enquadramento da notícia, já explanado
anteriormente. Os jornalistas procuram médicos, especialistas ou autoridades em saúde
como entrevistados para legitimar uma ideia preexistente, um discurso já construído
pela própria mídia. Como afirma Kuscinsky (2002), essa atitude dos jornalistas pode
indicar o porquê da mídia não ouvir os movimentos populares de saúde, os
trabalhadores, os enfermeiros, os conselhos locais de saúde. O foco da notícia se volta
para as fontes oficiais já instituídas e os usuários, para uma cobertura apelativa. Esse é
um dos conflitos entre a mídia e os trabalhadores da área de saúde.
Os jornalistas também são elitistas na escolha dos assuntos, como consequência
de um processo de produção social da notícia que vai além da escolha do jornalista
(KUSCINSKY, 2002). Alguns assuntos como tuberculose e malária não são populares
na mídia, a não ser se forem causa de um surto ou ineditismo. Predominam assuntos
relacionados à beleza, ao corpo e à alimentação. O autor é ainda mais rigoroso ao
enfatizar que há predominância de reportagens voltadas para uma elite e por essa razão
a cobertura de notícias da preferência para doenças e assuntos de saúde voltados para
esse público. Não por acaso multiplicam-se as reportagens sobre a saúde pessoal dos
mais ricos.
Revistas como a Veja produzem capas de saúde regularmente, porque são as
capas que vendem, na concepção de mercado que eles têm; mesmo quando
está caindo um World Trade Center, eles fazem questão de a cada três ou
quatro edições dar uma capa de saúde. São capas que vendem. Então nós
vemos que há uma espécie dum turbinamento: a saúde é vendida como
mercadoria e, portanto, na mídia ela é mais mercadoria ainda, é duplamercadoria porque tem que ser muito mercadológica a forma como é
apresentada, a forma como é tratada (KUSCINSKY, 2002, p. 97).
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Outras dificuldades no jornalismo sobre saúde, ressaltadas por Kuscinsky
(2002), são dificuldades de linguagem e da cobertura, no qual ele destaca a linguagem e
o tempo. Com relação a linguagem,
Os conflitos no campo da linguagem são intensos. Os médicos e
trabalhadores da área de saúde não se conformam com os erros cometidos
pelos jornalistas, com o tipo de linguagem usada, generalista, superficial e
repleta de equívocos. Para os trabalhadores da área de saúde, os médicos,
enfermeiros e outros, a linguagem precisa e rigorosa é constitutiva do modo
de pensar; não é apenas uma maneira de falar, ela reflete uma maneira de
pensar a saúde. Trata-se de uma área de conflito muito séria, que teria que ser
superada pelas duas partes, que no entanto não o conseguem (KUSCINSKY,
2002, p. 97).

Com relação ao fator tempo, os jornalistas e os profissionais de saúde têm
relações diferentes com o tempo. O tempo dos médicos é visto como mercadoria e tem
um alto valor monetário. Já para os jornalistas o tempo escorre, pois existem prazos de
produção e de fechamento da notícia. Assim, os jornalistas não têm tempo para esperar
informações e, talvez por isso, a cobertura pode ser equivocada e superficial
(KUSCINSKY, 2002). Na saúde pública a cobertura parece ser ainda pior:

Razões circunstanciais, próprias do momento pelo qual passa o jornalismo
brasileiro também contribuem para a má qualidade do jornalismo voltado à
saúde pública e para o estado de conflito entre jornalistas e trabalhadores da
saúde. Uma característica central dessa crise é uma queda muito grande de
qualidade do jornalismo, no preparo dos jornalistas e na qualidade do
material que eles produzem. Muitas das distorções da mídia, coisas que nós
atribuímos a mecanismos complicados, complexos, na verdade são fruto
simplesmente de ignorância, incompetência, falta de preparo dos jornalistas.
Mas essa falta de preparo não é apenas ou principalmente uma disfunção do
jornalismo. Ela é também funcional, na medida em que o sistema, num certo
sentido, prefere que seja assim. No campo principalmente do jornalismo
econômico, e talvez também no jornalismo voltado à saúde porque se isso
fosse muito inconveniente alguma coisa já teria sido feita para consertar
(KUSCINSKY, 2002, p. 98).

O jornalismo atual, de modo geral, não trabalha com o conhecimento
(KUSCINSKY, 2002), pois os profissionais de imprensa estão sempre atrás de uma
notícia nova, diferente, o que contribui para um não envolvimento com o assunto. Na
área de saúde, isso é percebido pela ideologia do não conhecimento. Segundo
Kuscinsky, faz parte do imaginário do jornalista que, quanto menos ele se envolver com
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o assunto, mais estará apto a fazer uma cobertura sem influências e um pouco distante
da sua subjetividade.
Para o autor, isso é uma perda, pois além de interferir negativamente na coleta
de informação, no levantamento de dados, também contribui para que jornalista que
cobre um tema com frequência estar sempre totalmente desinformado sobre o assunto
que cobre. Na saúde – SUS - é rotineiro, é necessário que os especialistas sempre
expliquem e repitam até mesmo conceitos-chaves, como atenção básica, cirurgias
eletivas e exames de alta complexidade.

A ética da saúde é diferente, ela é uma ética de custo/benefício, tanto nos atos
individuais de saúde como na esfera da saúde coletiva. E os trabalhadores da
saúde coletiva entendem o jornalismo como instrumento de sua ética,
basicamente utilitarista. Querem que o jornalismo ajude, pedagogicamente,
nas campanhas sanitárias, educativas ou preventivas de saúde. Mas há um
conflito insanável entre a ação e seu instrumento. [...] Esse é um critério
típico da medicina sanitária e, no entanto, é um critério que um jornalista não
pode aceitar, porque para o jornalista toda pessoa, até a última, tem direito ao
acesso àquela vacina, e não apenas a proporção da população que vai garantir
que a epidemia não se propague. Há um conflito de critérios. Na ética da
saúde pública pode se justificar um internamente a coação; na ética do
jornalismo nada disso se justifica, os critérios são outros, e hoje são ainda
mais diferentes do que antigamente, porque predominam os valores referidos
a direitos humanos básicos (KUSCINSKY, 2002, p. 101).

Nesse sentido, a expectativa de que as instituições de saúde e especialistas
nutrem do jornalismo é equivocada porque, como coloca Kuscinsky (2002), não é a
função central do jornalismo. O jornalismo tem como eixo central o desenvolvimento de
um senso crítico, a consciência dos direitos do cidadão e algumas campanhas sanitárias
de prevenção, inclusive culpam a própria população. E nisso, argumenta Kuscinsky
(2002), o jornalista não contribui, pois não irá emplacar esse tipo de assunto, culpando a
própria população. Nessa dissertação não iremos tratar desse assunto, no entanto é
importante ressaltar essa característica como uma prática da cobertura jornalística na
área de saúde.
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3. REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E COMUNICAÇÃO
3.1. Teoria da Representação Social
A Teoria das Representações Sociais evidencia a valorização do conhecimento
cotidiano, do saber popular e de senso comum. As representações sociais, conforme
define Moscovici (2003), criador da teoria, estão sempre em circulação, visto que são
dinâmicas e se cruzam, perpassam uma às outras por meio da linguagem, e se
consolidam no dia a dia em sociedade.
As representações sociais fazem parte do pensamento social, dizem respeito de
um conteúdo estruturado acerca de um fenômeno ou objeto socialmente relevante.
Fazem parte das representações sociais aspectos simbólicos, cognitivos, afetivos e
outros que são compartilhados socialmente. Só é representação social o que pode ser
compartilhado por vários indivíduos.

[...] Os indivíduos por si mesmos não pensam e não criam nada de novo: eles
reproduzem e são reproduzidos. Embora esta visão seja progressiva em sua
inspiração, coincide, essencialmente, com a visão de Le Bon de que as
massas sejam incapazes de raciocinar e de criar qualquer coisa. Tais
ideologias e seu impacto tem sido muito discutidas mas tem sido raramente
estudadas (MOSCOVICI, 1981, p. 1).

O conceito de representações sociais de Moscovici foi concebido a partir do
conceito de representações coletivas de Émile Durkheim, que utilizava os termos
coletivo e social sem distinção em estudos de representação. Moscovici tinha ciência de
que o modelo de sociedade proposto por Durkheim era pensado para tempos em que as
mudanças se davam mais lentamente e por isso o “coletivo”, usado pelo sociólogo para
definir as representações, era adequado ao tipo de sociedade da época, de características
mais definidas e consolidadas.
Como assinala Morigi (2004), Durkheim concebia as representações coletivas
“como as formas de conhecimento, do senso comum ao pensamento científico, ou as
ideias produzidas socialmente e que não podem ser explicadas como fenômenos da vida
individual, tampouco podem ser explicados pelos fenômenos psicológicos” (MORIGI,
2004, p.3). Assim, as representações coletivas seriam formas do pensamento social para
expressão da realidade.
Essas formas são incorporadas e interiorizadas pelos indivíduos através da
vida em sociedade através das normas, das regras que formam a estrutura
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social. Como essas formas de pensamento não são universais nem são dadas
às consciências à priori formam-se os sistemas de representação coletivos
nos quais torna-se possível criar esquemas de percepção, juízos que
fundamentam as maneiras sociais de agir, pensar e sentir dos indivíduos.
(MORIGI, 2004, p. 3-4)

Por essa razão Moscovici julgou mais adequado estudar, num contexto moderno,
as representações sociais ao invés das representações coletivas de Durkheim, que eram
mais apropriadas para sociedades menos complexas e mais estáticas.

[...] Enquanto que as representações coletivas, de acordo com a concepção
clássica, é um termo explanatório que designa uma classe geral de
conhecimento e crenças (ciência, mitos, religião, etc.) do nosso ponto de
vista, elas constituem um fenômeno que precisa ser descrito e explicado. Elas
são essenciais para que se compreenda a cognição social. As representações
sociais são fenômenos que estão ligados com uma forma especial de se
adquirir e comunicar conhecimento, uma forma que cria realidades e senso
comum. O meu propósito, ao substituir o coletivo de Durkheim por social foi
o de enfatizar essa diferença (MOSCOVICI, 1981, p. 3).

A grande diferença do conceito de representação em Durkheim para Moscovici é
que o primeiro enfatizou que as representações coletivas eram estáticas, enquanto a
representação social, por sua vez, é dinâmica, plástica, circulante – características
inerentes ao contexto das sociedades industriais e pós-industriais (MORIGI, 2004).
No Brasil, a Teoria das Representações Sociais foi introduzida em 1982, por
Ângela Arruda. O estudo das representações sociais no Brasil é caracterizado, segundo
Walchelke (sd), pela ligação do pensamento social à ciência aplicada. O primeiro
interesse na teoria se deve, então, ao levantamento de informações para diagnosticar um
conhecimento de determinado grupo social sobre um objeto qualquer para resolver
questões de ordem prática e que tenham grande relevância social. “Representações
sociais precisam por um lado ser compreendidas como uma forma particular de adquirir
conhecimento e comunicar o conhecimento que já tem sido adquirido. [...] Elas têm
sempre duas faces, [...] um lado simbólico e um icônico”, argumenta Moscovici (1981,
p. 2).
Arruda (2002) argumenta que a Teoria das Representações Sociais pode ser
visualizada como a dinâmica e diversidade do pensamento social. Segundo Arruda
(2002), existem diversas maneiras “de conhecer e de se comunicar” que são motivadas
por diferentes razões. Essas maneiras não são estáticas, são móveis, divididas por
Arruda em dois eixos principais: o saber consensual e o científico, ambos com um
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universo próprio. Apesar de propósitos diferentes, Arruda (2002) ressalta que essas
maneiras “são eficazes e indispensáveis para a vida humana. As representações sociais
constroem-se mais frequentemente na esfera consensual, embora as duas esferas não
sejam totalmente estanques” (ARRUDA, 2002, p. 130).
De acordo com a autora as representações sociais privilegiam um conhecimento
“pré-teórico” - que antes era considerado um saber equivocado e inconsistente, pois
“não tinha” uma base cientifica comprovada – que Moscovici defende, questionando a
racionalidade da ciência e sendo contrário à ideia de que as pessoas comuns, no dia a
dia, não pensam racionalmente. Há uma necessidade cada vez maior de se continuar
reconstituindo o "senso comum", aquela soma de conhecimentos que constituem o
substratum de imagens e significados sem os quais, nenhuma coletividade pode operar
(MOSCOVICI, 1981, p. 3).
As condições de produção e de circulação, os processos, estados e o estatuto
epistemológico das representações sociais determinam a relação da representação e o
real. O estudo dos conteúdos sociais e do discurso estruturado pela sociedade sobre os
objetos integra o campo de estudo da teoria das Representações Sociais, que é delineado
– e constituído – por um núcleo estruturante, campo semântico, as condições da sua
produção. Arruda enfatiza que “os autores da teoria afirmam que toda representação se
origina em um sujeito (individual ou coletivo) e se refere a um objeto. Toda
representação se refere a um objeto e tem um conteúdo” (ARRUDA, 2002, p. 142).
Guarenschi (1995) afirma que a mente humana é susceptível de representações
culturais e que as representações mais duradouras na sociedade são as que estão
imbuídas na nossa cultura. A razão pelas quais algumas representações se fixam numa
sociedade – e não em outras - está enraizada na cultura, seja por modismos, tradições ou
culturas modernas. O mundo do cotidiano e o do pensamento, como ressalta Moscovici
(1981), com base nos estudos de Bachelard, não são idênticos.
No mesmo raciocínio, Vala (2006) afirma que os indivíduos não se limitam
apenas a receber e processar informações, mas são sujeitos ativos e construtores de
significados. A partir de autores como Billig, Vala (2006) acrescenta que a Teoria da
Representação Social tem sido construída tendo como ponto de partida o
questionamento das teorias que ignoram que o homem é um ser pensante, e essa
característica tem peso na formação da sociedade.
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O conceito de representações sociais, bem descrito por Jodelet (2005) e outros
autores, atravessa e carrega elementos diversos, como aspectos culturais, cognitivos,
históricos, ideológicos. O ato de representar possui como características principais: a)
representa sempre um objeto; b) é imagem, por isso pode alterar a sensação, a ideia, a
percepção e o conceito; c) possui um caráter simbólico, significante, autônomo e
generativo; d) tem poder ativo e construtivo. Então,implica

afirmar que todas as

representações coletivas expressas em média despertam o pensamento daquele que não
pensa.
[...] Os processos que engendram as representações sociais estão embebidos
na comunicação e nas práticas sociais: diálogo, discurso, rituais, padrões de
trabalho e produção, arte, em suma, cultura. [...] Quando nós falamos em
representações sociais, a análise desloca-se para outro nível; ela já não se
centra no sujeito individual, mas nos fenômenos produzidos pelas
construções particulares da realidade social. [...] o social enquanto
totalidade. [...] O social envolve uma dinâmica que é diferente de um
agregado de indivíduos (JOVCHELOVIYCH, 1995, p.79).

Markova (2005) diz que “uma vez que o conhecimento do senso comum orienta
a humanidade pela vida, ele sinaliza para o perigo assim como para a extensão e
satisfação da vida” (MARKOVA, 2005, p.49). Assim, baseado nos seus estudos de
Bakhtin, a autora afirma que o homem vive em um mundo constituído de palavras e
pensamentos alheios, do outrem, e que para cada sujeito “ser significa comunicar e
comunicar significa ser para outrem e através de outrem”.
A Teoria da Representação Social, explicada por Walcheque e Camargo (2007),
é uma teoria científica que explica os processos pelos quais os indivíduos constroem
explicações sobre objetos sociais, a partir de interações sociais. Os autores sugerem,
concordando com os estudos de autores como Laszlo (1997), que as narrativas e
construções criadas e compartilhadas socialmente servem para construir e organizar
experiências sociais com o intuito de tornar o mundo compreensível a partir de
referências a memórias individuais.

Trata-se de uma abordagem dedicada à investigação dos processos cognitivos
e construtos relacionados ao modo como as pessoas pensam no cotidiano
(Guimelli, 1999; Flament & Rouquette, 2003). Desse modo, a representação
social é apenas uma dentre outras variedades de construtos do senso comum,
juntamente com ideologias, atitudes, nexus, imagens sociais, dentre outros.
[...] Uma representação, segundo a teoria das representações sociais, não é
uma cópia fidedigna de algum objeto existente na realidade objetiva, mas
uma construção coletiva em que as estruturas de conhecimento do grupo
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recriam o objeto com base em representações já existentes, substituindo-o
(Walcheque e Camargo, 2007, p. 380)

Segundo Jodelet (2005), nos estudos das representações sociais o feedback
informativo fornecido aos indivíduos e grupos pesquisados abre um espaço de
discussão, de confirmação/falsificação de hipóteses. A contribuição das pesquisas
aplicadas sob situações concretas do cotidiano, as relações sociais, os elementos
simbólicos e as práticas sociais e discursivas podem orientar novos paradigmas e rumos
sociais, bem como propor mudanças significativas dos modelos teóricos existentes.
No mesmo sentido, Trindade (2005) demonstra que uma das grandes
contribuições da Teoria das Representações Sociais para a humanidade e a produção do
conhecimento reside na valorização do senso comum. Seria a recuperação da
importância da comunicação informal, cotidiana, do saber prático na construção de uma
“rede de significados que dá sentido e concretude aos modos de existência”
(TRINDADE, 2005, p. 72), levando em consideração o contexto cultural.
Citando Jodelet, Spink (1993) enfatiza que “as representações sociais são
modalidades de um conhecimento prático orientadas para a comunicação e para a
compreensão do contexto social, material e ideativo em que vivemos”. Assim, as
representações se manifestam como elementos cognitivos (imagem, som, categorias e
outros) sem serem reduzidas apenas a esses componentes.

Sendo socialmente elaboradas e compartilhadas, contribuem para a
construção de uma realidade comum, que possibilita a comunicação. Deste
modo, as representações são, essencialmente, fenômenos sociais que, mesmo
acessados a partir do seu conteúdo cognitivo, têm de ser entendidos a partir
do seu contexto de produção. Ou seja, a partir das funções simbólicas e
ideológicas a que servem e das formas de comunicação onde circulam.
(SPINK, 1993, p. 300)

No primeiro eixo, de acordo com Spink (1993), as representações seriam formas
de um conhecimento prático orientado para a compreensão do mundo e a comunicação,
enquanto no segundo eixo elas aparecem como construções elaboradas e de
expressividade dos sujeitos sociais acerca dos objetos de representação. Conforme
enfatiza Moscovici, a representação social é definida como “fenômenos específicos que
estão relacionados com um modo particular de compreender e se comunicar – um modo
que cria tanto a realidade como o senso comum” (MOSCOVICI, 2003, p.49).
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Spink (1993) assinala que o privilégio de estudar o senso comum já pressupõe
uma ruptura com as linhas clássicas das teorias do conhecimento, pois priorizam o saber
formalizado, constituído por enunciados que definem a verificação e a coerência. A
autora acrescenta que essas correntes de estudo buscam superar a distinção entre ciência
e senso comum, considerando as duas manifestações como construções sociais, sujeitas
aos contextos e às manifestações sociais e históricas (SPINK, 1993). Moscovici (2003)
enfatiza a importância de se estudar o senso comum:
Todos os sistemas de representações, todas as imagens e todas as descrições
que circulam dentro de uma sociedade, mesmo as descrições científicas,
implicam um elo de prévios sistemas e imagens, uma estratificação na
memória coletiva e uma reprodução na linguagem que, invariavelmente,
reflete um conhecimento anterior e que quebra as amarras da informação
presente (MOSCOVICI, 2003, p. 37).

Como argumenta Farr (2005), as sociedades modernas se caracterizam cada vez
mais “por seu pluralismo e pela rapidez com que as mudanças econômicas, políticas e
culturais ocorrem. Há, nos dias de hoje, poucas representações que são verdadeiramente
coletivas” (FARR, 2005, p.44).
As representações sociais são sempre representações de algo sustentadas por
alguém (indivíduo, sociedade, grupo), destaca Bauer (1995). Para o autor, é
fundamental identificar a origem das representações e situar os conteúdos simbólicos no
espaço e tempo. O autor afirma ainda que há um contexto intergrupal específico, visto
que as representações são dinâmicas, uma determinada representação social, pode
permear mais de um grupo social ou até mesmo mudar de grupo, adquirindo autonomia.
As representações são carregadas, simultaneamente, de normas grupais e de
normas institucionais. “A teoria das representações sociais consiste em demonstrar que
o ator social (indivíduo ou grupo) constrói um sistema cognitivo capaz de dar coerência,
capaz de dar sentido à situação percebida e aos comportamentos empreendidos”
(CAMPOS, 2012, p.21).
Spink (1995) argumenta que o estudo da Teoria das Representações Sociais
levanta dois debates consideráveis, um a respeito do conhecimento prático e outro
acerca do seu caráter expressivo. Com relação às formas de conhecimento prático, as
representações sociais valorizam o estudo do senso comum, mudando o posicionamento
sobre o “estatuto da objetividade e da busca de verdade” (SPINK, 1995).
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Essa mudança de perspectiva quanto ao papel disciplinador das teorias do
conhecimento [...] teve um papel fundamental na elaboração do conceito de
representação social na Psicologia Social. Teve, sobretudo, o efeito de liberar
o poder de criação dos conhecimentos práticos ou das teorias do senso
comum, tão frequentemente aprisionadas nos chavões da reprodução ou de
re-apresentações. Não se trata apenas [...] de reabilitar o senso comum como
uma forma válida de conhecimento. Trata-se sobretudo de situá-lo enquanto
teia de significados (Geers, 1983) capaz de criar efetivamente a realidade
social. (SPINK, 1995, p. 119-120)

O sujeito das representações sociais, para Spink, Jodelet e outros autores, é um
sujeito social. Assim, ele não pode ser considerado um indivíduo isolado, que responde
individualmente, posto que pertence a um contexto social e cultural definido. Contudo,
ressalta Spink (1995), as representações também são uma expressão da realidade intraindividual, sendo uma “exteriorização do afeto”, segundo a autora. Na condição de
produtos sociais, as representações necessariamente devem ser remetidas às condições
sociais que as engendraram, isto é, ao contexto de produção.

