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As imagens do SUS na mídia impressa: um estudo dos Jornais O Popular, Diário da 

Manhã e O Hoje1 
 

Kalyne Menezes 
Claudomilson F. Braga 

 
RESUMO 
O jornalismo influencia e interfere nas atitudes e representações sobre diversos assuntos da 
sociedade, entre eles a saúde, proporcionando tanto a conscientização acerca dos serviços 
quanto uma mudança de comportamento, incentivando uma vida mais saudável. Tomando 
como base a cobertura jornalística sobre saúde, mais especificamente os serviços públicos de 
saúde, esse artigo analisa como e de que maneira o Sistema Único de Saúde (SUS) é retratado 
pelos jornais impressos de Goiânia. O estudo é realizado a partir de notícias coletadas durante 
um semestre em três jornais diários da capital, na tentativa de identificar quais temas são 
discutidos e como os serviços de saúde gerenciados pela prefeitura da capital do estado 
aparecem na mídia impressa. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Comunicação, jornal impresso, saúde, SUS. 
 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

É evidente que a mídia exerce grande influência sobre os comportamentos da 

sociedade. Dentre as discussões da sociedade que são impactadas pelos meios de 

comunicação, a saúde sem dúvida é um destaque, pois é influenciada tanto a nível individual 

quanto coletivo pelas informações circulantes na mídia, interferindo, inclusive, na dinâmica 

dos serviços de saúde. A mídia, mas especificamente a imprensa, além de informar à 

população sobre ao assunto saúde, também influencia fortemente na criação de demandas e na 

utilização dos serviços de saúde. 

As relações entre comunicação e saúde são evidentes, tendo em vista a diversidade de 

notícias e informações que permeiam a saúde. Além disso, a saúde é tema que perpassa toda a 

sociedade, se analisarmos o conceito ampliado de saúde definido pela Constituição Federal de 

1988, sendo estreitamente relacionada à fatores culturais, ambientais, sociais, políticos e 

outros. 

Com relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), objeto de estudo dessa pesquisa, 

percebe-se que a mídia não tem oferecido uma contribuição eficaz em relação à saúde pública, 

                                                           
1 Trabalho apresentado ao VII Seminário de Mídia e Cidadania, do Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação – PPGCOM, da Universidade Federal de Goiás – UFG.  
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não discutindo mais enfaticamente questões norteadoras para a melhoria da situação sanitária 

brasileira. O que se percebe, em grande parte das coberturas midiáticas, é um pouco 

conhecimento do SUS e de seu funcionamento, especificamente no que diz respeito ao 

atendimento. Isso é refletido em diversas matérias que se concentram em casos isolados de 

usuários e não informam – por desconhecimento, falta de informação ou de compreensão – os 

fluxos de atendimento. 

Matérias positivas também são encontradas nos jornais, mas, na prática, a sensação 

que se tem ao ler um conjunto de notícias sobre o SUS é que o sistema, apesar de ter apenas 

25 anos, não é priorizado pela mídia, justamente por ser público. Isso pode significar que 

existe uma desvalorização dos serviços públicos de saúde em detrimento de um mercado de 

sistemas privados de saúde, por isso a mídia reforça esse sucateamento do sistema. 

É certo que o SUS ainda não alcançou o ideal de sistema proposto na Constituição 

Federal de 1988, de ser universal, integral, humanizado e de qualidade em todos os sentidos. 

No entanto, há de se destacar os investimentos e tentativas do Governo Federal em investir no 

sistema, que até então é subsidiado e necessita de mais recursos. Apesar da divulgação pela 

imprensa dessas mudanças e tentativas, ainda assim, as falhas do sistema são expostas 

diuturnamente, diversas vezes desacompanhadas das justificativas e esclarecimentos acerca 

do SUS, o que reforça a desvalorização do mesmo. 

 

2. MÍDIA E SAÚDE 
 

A mídia é uma instituição fundamental para a sociedade, essencial na divulgação e 

circulação de formas simbólicas. Pela mídia há o compartilhamento e identificação da 

experiência do outro e de uma memória coletiva, pois os meios de comunicação instauram 

essa interação mediada (THOMPSON, 2007). O indivíduo, influenciado pela credibilidade 

dos meios, não apenas compartilha as mais diversas realidades apresentadas pela mídia como 

também se apropria delas, muitas vezes tomando como verdade absoluta o que pode ser parte 

de uma realidade ou até mesmo uma informação equivocada. 

Nesse mesmo sentido, Thompson argumenta que o acesso à pluralidade de 

informações contribui com a emancipação (apesar de não utilizar esse termo) e o 

desenvolvimento do senso crítico dos espectadores. Mesmo não desconsiderando as práticas 

midiáticas de deturpação, manipulação e homogeneização dos receptores, o autor defende a 

possibilidade de crescimento sociocultural dos receptores: 
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A profusão de materiais simbólicos pode fornecer aos indivíduos os meios 
de explorar suas formas alternativas de vida de um modo imaginário e 
simbólico; e consequentemente permitir-lhes uma reflexão crítica sobre si 
mesmos e sobre as reais circunstâncias de suas vidas (Thompson, 2007, 
p.85). 