3.1.1. Objetivação e Ancoragem
Considerando que a realidade é socialmente construída, o conhecimento é uma
construção do sujeito e que está ligado intrinsecamente à sua condição e contexto social.
Para esse saber prático, Moscovici (1981) destaca os processos de objetivação e de
ancoragem. O primeiro seria uma seleção e descontextualização de elementos que
fazem parte da representação, como se fosse um recorte dentro do excesso de
informação sobre aquele objeto. Os recortes seriam, claramente, baseados em
informação prévia, que adquirimos na sociedade sobre o que será representado e,
posteriormente, esses recortes seriam reconstruídos e recolocados em um novo
esquema, formando o núcleo figurativo da representação.
O autor também fala de um núcleo figurativo (modelo), que é a estrutura
conceitual visível de uma estrutura de imagem, uma vez que o individuo ou grupo
adquira esse núcleo ele é utilizado em várias circunstâncias sociais para além da
conversação. Moscovici diz que a partir do núcleo figurativo “atinge-se um ponto onde
a diferença entre a imagem e a realidade é eliminada. A reprodução do conceito perde
seu valor enquanto símbolo e se torna uma cópia da realidade, um simulacrum como os
gregos usaram o termo neste ponto [...]”, (MOSCOVICI, 1981, p.10)
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Para Jodelet (2005) esse núcleo possui uma tendência para apresentar um
aspecto imagético, sendo esse aspecto o cerne da representação social (ARRUDA,
2002). O objeto antes desconhecido e inatingível passa, agora, a ser palpável, objetivo e
natural, que é a fase principal da objetivação, na qual o desconhecido, o não-familiar, já
se torna conhecido e familiar para o sujeito, com base na representação. Formamos
representações sociais a fim de transformar o não-familiar em familiar, de acordo com
Moscovici.
Universos consensuais são universos onde cada um de nós busca se sentir
em casa, protegido das áreas de discordância e da incompatibilidade. [...]
Acertar e aprender o familiar, acostumar-se a ele e torná-lo uma rotina, estas
são ocorrências ubíquas. Nossa confiança no familiar como o ponto de
referência preferido é um fenômeno igualmente universal. Serve-nos como
um padrão de comparação para tudo o que ocorre e é observado. [...] Esta
tensão básica entre o familiar e o desconhecido é resolvida em nosso
universo consensual, a favor do primeiro (MOSCOVICI, 1981, p. 6).

Amaral (sd) destaca que as relações sociais, interpessoais e a influência delas na
compreensão do mundo é o que as representações enfatizam. As representações sociais
também têm como função efetivar a noção de continuidade que, segundo a autora,
significa a certeza “de algo que já existia antes de nós e continuará a existir depois de
nós” (AMARAL, sd, p. 3). Assim, as representações estão mais relacionadas à maneira
como o ser humano procura compreender o mundo, e não como ele se comporta.
Nesse processo de construção das representações sociais, sustentado pela
ancoragem e objetivação, podemos citar três hipóteses que movem esse processo, a
saber: a) a hipótese do interesse – que cria imagens para distorcer uma realidade; b) a
hipótese do desequilíbrio – resolver tensões psíquicas originadas pelo fracasso para se
integrar à sociedade; e c) a hipótese do controle , que visa modelar comportamentos
individuais a ambientes.

O ato da representação transfere o que é perturbador e ameaçador em nosso
universo de fora para dentro, de um lugar remoto para o próximo. Esta
transferência opera de forma a separar conceitos e percepções que estão
usualmente associados, e a integrá-los em contextos onde o incomum se
torna familiar, onde o irreconhecível é amoldado a uma categoria
reconhecida (MOSCOVICI, 1981, p. 5).

O repertório e a categorização do objeto são ampliados pelo sujeito, no entanto
sem rigidez, pois as representações são modificadas constantemente a partir de novos
sujeitos, novos conceitos e assim por diante. “Quem sabe, e a partir de onde sabe? O
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que e como se sabe? Sobre o que se sabe, e com que efeito?”, Arruda (2002) destaca
esses questionamentos feitos por Jodelet para exemplificar o que orienta essas
representações.

3.1.1.1. Ancoragem
Moscovici (1981) define ancoragem como processos de classificação e de
nomeação. O autor afirma que quando categorizamos ou damos um nome ao que não
pode ser categorizado ou nomeado nós já estamos representando. O ato de representar é
estabelecido a partir de categorias e rótulos cujo objetivo maior é impor determinado
conjunto de comportamentos e regras a alguém. O não nomeável, segundo Moscovici,
não pode ser classificado porque não é convertido em uma imagem comunicável. A
nomeação consiste em descrever, distinguir e sujeitar o objeto a uma convenção.

O produto final do processo é que ao não-identificado é dada uma identidade:
o conceito científico penetra na linguagem do dia-a-dia, e o indivíduo ou
sintoma assume o aspecto de um termo científico e técnico reconhecido.
Significado é conferido a algo que estava destituído de sentido no universo
consensual. Pode-se até mesmo estar justificado ao falar de uma tendência
em direção ao nominalismo, através do que nomes para identificar pessoas e
coisas se multiplicam e proliferam e servem para acomodá-los dentro de uma
representação social dominante. Está óbvio que dar nome não é uma
operação puramente intelectual que intensifica claridade ou consistência
lógica; é uma operação que é subserviente a um propósito social
(MOSCOVICI, 1981, p. 9-10).

A ancoragem, argumenta Moscovici (1981), é que dá sentido ao objeto,
enraizando-o no social. Assim, o objeto da representação é reintegrado ao contexto
social de uma nova maneira, sendo lido de modo diferente pelo sujeito e tornando-se, de
certa maneira, um outro objeto, já que é reconstituído, representado, ressignificado por
meio dos processos de representação social.

O sujeito procede recorrendo ao que é familiar para fazer uma espécie de
conversão da novidade: trazê-la ao território conhecido da nossa bagagem
nocional, ancorar aí o novo, o desconhecido, retirando-o da sua navegação às
cegas pelas águas do não-familiar. (ARRUDA, 2002, p. 136)

A ancoragem, segundo Amaral (sd), é a adequação do objeto estranho a um
paradigma já existente, o objeto seria reajustado para se enquadrar em determinada
categoria. A autora explica que toda ideia e pensamento necessitam de ancoragem, pois
um dos objetivos da classificação é justamente facilitar a interpretação e o entendimento
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do objeto, permitindo compreender intenções ocultas e também formar opinião. Amaral
(sd) destaca, nos estudos de Oliveira e Werba (1998), que a ancoragem e a classificação
não é isenta de subjetividade, sendo que é sempre provida de juízo de valor.

3.1.1.2. Objetivação
A objetivação, por sua vez, torna o objeto um ícone, uma imagem, algo concreto
(VALA, 2006). Assim, torna-se mais fácil e concreto perceber o objeto, que antes não
era conhecido ou familiar. Moscovici explica que a objetivação, primeiramente, consiste
em descobrir o “aspecto icônico de uma ideia ou ser mal definido, isto é, fazer equivaler
o conceito com a imagem. Comparar já é modelar, preencher o que deveria permanecer
vazio, com alguma substância” (MOSCOVICI, 1981, p.10). Objetivar é descobrir e
associar o objeto a um significado, já que para representar é necessário que este esteja
ligado a algo.
Pela linguagem, somos induzidos a objetificar o que cruza o nosso caminho e
visão, pois quando escrevemos estamos num processo de personificar a representação
(MOSCOVICI, 1981). “Desta forma, os nomes que concebemos e criamos com a
finalidade de servirem como forma abstrata da matéria e de fenômenos complexos, eles
mesmos se tornam essa matéria, estes fenômenos, e esta é uma operação que
executamos continuamente” (MOSCOVICI, 1981, p. 12).
No processo de objetivação a distância entre a representação e a coisa
representada é eliminada a partir da naturalização dos conceitos sobre o objeto. Assim,
diz Moscovici, atingimos o ponto onde observamos e reconhecemos as representações
sociais

como

se

fossem

“atributos

quase-físicos”

de

nós

mesmos.

Esses

condicionamentos e imposições, por sua vez, são geralmente inconscientes, e por isso
dificilmente o indivíduo terá noção delas. É a naturalidade do objeto, já citado
anteriormente, que Amaral explica como a maneira de vermos o mundo representado
como “o natural, a realidade única, a verdade por excelência” (AMARAL, sd, p.3).
Como pudemos observar nessa breve explanação, a representação social é um
processo cotidiano inevitável. Por isso, é preciso levar em consideração que
ações humanas são influenciadas – seja de forma positiva ou negativa – por
suas nuances, que são repassadas e negociadas por meio da comunicação.
(AMARAL, sd, p.6)

A ancoragem, explica Spink (1995), é quando ancoramos o desconhecido em
representações já existentes. Há uma cristalização de uma representação, e a partir disso
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a objetivação dela. Spink (1995) divide o processo didaticamente em três etapas; na
primeira descontextualizamos a informação, depois formamos um núcleo figurativo que
se naturaliza, completando o processo e essas imagens (representações) em elementos
da realidade.
Jovcheloviych (1995) acrescenta que tanto a objetivação quanto a ancoragem
são maneiras especificas pelas quais as representações são mediadas, tornando-se
concretas. “Objetificar também é condensar significados diferentes [...] em uma
realidade familiar. Ao assim fazer, os sujeitos sociais ancoram o desconhecido em uma
realidade conhecida e institucionalizada”, conclui Jovcheloviych (1995, p. 82).
Os estudos de representações sociais são teoricamente divididos em duas linhas:
a Psicologia Societal, da Escola de Genebra, e a Teoria Estrutural. A psicologia societal
tem Doise como seu principal pesquisador, que defende que os estudos e análises da
psicologia e da psicologia social são complementares aos estudos sociológicos, e viceversa. Doise (2002) afirma que as representações sociais são parte das construções
sociais dos indivíduos e do funcionamento da sociedade e que as representações devem
parear e relacionar os sistemas cognitivos complexos do indivíduo como os
metassistemas de relações simbólicas existentes em uma sociedade (DOISE, 2002).
Já a segunda linha, denominada de Teoria Estrutural, tem Jean Claude Abric
como autor e principal teórico. A teoria afirma que as representações sociais se
organizam em torno de núcleos de representação, o núcleo central e o núcleo
periférico. Walchelke (sd) afirma que a escola estrutural considera a representação
como um sistema organizado de unidades cognitivas sob a forma de conhecimento. A
abordagem estrutural preza pelos estudos experimentais e tem como foco o processo das
representações em sociedade, que interferem na formação e na transformação dessas
representações. As práticas e comportamentos sociais também compõem o escopo de
análise dessa abordagem, verificadas a partir da teoria do núcleo central. Em razão dos
objetivos traçados nesta pesquisa, a Teoria do Núcleo Central é a perspectiva a ser
adotada.
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3.1.2. Núcleos da representação
O núcleo central é a base comum e de consenso de toda representação social
(OLIVEIRA & COSTA, 2007), constituído pelos valores de determinado grupo em que
o indivíduo estiver inserido. Com base em Abric, os autores explicam que o núcleo
central tem três funções essenciais: a função geradora, que confere um significado a
uma determinada representação social; a função organizadora, que atua na organização
interna de uma representação; e, por último, a função estabilizadora, que diz respeito à
estabilização dessa representação social e à preservação da identidade de um grupo
social.
Os elementos do núcleo central podem ser classificados em funcionais e
normativos, de acordo com os estudos de Abric citados por Oliveira e Costa (2007). Os
funcionais estariam relacionados a características descritivas do objeto, bem como a
inserção dele nas práticas e condutas sociais. Já os elementos normativos referem-se ao
sistema de valores do individuo, sendo caracterizados por uma dimensão social do
núcleo figurativo.
O conceito de núcleo central faz referência a um subconjunto de elementos
em torno do qual as representações sociais são organizadas. O núcleo central
é responsável pela determinação do significado e pela determinação da
organização do conjunto. (CAMPOS, 2012, p.17)

Conforme os estudos de Abric, o núcleo central possui uma função genética e
uma função organizadora nas representações sociais. Essas funções caracterizam um
corpus cognitivo no contexto das representações, formando uma estrutura coerente.
“Esta afirmação revela todo o seu sentido, quando constatamos que toda representação é
estudada pelo viés do discurso, entretanto, no nível da superfície dos discursos, as
representações apresentam elementos que parecem ser diferentes, divergentes ou mesmo
contraditórios”, (CAMPOS, 2012, p.17).
Vala (2006) assinala que a originalidade da abordagem estrutural quanto às
representações sociais é que ela considera que as representações sociais é
simultaneamente estável, rígida, movediça e flexível. Apesar dessa flexibilidade,
Moscovici atenta para o fato de que as representações, principalmente as de segundo
nível (novas representações fruto de representações anteriores) mantém uma certa
estabilidade e tentam resistir às mudanças.
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O autor também ressalta, tendo como ponto de partida o teórico Abric, que o
sistema central “compreende as cognições que determinam a identidade da
representação” (VALA, 2006, p. 382), ou seja, os diferentes sistemas centrais são
indicativo de que existem representações diferentes, da mesma maneira, as
representações com centralidade idêntica podem ser consideradas idênticas. Logo, uma
mudança no sistema central acarreta em uma mudança de representação, um é
dependente do outro.
Já o sistema periférico é mais concreto e possui significados mais flexíveis
(VALA, 2006). São elementos mais instáveis e com facilidade de modificação pelas
mudanças no contexto dos grupos socais e na relação com o objeto. O sistema periférico
possui três funções fundamentais: a concretização (entendimento da representação), a
regulação (adaptação dos conteúdos e processos coletivos a esquemas) e defesa
(modificação e neutralização do meio a fim de evitar o ataque aos elementos centrais
pela realidade quando ela é profundamente alterada).
Vala (2006) se apropria da frase de Flament, afirmando que é na periferia que
uma representação social é vivenciada no cotidiano. A experiência cotidiana, do senso
comum, coloca em atividade elementos periféricos de um modo muito peculiar,
permitindo a expansão de um subsistema estruturado de maneira quase independente, a
subestruturação periférica. O núcleo periférico permite uma reação rápida dos sujeitos
em situações que sejam frequentes sem questionar o núcleo central da representação
social.
Há também contribuições importantes da abordagem estrutural no que diz
respeito às transformações de representações sociais. O que define mudança
numa representação social é a alteração de seu sistema central, que faz com
que a representação perca sua identidade original. Uma contestação de
elementos periféricos, devido a mudanças contextuais ou novas práticas
sociais, não ameaça a coerência da representação, por deixar seu núcleo
central “intocado” e, portanto, não implica transformação representacional
(VALA, 2006, p.383).

Outro ponto a se considerar é que apesar das crenças individuais, inclusive as
que vão de encontro aos conteúdos da representação do grupo ao qual pertence, o
sujeito tem consciência da existência da representação social e tem conhecimento de
que algumas representações referem-se à categoria social ou grupo que ele faz parte.
Como afirma Vala (2006, p. 386) “a representação social não determina sua
representação individual, mas serve como uma referência para que esta seja construída”.
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O autor também defende que a identidade social é uma parcela da identidade
individual e que uma pessoa, na sociedade moderna, pode pertencer a uma grande
quantidade de categorias sociais, e, por isso, não se orientam por uma única
representação social em relação a um mesmo objeto. Os grupos que são considerados
com maior valor por parte do indivíduo, certamente possuem representações sociais
mais pertinentes.

3.1.2.1. Zona Muda
Abric (2005) afirma que as representações sociais têm várias facetas, uma
explícita, uma verbalizada e uma não verbalizada, o que caracteriza a existência de uma
zona que protege (ou é protegida) pelo sujeito, a zona muda. Essa representação não
verbalizada faz parte da consciência dos indivíduos, no entanto não pode ser expressada
porque o grupo ao qual o sujeito pertence não quer expressá-la publicamente ou de
forma explícita. Como ressalta Abric, a “zona muda é fundamentalmente determinada
pela situação social na qual a representação é produzida” (ABRIC, 2005, p.23).
Algumas representações, como argumenta Jodelet (2011), nunca são
verbalizadas pela população, a exemplo das representações da Aids e acerca do
preconceito. Abric ressalta que, pela prática, autores como Denise Oliveira descobriram
o elemento mascarado, resultado de uma observação do que é chamado de práticas
significantes, que são um meio de identificar/reconstituir a zona muda da representação.
Oliveira e Costa (2007) ressaltam que a zona muda não pode ser vista como a
parte inconsciente da representação, pelo contrário, ela faz parte da consciência dos
indivíduos que não a evidenciam por causa da situação social em que ela é produzida. A
zona muda é caracterizada por um conjunto de ideias, crenças, pensamentos, valores
que não podem ser expressados pelos indivíduos, pois podem colocar em questão
normas sociais, valores morais de determinado grupo ao qual o sujeito faça parte.
Os autores afirmam que a existência da zona muda se dá porque em toda
situação há normas sociais, tendo a zona mascarada um caráter contranormativo.
Oliveira e Costa (2007) explicam que Abric, autor de destaque na teoria das
representações sociais, afirma que a zona muda seria resultado de uma tentativa do
indivíduo de gerar uma imagem positiva de si mesmo, por isso ele esconde esses
aspectos que poderiam gerar situações que vão contra as normas e valores sociais. Se os
elementos da zona muda forem periféricos, segundo estudos de Oliveira e Costa (2007),
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não se trata de algo grave, no entanto, se tais elementos compõem o núcleo central todo
o significado da representação encontra-se mascarado, por isso a necessidade de
investigar a zona muda.
Citando Moscovivi, Abric (2005) afirma que o sujeito social é dividido e que é
possível distinguir o “eu”, movido por uma força interna inovadora, de “mim”, que está
vinculado ao social e ao conformismo. Assim, o que interessa na pesquisa e no estudo
sobre a zona muda é justamente saber se o sujeito, quando fala, expressa sobre o que ele
pensa ou sobre o que o outro considera.
Abric (2005) corrobora com Deschamps ao dizer que a zona muda é subconjunto
de cognições e crenças que, apesar de disponíveis, não são expressadas pelos sujeitos
nas condições normais de produção, pois poderiam colocar em risco ou questionar as
normas e valores morais do grupo em questão. Por isso, a importância de se descobrir a
zona muda, porque ela pode ser constituída de elementos periféricos ou de elementos do
núcleo central da representação, o que é significativo para o estudo de qualquer objeto
passível de representação social.
[...] a zona muda é constituída de elementos contranormativos, ela resulta
portanto de pressões normativas, que visam a conformar as pessoas ao
discurso política e socialmente correto, a mantê-las em adequação com seu
grupo de pertença ou seu grupo de referencia. [...] Para favorecer a expressão
da zona muda, faz-se necessário reduzir a pressão normativa sobre o
indivíduo, [...] para isso pode-se agir sobre o próprio sujeito ou sobre o grupo
de referência. (ABRIC, 2005, p. 27)

Para evidenciar a zona muda existem algumas técnicas, dentre as quais
destacamos a substituição e a descontextualização normativa. Na substituição, são
realizadas várias questões sucessivas, sendo que a primeira evidencia o que o sujeito
pensa, e as demais solicitam ao pesquisado que ele responda no lugar de outras pessoas,
isto é, como outros indivíduos responderiam a mesma questão. A outra técnica,
descontextualização, sugere que os pesquisados sejam entrevistados por alguém que não
pertença ao mesmo grupo de referência em relação ao objeto, para diminuir a pressão
normativa. Dessa maneira há mais facilidade em expressar e verbalizar a zona muda.
A zona muda não está presente em todos os objetos de representação, mas
naquele fortemente impregnados por normas e valores sociais. Abric (2005) reforça que
a zona muda é mais facilmente presente em objetos sensíveis, pois estes são
caracterizado por uma elevada importância e força social. “Toda representação social
89

tem implicações éticas, em termos do que pode ou o que deve, e o que não pode ou não
deve ser feito em determinadas situações, face a determinados objetos”, afirma Campos
(2012, p.21)
Walcheke (sd) explica que a teoria do núcleo central é a principal teoria proposta
pela escola estrutural e considera que toda representação é composta por duas unidades
cognitivas, ou sistemas, que são o central e o periférico.
O núcleo central da representação compreende os elementos consensuais que
definem a representação e organizam os demais elementos. Esses elementos
geralmente são mais abstratos. [...] Já o sistema periférico refere-se aos
aspectos mais particulares da representação, por meio dos quais atores sociais
isolados a adaptam a situações específicas do cotidiano. São elementos que
tratam de aspectos mais individualizados, regidos pelos elementos centrais.
(Walcheke, sd, p.104)

O autor explica que o núcleo central possui uma tendência à estabilidade, logo,
mudar esse sistema implica também em mudar a representação. O sistema periférico
funciona como “esquemas de ação” que guiam as práticas sociais. Walcheke (sd) afirma
que, em termos estruturais, descrever uma representação seria basicamente identificar os
Elementos que formam o seu núcleo central.
Menin (2006) aponta que os métodos clássicos de coleta não evidenciam as
representações disfarçadas, sendo necessário desenvolver métodos específicos de
investigação. Isso porque a zona muda é construída por elementos contra-normativos,
logo é preciso reduzir a pressão normativa sob o sujeito e o grupo de referencia.
A zona muda pode ser composta por alguns elementos do núcleo central que
estão anestesiados, são elementos que não podem ser expressados por isso, alguns
elementos da representação que podem aparentar pertencer ao núcleo central são, na
verdade, elementos periféricos, já que o pensamento central continua escondido, no
entanto:
A zona muda não é a face inconsciente de uma representação, ela é sua face
escondida. [...]a zona muda é fundamentalmente determinada pela situação
social na qual a representação é produzida. [...]Em toda situação, existem as
chamadas “normas sociais” e a zona muda é constituída pelos elementos da
representação que têm um caráter contra-normativo. [...]mesmo sendo
disponíveis, são difíceis de serem expressadas pelos sujeitos nas condições
normais de produção (VALA, 2006, p. 23).

Por meio dos estudos de Abric, Menin (2006) sugere que os elementos do núcleo
central que pertencem à zona muda são elementos normativos, já que são ligados às
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normas, avaliações e valores sociais e que podem aparecer como ilegítimos para o grupo
do indivíduo investigado.
Como avalia Menin (2006), “se as representações mudam segundo contextos
normativos diferentes, o que se mantém estável numa representação? Pode-se ainda
pensar em um núcleo central de toda representação?”. A própria autora responde,
afirmando que o simples fato de existir elementos na zona muda que pertençam ao
núcleo central não significa que esse núcleo central não é estável. Como defende Abric,
o conteúdo do núcleo central não é alterado pelas variações do contexto, ele é apenas
modulável.