 
No que diz respeito à cobertura de jornalística de saúde, pode-se destacar tanto 

assuntos relacionados ao bem-estar e à qualidade de vida, por meio do cultivo de hábitos 

saudáveis, como notícias acerca do Sistema Único de Saúde, que é um dos principais assuntos 

retratados nos noticiários de televisão, rádio, jornais impressos e outras mídias. Isso porque, 

além de ser um recente sistema público de saúde, diz respeito a serviços de maneira integral e 

gratuita à população, além das ações de saúde coletiva, como a educação em saúde, 

indicadores sociais, riscos de epidemias, controle das violências e demais assuntos que 

interferem diretamente na saúde da população. 

Comunicação e saúde, assim, podem ser vistas como áreas estratégicas que se 

interligam para influenciar decisões tanto de indivíduos quanto das comunidades, no sentido 

de promoverem saúde. Junto à esse pensamento, cabe ao jornalismo não apenas o papel de 

fiscalizar esses serviços promotores de saúde, seu funcionamento, adequação, análise crítica, 

mas sobretudo a informação e orientação da população na utilização desses serviços. 

Considerando a cobertura noticiosa da saúde, Hansen (2010) argumenta que a 

sociedade absorve milhares de informações sobre o assunto, que podem ser consideradas 

como arquivos. Assim, “o que ele [paciente] sabe, no entanto, é um punhado de fatos ao 

acaso, aprendido numa quantidade de fontes, idôneas ou não, que incluem o folclore familiar, 

o palavrório do anuncio em voga e as indicações e amigos” (HANSEN, 2010, p. 39). 

 
O que podemos entender é que, com a socialização produzida pelos meios de 
comunicação, os usuários estão ficando cada vez mais próximos de uma 
compreensão geral e também mais necessitados de explicações daquilo que está a 
sua volta, como o atendimento médico, hospitalar e outros provenientes dos 
profissionais de saúde (HANSEN, 2010, p. 61).  

 

Um fator que pode influenciar nesse acúmulo de informações é o próprio agendamento 

midiático, no qual Wolf (2009) ressalta, com base no pensamento de Shaw (1979), que como 

consequência das ações dos jornais, televisão e outros meios, as pessoas tendem a incluir ou 

excluir conteúdos de acordo com a pauta midiática. Assim, o público confere determinada 

importância a um assunto destacado na mídia, enquanto descarta outros. 
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À medida que o destinatário não é capaz de controlar a exatidão da 
representação da realidade social, com base em algum padrão externo à 
mídia, a imagem que ele forma para si mesmo mediante essa representação 
acaba por ser distorcida, estereotipada ou manipulada (Roberts, 1972, apud 
WOLF, 2009, p.144). 

 

Esse agendamento está associado ao mimetismo e consonância – que são 

caracterizados pela repetição e imitação dos veículos e informações - do conteúdo noticioso. 

Segundo Traquina, os primeiros apontamentos da teoria surgiram em 1972, com os 

acadêmicos MaxuellMcCombs e Donald Shaw.  

 

A teoria inicialmente postulava que os media poderiam dizer às pessoas no 
que pensar. Mais tarde, após vinte anos de estudos [...]McCombs e Shaw 
sustentaram, pela teoria do agendamento, que os media não só nos dizem no 
que pensar, mas também comopensar nisso e, consequentemente, o que 
pensar (TRAQUINA, 2003, p. 15). 

 
O agendamento examina até onde a mídia determina a agenda. Indaga também quem 

determina a agenda ou pauta jornalística (grupos de interesses que têm influência sobre o que 

sai nos veículos midiáticos). Traquina deixa claro que os estudos sobre o agendamento devem 

ser entendidos como estudos sobre os media noticiosos e respectivos conteúdos jornalísticos. 

O autor ressalta as relações existentes entre a agenda pública, a agenda da política 

governamental e a agenda jornalística, a partir dos autores Molotch e Lester, que identificam 

três diferentes categorias de agentes com papéis determinantes na noticiabilidade de 

determinados acontecimentos. Seriam os newspromotors (que promovem notícias), os 

newsassemblers (que transformam e difundem esses acontecimentos em notícia) e os 

newsconsumers (o público).  

 

Os consumidores de notícias correspondem a membros sujeitos à influência 
dos media que ajudam a constituir a agenda pública; os newsassemblers 
correspondem aos que determinam a agenda jornalística; os newspromotors 
são constituídos por aqueles que propõem a agenda da política 
governamental mas também por outros agentes especializados e membros do 
campo político, cada um com a sua agenda política (TRAQUINA, 2003, p. 
20). 

 

Na verdade, as notícias são denominadas como construções narrativas, histórias, uma 

realidade seletiva. O agendamento permite a seleção, reconhecer quais os acontecimentos 

possuem valor como notícia. Para Traquina (2000), a teoria do agendamento funciona como 

uma redescoberta do poder do jornalismo, no qual o jornalista se transforma em construtor da 
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realidade. Não se limita a um jogo de espelhos, mas ao mesmo tempo em que o jornalismo 

pauta a sociedade, é pautado por ele.É uma cultura decorrente do processo de 

profissionalização que requer ajustamentos como pré-requisito para o sucesso na carreira 

(GREENWOOD, 1957, apud TRAQUINA, 2005b, p. 23). Na verdade, para Greenwood,  

 
A existência de uma cultura é o atributo mais importante de uma profissão e 
consiste nos seus valores (crenças básicas e fundamentais, normas – guias de 
comportamento em situações sociais e um sistema elaborado da definição de 
papeis), e símbolos (itens carregados de significado que incluem folclore, a 
identificação de heróis e vilões, estereótipos do bom e do mau profissional) 
(TRAQUINA, 2005b,  p 24).  

 

O processo de profissionalização no jornalismo tem levado à constituição de uma 

comunidade interpretativa, isto é, um grupo unido pelas suas interpretações partilhadas da 

realidade (ZELIZER, 1993, apud TRAQUINA, 2005b). Informações partilhadas estas que, 

antes de chegarem ao público-alvo, passam por uma série de filtros que a lapidam, definem, 

delimitam e selecionam o que vai circular como notícia. 

Os filtros das notícias são determinados pelas rotinas jornalísticas, ditadas pela 

amplitude de horários e urgência da informação. Esses valores são definidos também, ressalta 

Neveu (2004), Pela prática constante de intertextualidade midiática. “A importância de uma 

informação vem também do que outras publicações falam dela, tornando às vezes 

inconcebível não fazer a sua cobertura pelo simples fato de o veredicto das grandes 

publicações ser uma forma profissional de sufrágio censitário” (TRAQUINA, 2005, p 93). 

Esse sufrágio censitário citado acima pelo autor é identificado pela leitura e 

comparação das edições da véspera de outros jornais, análise dos fatos a cobrir - com pré-

seleção a partir de mensagens enviadas por assessores de imprensa - discussão nas editorias e 

entre editores, reunião de pauta, elaboração do espelho, envio de repórteres a campo e retorno 

das matérias. Tudo isso em um tempo limitadíssimo que exerce pressão constante sobre os 

jornalistas. 

Contudo, mesmo com a influência midiática, Miquel (2009) reforça que as 

interpretações são subjetivas, que a realidade é uma construção a partir de uma determinada 

versão, “mais ou menos eficaz da realidade”. “Se a realidade não possui objetividade, fica 

reduzida a uma série de enunciados cujo sentido e estatuto de referencia são [...] submetidos 

às condições da enunciação (enunciador e receptor)” (MIQUEL, 2009, p. 37). Dessa maneira, 
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a interpretação é por essência um ato individual e, mesmo que ainda possa ser coletiva, está 

enraizada nas bases que ori

 
3. O SUS NOS JORNAIS

 

Para verificar a imagem do Sistema Único de Saúde na imprensa local, foram 

coletadas de 1º de janeiro a 30 de junho de 2013, 

formatos jornalísticos que tratassem a saúde 

selecionadas as notícias e reportagens sobre saúde em três jornais impressos da capital, com 

veiculação diária e maior circulação na capital: O Popular, Diário da Manhã e O Hoje.

O material foi coletado por meio de cl

SUS em Goiânia. Assim, optou

dos serviços, especificamente nas ações desenvolvidas pela Secretaria de Saúde de Goiânia, 

que gerencia o sistema de sa

impressos, englobando assuntos como 
 

Gráfico 1:  Número de matérias municipais no primeiro semestre de 2013, com enfoque. Fonte: dados 
interpretados da coleta. 

 

No primeiro semestre de 2013 é possível observar que em janeiro, fevereiro e março 

os picos de publicações possuem enfoque negativo,

publicações. Já nos dois meses seguintes as positivas tiveram maior des

24 em maio. Junho teve o menor número de publicações se comparado com os meses 

anteriores (37 matérias), o que pode ser justificado pela cobertura noticiosa das manifestações 

da população, que ocorreram simultaneamente em todo o país. 

reivindicações, segurança pública e transporte coletivo ganharam bastante destaque, ocupando 
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a interpretação é por essência um ato individual e, mesmo que ainda possa ser coletiva, está 

enraizada nas bases que orientam essa interpretação. 

O SUS NOS JORNAIS 

Para verificar a imagem do Sistema Único de Saúde na imprensa local, foram 

coletadas de 1º de janeiro a 30 de junho de 2013, notícias, reportagens, artigos e outros 

formatos jornalísticos que tratassem a saúde pública no município de Goiânia. Foram 

selecionadas as notícias e reportagens sobre saúde em três jornais impressos da capital, com 

veiculação diária e maior circulação na capital: O Popular, Diário da Manhã e O Hoje.

O material foi coletado por meio de clipping, focando no gerenciamento e serviços do 

SUS em Goiânia. Assim, optou-se na seleção por notícias que restritas ao âmbito municipal 

dos serviços, especificamente nas ações desenvolvidas pela Secretaria de Saúde de Goiânia, 

que gerencia o sistema de saúde no município. Foram coletadas 369 matérias nos três jornais 

impressos, englobando assuntos como atendimento, dengue, ações em saúde.