3.2. A Mídia e as Representações Sociais
3.2.1. O homem como sujeito social
A globalização, aliada ao processo de urbanização e à mobilidade populacional,
ampliou de maneira extraordinária o contato cultural entre as culturas e o hibridismo
entre diferentes modos de vida. Como fruto disso, essa interculturalidade das sociedades
trouxe grandes desafios em diversas áreas, como comunicação, saúde e gestão da
diversidade cultural (RAMOS, 2008), e influenciou o processo de construção das
representações sociais, que são resultados de interação em sociedade e só são possíveis
por meio de grupos que compartilham o mesmo pensamento social sobre um ou outro
objeto social.
A cultura afeta nosso modo de ver o mundo, produzindo diferentes percepções
(como também questionamentos), posta que é transpassada por valores, crenças,
atitudes, dentre outros. Como reflexo, também as representações dos indivíduos e
grupos sobre o mundo são influenciadas pelo contexto cultural.
A representação é uma construção do sujeito enquanto sujeito social. Sujeito que
não é apenas produto de determinações sociais nem produtor independente, pois que as
representações são sempre construções contextualizadas, resultados das condições em
que surgem e circulam. Spink argumenta que as representações nunca podem ser
interpretações de um objeto, visto que são sempre representações de um sujeito sobre
um objeto.
Dois aspectos são particularmente relevantes neste segundo eixo do campo de
estudos das representações sociais. Em primeiro lugar, o posicionamento
sobre a relação indivíduo sociedade, que foge tanto ao determinismo social
— onde o homem é produto da sociedade — quanto ao voluntarismo puro,
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que vê o sujeito como livre agente. Busca um posicionamento mais
integrador que, embora situando o homem no processo histórico, abre lugar
para as forças criativas da subjetividade. Em segundo lugar, ao abrir espaço
para a subjetividade, traz para o centro da discussão a questão do afeto: as
representações não são, assim, meras expressões cognitivas; são permeadas,
também, pelo afeto (SPINK, 1995, p. 304).

Duveen (2005) assinala que as representações são sempre construtivas e que
apresenta o mundo como ele é conhecido. Para o autor, as identidades que sustentam
essas representações são a garantia ao sujeito do seu lugar no mundo.

Assim, ao serem internalizadas, as representações passam a expressar a
relação do sujeito com o mundo que ele conhece e, ao mesmo tempo, elas o
situam nesse mundo. É essa dupla operação de definir o mundo e localizar
um lugar nele que fornece às representações o seu valor simbólico.
Moscovici refere-se a isso quando fala de representações sociais
estabelecendo ‘uma ordem que permite aos sujeitos orientar-se no seu mundo
material e social, e comandá-lo’ (1973). Sendo assim estabelecida, a ordem
que é fornecida pelas representações assume um caráter fixo e objetivo. Elas
assumem a estabilidade que garante segurança para os sujeitos encontrarem
um lugar próprio no mundo. (DUVEEN, 2005, p. 267)

Compartilhando o mesmo pensamento dos autores, Jovcheloviych (1995) afirma
que:
A Teoria das Representações Sociais se articula tanto com a vida coletiva de
uma sociedade, como com os processos de constituição simbólica, nos quais
os sujeitos sociais lutam para dar sentido ao mundo, entendê-lo e nele
encontrar o seu lugar, através de uma identidade social. Isso significa deixar
claro como as representações sociais, enquanto fenômenos psicossociais,
estão necessariamente radicadas no espaço público e nos processos através
dos quais o ser humano desenvolve uma identidade, cria símbolos e se abre
para a diversidade de um mundo de Outros. (JOVCHELOVIYCH,1995,
p.65)

A autora destaca a esfera pública como lugar que fornece às representações
sociais o subsídio para que elas sejam cultivadas e estabelecidas. Assim, a esfera
pública

se

configura

como

um

espaço

de

“pluralidade

humanas”

(JOVCHELOVIYCH,1995), que sustenta as diversidades da sociedade e se consolida
como um espaço de transparência, diálogo, prestação de contas, ação comunicativa
entre os vários sujeitos. É nesse espaço, afirma a autora, que a sociedade desenvolve e
sustenta saberes e símbolos sobre si mesma, ou seja, representações.
A partir dos estudos de Wagner (1998), Vala (2006) apresenta cinco critérios das
representações sociais. O primeiro é a manutenção da unidade do grupo, orientando a
autocategorização e a interação de seus membros. A relevância aparece como segundo,
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visto que as representações sociais sempre se referem a objetos socialmente relevantes
para os atores sociais em questão.
O terceiro critério é que esse objeto é orientado em práticas, especialmente em
práticas comunicativas. E o quarto critério é que as representações sociais sempre têm
referências do grupo ao qual pertencem, pois fazem de uma identidade social. Por
ultimo, o consenso, a relevância, o objeto e as práticas sociais contém referências do
grupo social. Nem todos esses critérios estão presentes em todas as representações, pois
existem diferenças estruturas e funcionais em cada representação.
Assim a Teoria das Representações Sociais, afirma Jovcheloviych (1995), é
construída com base em uma teoria de símbolos. Conforme Moscovici apontou, as
representações são consideradas formas de conhecimento social que implicam em duas
faces profundamente interligadas, que são o lado figurativo (ou imageante) e o lado
simbólico.
O espaço potencial é portanto o espaço dos símbolos. Símbolos pressupõem a
capacidade de evocar presença apesar da ausência, já que sua característica
fundamental é que eles significa, uma outra coisa. Nesse sentido, eles criam o
objeto representado,construindo uma nova realidade para a realidade que já
esta lá. Eles provocam uma fusão entre o sujeito e o objeto porque eles são
expressão da relação entre sujeito e objeto. Através de símbolos, coisas
diferentes podem significar umas as outras e podem mergulhar umas nas
outras; eles permitem uma variabilidade infinita, e, ainda assim, são
referenciais. Assim é a essência da atividade simbólica – da atividade do
espaço potencial – o reconhecimento de uma realidade compartilhada – a
realidade de outros. Mas, é um reconhecimento criativo que leva a um
envolvimento com outros e com o objeto que é o mundo. É a referencia do
mundo que garante a natureza criativa da atividade simbólica, de tal forma
que a experiência de um, ao se mesclar com a experiência de outro, cria
continuamente a experiência que constitui a realidade de todos
(JOVCHELOVIYCH, 1995, p. 74-75).

Spink (1995) complementa Moscovici dizendo que as representações sociais
são, portanto, lugar de multiplicidade, diversidade e contradição, tendo alcance e
repercussão histórica a curto e a longo prazo.

O imaginário social seria, assim, o conjunto cumulativo das produções
culturais que circulam numa determinada sociedade sob formas as mais
variadas: iconografia, literatura, canções, provérbios, mitos. Estas produções
são filtradas pelas representações hegemônicas constitutivas da epistéme
(Foucault, 1987), ou visão de mundo, de uma determinada época histórica.
São, ainda, reinterpretadas pelo grupo, ou, mais especificamente, pelo
habitus, entendido, conforme definido por Bourdieu (1983), como
disposições adquiridas em função de se pertencer a determinados grupos
sociais. (SPINK, 1995, p. 304)
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A partir do pensamento de Jodelet, Jovcheloviych (1995) explica que o ato de
representar transpassa os rígidos limites entre o que é interno e o que é externo,
envolvendo também elementos de construção e de reconstrução das representações
sociais. Ora, isso quer dizer que o homem é autor da construção mental e o único capaz
de transformar essa mesma construção à medida em que ela é desenvolvida.
Jovcheloviych (1995) argumenta que:
Sua analise [a do homem] do ato da representação também delimita cinco
características que vêm a ser fundamentais na construção das representações
sociais. Essas características são o aspecto referencial da representação, quer
dizer, o fato de que elas sempre são a referencia de alguém para alguma
coisa; seu caráter imaginativo e construtivo, que a faz autônoma e criativa e
finalmente sua natureza social [...]. Parece claro aqui o quanto o ato da
representação é crucial para a própria construção das representações sociais e
como esta relação pode ser vista no seu processo de desenvolvimento nas
noções de espaço potencial e atividade simbólica [...] (JOVCHELOVIYCH,
1995, p. 76).

Jovcheloviych (1995) também considera que as representações permitem a
existência de símbolos, definidos pela autora como “pedaços de realidade social
mobilizados pela atividade criadora de sujeitos sociais para dar sentido e forma às
circunstancias nas quais eles se encontram” (Jovcheloviych , 1995, p.79). Esses
símbolos são perpassados pela linguagem e pela mídia, que influencia, altera, constrói e
modifica símbolos em uma sociedade.

3.2.2. Comunicação no contexto das representações
Moscovici (2003) utiliza o termo comunicação social para exemplificar as
variadas formas de interação humana, resultantes de uma construção social da realidade.
Todas as informações que temos são distorcidas, em maior ou menor grau, por conta da
sua representação. Para o autor, essa distorção tem como fim tornar objetos
convencionais, naturalizados e adequados a categorias já existentes na sociedade.
Nenhum de nós está isento dos efeitos dessas distorções anteriores acerca do objeto, que
se apresente a nós já carregado de representações, linguagem, cultura (MOSCOVICI,
2003).
O comportamento do homem social e a maneira como ele partilha, compartilha e
transforma o conhecimento na prática é influenciada pelos meios de comunicação, já
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que a mídia, com suas dinâmicas e simbologias, influencia a sociedade na construção da
realidade social e, consequentemente, nas representações sobre o mundo.

A construção social da realidade por meio da mídia é um processo de
formação de cultura. Precisa, assim, ser invisível para ser eficaz [...]. A
questão que não pode ser deixada de lado é que o conhecimento advindo da
mídia não é oferecido ao público como um dos possíveis, mas como o único
possível. As representações difundidas pela mídia adquirem o peso de serem
consideradas objeto de conhecimento comum, recíproco, óbvio. (AMARAL,
sd, p. 10-11)

Amaral (sd) enfatiza, ainda, que esse poder da mídia na construção da realidade
ainda requer ser mais estudado. Com base em outros autores, dentre eles Spink e
Medrado (2002), A autora ressalta que além da circulação de bens simbólicos a mídia
carrega um poder transformador na reestruturação dos espaços de interação,
estimulando novas configurações oriundas dos esforços de produção de sentidos.
Aqui a linguagem é destacada como fator essencial para a construção social da
realidade, especialmente pela linguagem midiática. Nesse mesmo sentido, Amaral (sd)
autora assinala os estudos de Wolf (1994), argumentando que o estudo da maneira que a
mídia contribui para a construção social da realidade é uma análise do impacto das
relações simbólicas dos meios de comunicação na percepção subjetiva da realidade
social.
Os espectadores dependem cada vez mais da mídia para formar suas imagens
de realidade, em especial daquela realidade que não podem ver diretamente.
Como as representações midiáticas não são automaticamente transportadas
para o conhecimento dos destinatários, deve-se sempre considerar como
variável a competência no tratamento das informações. Diferentes
espectadores vão receber as mesmas informações de formas diversas.
Distinguem-se também os modos como os espectadores se enfrentam com os
conteúdos televisivos, ou seja, se são passivos ou assumem uma postura
crítica – estes últimos avaliam os conteúdos ativamente, entendem que há
exceções àquilo que é mostrado e lembram melhor os assuntos apresentados.
(AMARAL, sd, p. 8)

Campos (2012) explica que a Teoria das Representações Sociais despertou um
grande interesse em diversos campos de estudo devido ao seu potencial de explicação
do conhecimento cotidiano, das práticas sociais dos grupos e suas concepções de
sociedade. Assim, a teoria vem para entender melhor a relação entre o pensamento e a
ação dos grupos, permitindo tanto a sua análise quanto a sua intervenção.
As representações sociais vêm para compreender fatores sócio-cognitivos que
interferem no posicionamento do sujeito à determinadas questões e contextos sociais,
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principalmente quando estes estão em posição de vulnerabilidade. Citando Moscovici,
Campos (2012) enfatiza que:
Concebidas como “sistemas complexos de ação”, as práticas estão longe de
constituir objetos claramente distintos das representações: tanto uma prática
pode ser tomada como “objeto representado”, como uma dada representação
pode conter elementos, conteúdos, esquemas referentes ás práticas. As
próprias representações são inseridas em processos de construção, de reapropriação da realidade, de onde se pode considerá-las como “ações” sobre
a realidade ( CAMPOS, 2012, p.15).

Campos (2012) argumenta que atualmente, no estudo das representações sociais,
é plenamente aceito que a representação seja um sistema cognitivo, agindo tanto nos
indivíduos que a elaboram como no contexto em que a representação está inserida. As
representações impõem sobre nós atitudes e práticas comunicativas com uma
intensidade, uma força preexistente, de maneia que uma tradição pode decretar o que
deve ser pensado sobre um objeto. As crenças da sociedade são construções sociais,
aceitadas como verdade sem necessariamente uma evidência objetiva.

As representações sociais se combinam entre si, formando novas
representações sociais, representações de segundo nível e que, estas por sua
vez, se transformam sim, mas observam uma certa organização. Todo sujeito
constrói também em seu sistema cognitivo um conjunto organizado de
“crenças” que operam como uma “teoria ingênua e cotidiana” [...] para
explicar esta realidade e poder agir sobre ela (CAMPOS, 2012, p.15).

Morigi (2004) enfatiza que a relação entre sociedade e comunicação faz emergir
novas questões – e também problemas - em sociedade, especialmente mais visíveis a
partir do século XX, com a expansão industrial e cultural dos meios de comunicação de
massa no mundo.
As condições de produção da representação afirmam com veemência a marca
social das representações, assim como seu estatuto epistemológico marca a
sua função simbólica, e os processos e estados, o seu caráter prático. [...] Em
resumo, ao ser produção simbólica destinada a compreender e balizar o
mundo, ela provém de um sujeito ativo e criativo, tem um caráter cognitivo e
autônomo e configura a construção social da realidade. A ação e a
comunicação são seu berço e chão: delas provém e a elas retorna a
representação social. (ARRUDA, 2002, p.142)

Na sociedade contemporânea, o papel da comunicação de massa é central para as
representações sociais, visto que são um componente cultural de forte influência nas
representações da sociedade. Morigi (2004) acrescenta, aos estudos de outros autores
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como Farr (2003), que nas pesquisas de representações sociais é comum a análise das
coberturas de mídia sobre diversos temas, já que a representação se encontra tanto na
mente das pessoas como nos meios de comunicação, daí a necessidade de analisar essas
representações nesses espaços de manifestação.
Com os efeitos da globalização, destaca o autor, vivemos cotidianamente com o
excesso de informações, que atuam na produção da realidade, contribuindo para a
banalização dos sentidos, ideias e pensamentos circulantes nos espaços públicos como
mercadorias produzidas em série para serem consumidas instantaneamente após a
produção (MORIGI, 2004).
A midiatização é um fenômeno complexo constituído e constitutivo de um
conjunto de interações sociais e discursivas. Ela representa a instância das
relações sociais à medida que transforma a ordem da vida cotidiana, criando
novos valores, novas formas de interação que constituem as práticas sociais,
culturais e as formas de exercícios do poder. As representações sociais
disseminadas pelos meios de comunicação passam a se constituírem
realidades as quais passam a integrar o perfil da opinião pública em forma de
discurso da atualidade, tornando parte do senso-comum. As influências
sociais da comunicação no processo das representações sociais servem como
meio para estabelecer ligações e conexões significativas com as quais nos
relacionamos e interagimos uns com os outros (MORIGI, 2004, p.6).

A midiatização seria um “um posto avançado de observação e de construção dos
sentidos”, como denomina o autor. Isso significa uma interação social complexa da
mídia com os diversos campos, sendo resultado de uma articulação entre a tecnologia e
a lógica de produção midiática e as condições especificas dessa produção. Morigi
(2004) define a midiatização como uma “fala intermediária” de muitos contextos, que
tem poder de articulação, enquadramento e fomentação social a partir do que está
cultural e ideologicamente implícitos nesses contextos.
Dessa forma, o discurso midiático se configura como sendo um produtor de
sentidos a partir dos inúmeros discursos produzidos socialmente. A grande força da
mídia encontra-se no caráter de persuasão dos meios, que torna visível fatos,
acontecimentos e interpretações, contribuindo para um acesso generalizado da
sociedade às mensagens e sentidos produzidos socialmente (MORIGI, 2004).
Portanto, a midiatização é um processo no qual o “real” se produz
sociotecnicamente e, através dele, se tem acesso à experiência da vida
cotidiana, em forma de representação do mundo que se sujeita a lógica do
mundo midiático e a sua espetacularização. Entre os dois reais, o virtual e o
de referência, existe sempre uma lente que ora aumenta ora reduz o foco.
Através dessa lente, contagiada pela visão de mundo do veículo, é que os
campos e os atores sociais têm acesso às informações sobre a realidade
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social. Entretanto, esse agendamento midiático não impossibilita possíveis
interpretações dos sujeitos. No processo de decodificação das mensagens e
criação de sentidos existem mais brechas do que se pode imaginar (MORIGI,
2004, p. 9).

A realidade produzida pela mídia é, por sua vez, fruto de diversas interações,
movimentos e produção de sentidos. O real é atravessado por estilos, estéticas,
discursos, culturas e outros fatores sociais que têm origem em diversos campos. Assim,
o acontecimento, no processo de construção, reconstrução e, consequentemente, de
representação, “é submetido a um tratamento técnico-estético até atingir o modelo
socialmente consumido naturalidade” (MORIGI, 2004, p. 9).
As representações sociais são subsidiadas com base em valores e princípios
morais em que os indivíduos, grupos e sociedade se guiam para construir, reconstruir e
validar o sentido das suas ações (MORIGI, 2004). No mundo contemporâneo - diante da
crise de valores, fragmentação das relações e novo modelo de sociedade pós-moderna –
os meios de comunicação, aliado aos movimentos sociais e à sociedade civil, são
responsáveis pela formação de uma nova configuração da política e da moral públicas.
Assim, a mediação da informação pelos meios de comunicação ligada a direitos
variados, à diversidade cultural, a movimentos sociais (ambientais, trabalhistas,
feministas e outros) pode contribuir para criar e recriar novas representações sociais,
favorecendo uma mobilização coletiva pelo interesse geral e público. Morigi (2004)
destaca a contribuição da Teoria das Representações Sociais nos estudos da
Comunicação na medida em que:
[...] podem ser estabelecidos os elos e os nexos entre as partes isoladas com o
conjunto da sociedade. Isso ocorre quando ela mostrar de que modo as
representações sociais são organizadas pelos meios na construção de
produtos midiáticos e como a cultura dos meios produz o senso comum,
participando da construção da cultura geral. Portanto, a teoria social pode
fornecer mapeamentos que nos permitem visualizar o modo como a
sociedade organiza e dissemina as formas de pensamento. Assim, através do
modo como a mídia combina e utiliza as suas estratégias de comunicação,
podemos desvendar e compreender como se formam as estruturas, os
processos internos e as dinâmicas da lógica da produção e criação dos
sentidos que dão sustentação a determinadas formas de conceber o mundo, às
instituições, seus discursos e suas práticas, e, finalmente interferem nos
modos de interagir socialmente. (MORIGI, 2004, p. 11)

Conforme afirma Moscovici (2003, p. 48) temos uma necessidade constante de
reconstituir a nossa compreensão do mundo, as imagens e sentidos, o senso comum.
Sem esse processo dificilmente uma sociedade pode se estabelecer, pois o coletivo cria
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representações sociais baseadas em ideologias, que transforma as realidades
compartilhadas. O autor destaca o papel da comunicação na compreensão do mundo:
A compreensão é a faculdade humana mais comum. Acreditava-se
antigamente que esta faculdade fosse estimulada, primeira e principalmente,
pelo contato com o mundo externo. Mas aos poucos nós nos fomos dando
conta que ela na realidade brota da comunicação social (MOSCOVICI, 2003,
p. 43).

Lahlou (2011) destaca que “as representações vão ser percebidas e mobilizadas
pelos atores dos sistemas de produção e regulação, como meios de influenciar a
demanda, o eleitorado, a clientela, a sociedade” (2011, p. 102). Assim, a socialização e
a difusão do saber também são fatores econômicos, e não apenas cognitivos. Existe em
torno das representações o que a autora denomina de “competição entre representações
rivais” para um mesmo objeto.
Segundo Lahlou essa competitividade tem por objetivo produzir e controlar
comportamentos sociais, relacionando opiniões, atitudes, estereótipos. A autora conta
que Moscovici descreveu essa competição em seus estudos sobre as representações
sociais da psicanálise, quando abordou a difusão, a propagação e a propaganda do
objeto.
Na sociedade contemporânea, movida pela produção em massa de bens e
serviços, é possível perceber uma indústria da modelagem das representações
(LAHLOU, 2011, p.102), na qual uma rede estruturada de organizações e de
profissionais oferecem serviços de marketing, imprensa, publicidade e outras estruturas
de comunicação tanto a nível individual como coletivo. Lahlou (2011) enfatiza a criação
de uma “tecnologia da fabricação e difusão de representações, cujo último avatar é a
internet” (2011, p.103).

A sociedade está formada por um conjunto de grupos culturais, e o enlace
social que os constitui está feito de significações compartilhadas construídas
por interações comunicativas. Nessa interação comunicativa, o sujeito tem
uma posição ativa, é um observador [...] que discerne para atuar no e sobre o
mundo produzindo e reproduzindo conhecimento, mas não a partir de uma
tábua rasa, e sim de conhecimentos prévios e da observação que se atualiza,
se transmite e praticamente modifica o sentido comum de um grupo; e o leva
a descobrir novos estados do mundo dos quais é, paradoxalmente, o
construtor. (PATIÑO E ÁVILA, 2005, p. 207-208)
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Spink (1995) afirma que, no contexto das comunicações sociais, as
representações sociais são necessariamente estruturas dinâmicas. Essa é a característica
de flexibilidade e permeabilidade que distingue o conceito de Moscovici (1981) das
representações coletivas de Durkheim e de outros modelos de representação. Contudo,
as representações sociais não se resumem a combinações e recombinações de conteúdos
pela pressão e forças dos grupos sociais, “elas são também alimentadas pelos produtos
da ciência, que circulam publicamente através da mídia e das inúmeras versões
populares destes produtos” (SPINK, 1995, p.17). E ainda:

As representações sociais não são um agregado de representações individuais
da mesma forma que o social é mais que um agregado de indivíduos. Assim,
a análise das representações sociais deve concentrar-se naqueles processos de
comunicação e vida que não somente as engendram, mas que também lhes
conferem estrutura peculiar. Esses processos, eu acredito, não processos de
mediação social. Comunicação é a mediação entre um mundo de
perspectivas diferentes, trabalho é a mediação entre necessidades humanas e
o material bruto da natureza [...] (JOVCHELOVIYCH (1995, p. 80-81).

Dessa forma, as mediações sociais é que geram as representações sociais.
Jovcheloviych (1995) considera que as representações sociais são estratégicas dos
sujeitos para encarar a diversidade e a mobilidade do mundo, que apesar de social
transcende o nível individual. Nesse sentido, as representações são um espaço comum e
em potencial de fabricação de realidades onde cada sujeito vai além da sua
individualidade, adentrando e compartilhando pensamentos no espaço público.
Braga e ampos (2012), no estudo de autores como Tajfel e Doise, argumentam,
considerando as imagens produzidas, reproduzidas e reelaboradas nas relações e
interações integrupais, na centralidade dos conteúdos relevantes, nas representações
cognitivas e outros fatores, que a mídia parece ser um elemento ativador que sustenta
essas representações e também gera os “processos relacionais” entre os grupos.
A compreensão da representação social é fundamental por ter um papel central
na formação de condutas e práticas, situando simbolicamente os sujeitos nas suas
relações sociais. Nesse sentido, Campos e Braga (sd) explicam a aproximação da
Comunicação Social com a Teoria das Representações Sociais, considerando que o
comportamento e a ação dos sujeitos podem ser modeláveis, e que o fluxo interação a
nível global é resultante de uma rede comunicativa. “As representações sociais são
elaboradas e transmitidas a partir da comunicação, indicando um caminho de análise e
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oferecendo a Comunicação Social um lugar privilegiado na compreensão das
Representações Sociais” (CAMPOS e BRAGA, sd).
As representações sociais são características das sociedades modernas, em
detrimento do desenvolvimento tecnológico e das comunicações. Esse avanço global
permitiu que a produção e a legitimação do conhecimento social fossem
descentralizadas, ampliando a esfera e as possibilidades da pesquisa de maneira geral.
Vala (2006) conclui bem ao dizer que “as representações sociais apresentam
estabilidade variada, mas devido à fluidez da comunicação dos tempos atuais, alteram
suas configurações de conteúdo e estrutura continuamente” (VALA, 2006, p. 383).
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4. REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO SUS

Para analisar as representações sociais do Sistema Único de Saúde (SUS), o
objeto desta pesquisa, decidiu-se uma metodologia de coleta multimodal, utilizando
levantamentos qualitativos e quantitativos acerca do mesmo objeto. Definiu-se como
local da pesquisa a cidade de Goiânia, Goiás, onde foram analisadas: a cobertura de
saúde na imprensa local, a visão dos usuários do SUS que frequentam as unidades de
saúde do município e as representações que os jornalistas têm sobre o SUS.
Para isso, utilizamos a triangulação metodológica, Azevedo, Oliveira, Gonzalez
e Abdalla (2013) pode ser definido como uma combinação de métodos quantitativos e
qualitativos que se complementam, de diferentes maneiras, a fim de contribuir com o
problema de pesquisa. Ramos (2005) ressalta que a triangulação pode ser vista como
uma estratégia que acrescenta rigor, amplitude, profundidade e riqueza em qualquer
metodologia de investigação. O autor enfatiza que a contribuição do método está em
justamente combinar diferentes perspectivas metodológicas em um único estudo.
A triangulação pode combinar métodos e fontes de coleta de dados
qualitativos e quantitativos (entrevistas, questionários, observação e notas de
campo, documentos, além de outras), assim como diferentes métodos de
análise dos dados: análise de conteúdo, análise de discurso, métodos e
técnicas estatísticas descritivas e/ou inferenciais, etc. Seu objetivo é
contribuir não apenas para o exame do fenômeno sob o olhar de múltiplas
perspectivas, mas também enriquecer a nossa compreensão, permitindo
emergir novas ou mais profundas dimensões. Ela contribui para estimular a
criação de métodos inventivos, novas maneiras de capturar um problema para
equilibrar com os métodos convencionais de coleta de dados. O uso de
múltiplos métodos pode ajudar, ainda, a descobrir dimensões desviantes do
fenômeno (Azevedo, Oliveira, Gonzalez e Abdalla, 2013, p. 4)

Conforme explicam Azevedo, Oliveira, Gonzalez e Abdalla (2013), vários
especialistas afirmam que a combinação de métodos é uma alternativa conveniente, já
que em muitos estudos a utilização de um único método poderia inferir na fragilidade da
pesquisa. Os autores argumentam, a partir de pesquisadores como Pattos (2002) e Jick
(1979), que a triangulação representa um retrato mais fiel da realidade e pode oferecer
resultados de pesquisa mais completos, equilibrados, informativos e úteis.
Azevedo, Oliveira, Gonzalez e Abdalla (2013, p. 8) afirmam que “a triangulação
refere-se ao uso de múltiplos métodos, técnicas de coleta ou fontes de dados, na
tentativa de superar parcialmente as deficiências que decorrem de uma investigação ou
de um método”. Utilizando a triangulação, neste estudo pesquisamos três grupos de
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interesses: mídia, jornalistas e cidadãos. Utilizou-se uma metodologia para cada grupo
de estudo, sendo que a análise da mídia local foi feita a partir da Análise de Conteúdo
(AC), de Laurence Bardin; as representações sociais dos jornalistas foram investigadas a
partir das Evocações Livres (EVOC), pela Teoria das Representações Sociais, e para
investigar as representações dos usuários do SUS, utilizou-se a Escala Likert.

4.1. O conteúdo midiático: perspectivas
A primeira fase da análise se dará pela Análise de Conteúdo (AC), segundo a
perspectiva da Bardin (2009), das matérias jornalísticas veiculadas no jornal diário O
Popular, na Rádio CBN e na TV Anhanguera, nos meses de maio, junho e julho de
2014, cujo objetivo é identificar os conteúdos relacionados ao SUS. A escolha do jornal,
rádio e televisão citados é devido à aproximação da linha editorial dos três veículos,
todos pertencentes à Organização Jaime Câmara (OJC), e à facilidade de acesso aos
conteúdos por parte dos pesquisadores.
Outro fator considerado para a escolha dos veículos da OJC é que o jornal O
Popular é o maior jornal impresso de circulação do estado de Goiás, além de circular em
outros estados, como o Tocantins. A TV Anhanguera é também de grande
representatividade local e regional, sendo filiada à rede Globo de televisão, bem como a
Rádio CBN, que tem destaque na produção de conteúdo jornalístico.
A AC foi utilizada para detectar tendências e modelos na análise de critérios de
noticiabilidade, enquadramentos e agendamentos, além de descrever e classificar
produtos, gêneros e formatos jornalísticos; avaliar características da produção de
indivíduos,

grupos

e

organizações;

identificar

elementos

típicos,

exemplos

representativos e discrepâncias; e comparar o conteúdo jornalístico de diferentes mídias
em diferentes sociedades.
O ponto de partida da Análise de Conteúdo é a mensagem, com significado e
com sentido. Na Análise de Conteúdo, importa a semântica, entendida enquanto a busca
descritiva, analítica e interpretativa do sentido que um indivíduo atribui às mensagens
verbais ou simbólicas. Para a AC, por detrás de todo discurso esconde-se um sentido
que convém desvendar.
Segundo Bardin (2009), a AC pode ser definida como um conjunto de técnicas
de análises das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos na
103

descrição do conteúdo das mensagens. A Análise de Conteúdo tem como intenção a
inferência de conhecimentos acerca das condições de produção e de recepção das
mensagens.
Assim, estudamos as interpretações, significações e ideologias que o discurso
jornalístico transmite. Verificamos, ainda, quais as formações ideológicas e discursivas
presentes na mídia goianiense e como essas formações podem interferir na construção
da identidade do Sujeito Social e do SUS enquanto sistema público de saúde.
Analisamos as representações sociais presentes na mídia local.
Farago e Fonfoca (sd) destacam os estudos de Bardin (2009) sobre a Análise de
Conteúdo. Segundo os autores, a AC pode ser definida como um conjunto de técnicas
de análise de comunicação, utilizando procedimentos sistemáticos e objetivos na
descrição dos conteúdos das mensagens.
A AC é bastante utilizada na Comunicação. Segundo Junior (2010), “no
contexto dos métodos de pesquisa em comunicação de massa, a análise de conteúdo
ocupa-se basicamente da análise de mensagens [...]. A análise de conteúdo cumpre os
requisitos de sistematicidade e confiabilidade” (JUNIOR, 2010, p. 286)
A análise de conteúdo é um trabalho sistematicamente metódico e se inicia na
organização do conteúdo, a partir de uma leitura flutuante do material para,
posteriormente, definir propriamente os dados do conteúdo a serem analisados. A AC
pode ser estruturada em cinco etapas, conforme definiu Bardin (2009): organização da
analise, codificação, categorização, inferência e tratamento da informação.
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Figura 1: Esquema da Análise de Conteúdo segundo Bardin.
Fonte: E-portfólio Mico – Universidade Aberta.

A pré-análise consiste na exploração do material e tratamento da informação. É
considerada uma das fases mais importantes, pois permite a organização da análise e das
fases seguintes. Nesta fase o pesquisador terá uma amplitude do objeto de estudo e fará
a seleção do material a ser submetido à análise, bem como a formulação de hipóteses e
objetivos, elaboração dos indicadores e categorias de análise. Por fim, ocorre o
tratamento dos dados com base nas categorias e hipóteses formuladas, com a inferência
e a interpretação dos resultados.
A Análise de Conteúdo pressupõe a definição de categorias. A categorização é a
classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e,
seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero, com os critérios previamente
definidos. O primeiro passo da categorização é o isolamento dos elementos, depois sua
classificação. As categorias devem se excluir mutuamente e ser homogêneas,
pertinentes, objetivas e produtivas.
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Nesta pesquisa, as notícias coletadas nos três veículos de comunicação serão
classificadas por tema (assunto central) e enfoque (negativo, positivo ou neutro), com a
identificação do repórter que produziu a matéria para, posteriormente, ser contatado
para participar da pesquisa com os jornalistas.
Para essa análise serão consideradas as matérias do SUS que tenham relação
direta com a administração municipal, ou seja, referentes aos serviços de saúde
gerenciados pela Prefeitura de Goiânia. Também não serão consideradas matérias sobre
bem-estar, comportamento e nutrição que não tenham uma relação direta com o Sistema
Único de Saúde. Essa escolha justifica-se pelo objetivo da pesquisa de investigar o
âmbito local dos serviços do SUS, a cidade de Goiânia.
Também delimitamos as unidades de saúde e serviços municipais como escopo
da pesquisa porque se delimitarmos essa análise aos serviços do SUS gerenciados pela
rede estadual de saúde (como a maioria dos Hospitais Públicos) estaríamos ampliando
as percepções da saúde pública no nível local, já que são hospitais de grande porte para
todo o estado e gerenciam serviços que afetam não apenas a capital.
Caregnato e Mutti (2006), a partir de outros autores, destacam a Análise de
Conteúdo como uma “técnica de pesquisa que trabalha com a palavra, permitindo de
forma prática e objetiva produzir inferências do conteúdo da comunicação de um texto
replicáveis ao seu contexto social” (CAREGNATO e MUTTI, 2006, p.682). As autoras
destacam a palavra como o elemento fundamental na AC, afirmando que “o texto é um
meio de expressão do sujeito”. Assim, o pesquisador categoriza as palavras ou frases
(unidades de texto) que se repetem, inferindo a partir da repetição uma expressão que
represente as ideias e significados dessas unidades de texto.

4.1.2. Análise dos dados do 1º estudo

Nos meses de maio a junho de 2014, o assunto saúde totalizou 148 matérias nos três
veículos analisados – jornal o Popular, Rádio CBN Goiânia e TV Anhanguera. Em
média pode-se dizer que diariamente foram veiculadas nesses meios mais de uma
matéria, sendo possível afirmar facilmente que a saúde, além de ter um espaço relevante
na mídia, ultrapassa a lógica do agendamento midiático, pois é conteúdo rotineiro,
muitas vezes divulgado para preencher espaço e chamar atenção nos jornais.
Os gêneros jornalísticos mais destacados no material analisado foram notícia e
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reportagem, seguida de entrevista, nota e opinião. A saúde ainda ocupou espaço de
cinco editoriais nos três meses de análise e uma charge no jornal O Popular. É
importante ressaltar que consideramos no formato de reportagem em televisão e rádio
produções de matérias que continham entrevistas, algumas inclusive seguidas de links
ao vivo. Na sistematização consideramos no gênero entrevista apenas os formatos que
consideravam exclusivamente esse gênero, destacado no material coletado no estilo
ping-pong.
Com relação aos textos opinativos, a maioria deles referem-se à carta de leitor. Esse
espaço do jornal impresso é comumente utilizado como lugar de expressão e respostas
de matérias por representantes de instituições, como a Secretaria Municipal de Saúde e a
Secretaria Estadual de Saúde, por meio de servidores, diretores de unidade, assessorias e
outras pessoas relacionadas à essas instituições. Claro que há espaço para leitores do
jornal que não fazem parte desse perfil, mas na maior parte das vezes, dentro do período
analisado, esse leitor não foi maioria no espaço das cartas de leitor.

Gráfico 1: Genêros jornalísticos das matérias analisadas
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Fonte: Dados interpretados da coleta.

Foram notícias 62 publicações, o que mostra que a saúde pode ser considerada uma
área de constantes acontecimentos com grande repercussão. Apesar de alguns temas
abordados nas notícias e reportagens serem, por vezes, assuntos próximos, o que

107

diferencia um gênero do outro é a pauta, que irá definir como o assunto será tratado.
Conforme afirma Lage (2006),

[...] Para as notícias, as pautas são apenas indicações de fatos programados,
da continuação (suíte) de eventos já ocorridos e dos quais se espera
desdobramento. Reportagens supõem outro nível de planejamento. Os
assuntos estão sempre disponíveis [...] e podem ou não ser atualizados (ou
tornados oportunos) por um acontecimento (LAGE, 2006, p. 55).
.

Gráfico 2: Matérias por veículo
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Fonte: Dados interpretados da coleta.

No período analisado, as matérias sobre saúde tiveram maior publicação no jornal O
popular, com 57 publicações, em seguida na TV Anhanguera, com 53 matérias e Rádio
CBN Goiânia, com 38. De maio a julho de 2014, 47% das matérias dos três veículos
analisados foram negativas, destacando-se a temática Atendimento e UTI. 34% das
publicações foram positivas e 19% neutras.
Equilibradamente, as matérias do rádio apresentam em média o mesmo percentual
de matérias negativas e neutras, no período citado, e a maior parte das matérias são
positivas, com um caráter de serviço. Já no jornal impresso e na televisão os assuntos
negativos predominam em quantidade, e também em peso informativo, pois geralmente
são reportagens dramáticas e mais densas do que a divulgação da agenda positiva.
Percebe-se pelo gráfico 3 que há uma diferença pequena entre matérias negativas e
positivas em termos quantitativos. No entanto, mesmo que esse número seja próximo, a
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abordagem e a intensidade dos assuntos negativos tratados pelos veículos fazem com
que as publicações negativas tenham mais peso, mais destaque e mais chances de
ocupar o imaginário social como sendo um fiel retrato dos serviços do SUS.
A pré-análise do material identificou nas matérias do jornal o Popular, Rádio CBN e
TV Anhanguera, abrangendo conteúdos relacionados ao atendimento, dengue,
vacinação, profissionais do SUS e outros. Posteriormente à leitura flutuante e à préanálise, tais assuntos foram agrupados em três categorias de análise: atendimento,
prevenção e UTI. Em atendimento, assuntos relacionados à falta de profissionais, greve
dos servidores e dificuldade de marcação de consulta foram destaque, alem de pautas
positivas envolvendo o Serviço de Atendimento Móvel de urgência (Samu) e o
programa Mais Médicos.
Em prevenção entram assuntos relacionados à vacinação e combate à doenças, como
dengue e chikungunya. Ainda houve cobertura de testes inovadores na prevenção da
saúde, como o teste do olhinho, teste do coraçãozinho e o método-canguru. Já em UTI,
é curioso perceber que esse assunto foi tratado apenas no jornal impresso, não
aparecendo nos demais veículos. O assunto envolveu gestores da Secretaria de Saúde de
Goiânia

e

da

Secretaria

Estadual

de

Saúde,

relacionando

investimentos,

responsabilidades e falta de leitos na área.
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Fonte: Dados interpretados da coleta.
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Infraestrutura, demanda, ausência, falta, demora. Essas são algumas palavras que
retratam a cobertura jornalística do atendimento. No discurso dos repórteres, a
expressão do SUS aparece relacionada a sistema precário e de difícil acesso.

Título do Gráfico

Gráfico 4: Temas das matérias analisadas
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Fonte: Dados interpretados da coleta.

Um dado importante na pesquisa é que, com relação aos temas negativos, o jornal
impresso fez cobertura do assunto UTI e a televisão sobre atendimento, com enfoque
mais voltado para déficit de médicos e demanda por atendimento. A linguagem das
matérias é acessível (o que facilita o entendimento), com exceção de uma publicação
sobre UTI, cujas informações tratam de assuntos técnicos e responsabilidades que,
mesmo presente uma linguagem simples, vão além da compreensão do leitor. Nesse
caso, o jornalista divulga o conteúdo, na medida em que ele noticia uma realidade que é
mais complexa e profunda do que a enunciada anteriormente.
“O posto de saúde está cheio de gente, mas é de gente que implora pela
reabertura da unidade que está fechada justo agora quando começam a
aparecer muitas doenças. Diante desse caos a parte mais interessada no
atendimento fica sem saber o que fazer. Sofrimento e revolta de quem está
cansado de pedir socorro”.

No depoimento da população entrevistada é possível sugerir um sentido animalesco
e de sobrevivência em alguns discursos registrados nas matérias.
1) É angustiante [...]. Você vê as pessoas precisarem de atendimento e não
terem atendimento. Gente é gente que está lutando para sobreviver, é gente,
não é animal não.
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2) Reportagem registrou um médico ginecologista apenas no parque
Amazônia. Neste ambulatório o ideal é que tenham três médicos no
atendimento. No Jardim América foi registrado apenas um clínico geral.
Duas médicas não foram trabalhar. A situação deixa a comunidade revoltada.
Não conseguiu atendimento

Na televisão um dado relevante é que a quantidade de fontes oficiais consultadas se
aproxima bastante da quantidade de cidadãos entrevistados, justamente por ser um
veículo acessado por praticamente toda a população. Já no jornal impresso, a quantidade
de cidadãos entrevistados foi 50% menor do que a de fontes oficiais. A maioria das
matérias é identificada por repórter ou apresentador, com poucas exceções.

Gráfico 5: Fontes consultadas pelos jornalistas
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Fonte: Dados interpretados da coleta.

4.1.3. Categorias analisadas na cobertura da imprensa

Utilizando a Análise de Conteúdo como metodologia, a partir do material
coletado foi realizada a contagem de palavras referentes a cada categoria (Atendimento,
Prevenção e UTI), de maneira que fosse possível visualizar que palavras-chaves a mídia
considera nas matérias de saúde em cada tema analisado. As palavras foram agrupadas
por semelhança de sentido e de radical, e posteriormente agrupadas na Tabela 01.
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TABELA 01: FREQUÊNCIA DE PALAVRAS NAS MATÉRIAS ANALISADAS
CATEGORIA