Número de matérias municipais no primeiro semestre de 2013, com enfoque. Fonte: dados 

No primeiro semestre de 2013 é possível observar que em janeiro, fevereiro e março 

os picos de publicações possuem enfoque negativo, tendo respectivamente 49, 26 e 37 

publicações. Já nos dois meses seguintes as positivas tiveram maior des

24 em maio. Junho teve o menor número de publicações se comparado com os meses 

anteriores (37 matérias), o que pode ser justificado pela cobertura noticiosa das manifestações 

da população, que ocorreram simultaneamente em todo o país. Apesar de saúde estar entre as 

reivindicações, segurança pública e transporte coletivo ganharam bastante destaque, ocupando 
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mais espaço nos jornais do que antes. Grande parte das matérias era voltada para 

investimentos em diversos setores públicos, e també

caracterizavam algumas das manifestações sociais.

Os meses com maior número de publicações no período analisado são janeiro e março 

(gráfico 1). Em janeiro o pico de notícias é resultado da cobertura da epidemia de dengue, que 

também refletiu no atendimento nas unidades municipais de saúde. Apesar de um plano de 

contingência previamente definido e divulgado pela Secretaria de Saúde no final de 2012, a 

quantidade de casos foi além do esperado, acarretando na sobrecarga do atendime

de profissionais nas unidades e até mesmo de acomodação para os casos suspeitos de dengue.

 

Gráfico 2: Enfoque dos principais assuntos das matérias do primeiro semestre. Fonte: dados interpretados da 

coleta. 
 

Esse cenário exigiu do órgão 

atendimento para casos com suspeita de dengue também nas unidades de Saúde da Família. 

Antes, o atendimento estava focado nas 13 unidades de urgência e emergência, mas, como 

retratam os jornais do período, a estrutura foi insuficiente para esse atendimento. A imprensa 

noticiou tanto as longas demoras para atendimento, entrevistando usuários que chegavam a 

aguardar mais de cinco horas, como também as ações da Secretaria, como ampliação de 

unidades e parcerias com outras instituições.

A história da dengue em Goiânia iniciou

registrada a primeira epidemia no município com a circulação do vírus tipo I. A partir de 

2000, o município vem enfrentando alta circulação vir

de 2001 a 2013. Apenas em janeiro de 2013, Goiânia registrou 8.484 casos da doença, número 

que equivale a 64% do total de notificações em 2012. Somente no primeiro semestre de 2013, 
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mais espaço nos jornais do que antes. Grande parte das matérias era voltada para 

investimentos em diversos setores públicos, e também as ações de violência que 

caracterizavam algumas das manifestações sociais. 

Os meses com maior número de publicações no período analisado são janeiro e março 

(gráfico 1). Em janeiro o pico de notícias é resultado da cobertura da epidemia de dengue, que 

ambém refletiu no atendimento nas unidades municipais de saúde. Apesar de um plano de 

contingência previamente definido e divulgado pela Secretaria de Saúde no final de 2012, a 

quantidade de casos foi além do esperado, acarretando na sobrecarga do atendime

de profissionais nas unidades e até mesmo de acomodação para os casos suspeitos de dengue.

Enfoque dos principais assuntos das matérias do primeiro semestre. Fonte: dados interpretados da 

Esse cenário exigiu do órgão administrativo medidas paliativas, como a ampliação do 

atendimento para casos com suspeita de dengue também nas unidades de Saúde da Família. 

Antes, o atendimento estava focado nas 13 unidades de urgência e emergência, mas, como 

odo, a estrutura foi insuficiente para esse atendimento. A imprensa 

noticiou tanto as longas demoras para atendimento, entrevistando usuários que chegavam a 

aguardar mais de cinco horas, como também as ações da Secretaria, como ampliação de 

erias com outras instituições. 

A história da dengue em Goiânia iniciou-se no final da década de 1990, quando foi 

registrada a primeira epidemia no município com a circulação do vírus tipo I. A partir de 

2000, o município vem enfrentando alta circulação viral da dengue, com epidemias sucessivas 

de 2001 a 2013. Apenas em janeiro de 2013, Goiânia registrou 8.484 casos da doença, número 

que equivale a 64% do total de notificações em 2012. Somente no primeiro semestre de 2013, 
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contingência previamente definido e divulgado pela Secretaria de Saúde no final de 2012, a 

quantidade de casos foi além do esperado, acarretando na sobrecarga do atendimento, na falta 

de profissionais nas unidades e até mesmo de acomodação para os casos suspeitos de dengue. 
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Goiânia notificou 53.552 casos de d

município foi 2010, com 44.187 notificações

Acredita-se que o alto número de matérias negativas sobre a dengue no começo do ano 

seja um reflexo do período climático, marcado por chuvas, que têm rela

do número de casos da doença. Como consequência, há a superlotação das unidades de saúde, 

congestionando o atendimento à população.  É importante destacar que embora a maioria das 

matérias sobre dengue durante o primeiro semestre tenh

negativo (gráfico 3), percebe

são noticiadas. Muitas reportagens ilustram o cenário da dengue em Goiânia de forma 

negativa, mas também expõem as ações de combate (c

Brigada de Operações Especiais do Exército) e a intensificação no atendimento aos doentes.

 

                         Gráfico 3: Dengue no primeiro semestre de 2013. Fonte: dados interpretados da coleta.

 
Atendimento também foi outro tema que sobressaiu no primeiro semestre. Em janeiro 

e fevereiro o tema foi relacionado à dengue e à falta de profissionais médicos nas unidades de 

saúde. Em março permaneceu atrelado ao número insuficiente de médicos na rede m

embora a Prefeitura tenha divulgado amplamente convocações de médicos aprovados no 

concurso público realizado em 2011. 

são negativas, pois tratam da falta de profissionais nas unidades de Saú

médicos), a fila de espera para atendimentos (consultas, exames, urgência e emergência) e 

procedimentos (cirurgias). 