ATENDIMENTO

PREVENÇÃO

UTI

FREQUÊNCIA
PALAVRAS

PALAVRAS-CHAVE
Cais/Unidades

217

Médicos
Atendimento
População/paciente
Receita/Medicamento
Vacina

175
80
80
25
159

Doença
População
Cais/Unidades
Mosquito
UTI

163
36
74
40
86

Vagas/leitos
População/pacientes
SUS
Fila/demanda

70
18
16
11

Como vimos na Tabela 01, as palavras-chave Cais/Unidades e Médicos refere-se
à categoria Atendimento; Doença e Vacina à Prevenção; UTI e Vagas/Leitos à UTI. Em
Atendimento todas as palavras da tabela possuem sentido negativo, associado à máqualidade, problemas, insatisfação e ausência de serviço, atendimento, insumo e outros.
Em Prevenção, o tema, algumas vezes, tem caráter positivo ou neutro, mas,
evidentemente está associado à doença e, por seguinte, à alguma maneira de prevenir ou
combater essa doença, perceptível na palavra vacina. No período analisado, cabe
ressaltar que não foi abordado muito o tema dengue, em razão desse assunto ser sazonal.
Já em UTI, assim como em Atendimento, todas as expressões também possuem caráter
negativo, devido à ligação com a falta de vagas, leitos e UTI.
Atendimento
Em atendimento, o Programa Mais Médicos foi destaque nos três veículos. No
jornal O Popular, apesar de a chamada de capa anunciar dois lados do programa, a
matéria foi positiva por mostrar que o Mais Médicos pôs fim à rotatividade de
profissionais nas unidades de saúde. Em todo o estado trabalham 459 médicos pelo
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programa. Em Goiânia são 53 médicos suprindo a demanda em unidades de saúde que
tinham dificuldade em fixar profissionais.
Na matéria, aparecem como fontes de notícia a coordenação de Atenção
Primária (básica) de Goiânia, enfermeiras de unidade de saúde e médica do programa
que trabalha no Centro de Saúde da Família do Conjunto Vera Cruz 1. O repórter que
acompanhou uma visita da equipe de Saúde da Família relata a atenção dos
profissionais de saúde com os pacientes. Uma frase que chama atenção é que a médica
do Mais Médicos “cumpre uma jornada inovadora para a sua recente trajetória
profissional”, o que mostra a responsabilidade e a competência do programa.
Outras frases e expressões agregam valor a essa iniciativa do Ministério da
Saúde. Também chamam atenção do leitor outras, como “durante mais de duas horas a
médica esteve atenta à saúde do casal” e “a médica desenha nas caixinhas de
medicamentos uma lua, uma estrela e um sol.” Esta foi a forma que encontrou para
explicar ao casal de analfabetos qual remédio deve ser tomado à noite e qual é o do dia,
revelando um atendimento cuidadoso, integral e diferenciado.
Também foi abordada na matéria a falta de estrutura de alguns postos de saúde
(apontado pelo Sindicato dos Médicos de Goiás) e a dificuldade de encaminhar
pacientes. Apesar desses pontos, o peso da matéria é positivo, principalmente pelo
destaque maior dado ao atendimento médico e à receptividade dos pacientes do SUS.
Como falas contrárias, aparecem os representantes dos sindicatos dos profissionais da
categoria.
Outra matéria do mesmo assunto enfatizou que com o Mais Médicos o número
de consultas cresceu 15,4%, conforme dados do Ministério da Saúde. Com o programa,
o Ministério da Saúde atendeu 100% da demanda por médicos solicitada em todo o
estado, atendendo cerca de 1,5 milhões de goianos. Em julho, a Rádio CBN e a TV
Anhanguera divulgaram o balanço de um ano do programa. Nas matérias, a
coordenação de Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde informou que o
balanço tem sido positivo e revelou que dos profissionais que vieram para a capital 18
se desligaram do Mais Médicos, principalmente em razão do interesse na residência
médica. Quanto ao Programa, em Goiânia, a prioridade do atendimento foi para as
regiões periféricas. Houve uma redução de 57% no número de encaminhamentos para
hospitais
A falta de médicos é outro assunto relevante no jornal, rádio e televisão. A
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Secretaria de Saúde de Goiânia anunciou 152 vagas abertas para contratação, a maioria
para plantões de finais de semana, entretanto, não houve interesse dos profissionais nas
unidades de saúde do SUS. Uma das justificativas para o problema, segundo o sindicato
dos médicos, foi a falta de estrutura das unidades de saúde, em que muitas vezes o
médico é pressionado e, no contexto de estrutura, falta vigilância em saúde e há
deficiência de equipamentos e insumos, assim o profissional abandona o emprego.
Na matéria, a falta de atendimento está relacionada à falta de médicos, o que
pode ser identificado em uma das unidades de saúde do município que, ao invés de três
plantonistas, possuía apenas um no dia em que a equipe de reportagem visitou o local.
Na situação, os pacientes eram encaminhados para outras unidades, apenas os casos
mais urgentes e com risco de morte eram atendidos.
Geralmente a culpa do problema é atribuída à Secretaria Municipal de Saúde e
ao SUS por falta de estrutura e de equipamento, no entanto, como não há vínculo
empregatício e o regime de plantão remunera apenas pelos dias trabalhados, é
constatada carência de profissional nas unidades. Do déficit de 152 médicos nas
unidades municipais de saúde, 103 são nas urgências e emergências.
Há ainda a falta de especialistas em pediatria tanto no SUS, como na rede
privada de saúde, e isso ganhou destaque nos veículos de comunicação. Casos
emblemáticos de procura por especialistas na área foram retratados em todos os veículos
de comunicação. Apesar de ser a terceira especialidade com maior número de
profissionais registrados em Goiás, de acordo com o Conselho Regional de Medicina de
Goiás, uma das razões para a falta de atendimento nessa área é a baixa remuneração. O
valor da consulta é menor em relação às outras especialidades, porque não realiza
procedimentos cirúrgicos ou intervenções mais complexas. A pediatria é, portanto, a
especialidade com maior dificuldade de contratação.
As cartas de leitor sobre a situação da pediatria também são duras, chegando a
classificar a lógica do atendimento na área (rede pública e privada de saúde) como
“sistema desumano”, pois mesmo que haja consulta básica, no caso de cirurgias, os
encaminhamentos podem demorar muito. Um dado de uma das cartas de leitor revela
que Goiânia provavelmente é a única capital que ainda não tem um hospital da rede
pública para atendimento exclusivo em pediatria em todas as especialidades clínicas e
cirúrgicas da área.
Em uma das matérias, a TV Anhanguera afirma que a Secretaria de Saúde de
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Goiânia admite a deficiência de profissionais pediatras na rede e informa que os demais
profissionais (urgências) são capacitados para atender as crianças e os pais são
orientados a procurarem a rede ambulatorial (para consultas em casos que não são
urgentes). A TV também denuncia possíveis irregularidades no exercício da jornada de
trabalho dos profissionais da categoria médica.
Mesmo com o enfoque predominantemente negativo nas matérias sobre
pediatria, é possível encontrar notícias da TV Anhanguera com teor positivo. Este
veículo divulgou um dado da Secretaria de Saúde de Goiânia de que sobram consultas
pediátricas na rede. Em 2013 sobraram 27 mil vagas para consultas em pediatria pelo
SUS na rede municipal, e até maio de 2014 mais quinze mil consultas. Essas vagas
ociosas são reflexo da maioria dos pais que procuraram as urgências e emergências das
unidades de saúde para atendimento dos filhos, ao invés de marcarem as consultas de
forma convencional na pediatria.
No assunto atendimento identifica-se ainda notícias sobre atendimento do Centro
de Referência em Fisioterapia e Ortopedia (Crof) realizado com auxílio da luz de um
aparelho de celular em decorrência de problemas na rede elétrica. A matéria relata a
falta de médicos, noticiando que faltaram profissionais durante o dia e por isso o
atendimento noturno ficou sobrecarregado.
Julho foi o mês mais crítico em relação à falta de médicos do período analisado
na pesquisa. A Rádio CBN e TV Anhanguera percorreram várias unidades de saúde
para verificar o atendimento à população, em especial nos finais de semana. Nessas
reportagens há denúncias de médicos que não foram trabalhar e falas de usuários
revoltados com a falta de atendimento. Em muitos postos de saúde a população é
orientada a procurar atendimento em outra unidade de saúde, devido à falta de
profissionais.
Em entrevistas, a coordenação de urgências da SMS revela que a Secretaria
Municipal de Saúde tem dificuldade de cobertura no atendimento e na lotação de
profissionais nas unidades de saúde aos sábados e domingos. A coordenação reforça que
a população deve se dirigir para as unidades apenas em casos de emergência, risco
eminente de morte. Segundo a SMS, há médicos nas unidades para atendimento dos
pacientes internos ou de pessoas em estado grave que chegam nas unidades pelo Corpo
de Bombeiros e Serviço Móvel de Urgências (Samu).
Os jornais analisados informam que o problema da falta de médicos já dura mais
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de seis meses. Em várias matérias, os repórteres verificaram in loco que havia menos
profissionais médicos do que o previsto nas unidades municipais de saúde. Segundo os
jornalistas, há uma quantidade razoável de pessoas esperando atendimento, sem
sucesso, nas unidades de saúde. Muitos pacientes que chegam pela manhã nas unidades
foram atendidos somente à noite, além disso, segundo os jornalistas, muitos médicos de
plantão não apareceram. A SMS afirmou que vai abrir processo para apurar a falha na
prestação de serviço do plantão médico e que esse déficit de médicos não é apenas em
Goiânia, mas no país todo.
Mesmo com os argumentos das fontes da SMS, a imagem negativa do SUS
permanece e é reforçada pelos comentários críticos dos apresentadores dos telejornais
que enfatizam a culpa da SMS no atendimento precário, ainda que tenha sido informado
sobre a dificuldade em atrair os médicos para determinadas unidades de saúde e
determinados horários, como os finais de semana.
Em uma das reportagens sobre o assunto, o secretário de Saúde Fernando
Machado anunciou que 454 médicos aprovados no último concurso da prefeitura seriam
convocados. O secretário avaliou que 91% das escalas de atendimento do SUS estavam
cobertas, ou seja, tinham profissionais nas unidades para atender a população. O
telejornal fez novamente matéria de giro nas unidades de saúde e mostrou que o
problema continuava. Os apresentadores do noticiário teciam críticas à SMS com o
argumento que a Secretaria deveria fazer circular melhor as informações e avisar os
pacientes, por exemplo, que alguns médicos fazem apenas atendimento a pacientes
internos.
Além da convocação dos 454 profissionais para nomeação, a SMS também vai
divulgar em todas as unidades de saúde a escala nominal dos profissionais no site da
prefeitura e nas unidades. Em uma das entrevistas, a coordenadora de urgência, Patrícia
Antunes, ressalta que a Secretaria não nega os problemas e os déficits de médicos, mas
que a prefeitura tenta resolver o problema e destaca o chamamento dos 454
profissionais, entre clínicos e pediatras para lotarem as unidades de urgência.
No período analisado destaque para o Hospital e Maternidade Dona Iris, que
aparece em uma matéria de televisão como unidade de suporte para outros municípios,
como Senador Canedo, Aparecida de Goiânia e Trindade. O prefeito afirma que parte da
superlotação do Hospital e Maternidade Dona Iris se deve à demanda de outros
municípios, que encaminham as gestantes para a maternidade. Os demais municípios
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não assumem esse encaminhamento, afirmando que só o fazem em casos muito graves.
A rádio CBN afirma, em matéria, que já foi liberada a verba para construção de uma
nova maternidade municipal, que ficará na região oeste de Goiânia e também vai suprir
a demanda para esse atendimento.
A greve dos profissionais de saúde foi outro assunto que rendeu muitas pautas
nos três veículos de comunicação. O movimento fez parte de uma greve geral da
prefeitura, em que demais órgãos participaram, mas a saúde teve destaque especial por
estar diretamente ligada ao atendimento nas unidades. A reivindicação dos grevistas é
salarial, como um reflexo da contenção de gastos da prefeitura, que passou por uma
crise financeira generalizada. Outras notícias sobre a greve, em junho, relataram que os
usuários do SUS não sentiram o impacto da greve e, também, que o Tribunal de Justiça
determinou a volta de 80% dos serviços e dos servidores de saúde, sob pena de multa
diária de cinco mil reais ao sindicato.
Médicos protestavam no Cais da Vila Nova, o que ganhou as manchetes. Os
profissionais solicitaram melhorias nas condições de trabalho, reclamaram a falta de
servidores efetivos, falta de insumos e aparelhos de raio-x quebrados. Os pacientes
entrevistados queixaram-se do atendimento.
Com relação a medicamentos, a falta de remédios de alto custo para diabetes
aparece em muitas matérias de televisão. Mães de crianças que necessitam dos
medicamentos reclamavam da falta de insulina, que dura mais de um mês. A Secretaria
informou que em breve receberia um novo lote dos medicamentos.
Na parte de Odontologia, as más condições de funcionamento de algumas
unidades foram filmadas e mostradas na TV Anhanguera. Os equipamentos
odontológicos não tinham manutenção e o sindicato dos dentistas denunciou a estrutura
precária de atendimento. Segundo o sindicato, havia necessidade de reparo e de
contratação de profissionais dentistas para atender a rede pública de saúde e quase 50%
das unidades de saúde estão paradas por falta de material.
A marcação de consultas aparece em uma matéria na qual o repórter realiza,
junto a uma família, várias tentativas de agendar atendimento ligando para o
Teleconsulta (serviço telefônico de agendamento de consultas nos Cais, Ciams e
Centros de Saúde). Também há dificuldades no atendimento de uma menina de 15 anos
que, segundo as reportagens, não conseguiu ser atendida pelo SUS por falta de
documentos. No entanto, a Secretaria Municipal de Saúde esclareceu que houve
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atendimento e que a adolescente teve todo o suporte, sendo inclusive orientada e
encaminhada para o conselho tutelar a fim de providenciar os documentos.
A adolescente estava grávida e perdeu a criança por causa de uma doença
sexualmente transmissível. A mãe não fez o pré-natal e, ao chegar no Hospital e
Maternidade Dona Iris, teve um aborto espontâneo. Sobre o caso, o secretário de saúde
Fernando Machado esclareceu que não houve erro no atendimento em nenhuma das
unidades procuradas pela adolescente e, em casos de urgência, não é necessário ter
documentos para ter atendimento. O assunto ainda rendeu um artigo de opinião, junto a
outro acontecimento na capital. A jornalista enfatizou a questão da cidadania, do acesso
e da informação na formação e independência do sujeito e interrogou já no título: “Você
é autor da sua vida?”.
Os demais assuntos de atendimento abordam a inauguração de uma nova
unidade da Farmácia Popular, da suspensão de um pregão da Secretaria Municipal de
Saúde, do parto de uma mulher em um posto policial, que contou com a ajuda da Polícia
Rodoviária Federal e do Serviço Móvel de urgência - Samu, caso que teve muita
repercussão na imprensa local. Além disso, ações de prevenção e combate à
leishmaniose foram divulgadas, lembrando que, em 2011, Goiânia registrou o primeiro
caso da doença em cães.
Um artigo de opinião aborda o SUS de maneira positiva, falando da competência
profissional e do desafio da saúde pública. Com o título “O SUS pelo prisma da
equidade”, o artigo ressalta os trabalhadores da saúde que se esforçam para fazer o SUS
funcionar como seu projeto inicial, como uma instituição de atendimento universal e
democrático. Uma nota do secretário municipal de Saúde, Fernando Machado, elogia o
jornalista Gilberto Pereira pelo artigo.
O Serviço Móvel de Urgência apareceu em uma reportagem, sobre os dez anos
do atendimento em Goiânia e região metropolitana. Desde a sua inauguração, o serviço
atendeu mais de 3,4 milhões de ocorrências. O maior número é emergência clínica,
traumas, obstetrícias e transtornos mentais. Na reportagem, há destaque para os trotes
que atrapalham o serviço, cerca de 40 mil ligações mensais.
Demais assuntos isolados tratam da segurança nas unidades de saúde pela
Guarda Civil, inauguração de uma Farmácia Popular, tratamento do SUS para
tabagismo e eventos voltados para a saúde do homem e Semana Mundial de
Aleitamento Materno.
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Prevenção
No período analisado, tanto a vacinação contra a Influenza (gripe), quanto as
mortes causadas pelo vírus foram amplamente divulgadas. O enfoque da maioria das
notícias é considerado neutro em relação ao SUS, pois as pessoas infectadas pelo vírus
tiveram o acompanhamento necessário e a devida assistência em saúde. Das três mortes
do Estado (matéria dia 13/5), o jornal noticiou que uma das pessoas que morreu já
chegou ao Cais com sintomas graves da doença. Também ganhou destaque a
imunização contra a gripe ofertada aos grupos de risco, com prorrogação do período de
vacinação nas unidades municipais de saúde.
Nas matérias, especialmente as da Rádio CBN, há um alerta à população sobre a
falta de preocupação dos moradores com a doença. A baixa procura da vacinação,
conforme discorrem várias reportagens, pode ser um reflexo da despreocupação da
sociedade com algumas doenças.

1) Até agora pouca gente procurou os postos. Nem a metade do público-alvo
apareceu para vacinar. Goiânia atingiu apenas 45% da meta, bem abaixo do
esperado.
2) Preocupação da Secretaria Municipal de Saúde em relação à baixa
procura. O baixo índice mostra que as pessoas não estão preocupadas com
essa doença. [...] Apesar dos mitos e da ignorância da população com
relação ao assunto a vacina é o único meio eficaz para combater a gripe.

A Secretaria de Saúde de Goiânia também realizou vacinação em pontos
estratégicos da capital, incluindo o aeroporto de Goiânia e as associações de hotéis e de
taxistas, para imunizar trabalhadores em contato com turistas que vieram ao Brasil para
assistir aos jogos da Copa do Mundo. Outro destaque foi a campanha de suplementação
de vitamina A para crianças menores de cinco anos.
Também teve destaque na mídia a falta de vacinas nas redes públicas e privadas.
Segundo a imprensa, o número de doses do Ministério da Saúde foi reduzido por
diversas razões, dentre elas uma reforma no Instituto Butantan, que produz a vacina
contra tétano. Goiânia está sem algumas vacinas há 4 meses. A Secretaria Municipal de
Saúde tem feito algumas medidas de contenção e distribuição de vacinas, dentre elas ter
estoque de determinadas doses para casos especiais e fazer a vacinação por
agendamento.
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Matérias negativas sobre a falta de vacina fizeram parte da programação da TV
Anhanguera. Em um dos jornais do meio-dia, o professor Alonso Oliveira foi ao estúdio
da TV como representante de vários pais que não conseguem vacinar seus filhos. A
reportagem entrevistou algumas mães afirmando que somente 20 senhas são
disponibilizadas por dia. Oliveira foi até a polícia para registrar um boletim de
ocorrência contra o Secretário de Saúde que não cumpriu as promessas de criar salas de
vacinação na região em que ele mora, Vila Mutirão, e ele foi orientado a procurar a
Justiça.
Diante do exposto, a coordenadora de imunização da SMS, Grécia Pessoni,
afirmou que, devido a reorganização do orçamento da Prefeitura, está proibida a
contratação de novos funcionários até novembro e, para suprir a demanda da região, a
Secretaria vai disponibilizar uma equipe volante de vacinação, que seguirá um
cronograma para atender a toda população. Ela também afirmou que a distribuição de
20 senhas não é uma determinação da SMS e que os funcionários serão orientados a não
seguirem com esse procedimento. A vacinação volante foi amplamente divulgada nos
três veículos. Em entrevistas, usuários do SUS foram entrevistados e manifestaram
apoio à nova medida.
Em julho, matérias sobre a vacinação contra Hepatite A foram positivas quanto à
maneira que a mídia prestava a informação e serviço à população. A vacina foi
introduzida no Calendário Básico de Vacinação pelo Ministério da Saúde e, em Goiânia,
37 mil doses foram disponibilizadas para crianças de até um ano, onze meses e 29 dias.
A dengue foi tema da capa do jornal do dia 23 de julho, que trazia a informação
de que o número de casos subiu em maio, em relação ao mesmo período do ano
passado. A matéria é positiva, considerando que, mesmo com o aumento, Goiânia
registra menos casos da doença que em 2013, ano da maior epidemia na capital. O
assunto também apareceu na Rádio CBN, com uma reportagem sobre cuidados e
prevenção da dengue.
O assunto foi capa do jornal O Popular em julho, com a chamada de 700 casos
de dengue por semana, mesmo em período de seca. Posteriormente são feitas correções
nas matérias pelas secretarias de saúde do município e do estado, que reiteram que não
há epidemia da doença e que o número de casos é um fator atípico em função da
mudança climática este ano.
Além disso, na TV, Rádio CBN e em O Popular a campanha Volta às Aulas Sem
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Dengue foi amplamente divulgada. A matéria, cujo enfoque é positivo, informa que a
SMS vai percorrer cerca de 800 escolas públicas e privadas de Goiânia para intensificar
o combate à dengue e eliminar focos do mosquito transmissor da doença.
A Febre do Chinkungunya ganhou repercussão principalmente por ser
transmitida pelo mesmo mosquito da dengue. Entrevistas com representantes da
diretoria de Vigilância em Saúde da SMS informam sobre a nova doença e o contexto
em Goiânia, que tem em julho dois casos suspeitos da febre. Os sintomas da dengue e
da Febre do Chinkungunya são parecidos e por isso a Secretaria Municipal de Saúde
tem realizado trabalhos de bloqueio e eliminação de criadouros, além de orientação para
a população. Em um editorial do jornal O Popular, a nova doença aparece com um tom
crítico: “já não bastasse os problemas na saúde pública, agora surge um novo e grave
desafio: a febre do Caribe”. O editorial enfatiza que se não houver uma “forte e eficiente
reação na área da saúde e da população serão duas doenças a ameaçar: a dengue e a
febre chikungunya”.
Investimentos na saúde foram tratados no jornal impresso por meio de nota,
informando que o Hospital e Maternidade Dona Iris receberia 1 milhão de reais por mês
do Ministério da Saúde para a manutenção dos serviços, e que a dengue teria um
investimento federal de 19 milhões de reais. No período analisado também foram
destaque na mídia os testes do olhinho e do coraçãozinho, além do método-canguru,
que foi assunto de uma matéria de capa, escrita com muita sensibilidade pela repórter.
Os assuntos referem-se a atendimentos humanizados prestados à criança e às mães, cujo
Hospital e Maternidade Dona Iris é referência no Estado.

UTI
O assunto UTI é de bastante relevância e envolve o Hospital de Urgências de
Goiânia (Hugo), gerenciado pela Secretaria Estadual e a Central de Regulação de
Goiânia, a cargo da secretaria municipal. A matéria que traz estatísticas sobre o Hugo
indica que 48% dos atendimentos do hospital não são regulados, ou seja, não são
encaminhados por outras secretarias e chegam espontaneamente na unidade,
dificultando e desordenando o fluxo de atendimento. O diretor do Hugo joga a culpa da
lotação e dificuldade de atendimento do hospital na falta de regulação e na deficiência
da atenção básica de saúde, afirmando que a população tem desconfiança no
atendimento das unidades municipais de saúde, como Cais e Ciams.
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Entretanto, o diretor da central municipal de regulação rebate as acusações e
afirma que o Hugo é um hospital de porta aberta (que recebe demanda espontânea) e
que recebe repasse mensal do SUS no valor de R$ 300 mil justamente para esse tipo de
atendimento. O diretor enfatiza ainda que a maior prova do esforço da Secretaria
Municipal de Saúde de Goiânia em evitar a sobrecarga do Hugo foi manter 11 Cais e
Ciams funcionando 24 horas sem nenhum adicional financeiro por isso, além da criação
do Crof, unidade especializada em atendimento ortopédico e de fisioterapia. O diretor
ainda acrescenta que Goiânia e outros municípios da região metropolitana arcam com o
ônus financeiro e político, abrindo serviços.
Ainda em relação ao Hugo, três cartas de leitores do jornal O Popular chamam a
atenção na pesquisa. Uma diz respeito ao atendimento ruim do SUS pelo município de
Goiânia e elogia a gestão estadual do sistema de saúde, que é feito atualmente pelas
Organizações Sociais. A culpa pela falta de leitos de UTI, nesse texto, é atribuída à
Secretaria Municipal de Saúde. Outra carta de leitor é do diretor do Hospital Geral de
Urgências (Hugo), que destaca a classificação do atendimento e as especificidades do
hospital. Ele rebate as afirmações do diretor da regulação municipal, Claudio Tavares,
que afirmou que o Hugo reduziu capacidade de atendimento e tem perfil de unidade
porta-aberta, isto é, atende demanda espontânea de casos graves. Tavares ainda destacou
que o município de Goiânia arca com muitas despesas e responsabilidades que não se
limitam à capital, mas atendem todo o estado sem praticamente nenhum recurso
financeiro extra.
A última carta do leitor é de um servidor da SMS. O que chama atenção nesse
texto é a informação que, de 2005 a 2009, o Hugo atendia diariamente 1000 pacientes
por dia e, hoje, administrado pela organização Social, atende uma média de 400
pessoas. Como expõe a carta, os pacientes que deixaram de ser atendidos pelo Hugo têm
assistência médica nas unidades municipais de saúde – Cais, Ciams, Crof e outras.
Implicitamente, há uma crítica à gestão das Organizações Sociais (OS), que têm se
expandido na gerência de unidades da Secretaria Estadual de Saúde.
O modelo das organizações, segundo trabalhadores do SUS na região, inclusive
da Secretaria Municipal de Saúde, e de parte da Universidade Federal de Goiás, é que
esse modelo de assistência em muitos pontos vai contra o proposto pelo SUS,
padronizando estruturas e instalações, com um discurso de efetividade, enquanto, na
verdade, é determinado pelo lucro e capital envolvido nos projetos. Assim, não atende
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de fato a toda a população, como o acesso integral e igual ao SUS – ponto de vista esse
evidenciado pela carta do leitor, o que mostrou a redução do atendimento.
No jornal impresso, o assunto regulação ganhou destaque a partir dos leitos de
UTI pediátrica e neonatal. Segundo o jornal O Popular, apesar de haver 109 leitos de
pediatria na capital, eles não são suficientes para atender à demanda. A Secretaria
Estadual de Saúde culpa a gestão municipal e o baixo valor pago pela diária de UTI, no
entanto, a SMS enfatiza que o problema da falta de leitos não se deve ao valor
financeiro pago pelo SUS, mas à falta de estrutura hospitalar em todo o Estado.
O Hospital e Maternidade Dona Iris aparece como uma das unidades públicas de
saúde que possuem leitos suficientes para atender à demanda do próprio hospital. Nos
jornais o assunto de UTI pediátrica aparece com frequência em muitas matérias e suítes,
dentre elas uma nota sobre a redução do atendimento do SUS em Goiânia pelo
município devido ao descredenciamento de 18 leitos de UTI pediátrica, informação que
é desmentida pelo secretário de Saúde Fernando Machado.
O Governo do Estado é destaque em uma manchete do jornal O Popular,
prometendo mais 40 vagas de UTI pediátrica nos próximos meses. A matéria retoma o
assunto de falta de vagas das reportagens anteriores e expõe a declaração do diretor da
regulação municipal, Claudio Tavares, que afirma que muitas das vagas anunciadas não
são novidades. O representante municipal não foi convidado a participar de uma
reunião, citada na reportagem, entre o Ministério Público e a Secretaria Estadual de
Saúde que teve como tema as UTIs pediátricas. Tavares enfatiza que é uma medida
importante, mas que isso não resolve o problema, pois é necessário reestruturar o
Hospital Materno infantil, que é a principal referência nesse atendimento.
As reportagens parecem expor um duelo entre gestores municipais e estaduais.
Nele é evidenciado o problema das UTIs pediátricas, mas o fio condutor das reportagens
é uma ausência de serviço que não se sabe ao certo qual seria a solução. Falta de
estrutura hospitalar, baixas diárias pagas pelo SUS, lotação de hospitais estaduais e
falha na regulação municipal são assuntos relacionados à falta de vagas de terapia
intensiva. A questão da busca de vagas não chega a ser totalmente esclarecida para o
leitor, que pode nem saber como funciona a regulação dos leitos de UTI, pediátricos e
outros, cujo gerenciamento eletrônico é feito via Secretaria Municipal de Saúde, no
entanto, grande parte dos leitos são de unidades credenciadas e hospitais estaduais.
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4.2. As representações dos jornalistas sobre o SUS

A segunda fase da pesquisa consistiu em investigar quais as representações sociais
dos jornalistas sobre o Sistema Único de Saúde. Para isso, foram entrevistados 20
jornalistas Organização Jaime Câmara (TV Anhanguera, Rádio CBN, Jornal O Popular
e G1/Goiás).
A pesquisa foi analisada e aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da
Universidade Federal, parecer número 658.761, de 19 de maio de 2014. Foram
observadas as exigências vigentes sobre pesquisas envolvendo seres humanos,
considerando os benefícios éticos, relevância social da pesquisa, viabilidade,
preservação dos dados confidenciais e do anonimato dos participantes, bem como
outros critérios pertinentes ao processo de investigação.
Para investigar esse grupo utilizou-se como metodologia de coleta a perspectiva
das Evocações Livres (EVOC). Muito utilizado nos estudos estruturais de
Representações Sociais, o método de Evocações Livres é uma técnica que consiste em
descrever uma representação em termos estruturais, identificando nos sujeitos
pesquisados os elementos que compõem o núcleo central das representações. Este
estudo sobre o SUS pretende, por meio do EVOC, investigar como os jornalistas que
estão na cobertura de notícias de saúde veem o Sistema Único de Saúde e, a partir deste
resultado, comparar sua visão com as representações sociais da mídia e da população.
Pela técnica das evocações são levantadas quais seriam os possíveis elementos da
representação, por meio de associações livres dos entrevistados acerca do objeto. Podese pedir aos participantes que caracterizem o objeto social; as palavras são agrupadas
por frequência, por meio de uma análise prototípica, com auxilio de software. A
frequência das palavras e expressões indicam essa representação e que espaço ela ocupa
para os sujeitos (no nível central ou periférico). As palavras que aparecem com mais
frequência, normalmente, estão no centro das representações sociais.
O método EVOC permite investigar, ainda, a zona muda das representações
sociais, isto é, espaços de representação que, embora sejam comuns e partilhados por
determinado grupo de pessoas, não são facilmente reveladas nos discursos por não
serem consideradas ideias adequadas às normais sociais. Seriam representações
disfarçadas, as quais o pesquisador, pelo método, irá descobrir. Segundo a Teoria das
Representações Sociais, o fenômeno da zona muda aconteceria para alguns tipos de
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objetos “mais sensíveis”, que são marcados por valores e normas sociais, como é o caso
do SUS. São objetos regidos por uma normatividade, o que induziria os sujeitos a darem
respostas politicamente corretas.
Os resultados obtidos permitiram construir um quadrante de quatro casas e a
frequência das expressões evocadas. Dado o percentual de frequência e a localização da
expressão no quadrante (superior esquerdo, superior direito, inferior esquerdo e inferior
direito) se tem a possibilidade de identificar o núcleo central ou o as expressões
periféricas que indicam as representações sociais do SUS na perspectiva dos jornalistas.
Nascimento-Schulze e Camargo (2000) afirmam que há várias maneiras de aplicar
pesquisas em Representações Sociais, e citam Markova, que estudou as representações
da democracia por parte de cidadãos que viveram o regime comunista por meio de
questionários, entrevistas e grupos de observação; e Rose que fez uma análise da
contribuição da mídia em temas como loucura e doença mental, na Inglaterra, utilizando
programas de televisão.
Os autores também argumentam que a análise das representações sociais exige
tempo, comparação de textos e recorrência a elementos da pesquisa. Na pesquisa social,
o texto é um elemento recorrente entre pesquisadores, em suas diferentes maneiras.

Quando se trata de estudo sobre RS, textos provenientes das falas de
indivíduos [...], de cartas, diários, redações e outros escritos [...], veiculados
na mídia ou não; importam menos pelas suas qualidades formais que pelo seu
conteúdo, sobretudo pela possibilidade deste conteúdo indicar posições,
sentimentos, cognições e predisposições à adoção de condutas diante do
referente, do que é dito ou escrito. Não podemos esquecer que a fala ou o
texto de cada participante de uma dada pesquisa comunicam a compreensão
deles sobre aquilo que ela ou ele re-apresenta (o seu objeto, o seu referente).
(Nascimento-Schulze e Camargo, 2000, p. 792)

Conforme afirmam Wachelke e Wolter (2011, p.521), a “análise prototípica
(também chamada análise de evocações ou das quatro casas) é uma das técnicas mais
difundidas para caracterização estrutural de uma representação social”. Os autores
acrescentam que na técnica das evocações, a partir de Vergès (1992), a análise
prototípica é a primeira etapa da metodologia e tem como base o cálculo de frequências
e ordens de evocação das palavras. Já a segunda etapa do EVOC centra-se na
formulação de categorias que englobam essas evocações e avaliam suas “frequências,
composições e co-ocorrências”. A técnica de Vèrges, argumentam Wachelke e Wolter
(2011), dá prováveis índices de centralidade de uma representação social.
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As pesquisas com análise prototípicas geralmente solicitam de três a cinco
respostas por participante. Essas respostas são associações livres, fornecidas por um
estímulo indutor que é o termo ao qual se refere a representação social. Com base nos
estudos de Flament e Rouquette (2003), Wachelke e Wolter (2011) afirmam que “o
quanto antes uma pessoa se lembra de uma palavra, maior é a representatividade dessa
palavra num grupo formado por pessoas com perfil semelhante”. Dessa forma, é feito
um cruzamento entre a frequência e a ordem das evocações, cujo resultado são
indicadores coletivos de palavras em comum para uma mesma representação social
dentro de um determinado grupo.
A partir disso é feita uma tabela de frequência e evocações, cujas palavras e/ou
expressões que caracterizam o núcleo central de uma representação estão no primeiro
quadrante de quatro casas. Wachelke e Wolter (2011) enfatizam que autores como
Pecora & Sá (2008) e Sá, Oliveira, Castro, Vetere & Carvalho (2009) ainda consideram
que alguns dos núcleos centrais da representação podem vir no segundo quadrante, ou
seja, a primeira periferia da representação social. Sintetizando:

Dentre as respostas com frequências de evocação inferiores ao ponto de
corte, há a segunda periferia, que inclui aqueles que são evocados como
últimas respostas. Essa zona refere a elementos pouco salientes nas duas
coordenadas, e portanto menos interessantes para a estrutura da representação
do grupo social, trazendo aspectos mais particularizados. Já as respostas com
baixas frequências que são evocadas cedo no discurso formam o que se
chama de zona de contraste: são respostas minoritárias que podem indicar
duas possibilidades: ou são apenas complementos da primeira periferia, ou
indicam a existência de um subgrupo que valoriza consistentemente alguns
elementos distintos da maioria, talvez até mesmo com um núcleo central
diferente (Abric, 2003, apud Wachelke e Wolter, 2011, p.XX).

Aplicando o EVOC a esta pesquisa, foram realizadas entrevistas entre dezembro
de 2014 e janeiro de 2015. Participaram do estudo 20 jornalistas da Organização Jaime
Câmara, que representam 8,06% dos jornalistas que trabalham na TV Anhanguera,
Rádio CBN, jornal O Popular e G1/Goiás, que somam 248 profissionais3.
Utilizando-se como metodologia de coleta a perspectiva das evocações livres,
foram feitas duas perguntas para cada jornalista: 1) Quais as cinco palavras ou
expressões que vêm à sua cabeça quando se fala em SUS – Sistema Único de Saúde?;

3

Informação coletada por telefone em 27/01/2015 na recepção geral de cada veículo.
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2) Como você acha que os outros jornalistas, de diferentes veículos de comunicação e
de outras cidades, veem o SUS?
O principal objetivo da segunda questão era identificar se havia zona muda (ou
mascarada) na primeira resposta do jornalista, o que poderia ocorrer por uma pressão
normativa ou pelo fato da pesquisadora que os entrevistou também ser jornalista, ou
seja, pertencer ao mesmo grupo profissional. No entanto os resultados mostraram que
não há zona muda nos sujeitos pesquisados, sendo que a segunda resposta coincide com
as cinco primeiras expressões elencadas pelos participantes.
As palavras e/ou expressões extraídas pelo EVOC são agrupadas conforme
critérios semânticos, a partir de um significado em comum. “Outra possibilidade é a de
realizar agrupamentos somente de palavras que compartilhem o mesmo radical e classe,
o que recebe o nome de lematização. O mais importante no estudo, argumentam
Wachelke e Wolter (2011), é indicar a frequência mínima escolhida para cada estudo e
o quanto esse valor equivale em relação ao total de participantes da pesquisa.
Não houveram casos omissos; foram registradas 100 evocações (total de
evocações) sobre o objeto “SUS”, considerando que cada participante evocou cinco
palavras/expressões sobre o objeto. As evocações foram agrupadas conforme
procedimentos de lematização (tratamento de equivalência) e em razão da semelhança
todas as palavras/expressões evocadas foram inseridas no quadrante de quatro casas
(Tabela 02).
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TABELA Nº 02: QUADRANTE DE QUATRO CASAS COM AS
REPRESENTAÇÕES DOS JORNALISTAS SOBRE O SUS
QUADRANTE 1
EVOCAÇÕES
Atendimento

Percepção

EXPRESSÕES
ASSOCIADAS

QUADRANTE 2
Nº
EVOCAÇÕES

Má qualidade,
ineficiência,
dificuldade,
33
demora,
f: 2,2%
sobrecarregado,
superlotação,
fila de espera.
Descaso,
14
indignação,
f: 0,93%
revolta,
angústia,
desumanidade,
sensibilidade,
dor, desrespeito,
esperança.
QUADRANTE 4

EVOCAÇÕES

EXPRESSÕES
Nº
ASSOCIADAS EVOCAÇÕES

Saúde Pública

--

01
f: 0,06%

Benefício

--

01

Pacientes

--

01

Amplo

--

01

Urgências e
emergências
Cais e Ciams

--

01

--

01

EVOCAÇÕES

EXPRESSÕES
Nº
ASSOCIADAS EVOCAÇÕES
10
f: 0,66%

Médicos

Desorganização

Estrutura

--

Caos,
morosidade,
burocracia,
planejamento
confuso,
despreparo.
---

10
f: 0,66%

09
f: 0,60%

QUADRANTE 3
EVOCAÇÕES

EXPRESSÕES
Nº
ASSOCIADAS EVOCAÇÕES

Saúde

Atendimento
público e
gratuito
--

Prevenção

Campanhas

Gratuidade

04
f: 0,26%
02
f: 0,13%

02
f: 0,13%

Fonte: dados da coleta.

Os resultados revelam que para o grupo dos jornalistas pesquisados o SUS pode
ser definido como atendimento e percepção, que ocupa o núcleo central (quadrante 1) e
está associado a um conteúdo estritamente negativo. O EVOC sugere que o quadrante 2
é continuação da representação do núcleo central, e por isso também apresenta caráter
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negativo. Algumas expressões que caracterizam positivamente o SUS aparecem apenas
na periferia das representações sociais dos jornalistas.
Para os jornalistas, o Sistema Único de Saúde é falido e não funciona, além de
ser o agente causador de sentimentos negativos na população. Lendo as expressões e
depoimentos do núcleo central de representação dos jornalistas, pode-se afirmar que o
SUS é um sistema de saúde que não tem razão de existir ou de permanecer, já que é
ineficiente, de má qualidade e um sistema de difícil acesso. Outras expressões que se
destacam no núcleo central são as que se referem às percepções dos jornalistas, como
angústia, descaso, desrespeito, dor, revolta indignação, dentre outras.
O SUS não é, dessa forma, um sistema que preza pelo cidadão. É mais um
componente que causa dor e revolta, e que faz o público que o utiliza se sentir ainda
mais excluído socialmente, na medida em que é mais um agente que não oferece à
população a oportunidade de ser atendido. Logo, ao contrário do que Temporão (ano),
Paim (ano) e demais autores destacaram, que o SUS é um componente fundamental à
democracia e à cidadania plena, para os jornalistas o sistema público de saúde é um
possível facilitador para que a população que utiliza o SUS se consolide, ainda mais, na
posição de subcidadãos e tenha o seu direito à saúde negado com bastante frequência.
Como diria Luna (2009), o sistema de saúde continua sendo associado à ralé
brasileira, que é a parcela excluída da população, que busca atendimento de saúde e não
consegue. Em troca recebe apenas maus serviços e mais sofrimento. A instituição SUS
não acolhe a população, oferece apenas mais formas de subalternidade, exclusão e
subcidadania. O SUS não sabe a que veio e, na prática, é muito diferente do que se
propôs a ser efetivamente na teoria.

1) O sistema parece teoricamente a solução, mas na prática não consegue
atender as pessoas. O SUS não cumpre sua principal função, que é atender a
população.
2) O sistema de saúde deveria funcionar para atender toda a população, mas
acaba não conseguindo atingir o objetivo final de forma satisfatória.
3) A maioria vê [o SUS] como serviço ruim e de difícil acesso.

O Sistema Único de Saúde é mal administrado e confuso (quadrante 2), falta
planejamento e competência da gestão. Alguns jornalistas destacaram isso afirmando
que o SUS é um projeto “lindo no papel”, mas que, na prática, não funciona porque há
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má administração e ineficiência na gestão de saúde. Outro ponto destacado é a
complexidade do sistema, que pode naturalmente ser motivo para conflitos entre as
partes que administram o Sistema Único de Saúde. O SUS é relacionado à “falta de
comprometimento” dos gestores.
1) [O SUS] Simboliza o pior exemplo da ineficiência do poder público. É um
sistema fracassado, cheio de problemas, dificuldades, burocrático e precisa
ser repensado.

2) É um sistema desorganizado, parece que o SUS é uma boa ideia, mas não
funciona muito bem. A burocracia dificulta. Não sei o que faz que não
funciona na prática. Recurso financeiro não falta, é administração. É um
programa gigantesco, mas mal administrado. É um barco à deriva. O
problema da estrutura é o menor. Perderam a rédea de vez.
3) Péssimo. Existem coisas que funcionam, mas no geral é péssimo. É a
realidade, nem é impressão. A rede pública não tem preparação. Vejo isso,
sendo profissional ou não de imprensa.
4) É um sistema que tem tudo para funcionar, mas falta alguma coisa nesse
meio termo para atender de fato a população.
5) O fato de envolver as três esferas (municípios, Estados e União) faz do
SUS uma rede que deve, ou deveria, ser bem articulada e eficiente. Na
prática, fatores outros acabam desviando o foco, como interesses políticos e,
claro, a falta de recursos. Nessa relação complexa, muitas vezes, surgem
conflitos e situações que acabam sobrecarregando um ou outro, quase sempre
os grandes centros.
6) Profissionais não têm interesse em trabalhar no SUS porque é mal
remunerado e o médico pode ser responsabilizado pelo erro. Há um
desinteresse geral.
7) Existe consenso de que na teoria foi criado para universalizar e melhorar,
mas na prática não funciona. O principal problema são os valores
repassados para profissionais e hospitais: é muito baixo. Demora no repasse,
há desvios de verba. O problema vem do nível federal, vai pro estadual e
continua nos municípios. É um modelo falido. Para resolver isso só havendo
uma inversão total de prioridades.

Também há uma crítica ao jornalismo que, muitas vezes, se pauta apenas nas
notícias negativas. Um dos participantes destacou a necessidade de comunicar melhor o
funcionamento do SUS, tanto por parte dos administradores do sistema público de
saúde, quanto por parte da imprensa, em razão da complexidade do próprio sistema, que
é amplo e, por isso, também difícil de explicar o acesso ao SUS. É comum a população
não saber utilizar o Sistema Único de Saúde ou buscar determinado serviço, já que o
SUS possui inúmeros serviços e portas de entrada.
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1) A sensação que eu tenho é que as pessoas tem noção da importância e
relevância do SUS, um sistema que, com pouco mais de duas décadas e meia
de história, consegue atender uma parcela significativa da população.
Esse atender, no entanto, nem sempre acontece da maneira desejada. Para
tanto, quando não é caso de extrema urgência, precisa-se pegar fila, esperar,
esperar, e ainda correr o risco de passar por consultas relâmpagos. A ideia é
maravilhosa, funciona muito bem no papel e, na prática, amadurece
lentamente. [...] observo sempre entre as pessoas, sejam jornalistas, usuários
do SUS, políticos e gestores, principalmente do interior, uma certa falta de
informação sobre o que cada um precisa fazer, o que cada um faz e qual a
função de cada tipo de unidade. Falta informação; falta explicação, porque o
paciente, ao procurar uma unidade de saúde, ele só pensa em ser atendido,
independentemente do perfil do local. Nada mais do que isso. Percebo esse
pensamento em muitas pessoas ao meu redor. Falta explicar, porque muitos
dos problemas diários surgem da falta de informação do usuário. Só criticar
e a sala de espera lotada não resolve problema. É só mais um retrato diário do
SUS. E nessa confusão toda, marcada pela demanda que só cresce, o lado
bom do SUS acaba sendo deixado de lado. E tem lado bom? Tem. A gente
sabe que tem.
2) Acredito que os jornalistas, de maneira geral, sabem que o SUS é
importante para a população, que tem pontos positivos, mas é insuficiente
para atender toda a demanda. Entre as razões disso estão a falta de
investimentos do poder publico em ampliar o número de vagas em hospitais e
até mesmo diminuir a burocracia, que, embora necessária, às vezes, torna o
processo lento. Acredito também que a visão dos jornalistas sobre o SUS
fica muito condicionada às dezenas de casos e reclamações de pacientes
que não conseguem atendimento, que chegam à redação todos os dias. Assim,
acabam percebendo que alguns casos esbarraram em uma informação errada
dada a um paciente, um pedido de exame ou consulta que se perdeu ou ficou
parado no meio do processo, gerando uma visão um pouco mais negativa,
não do sistema em sim, mas de algumas etapas dele.

A rotina de produção jornalística e a cobertura recorrente na saúde também
foram evidenciadas pelo grupo, já que a apuração e o papel de representar população
são funções inerentes ao fazer jornalístico.
1) O SUS é pauta recorrente na mídia. Todo dia, toda hora. Por ser amplo,
acaba que o sistema é uma mina de pautas e, claro, por envolver saúde,
assunto de importância inquestionável. Das pautas, no entanto, acredito que
90% são negativas e questionando a eficácia da rede. Por um lado, isso é
compreensível, porque o mínimo que se espera de um sistema público de
saúde, e num país onde se paga impostos elevados, é que ele funcione
adequadamente. Quando isso não ocorre, é certeza de reportagem. O
jornalismo está aí para isso. O que falta, às vezes, são os veículos de
comunicação se enxergarem na posição de que eles também têm uma
função nessa história, ou seja, eles também podem ajudar informando
corretamente.
2) Falamos muito dos problemas públicos, mas não cobramos do que é pago
também.
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Em contrapartida ao núcleo central dessa representação, vemos na zona
periférica um número mínimo palavras e expressões positivas associadas ao SUS, como
atendimento público e gratuito, saúde, saúde pública e benefício. Curiosamente, as
evocações dos quadrantes 3 e 4, correspondentes às zonas periféricas, foram evocadas
por jornalistas de jornal impresso e de rádio.
Parte do que o Sistema Único de Saúde se propõe a ser – e em parte já é – não é
reconhecido ou não é conhecido pelos jornalistas. É curioso saber que o SUS, conforme
o quadrante EVOC, não é associado à palavra saúde, expressão que encabeçou o
movimento sanitarista e que possivelmente resume todas as ações de prevenção, atenção
e assistência à saúde. A palavra saúde aparece na última zona periférica, assim como
saúde pública e benefício. A característica universal do SUS também ocupa a primeira
periferia, no que se refere à gratuidade, bem como a prevenção, referindo-se às
campanhas de vacinação.
Com relação aos jornalistas, no universo entrevistado, podemos afirmar que
poucos têm conhecimento do que de fato é o SUS e a que veio. Alguns jornalistas
evidenciaram conhecer o sistema na teoria, mas, ainda assim, uma pequena parcela do
grupo mostrou conhecer aspectos positivos do sistema público de saúde. Apenas uma
das respostas se referiu ao Sistema Único de Saúde como um serviço que “democratizou
o acesso à saúde”, sendo um “excelente projeto, que peca pela falta de qualidade”. No
universo de jornalistas pesquisados é o único comentário acerca do SUS que liga
diretamente o sistema de saúde à luta democrática e à ampliação do direito à saúde.
Parte dos participantes destacou que a cobertura de saúde na imprensa está
ligada a questões políticas e econômicas que, por muitas vezes, interfere na pauta a
ponto de mostrar sempre uma imagem negativa do Sistema Único de Saúde.

1) Parece-me que o SUS é visto sempre como algo degradante, sem
estrutura, em que o paciente pode sair mais doente do que entrou,
especialmente nos veículos televisivos e jornais em que o público alvo é a
elite; talvez uma forma de valorizar na comparação com a saúde privada e
os planos de saúde privada. Pessoalmente, acredito ser uma visão distorcida,
mas entendo que se trata de um posicionamento político dos jornais. A
comparação que faço é em relação às universidades públicas. No caso,
mesmo que as greves e as estruturas sejam mencionadas como pontos
negativos, nunca se diz sobre uma má qualidade do ensino. Ao contrário, os
equipamentos do SUS sempre são vistos como de má qualidade, que
nunca resolvem qualquer problema. Eu vejo que eles são mostrados desta
maneira nos jornais (independente dos veículos), o que me leva a crer que se
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trata da visão dos jornalistas sobre o assunto. Isso é somado aos
comentários que se tem entre os próprios jornalistas as pautas e cobertura que
ocorrem nesses equipamentos. Válido lembrar ainda que, a mim, me parece
que os jornalistas sempre tentam se referir ao SUS como um
equipamento municipal ou estadual, sem se dar conta de que se trata de
um sistema universal.