                                                          
2Dados da Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde de Goiânia. Disponível em 
http://www.saude.goiania.go.gov.br/informe
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Goiânia notificou 53.552 casos de dengue. O ano com maior número de casos já registrado no 

município foi 2010, com 44.187 notificações2. 

se que o alto número de matérias negativas sobre a dengue no começo do ano 

seja um reflexo do período climático, marcado por chuvas, que têm rela

do número de casos da doença. Como consequência, há a superlotação das unidades de saúde, 

congestionando o atendimento à população.  É importante destacar que embora a maioria das 

matérias sobre dengue durante o primeiro semestre tenha um enfoque predominantemente 

negativo (gráfico 3), percebe-se que todas as ações da Secretaria para o combate da doença 

são noticiadas. Muitas reportagens ilustram o cenário da dengue em Goiânia de forma 

negativa, mas também expõem as ações de combate (como a parceria da Secretaria com a 

Brigada de Operações Especiais do Exército) e a intensificação no atendimento aos doentes.

Dengue no primeiro semestre de 2013. Fonte: dados interpretados da coleta.

Atendimento também foi outro tema que sobressaiu no primeiro semestre. Em janeiro 

e fevereiro o tema foi relacionado à dengue e à falta de profissionais médicos nas unidades de 

saúde. Em março permaneceu atrelado ao número insuficiente de médicos na rede m

embora a Prefeitura tenha divulgado amplamente convocações de médicos aprovados no 

concurso público realizado em 2011. A maioria das matérias de janeiro e março sobre o tema 

são negativas, pois tratam da falta de profissionais nas unidades de Saú

médicos), a fila de espera para atendimentos (consultas, exames, urgência e emergência) e 

 

                   

Dados da Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde de Goiânia. Disponível em 
http://www.saude.goiania.go.gov.br/informe-dengue.shtml. Acesso em 30/10/2013. 
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O ano com maior número de casos já registrado no 

se que o alto número de matérias negativas sobre a dengue no começo do ano 

seja um reflexo do período climático, marcado por chuvas, que têm relação direta no aumento 

do número de casos da doença. Como consequência, há a superlotação das unidades de saúde, 
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Brigada de Operações Especiais do Exército) e a intensificação no atendimento aos doentes. 

 
Dengue no primeiro semestre de 2013. Fonte: dados interpretados da coleta. 
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Nas matérias, são comuns títulos sensacionalistas, como “À espera de socorro”, 

“Saúde pede socorro”, “Idoso morre ao peregrinar por Cais” e “Morrendo na fila”, reforçando 

a ideia de um atendimento ineficiente, mesmo que este tenha sido sobrecarregado por uma 

epidemia de dengue – fator incontrolável em termos de saúde. Outro ponto que mereceu 

bastante destaque foi um esquema de fraude nas folhas de ponto de médicos de uma 

determinada unidade de saúde, revelando a negligência de alguns profissionais que trabalham 

no SUS enquanto a população aguarda atendimento. 

Saúde mental também é destaque como repercussão de assuntos nacionais, mais 

especificamente o crack. A população em situação de rua é tema recorrente, já que foi 

bastante discutido no ano anterior (2012) em função de assassinatos de moradores de rua, cuja 

autoria ainda estava sendo investigada. Já no final de março e em abril registrou-se uma 

considerável mídia positiva, em decorrência da campanha nacional de vacinação contra 

Influenza (gripe). Outro ponto destacado foi o chamamento de médicos aprovados no último 

concurso da Prefeitura de Goiânia e os novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 

neonatal do Hospital e Maternidade Dona Iris. 

A partir da inauguração dos leitos de UTI, parto humanizado foi um assunto bastante 

pautado pela imprensa, também em razão da produção de releases e sugestões de pauta pela 

assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS). O tema 

abrangeu as duas maternidades municipais, que são referência nesse tipo de atendimento, 

tendo conquistado muitos prêmios nacionais e internacionais, como o selo de Hospital Amigo 

da Criança da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(Unesco). Aleitamento materno, que está ligado ao assunto, também é retratado. 

Com relação à dengue, já estabilizada a crise dos três primeiros meses, agora o tema é 

voltado para as ações de busca por focos do mosquito transmissor da doença, como a 

Operação CataPneus. Já a falta de médicos permanece agendada pela imprensa, que traz 

títulos como “Sem Saúde e sem médicos” e “200 médicos deixam a rede de saúde de 

Goiânia”.  

Em junho, um acontecimento que chamou bastante atenção da mídia e gerou muitas 

críticas a respeito do atendimento foi o caso da mãe que deu à luz na recepção da Maternidade 

Nascer Cidadão. Embora a Assessoria de Comunicação da SMS tenha dado resposta aos 

veículos de comunicação que expuseram a situação de forma agressiva e maçante, o ato não 

foi suficiente para suavizar as notícias que se apoiaram no vídeo caseiro que registrou o 

momento. A notícia foi amplamente divulgada em rede nacional, intensificando o desgaste da 
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Maternidade que, contraditoriamente, é referência no atendimento humanizado e de 

qualidade. 

 

4. CONSIDERAÇÕES 
 
Mesmo com um enfoque equilibrado no primeiro semestre de 2013, a análise dos 

jornais O Popular,Diário da Manhã e O Hoje mostra que ainda há falta de compreensão no 

que tange ao entendimento do funcionamento dos serviços de saúde. A cobertura de uma 

ausência de serviços, principalmente no início do ano com a epidemia da dengue, demonstra 

que a imprensa está comprometida apenas com a denúncia da falta de profissionais, mas 

pouco se esforça para entender ou divulgar as orientações para o atendimento da população 

em caso de suspeita de dengue. 

Uma mudança de estratégia da Secretaria de Saúde de Goiânia foi reorientar o fluxo de 

atendimento das unidades de saúde, ampliado o acesso da população por meio das unidades 

da Estratégia Saúde da Família. Ao não se conscientizar sobre uma situação atípica, que é o 

caso da epidemia, a imprensa, ao invés de orientar corretamente a população para evitar 

congestionamentos nas unidades maiores, acabou por reforçar o desordenamento do fluxo, na 

medida em que não esclarece ou informa corretamente sobre as medidas tomadas. 

Sobre a falta de médicos, que teve bastante destaque neste semestre, o enfoque foi pela 

ausência de profissionais. Apesar de informar sobre o chamamento dos profissionais 

aprovados no último concurso, a imprensa não expôs a dificuldade de contratação desse 

profissional, mesmo que a SMS tenha sempre vagas para contratar e credenciar médicos 

interessados em trabalhar no SUS. Esse tema é um dos que mostram que a cobertura 

jornalística se concentrou em apenas uma parte da realidade, deixando de lado informações 

muitas vezes prioritárias para a própria melhoria do atendimento – como os fluxos. 

A repetição de temas é comum na imprensa, em razão da própria rotina de produção 

de notícias. Saúde, e neste caso saúde pública, é retratada pelo cotidiano, sem detalhamento 

de informações e poucas matérias de serviço. Isso contribui com a dificuldade da Secretaria 

em conscientizar a população sobre o SUS e reorientar o atendimento, ou seja, na própria 

educação em saúde. Falta á mídia uma compreensão melhor do que é o SUS, como funciona e 

de que maneira o indivíduo pode acessar, participar e contribuir com o sistema. 

A imprensa, evidentemente, não apenas tem essa função, de informar com qualidade e 

permitir um amplo acesso ao uso dos serviços – como também direitos e deveres do indivíduo 
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e da Administração -, mas possui um papel fiscalizador, de porta-voz da sociedade. Por vezes 

esse papel não agrega muito à sociedade como um mecanismo de cidadania e de cobrança de 

políticas de saúde (e outras), na medida em que é essencial estar bem informado (tanto 

jornalistas quanto cidadãos) sobre os processos, características, peculiaridades, acessos e 

outros temas pertinentes ao SUS. Ao cobrar um médico na unidade de saúde, o repórter 

representa um papel fiscalizador da Secretaria Municipal de Saúde, mas apresenta apenas um 

lado da moeda quando não explica as causas dessa ausência – como o desinteresse de boa 

parte dos médicos em trabalhar no SUS. Agindo dessa maneira, a mídia restringe o direito à 

comunicação e não se atenta para a pluralidade, diversidade e qualidade da informação. 
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Cidadania e o discurso do telejornal3 
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Comunicação – PPGCOM, da Universidade Federal de Goiás – UFG.  
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Ana Carolina Rocha Pessoa Temer 
 
Resumo 
A readaptação da palavra cidadania no discurso midiático tem ultrapassado conceitos 
clássicos do termo. Com essa perspectiva, este trabalho procura responder o que é cidadania 
no discurso do telejornalismo e tem como objetivo a realização de uma leitura crítica sobre a 
mídia, que aponte os motivos dessa novas definições. Para isso, utiliza-se de pesquisas que 
envolvem a revisão bibliográfica das noções sobre cidadania e as funções que o jornalismo na 
televisão pode exercer. Também trabalha com a análise de reportagens do projeto da TV 
Anhanguera, O Bairro que Eu Tenho, o Bairro que Eu Quero, que apontou o termo cidadania 
relacionado com necessidades bairristas de telespectadores.  
 
Palavras-chave: Teoria crítica. Discurso. Cidadania. Telejornalismo. 
 
 

Introdução 

 

 O termo cidadania tem sido usado de forma ampla no discurso midiático e faz 

referência a diversas situações que remetem a uma generalização do conceito da palavra. A 

cidadania pela mídia tem ultrapassado noções clássicas e é apresentada como tudo que possa 

ser sinônimo da busca de conquistas da humanidade.  

Diante desse processo de reesignificação do termo cidadania, entender como a mídia 

tem se apropriado desse conceito é relevante para compreender os valores que têm sido 

transmitidos por meio dos veículos de comunicação para a sociedade que acompanha o 

discurso midiático.  