Essas são as percepções dos jornalistas em torno do Sistema Único de Saúde,
que trazem à tona uma parte crucial para a compreensão das representações sociais do
SUS, pois a mídia é o background pelo qual a maior parte da população interage com o
tema e, para alguns, talvez a única fonte de informação. Considerando a rotina de
produção de notícias e entendendo o jornalista como mediador da informação, formador
de opinião pública e também gatekeeper - que seleciona, coleta, trata e divulga as
notícias -, o profissional de imprensa possui olhar e experiências peculiares quando se
trata de SUS.
Embora alguns profissionais afirmaram durante a entrevista que não utilizam o
SUS, o sistema público de saúde aparece como suporte para grande parte da população
e, por esta mesma razão, é amplamente criticado pelas suas falhas e no que deixa de
oferecer à população. Essa característica de denúncia é parte do jornalismo, no entanto,
há críticas às coberturas de notícias que se focam apenas no aspecto negativo; isso é
evidenciado nas notícias analisadas no tópico 1 e no discurso dos jornalistas sobre o
SUS, pois, em ambos, os serviços positivos realizados pelo SUS possuem pouco, ou
nenhum destaque.
4.3. As representações dos cidadãos sobre o SUS
A terceira e última fase da coleta foi realizada com os usuários do sistema. Foram
entrevistados de modo quantitativo 190 sujeitos em unidades de referência que possuem
grande fluxo de atendimento e maior estrutura dentro do município. Considerando que o
SUS em Goiânia atende cerca de um milhão e meio de pacientes por mês, a amostragem
é de 190 sujeitos a serem pesquisados, conforme o cálculo amostral n = [z².p.q.N] / [(N
– 1) . e² + Z².p.q], na qual n é a amostra selecionada para a pesquisa, N é a população, q
é a margem de erro, p é a proporção amostral, e é o erro amostral e z é a margem de
segurança. Para esta pesquisa a proporção amostral é de 0,3% e a margem de segurança
é de 95%, com erro amostral de 5% para mais ou para menos.
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Como o estudo é sobre as representações sociais do SUS, as pessoas que
utilizam o sistema fazem parte da pesquisa por serem consideradas peças-chave na
compreensão dos serviços de saúde, além do que a pesquisa se propõe a investigar como
esse público enxerga o SUS e de que maneira a visão deles é retratada na mídia local.
Ao cidadãos foram aplicados questionários fechados tendo como metodologia de
coleta a Escala de Likert. A Escala de Likert é utilizada para medir os níveis de
aceitação dos produtos e serviços pelos consumidores, de acordo com as suas
experiências e influências sociais. Elaborada por Rensis Likert em 1932, a escala indica
o grau de concordância ou discordância de determinado assunto a partir das atitudes
(respostas) dos entrevistados. É feita por meio de um questionário no qual o sujeito irá
atribuir um valor numérico ao questionamento, indicando seu grau de concordância ou
não concordância.

Como a população vê o SUS?
A população pesquisada tem idade mínima de 18 anos e máxima de 84 anos,
consideradas as condições adequadas de saúde dos sujeitos para responder o
questionário e atendendo aos critérios éticos e científicos da pesquisa, aprovada pelo
comitê de Ética da UFG, como já dito anteriormente. A demanda dos sujeitos
entrevistados foi espontânea, aleatória e por conveniência.
A coleta de dados foi realizada em dezembro de 2014 e janeiro de 2015 com
cidadãos que aguardavam atendimento nas recepções do ambulatório (consultas
marcadas), urgências e emergências das unidades. Foram escolhidas as unidades Cais
Bairro Goiá, Cais Campinas, Cais João Natal e Ciams Jardim América para aplicação da
pesquisa, considerando que são unidades de grande porte e que realizam, em média, 3
mil atendimentos ambulatoriais (consultas) por mês e 300 atendimentos de urgência e
emergência por dia.
O questionário foi elaborado de modo a dar oportunidade ao entrevistado para
responder com clareza, sem respostas ambíguas ou neutras. Estudos sobre a escala
Likert reforçam que existe uma correlação entre o julgamento (atitude) e a compra. No
caso do SUS, queremos investigar como os pacientes do SUS avaliam o sistema de
saúde nas unidades municipais de Goiânia. A Escala de Likert é de fácil aplicação e
também muito precisa nas respostas dos sujeitos. O tratamento dos dados foi realizado
pelo programa Excel.
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Foram elaboradas 14 questões sobre o SUS, tendo como base o conteúdo das
matérias analisadas no estudo 1 (Análise do Conteúdo midiático). Para cada afirmação
do questionário, os sujeitos pesquisados poderiam atribuir uma escala entre 1 e 7, sendo
que ao atribuir 1 o participante discorda totalmente da afirmativa, e ao atribuir 7 ele
concorda totalmente com a afirmação. A questão 15 solicitou ao participante que ele
atribuísse uma nota ao SUS entre 1 e 7, sendo 1 a pior nota e 7 a melhor. Foi realizado
um pré-teste com o questionário para verificar ajustes e adequações antes de aplicar a
pesquisa nas unidades de saúde.
Quanto ao gênero, participaram da pesquisa 104 mulheres e 86 homens, sendo a
faixa etária predominante entre 18 e 24 anos, em seguida, adultos entre 25 e 35 anos
(gráficos 6 e 7).

Gráfico 6: Participantes do estudo 3
Mulheres

Homens

86
104

Fonte: Dados interpretados da coleta.
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Gráfico 7: Idade dos participantes da pesquisa no estudo 3
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Fonte: Dados interpretados da coleta.

Com relação à demora no atendimento de saúde do SUS a maioria da população
pesquisada respondeu que é comum o paciente ir à unidade de saúde e esperar muito
para conseguir atendimento (gráfico 8). Dos sujeitos pesquisados, 60% concordou com
a afirmação, sendo que 39% concordaram totalmente com a afirmação. O nível de
concordância à essa afirmação indica que a opinião da população que utiliza o SUS
coincide com o que é veiculado diariamente na imprensa local, ou seja, a demora e as
filas de espera são situações vivenciadas por quem precisa de atendimento nas unidades
de saúde da capital.
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Gráfico 8: respostas sobre tempo de espera nas unidades de saúde.
"É comum o paciente ir à unidade de saúde e esperar muito para conseguir
atendimento."
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Fonte: Dados interpretados da coleta.

Sobre a infraestrutura das unidades de saúde, 80 dos 190 participantes
concordaram totalmente que não é suficiente para atender a demanda de Goiânia.
Apenas 36 pessoas discordaram totalmente da afirmação e 27 parcialmente.

Gráfico 9: respostas sobre infraestrutura nas unidades de saúde.
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Fonte: Dados interpretados da coleta.
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A população não vê os serviços do Sistema Único de Saúde como suficiente para
atender às necessidades de saúde da população, segundo 91 dos 190 sujeitos
pesquisados. Considerando os cidadãos que discordam parcialmente e que discordam da
afirmação de que esses serviços seriam suficientes, o total de pessoas que concordam
com a afirmação sobe para 137 pessoas (gráfico 10).

Gráfico 10: respostas sobre os serviços do SUS em Goiânia.
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Os serviços do SUS na capital,
como os dos Cais e Ciams,
suprem as necessidades de
saúde da população.

Fonte: Dados interpretados da coleta.

Já com relação aos profissionais interessados em trabalhar no SUS 22%
concordam totalmente que existem profissionais interessados em trabalhar na rede
pública de saúde e 22% discordam totalmente. Os demais participantes se posicionaram
equilibradamente entre esses dois extremos. As respostas sugerem que a população tem
uma opinião dividida em relação ao interesse dos profissionais, não sabendo se, de fato,
há ou não profissionais de saúde que desejam carreira no SUS (gráfico 11).
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Gráfico 11: respostas sobre o interesse dos profissionais no SUS.
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Fonte: Dados interpretados da coleta.

Com relação ao programa Mais Médicos, o nível de desaprovação é de 58%. A
maioria discorda totalmente que a iniciativa do Governo Federal tem conseguido
resolver o problema da falta de médicos em Goiânia. As respostas podem sugerir que a
tentativa de resolver esse problema pelo programa não tem dado certo na capital, e o
problema da falta de médicos continua, mesmo com o Mais Médicos. É preciso salientar
que em Goiânia os profissionais convocados pelo programa são lotados nos Centros de
Saúde da Família, que geralmente ficam em regiões mais afastadas do centro.
A pesquisa foi aplicada nos Cais e Ciams, que são unidades mais centralizadas e
maiores, onde não há profissional do programa. Assim, as respostas podem ser reflexo
da vivência de alguns usuários que moram em regiões atendidas pelo Mais Médicos e
que, ocasionalmente, estavam buscando atendimento, ou de pessoas que podem
conhecer a realidade do programa por outras pessoas que o utilizam, ou ainda, pela
mídia. No entanto, a visão negativa sobre o programa vai na direção contrária à da
imprensa, já que as notícias locais mostram o Mais Médicos como uma iniciativa
positiva. Claro que trata-se apenas de hipóteses que devem ser investigadas em um
estudo posterior sobre o assunto.
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Gráfico 12: respostas sobre o Programa Mais Médicos.
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Médicos tem conseguido
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Fonte: Dados interpretados da coleta.

Outro dado que chamou a atenção na pesquisa é que a população considera que a
lotação das unidades de saúde pode ser atribuída, em parte, à falta de estrutura das
unidades de saúde do interior do estado. As respostas sugerem que, se os 245
municípios de Goiás, e possivelmente também os de outros Estados, possuíssem um
melhor suporte de saúde a capital conseguiria ter um melhor fluxo no atendiment,
sendo, possivelmente, mais rápido, ágil e eficiente.

Gráfico 13: respostas sobre a lotação das unidades de saúde.
A lotação das unidades de saúde de Goiânia se deve, em parte, à falta de estrutura das unidades
de saúde no interior do Estado.
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Fonte: Dados interpretados da coleta.
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Com relação à doenças como dengue e chickungunya os participantes
declararam que há uma preocupação com as doenças, e consideram que elas oferecem
sim um risco à saúde. Esse dado vai de encontro às matérias analisadas no estudo 1, que
sugerem que a população não se preocupa com essas doenças e, consequentemente, não
faz sua parte na prevenção e combate à dengue.

Gráfico 14: respostas sobre a participação da sociedade no combate à doenças.
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Fonte: Dados interpretados da coleta.

Com relação à confiança nos serviços do SUS, 22% dos participantes afirmaram
que confiam totalmente nesses serviços, e 27% que não confiam de maneira alguma nos
serviços do SUS. As demais opiniões são equilibradas. A aproximação das opiniões dos
participantes sobre essa afirmação pode indicar que a visão sobre os serviços é variável,
dependendo da unidade em que foi atendido ou, ainda, dependendo do tipo de serviço
do SUS.
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Gráfico 15: respostas quanto à confiança nos serviçoes do SUS.

Afirmação: a população confia
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Fonte: Dados interpretados da coleta.

A resposta da afirmação 9 evidencia que a população vê a insuficiência das
vagas de terapia intensiva (UTI) em Goiânia. 71% dos sujeitos pesquisados discordam
totalmente de que as vaga de UTI de Goiânia são suficientes para atender a todos que
precisam desse atendimento. Nesse sentido, a falta de leitos e de vagas é uma constante
no tema UTI, conforme mostraram as publicações da imprensa no estudo 1.

Gráfico 16: respostas quanto às vagas de UTI
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Fonte: Dados interpretados da coleta.
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Sobre o combate à dengue o tema divide opiniões. 47 pessoas discordaram
totalmente da eficiência do combate à dengue, enquanto 44 responderam que
concordam totalmente, que o combate é eficiente. Uma hipótese é que esse
posicionamento com relação à afirmação está ligado à experiência da população e ao
trabalho do Agente de Combate às Endemias, que faz a vistoria para prevenir, combater
e eliminar criadouros de dengue. Essa apenas é uma suposição, que pode ser investigada
mais profundamente em um estudo posterior.

Gráfico 17: respostas sobre o combate à dengue.
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Fonte: Dados interpretados da coleta.

É quase unanimidade entre os participantes da pesquisa que a superlotação das
unidades de saúde é rotineira. Dos sujeitos entrevistados, 111 concordaram totalmente
com a afirmação que as unidades de saúde são superlotadas no dia a dia, sendo que 100
pessoas concordam totalmente.
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Gráfico 18: respostas sobre a superlotação nas unidades de saúde de Goiânia.
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Fonte: Dados interpretados da coleta.

Outra afirmação que divide opiniões é em relação ao tratamento recebido da
população pelo profissional de saúde. 38 participantes discordaram totalmente da
afirmação de que os profissionais de saúde de Goiânia atendem os pacientes com
respeito, atenção e cuidado. 32 concordaram totalmente com essa afirmação e 36
pessoas não concordam, nem discordam. Esse resultado pode indicar que não há um
tratamento homogêneo na relação entre os profissionais do SUS e a população,
indicando que, possivelmente, pode ser realizado algum trabalho de recursos humanos
nesse sentido. Quando se fala em humanização do atendimento, pelos resultados
apresentados, podemos interpretar que, em Goiânia, esse esforço não tem sido suficiente
a ponto dos profissionais do SUS terem uma melhor relação e vinculo com a população,
de maneira que esse atendimento (com respeito, cuidado e atenção) seja, de fato,
efetivado.
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Gráfico 19: sobre a relação no atendimento entre os usuários do SUS e
profissionais de saúde.
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Fonte: Dados interpretados da coleta.

Com relação à suficiência no atendimento, 43% dos entrevistados discordam
totalmente que as unidades de saúde da capital conseguem atender a demanda de
pacientes que procuram o SUS. Essa percepção está em consonância com as respostas
da afirmação 11, de que a superlotação das unidades é rotineira, logo, não é possível
atender toda a população.

Gráfico 20: respostas sobre atendimento nas unidades de saúde de Goiânia.
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Fonte: Dados interpretados da coleta.
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A população não considera o acesso aos medicamentos na rede de saúde como
fácil. O resultado negativo com relação à questão sugere que as respostas foram
baseadas na própria experiência do usuário do SUS, já que o assunto medicamentos não
aparece com tanta frequência na imprensa. Pode-se indagar que, mesmo que
praticamente todas as unidades de saúde possuam farmácia e que o acesso, no sentido
físico, seja fácil, a falta do medicamento impede ou dificulta a aquisição do
medicamento adequado para o tratamento da população.

Gráfico 21: respostas sobre o acesso a medicamentos pelo SUS.
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Fonte: Dados interpretados da coleta.

O último tópico da pesquisa solicitou ao entrevistado que ele classificasse o SUS
com uma nota entre 1 e 7, sendo 1 a pior nota e 7 a melhor. Com base nas respostas,
podemos considerar que, mesmo com dificuldades de acesso, de superlotação e de
outros serviços, no geral, o SUS é avaliado como um sistema razoável, que atende a
população.
Em termos numéricos, 79 pessoas avaliaram o sistema entre ruim e péssimo e 71
entre bom e excelente. A maior avaliação em termos quantitativos é no item razoável,
com 40 respostas. Esses dados podem indicar que, mesmo sendo um sistema de saúde
com falhas e dificuldades de atendimento, ainda assim, o SUS tem grandes chances de
aprimorar ainda mais o atendimento e os serviços de saúde pública.
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Gráfico 22: classificação do SUS pelos cidadãos.
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Fonte: Dados interpretados da coleta.

Arriscaria afirmar que, pelos dados, o SUS se aproxima mais da avaliação
positiva, visto que se considerarmos que a avaliação razoável, nesse sentido, tende a
crescer a visão positiva sobre o Sistema Único de Saúde por parte da população. Nesse
sentido caberia um investimento maior nas áreas críticas de atendimento, apontadas
nessa pesquisa, áreas em que muito coincidem com a visão dos jornais e dos jornalistas.

4.4. Mídia, jornalistas, cidadãos: afinal, como veem o SUS?

Ao final dos três estudos é evidente que as representações sociais do SUS, em
sua maior parte, são semelhantes entre a mídia, os jornalistas e os cidadãos. No entanto,
a intensidade dessa representação é discrepante em alguns pontos e assuntos tratados, o
que nos leva, mais uma vez, a uma das questões norteadoras que gerou o início desta
pesquisa: até que ponto as representações sociais do SUS são semelhantes e diferentes
nos três grupos estudados e em que medida elas se aproximam e afastam?
O assunto de maior impacto na mídia goianiense é Atendimento, que foi
responsável por 60% das publicações coletadas em maio, junho e julho de 2014, período
analisado. Para a população e para os jornalistas, esse ponto também merece destaque,
sendo unanimidade entre os participantes a dificuldade de acesso, superlotação e
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demora. Para a população, Goiânia não consegue atender os pacientes que procuram o
SUS nas unidades de saúde, além de concordarem que a demora no atendimento é uma
situação comum, gerando fila e espera. Também não é fácil conseguir medicamentos na
rede pública de saúde, uma vez que a resposta da população sobre o assunto é, em peso,
negativa. Processos burocráticos de compra de medicamentos podem estar associados à
essa dificuldade, que, diversas vezes, aparecem nas notícias.
Ao que parece, mais uma vez, a assistência médica individual ocupa um lugar
central nas notícias e nas representações sociais dos jornalistas, quando se trata de SUS.
Como Luna (2009) argumentou, pouco se fala em ações coletivas de saúde, estas
aparecem apenas quando relacionadas à epidemias, higienização da sociedade e outros
fatores que interferem economicamente no país. Um reflexo disso é o tema Prevenção,
que tem bastante destaque na imprensa e está intimamente associado à doença e vacina.
O tipo de padrão assistencial das políticas sociais brasileiras, como afirmou Fleury
(2008), típico dos modelos antecedentes do SUS, parecem ocupar o mesmo espaço,
apenas com diferenças de nomenclatura, pois os mesmos padrões permanecem, ainda
hoje, no imaginário da população, da mídia e dos jornalistas. O SUS não oferece
assistência, mesmo que o sistema seja mais amplo do que isso.
Com relação à infraestrutura do SUS, a mídia, os jornalistas e a população
consideram que o Sistema Único de Saúde não possui uma estrutura suficiente para
atender a demanda de Goiânia. Entretanto, para a população é bastante evidente que o
interior do estado não possui estrutura suficiente e que o problema da lotação nas
unidades de saúde de Goiânia se deve, em parte, a este fator. Para os jornalistas, esse
dado pode estar implícito quando se fala em gestão (planejamento, burocracia e outros),
no entanto para a mídia isso não aparece no período analisado.
Pode-se dizer que apenas no tema UTI há uma tentativa sutil de falar sobre o
assunto, quando, nas matérias é evidenciado o conflito entre gestões municipais e
estaduais. Mas apenas este dado não é suficiente para afirmar que há, por parte da mídia
e dos jornalistas, uma assimilação, de fato, de que as dificuldades de acesso aos serviços
públicos de saúde, em Goiânia, estão associadas à falta de estrutura do interior do
estado. Prova disso é que na capital existem pelo menos 40 residências de cidades do
interior do estado e que, como apresentamos no capítulo 1, a capital que possui cerca de
1,3 milhões de habitantes e, no cadastro do SUS da Secretaria de Saúde de Goiânia,
estão registradas 6,5 milhões de pessoas das quais 4,5 milhões se dizem residentes em
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Goiânia. Como evidenciado na fala de um dos profissionais entrevistados, “os
jornalistas se referem ao SUS como equipamento municipal ou estadual, sem se dar
conta de que se trata de um sistema universal”.
Essa ideia pode ser encarada como um reflexo da descentralização do SUS, que,
como argumentou Paim (2008), gerou uma vulnerabilidade em relação às mudanças de
gestão, governo e políticos. A lógica da integralidade, descentralização e o novo
formato de organização dos serviços, possivelmente, gerou o que os jornalistas
caracterizam como confuso, desorganizado e despreparado e pode ser responsável pela
visão da sociedade de que o SUS é um equipamento de gestores, ao invés de um sistema
universal de saúde.
A população aparece sempre como vulnerável na mídia e também nas
representações dos jornalistas, quando se fala em angústia, excluídos, dor, sofrimento,
revolta, desrespeito e outros. A imagem do SUS como um sistema da ralé (Luna, 2009)
permanece na fala midiática e na fala dos jornalistas. Nesse sentido, há uma
aproximação do que a autora argumentou com a visão da mídia e dos jornalistas: de que
o SUS é um sistema feito para a ralé. Essa visão é reforçada pela forma ainda
assistencialista com a qual o sistema público de saúde aparece nas notícias. É sempre
carregado da falta de serviço, falta de preparo, falta de recurso, falta de gestão. É um
sistema caracterizado pela ausência, em sua plenitude.
A população, de fato, é privada ou tem dificuldades de acesso a alguns serviços,
no entanto ao classificar o atendimento dos profissionais de saúde, em parte, como bom,
fica evidenciado que a percepção da falta de respeito, por exemplo, é uma fala do
jornalista e da mídia, não da população. Os cidadãos podem até ter tido alguma
experiência ruim no atendimento, mas esta não representa quase nada na visão que a
população tem do assunto. Outra resposta que pode ir de encontro a essa visão é de que
o SUS para a mídia e para os jornalistas é praticamente um modelo falido, mas, na
avaliação da população, ele caminha entre um modelo razoável e bom, indicando,
possivelmente, uma esperança de que num futuro ele possa se constituir, de fato, um
serviço público de saúde mais eficiente.
O discurso da ausência se estende no tema UTI, cujas palavras, expressões e
representações corroboram para a falta de serviços que é retratada na mídia e pelos
profissionais de imprensa. A população também vê os leitos de terapia intensiva como
insuficientes para Goiânia, não importa se os gestores do SUS afirmam serem
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suficientes, ou se as responsabilidades dessa ausência de leitos são, a cada matéria,
passadas de um gestor para o outro. No fim das contas, a única imagem que fica sobre
UTIs é de que as vagas existentes são poucas e não conseguem suprir as necessidades
da população.
Sobre dengue, chickungunya e o combate da doença em Goiânia o tema divide
opiniões. Dengue e doença não aparece nas representações sociais dos jornalistas, que
relacionam