Com essa perspectiva, este trabalho faz um recorte deste tema e busca uma reflexão 

sobre o que é cidadania a partir do discurso do telejornalismo. Para isso, está entre os 

objetivos a realização de uma leitura crítica sobre a mídia, com embasamento teórico de 

estudos da Escola de Frankfurt, que aponte estratégias do jornalismo exibido na televisão para 

o uso adaptado do termo cidadania na composição de suas matérias.  

Para a pesquisa, acredita-se que, como hipótese, o telejornalismo tem se adequado da 

sua função social de mediação - quando veicula informações e ajuda na divulgação de 

reinvidicações da população diante do poder público - para fazer o uso constante e 

generalizado do termo cidadania como uma estratégia de mercado que garanta a audiência do 
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telespectador. Este que estaria em busca de conquistas que lhe fazem pertencer e ser 

entendido como cidadão.  

No intuito de conseguir análises que constribuam para este trabalho, além do método 

de leitura crítica da mída, inclui-se uma revisão bibliográfica que aponte conceitos clássicos 

sobre cidadania e conceitos que mostrem a função que o jornalismo exibido na televisão pode 

exercer.  

Ainda para que a pesquisa possa avançar a uma fase de interpretação de caráter 

científico, unindo o embasamento teórico com fatores empíricos, as matérias do projeto O 

Bairro que Eu Tenho, O Bairro que Eu Quero, exibidos em telejornais da TV Anhanguera, 

afiliada da Rede Globo, com sede em Goiânia (GO), foram eleitos como objeto de análise 

deste trabalho. 

O projeto da TV Anhanguera foi escolhido, pois, mesmo que não tenha a palavra 

cidadania em seu nome, durante a composição de suas reportagens se faz uso do termo, 

diretamente e indiretamente, e é válido para que se entenda o que tem sido chamado de 

cidadania nesse tipo de discurso midiático.  

As reportagens exibidas do projeto O Bairro que eu Tenho, O Bairro que eu Quero 

estão disponíveis online no Portal G1, o que colaborou para o arquivo das reportagens e 

realização da análise proposta.  

Foram analisadas mensagens de 24 matérias, exibidas nos meses de julho, agosto e 

setembro, de edições do projeto nos bairros Cruzeiro do Sul, Jardim das Aroeiras e Real 

Conquista, com o intuito de compreender o que é sinônimo de cidadania ou o que está 

atrelado a esse termo no discurso midático proposto por este trabalho. 

 

1 Por que utilizar a leitura crítica da mídia 

 

Os veículos de comunicação, vistos aqui como empresas que estão submetidas às 

lógicas do mercado, atuam de acordo com as intereferências da ordem capitalista. Este é um 

pensamento presente nos estudos do que foi convencionado a chamar de Escola de Frankfurt e 

que, a partir de princípios da teoria crítica, leva em consideração a situação histórico-social 

em que estamos inseridos.  

Estudar conceitos propostos por essa Escola é importante para compreender os passos 

que levaram a readaptação do termo cidadania no discurso midiático, como proposto neste 

trabalho, indo além de análises meramente descritivas que valorizam certezas empíricas.  
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O conceito de indústria cultural, por exemplo, criado pelos principais teóricos da 

primeira geração da Escola de Frankfurt, Adorno e Horkheimer (1985), colabora para essa 

análise, pois faz referência à produção de bens simbólicos em escala industrial, considerando 

que os veículos de comunicação também estariam inseridos nessa lógica, semelhante a outras 

mercadorias do sistema capitalista.  

 

As teses defendidas por essa Escola põem em relevo o papel central que a 
ideologia desempenha em formas de comunicação, tal como vamos 
encontrá-las em sociedades urbanas modernas. Agentes da “barbárie 
cultural”, os meios de comunicação seriam veículos propagadores de 
ideologias próprias às “classes dominantes”, impondo-as às classes 
populares (subalternas) pela persuasão ou pela pura e simples manipulação 
(POLISTCHUK; TRINTA. 2003, p.111). 

 

De acordo com Gomes (2004), na indústria cultural, quanto maior a possibilidade de o 

público ser anônimo, maior a probalidade de manipulação. No caso da televisão, “o 

observador deve prescindir de qualque análise crítica sobre o que está vendo. Os produtos 

culturais são feitos para um consumo descontraído, sem maiores compromissos” (GOMES, 

2004, p.89).  

As próprias imagens exibidas seriam, portanto, trabalhadas para seduzir 

telespectadores, com dinâmica e mensagem que estariam muito mais implícitas do que 

explícitas.  

Mas para que essa provável manipulação ocorra, Gomes (2004) ainda destaca que as 

mensagens da indústria cultural não costumam contrariar valores básicos de uma sociedade 

para evitar que quem receba a mensagem não concorde o que está sendo proposto e que a 

ideologia dominante seja mantida. Nesse sentido, a indústria cultural envolveria o indivíduo 

proporcionando momentos de entretenimento, mas ao mesmo tempo reforçaria a dominação 

da lógica capitalista.  

Em acordo com que Gomes apresenta sobre a indústria cultural, as estudiosas Temer e 

Nery (2004) apontam sobre uma aparente liberdade que os indivíduos teriam diante da 

indústria cultural e que essa percepção simulada seria reforçada pelos meios de comunicação.  