o

SUS,

principalmente

–

e

quase

que

exclusivamente

–

à

assistência/atendimento em saúde. A imprensa, em muitas matérias, responsabiliza a
população com relação à preocupação com a dengue, sugerindo que muitas pessoas não
veem a doença como um fator de risco. A população discorda e se coloca como sujeito
ativo do processo, que encara a dengue e chickungunya como doenças que oferecem
risco à saúde e, por isso mesmo, se preocupa com elas.
Já com relação à eficiência do combate à dengue em Goiânia, a mídia sempre
coloca o assunto como positivo, mostrando esforços da Secretaria Municipal de Saúde
em ações de rotina, como vistorias de casas e de imóveis. Já a população não está tão
certa dessa eficiência no combate, parte concorda que tem sido eficiente e outra parcela
considerável dos entrevistados discorda da mídia e da afirmação, possivelmente porque
não presenciou em seu bairro ações de combate à dengue como as que aparecem na
imprensa.
O questionamento sobre o interesse dos profissionais em trabalhar no SUS foi
oriundo da quantidade de publicações na mídia acerca da falta de médicos nas unidades
de saúde e do assunto greve, os quais os trabalhadores reivindicavam melhores
condições de trabalho. Para a mídia, não há interesse em trabalhar no SUS, dada a
quantidade de notícias, reportagens e outras modalidades de texto que acentuam a falta
de profissionais médicos, tudo isso aliado às condições de trabalho, falta de estrutura
das unidades e outras falas de sindicatos e entidades que encorpam o assunto.
Nas representações dos jornalistas há um “desinteresse geral”, a falta de médicos
também ocupa o nível central da representação (quadrante 2). É “quase um trabalho
voluntário” trabalhar no SUS, como evidenciou um dos jornalistas em sua fala. Como
afirmou Fleury (2008), as políticas públicas de saúde são pulverizadas sem continuidade
e a organização das ações tem como base o trabalho voluntário. Já a população,
podemos dizer que está dividida, ao mesmo tempo em que acredita que não há
profissionais interessados em trabalhar no SUS, também discorda da afirmação. A
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postura equilibrada nas respostas coloca em cheque a questão do interesse profissional
no SUS.
O problema da falta de médicos pode ser associado, ainda, à ineficácia do
programa Mais Médicos, cujo nível de desaprovação da população é de 58%. Ao
contrário do que a mídia veiculou no período, como sendo uma iniciativa que tem
conseguido resolver em parte o problema da falta de médicos em Goiânia, para a
população a realidade se configura de forma diferente. Se a população não sabe com
clareza se há profissionais interessados em trabalhar no SUS, os entrevistados
distinguiram claramente que o programa não resolve o problema de Goiânia e,
possivelmente, não muda em nada a falta ou carência de profissionais médicos na rede
pública.
Sobre a eficácia da rede pública de saúde, tanto os jornalistas como a população
questionam essa eficácia, tendo a visão dos serviços do SUS como “degradante” e de
“má qualidade”. No entanto, para a população, essa opinião é dividida, visto que a
pesquisa aponta para respostas equilibradas quando a essa afirmação, que podem indicar
que o SUS possui pontos bons e ruins, dependendo do tipo de serviço, atendimento,
ação.
Ao levar em conta essa visão da mídia e dos jornalistas sobre a qualidade dos
serviços da rede pública de saúde, podemos refletir, como Azevedo (2009), que a
cobertura de saúde está relacionada a interesses econômicos, políticos e éticos, já que
está envolvida com os lucros que podem ser obtidos com a informação em saúde e
porque a notícia em saúde se configura como um campo potencial que sensibiliza o
público de maneira dramática, “sem objetivar a divulgação científica”.
Nesse sentido, Oliveira (2000) já argumentou que a saúde é sempre mostrada
como sendo um dos principais problemas da sociedade, como disse um dos
profissionais de imprensa, é um dos exemplos mais recorrentes da ineficiência do poder
público, e as informações do SUS na mídia não contribuem no sentido de construir uma
reflexão maior sobre o campo das políticas públicas de saúde, mas atrelam-se apenas às
mazelas do sistema de saúde.
E da mesma maneira, essa forma de comunicação é “extremamente
parcimoniosa e tolerante com o setor privado e incapaz de estabelecer um quadro
referencial de análise por parte do público” (OLIVEIRA, 200, p.72). A mídia não
compreende, ou não mostra o sistema privado de saúde como complementar ao sistema
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público, mas como antagônico, deixando de informar melhor a sociedade e dar mais
visibilidade às políticas públicas de saúde.
Dessa maneira, a mídia tem se posicionado a fim de tornar a imagem do SUS
mais frágil, sendo desarticulado das lutas políticas e sociais atualmente no país, assim o
debate sobre o Sistema Único de Saúde se restringe, ainda mais, aos grupos mobilizados
da sociedade ou que tem um certo engajamento com o SUS. Como afirma Temporão
(2013), tem-se a visão de que SUS e o futuro do sistema é cuidar dos pobres e que a
rede de serviços privados de saúde oferece produtos de maior qualidade, o que é uma
falsa afirmação acerca desses serviços.
Outro ponto colocado pelo autor e que aqui reiteramos é de que um sistema que
tem na sua característica e objetivo final atender aos pobres acaba se tornando, por si só,
um sistema pobre. Essa é a visão que tem-se do SUS quando se relaciona tragédia,
exclusão social, esperança, luta pela vida, desrespeito e outros fatores ao sistema. Essas
associações, presentes na mídia e nas representações dos jornalistas, corroboram para
que o SUS seja visto como um sistema precário e, possivelmente, um subsistema.
O último ponto desta pesquisa e que, talvez, tenha sido um fator-chave para a
compreensão das imagens e representações do SUS foi a nota atribuída ao Sistema
Único de Saúde pela população. Ao contrário do que os jornalistas pensam e do que a
mídia reforça, de que o SUS é “um barco à deriva” e um “modelo falido”, as respostas
da população vão, sutilmente, na direção contrária ao passo que a maior parte das
opiniões classifica o SUS entre razoável e bom.
É bem verdade que o SUS é visto com dificuldades de acesso por parte da
população, mas os serviços oferecidos não são, necessariamente, ruins ou de má
qualidade, fosse isso ele estaria classificado com notas menores. A predominância da
faixa etária jovem entre a população participante da pesquisa sugere que essa visão pode
não estar associada a quem vivenciou o período anterior à Constituição Federal de 1988,
quando a saúde era segmentada e limitada a um conceito assistencialista. Mesmo ainda
hoje não sendo associado à saúde como um fator ampliado, o SUS é o sistema de saúde
que, sem exceção, atende de fato toda a população, se contarmos sua complexidade e
abrangência.
Podemos associar a essa visão que a informação ocupa um papel central tanto
para a população, quanto para os jornalistas e a mídia. Parte das dificuldades de acesso e
de atendimento podem ser atribuídas à essa falta de informação generalizada dos
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cidadãos, da imprensa, do próprio SUS que, por ser complexo, possui diferentes
maneiras de acesso e de entrada. Essa segmentação e desinformação contribui, ainda
mais, para as iniquidades em saúde, comprometendo a eficácia e eficiência do
atendimento e contribuindo para o sofrimento da população.
Parte do que a imprensa mostra é um reflexo da própria visão do jornalista, que
tem contato com pessoas que ligam nas redações porque não conseguem atendimento,
não conseguem remédios, não conseguem ter acesso ao médico, não conseguem, na
saúde, o que possivelmente não conseguem em outras áreas: a satisfação de uma
necessidade. A carência nos serviços de saúde é um reflexo da dificuldade em outras
áreas e que é evidenciada no acesso ao SUS. Se levarmos em conta a questão da
informação, ser privado de conhecer como se acessa o sistema é um fator importante e
de grande peso para não conseguir atendimento.
Como argumentam Morigi e Ferrareto (2004), um cidadão que conhece suas
garantias, serviços e acessos a esses serviços teriam mais condições de cuidarem de si
mesmos, sendo mais autônomos e donos de si. Tendo esse conhecimento, a população
saberia reivindicar seus direitos e inclusive contribuir para a redução das doenças, já que
munidos de informação não tardariam em procurar os serviços de saúde, como acontece
ainda hoje no Brasil.
Por esta razão, mais enfaticamente, é que a mídia deveria ser aliada nesse
processo de informação, não apenas se restringindo a cobrar e denunciar as falhas do
sistema. Justamente pelo SUS ser um sistema coletivo, também cabe à imprensa – e aos
jornalistas – uma contribuição no sentido de facilitar esse acesso aos serviços de saúde,
cobrar do poder público mais efetividade, mas também ter a consciência e a
responsabilidade em oferecer informações de qualidade. Não afirmamos, aqui, que as
falhas não devam ser mostradas, mas que os temas positivos e de interesse público não
devem ser omitidos. Há inúmeras pesquisas e avanços na área, diversos setores
envolvidos, programas de reconhecimento internacional que sequer são conhecidos pela
própria mídia. Chega-se a imaginar que não se configura uma omissão, mas uma falta
de informação e, talvez, até mesmo um desinteresse do próprio jornalista pelo Sistema
Único de Saúde.
Não elegemos o SUS como uma pauta estritamente positiva, mas justamente por
ser um assunto recorrente na mídia já passou do momento de ser apenas objeto de uma
cobertura rotineira, movido pelas falhas e pelas ausências. Afinal, em que consiste um
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sistema pensado de modo coletivo ser tratado pela mídia e pelos jornalistas apenas em
um nível individual e assistencialista? De que vale sustentar uma cobertura jornalística
que ao contribuir com a imagem negativa do SUS não pauta outras possíveis saídas para
a saúde no país ou, ainda, não apresenta de igual modo a questão da saúde fora do
contexto do SUS?
Cabe ressaltar que este estudo não é, de todo, definitivo, mas indica alguns
obstáculos e caminhos possíveis para o SUS e para a mídia. Um deles é um olhar mais
generoso para a informação e a qualidade de informação, atendo-se aos interesses
públicos e não padecendo do que Bueno (sd) considerou de doença da mídia na
cobertura de saúde. Falta à imprensa local um olhar diversificado sobre o SUS, não
excluindo temas que já realiza cobertura, mas tendo um olhar mais crítico quanto ao
tom quase que exclusivo de denúncia e da falta de serviços. Até mesmo nesse sentido, a
cobertura de saúde parece girar em círculos, há falta de médico, há falta de estrutura,
ausência de vagas e de serviços. Mas assuntos já evidenciados pela própria população,
como a carência de estrutura no interior do estado de Goiás e, provavelmente, de outras
cidades, não é mostrado.
Outro fator da cobertura midiática que nos chamou atenção é que a mesma se
cruza integralmente com a visão do jornalista. Em alguns assuntos, essas representações
sobre o SUS se divergem do que pensa a população ou, pelo menos, mesmo que se
compartilhem uma mesma visão sobre o assunto percebeu-se que a intensidade negativa
que a imprensa dá para determinado tema, diversas vezes, é muito superior do que a
própria população, que vivencia a rotina do SUS, atribui ao sistema. Ainda é preciso
enxergar o SUS como mais amplo, e, por isso mesmo, mais responsável pelos serviços
de saúde de maneira geral, como a própria saúde suplementar e o que rege os planos
privados de saúde.
Cabe à saúde pública também investir em uma comunicação para o Sistema
Único de Saúde para além de uma comunicação midiática. Mas uma base de
comunicação que oriente o acesso ao SUS e que solidifique a comunicação entre
trabalhadores, usuários, gestores e sociedade. No que diz respeito a esse fator, muito se
fala em humanização, atendimento, qualidade, mas pouco se investe em comunicação,
seja pelo viés da informação ao usuário do sistema, seja pela própria desorganização da
unidade em termos visuais e nas dinâmicas de processo. Até mesmo nas próprias
matérias jornalísticas é comum ver nos casos representados a falta de um atendimento
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como consequência da falta de informação. Aqui não referimos apenas à comunicação
institucionalizada e bastante divulgada – mas pouco aplicada – na área da saúde, mas,
principalmente, à comunicação do ponto de vista informativo, de maneira menos
tecnicista e mais clara, que chega a qualquer cidadão, sem distinção de escolaridade,
condição social e outros fatores sociais. A comunicação, a informação como direito e
como fator fundamental a outros direitos e garantias também precisa ser posta em pauta.
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MÍDIA, SAÚDE E CIDADANIA: CONSIDERAÇÕES OPORTUNAS
“‘Aqui eu me sinto em casa’. É assim que Antônio Jorge de Miranda, de 62 anos de
idade, define o Centro de Referência em Atenção à Saúde da Pessoa Idosa de Goiânia
(Craspi), onde ele faz tratamento há pelo menos dois anos.”4 Assim como Antonio,
muitos brasileiros e pessoas de outros lugares encontram no Sistema Único de Saúde
um referencial de cuidado, acolhimento, respeito. Tais motivos já são suficientes para
que o Brasil continue acreditando e investindo em um sistema público de saúde.
A dicotomia do SUS, evidenciada em muitas reportagens, demonstra que mesmo
sendo um sistema que possui problemas estruturais e de serviço, a cada ano, aumenta o
volume de atendimentos e procedimentos de saúde, além das ações e estratégias novas
de saúde. Ainda assim, muitas pessoas têm dificuldades no atendimento, no acesso a
serviços e insumos, e em outras necessidades de saúde. E exatamente por essa relação
complexa é que o jornalismo sobre saúde, carregado de influências econômicas e
também políticas, muitas vezes pende para um lado mais negativo do serviço público.
Porque dá um peso maior ao seu papel de cobrança do poder público, para que haja
mais qualidade, mais serviços, mais atendimento, dentre outros.
Tanto na saúde quanto e outras áreas da sociedade, o jornalismo ocupa um papel
central que vai além da mediação, mas atua também no que diz respeito à influência na
sociedade, nos temas circulantes entre diversos grupos sociais, na tomada de decisão
sobre um ou outro tema relevante socialmente. Na saúde, talvez, podemos sentir isso
mais de perto ao ler as notícias e cobrar um sistema público mais eficiente, de fato. No
entanto, para além desse papel fiscalizador, é essencial, ainda, a veiculação de
informações que facilitem aos cidadãos o acesso aos seus direitos, inclusive a saúde.
Não é que falta isso ao jornalismo, mas as questões que norteiam as pautas discutidas na
sociedade tem sido pautadas, exclusivamente, pelo atendimento, ou melhor, pela falta
de atendimento.
Sim, é verdade que muitos cidadãos têm dificuldade de acesso ao SUS, seja por
falta de informação, burocracia ou uma longa espera a qual a dor física e a doença
suportam com muito sacrifício. E esse é um ponto que deve, sem dúvida, ser tratado
pela imprensa. Mas o Sistema Único de Saúde, como vimos nesta pesquisa, é visto com
4

Trecho de reportagem do jornal Saúde Goiânia, disponível em http://www.saude.goiania.go.gov.br/ev_docs/JornalSMS-005.pdf. Acesso em 27/02/2015.
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esperança pela população, ao avaliar os serviços oferecidos pelo SUS entre bom e
razoável. Há esperança, ao contrário do que os jornais e os jornalistas mostram
predominantemente na cobertura de saúde diária dos jornais. A postura dos jornais e dos
profissionais de jornalismo é de desesperança no SUS, que pode ser interpretada como
uma total falta de cidadania, onde, mais uma vez, a população não tem voz, nem rosto,
nem cuidado. Não é bem assim.
A pesquisa e o cruzamento de dados nos mostraram que existem problemas
estruturais no sistema público de saúde e que os jornalistas e a imprensa influenciam as
representações sociais da população sobre o SUS. No que influenciam? Ao discutir
atendimento, demora, dengue, medicamentos e outros temas mostram, de fato, o que a
população pensa e vive no SUS. De fato, as representações sociais da mídia, dos
jornalistas e dos cidadãos sobre o Sistema Único de Saúde são semelhantes na maioria
dos tópicos discutidos nesta dissertação. Com uma importante ressalva: a dor, o
sentimento e a sensação do jornalista de que nada funciona é maior e, possivelmente,
exagerada.
Assim, pode-se considerar que a mídia e os cidadãos têm visões que apesar de
semelhantes em relação ao SUS caminham de forma paralela. Não é a mesma estrada
que une esses dois grupos. Ambos pensam na saúde e, cada um à sua maneira, cobram
um sistema público mais eficiente. No entanto, nessa longa estrada, a população
enxerga, com uma esperança de quem quer ver seu direito efetivado, um futuro para o
SUS. A mídia não. Apesar de haver uma cobertura que tenta mostrar pontos positivos,
o caminho do da saúde pública para a mídia é de desesperança, ou seja, talvez não valha
a pena continuar investindo nisso, ao menos, não da maneira que é feita hoje. Uma
maneira que, segundo os jornalistas, é "linda no papel".
Entre a mídia e os cidadãos, estão os jornalistas com o desejo claro de que
gostariam que o Sistema Único de Saúde, de fato, desse certo da maneira que foi
pensado. Mas que também não têm muitas esperanças ou apostas quando o assunto é
SUS. Tuzzo (2014) afirmou que "o próprio jornalismo perdeu as dinâmicas de
investigação, [...] produz uma informação em segunda mão", o que é aplicável ao SUS
quando não há interesse - ou não o suficiente - na averiguação de determinado tema. A
matéria rotineira do repórter chegando na unidade e entrevistando uma pessoa que
provavelmente está na recepção das urgências mas que não está classificado como um
caso de saúde urgente é um tópico fácil de preencher o bloco do jornal. E aqui cabe
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mais uma indagação feita por Tuzzo (2014): "Qual o grau de proximidade dos media
relativamente decisivo às questões decisivas para a experiência da cidadania?"
Enquanto "antena sensível da sociedade" (OLIVEIRA, 2014, p.57), os
jornalistas contribuem na "vigilância em relação às políticas públicas de saúde, a
negligência dos seus profissionais, a ineficiência [...] das autoridades o dos serviços". O
jornalismo constrói e reconstrói os acontecimentos a partir de uma narração que,
segundo Oliveira (2014), "forjam indicações de percepção sobre o mundo e a vida
social", tais como risco, medo, esperança, desordem, dentre outros. Assim, mesmo com
caráter sensacionalista e uma falta de rigorosidade no tratamento de alguns temas, mídia
e jornalistas trazem o debate da saúde, e de outros temas, para a esfera pública.
Por essa razão, o debate deve continuar sempre, mas sobretudo com o propósito
de ter o interesse público como norte dos assuntos tratados. Ainda há um longo caminho
a percorrer na saúde pública no Brasil, o que não será possível sem o papel da imprensa.
Tanto o SUS como a mídia são pilares essenciais da democracia, cada um com suas
especificidades, mas ambos pelo poder de ampliação do debate social, em quaisquer
políticas sociais. Como enfatizou a missionária norte-americana, Katherine Marie
Popowich, que ajudou consolidar o SUS em Goiânia e lutou pelo direito à saúde integral
e de qualidade, “Todos nós devemos refletir sobre a qualidade da saúde pública e o que
pode ser feito para melhorar”. É isso que deve mover a mídia, os jornalistas e os
cidadãos.
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APÊNDICE

1. Formulário para classificação de dados do jornal O Popular, Rádio CBN e TV
Anhanguera.
DADOS DAS MATÉRIAS

Meio de difusão: Impresso ( ) Rádio ( ) Televisão ( )
Categoria: Atendimento ( ) Prevenção ( ) UTI ( )
Gênero: Notícia ( ) Reportagem ( ) Editorial ( ) Nota ( ) Opinião ( ) Entrevista ( )
Outro ( )
Enfoque: Negativo ( ) Positivo ( ) Neutro
Fontes: Oficiais ( ) Cidadãos/usuários SUS ( ) Especialistas ( ) Entidades de Classe ( )
Para impressos: possui imagem? _____ Tipo: Fotografia ( ) Box ( ) Desenho ( )
Infográfico ( )
Imagens das fotos/cenas: Fontes oficiais ( ) População ( ) Unidades de Saúde ( )
Profissionais de Saúde ( ) Outras ( )
Produção de conteúdo: Repórter identificado ( ) Da Redação ( ) Reprodução
Agências ( )
Linguagem utilizada: Acessível ao público em geral ( ) Não acessível ao público em
geral em decorrência de linguagem confusa ( ) Não acessível ao público em geral em
decorrência do uso de terminologia especializada ( )
Palavras-chave:_______________________________________________________
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2. Questionário Likert
FORMULÁRIO DE PESQUISA

Sexo: F ( ) M ( )

Idade: ______

Indicar o grau de concordância com as afirmações, num grau de 1 a 7.

1 - É comum o paciente ir à unidade de saúde e esperar muito para conseguir
atendimento.
1()2()3()4()5()6()7()

2 - A infraestrutura das unidades de saúde não é suficiente para atender a
demanda da capital.
1()2()3()4()5()6()7()

3 - Os serviços do SUS na capital, como os dos Cais e Ciams, suprem as
necessidades de saúde da população.
1()2()3()4()5()6()7()

4 - Existem muitos profissionais interessados em trabalhar no SUS.
1()2()3()4()5()6()7()

5 - O programa Mais Médicos tem conseguido resolver o problema da falta de
médicos em algumas unidades de saúde de Goiânia.
1()2()3()4()5()6()7()

6 - A lotação das unidades de saúde de Goiânia se deve, em parte, à falta de
estrutura das unidades de saúde no interior do Estado.
1()2()3()4()5()6()7()
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7 - A população não se preocupa com doenças como dengue e chikungunya porque
elas não oferecem risco à saúde da população.
1()2()3()4()5()6()7()

8 - A população confia nos serviços de saúde oferecidos pelo SUS nos cais e ciams.
1()2()3()4()5()6()7()
9 - As vagas de UTI de Goiânia são suficientes para atender todos que necessitam
desse atendimento.
1()2()3()4()5()6()7()
10 – O combate à dengue em Goiânia é eficiente.
1()2()3()4()5()6()7()
11 – A superlotação das unidades de saúde é rotineira.
1()2()3()4()5()6()7()

12 - Os profissionais de saúde de Goiânia atendem os pacientes, com respeito,
atenção e cuidado.
1()2()3()4()5()6()7()

13 - As unidades de saúde de Goiânia conseguem atender a demanda de pacientes
que procuram o SUS.
1()2()3()4()5()6()7()
14 – O acesso aos medicamentos na rede pública de saúde é fácil.
1()2()3()4()5()6()7()
15 – Qual nota você daria para o SUS.
1()2()3()4()5()6()7()
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3. Perguntas feitas para jornalistas (método Evocações Livres)
- Quais as cinco palavras ou expressões que vêm à sua cabeça quando se fala em SUS –
Sistema Único de Saúde?
- Como você acha que os outros jornalistas, de diferentes veículos de comunicação e de
outras cidades, veem o SUS?
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ANEXOS
Anexo 1

Figura 2: matéria de capa do Jornal O Popular do dia 28.05.2014. Disponível em: www.opopular.com.br. Acesso em
23/02/2015.
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Anexo 2

Figura 3: Matéria Jornal o Popular do dia 13.06.2014. Disponível em: www.opopular.com.br. Acesso em
23/02/2015.

171

Anexo 3

Figura 4: matéria de capa do Jornal O Popular do dia 01.07.2014. Disponível em: www.opopular.com.br. Acesso em
23/02/2015.
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