O acesso à informação deveria ser instrumento de modernidade e liberdade, entretanto 

a racionalidade técnica proporcionada por esses veículos de comuinicação se tornou um 

instrumento de dominação. “O progresso técnico é o novo e poderoso instrumento utilizado 

pela indústria cultural para conter o desenvolvimento da consciência das massas” (TEMER; 

NERY, 2004, p.84). 
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Diante dessas proposições, estudar a mídia por meio de uma leitura crítica é forma 

válida de aprofundar a pesquisa opondo-se a respostas simplistas do processo de 

comunicaçãoe de trabalhar o jornalismo analisando as mediações e forças sociais que são 

decorrentes dessa prática.  

Acreditando que o discurso midiático, essencialmente o que envolve o jornalismo, é 

por natureza ideológico, Caldas (2006) contribue com a perspectiva de manter a leitura crítica 

da mídia:  

 

Aprender sobre o mundo editado pela mídia, a ler além das aparências, a 
compreender a polifonia presente nos enunciados da narrativa jornalística, 
não é tarefa fácil, mas desejável para uma leitura crítica da mídia. Discutir a 
responsabilidade social da imprensa, do jornalista, compreender as 
intrincadas relações de poder que estão por trás da composição dos veículos. 
[...] Exigem muito mais que a competência do fazer jornalístico e o 
entendimento claro de que a linguagem utilizada pela mídia encerra 
múltiplas interpretações (CALDAS, 2006, p.122). 

 

2 Noções clássicas de cidadania 

 

Para conhecer o que do discurso midiático tem chamado de cidadania, estudar os 

conceitos clássicos da palavra é uma maneira comparativa que aponta diferenças ou 

semelhanças das práticas apropriadas pelos veículos de comunicação. A origem da palavra, o 

latim civitas, que significa cidade, faz referência à vida em sociedade nas pólis gregas e o 

termo podia ser associado ao exercício da participação política.  

Entretanto, Coutinho (1999) alerta que a cidadania entre os gregos não apresentava 

uma dimensão universal. Mesmo em situações democráticas, estavam excluídos como 

cidadãos os escravos, mulheres e estrangeiros. O termo cidadania também era referente ao que 

foi convencionado chamar de direitos políticos, de participação no governo, sem referências a 

direitos civis ou sociais.  

Na sociedade contemporânea, o termo cidadania também é ligado constantemente a 

direitos e como uma busca de um referencial de conquista da humanidade. Interesses coletivos 

ligados às ações de mobilização e cooperação ajudam a dar sentido à definição deste termo. A 

concepção de cidadania do sociólogo britânico Marshall (1967) é uma das contribuições mais 

utilizadas pelo fato do autor definir três niveis de direitos de cidadania: civis, políticos e 

sociais.  
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Mais do que isso, Marshal teria contribuído para a definição da cidadania como “um 

status concedido àqueles que são membros integrais de uma comunidade. Todos aqueles que 

possuem o status são iguais com respeito aos direitos e obrigações pertinentes ao status” 

(MARSHALL, 1967, p. 76). A cidadania, portanto, se apoiaria para o autor em uma noção de 

quem tivesse status de cidadaão deveria agir em igualdade entre as pessoas, com a 

participação das mesmas nas práticas da sociedade.  

Já com o contexto do Brasil, a noção de cidadania também foi definida por Carvalho 

(2001) por meio das lutas por direitos políticos, civis e sociais. O sujeito capaz de interferir na 

ordem social em que vive, participando das questões públicas, debatendo e deliberando sobre 

elas, seria definido como cidadão. A história política do País mostra que o processo de 

construção da cidadania no Brasil foi marcado por situações de retrocesso e supressão dos 

direitos básicos.  

Carvalho (2001) faz um relato histórico e aponta que até 1930 atos relativos à 

cidadania eram encontrados por meio de movimentos populares isolados. Direitos civis e 

políticos eram limitados. Já a partir de 1930, com o governo de Getúlio Vargas, ocorreram 

vários movimentos da sociedade brasileira em busca de mudanças sociais para o País.  

Ações coletivas nos anos 1970-80 também resultaram na formação de uma estrutura 

da ação social voltada para o desejo de redemocratizar a nação, pela participação popular e 

para atender aos interesses imediatos dos indivíduos e dos grupos sociais.  

Durante a ditadura militar, os direitos civis e políticos foram restringidos e 

desigualdades na sociedade aumentaram, mesmo com avanço significativo na economia do 

País. Na perspectiva de Carvalho (2001), só após a ditadura militar a palavra cidadania surtiu 

efeito na sociedade, em razão do esforço para construção da democracia no Brasil. A 

Constituição de 1988 teria sido um marco na história do País e, na visão do autor, com esse 

instrumento, entraves para a construção da cidadania foram minimizados desde então.  

Covre (1991) é outra pesquisadora brasileira que faz referência aos três tipos de 

direitos, civil, político, e social, mas faz uma observação de que essa divisão é bem mais 

usada em análises. Na prática, deve haver uma interligação desses direitos para que 

efetivamente a cidadania exista. Em sentido mais amplo, o conceito cidadania ultrapassa a 

noção que define o cidadão baseado apenas no relacionamento indivíduo-Estado.  

O cidadão teria de ser consciente das suas responsabilidades enquanto parte integrante 

de um grande e complexo organismo que é a coletividade, a nação, o Estado, cujo bom 

funcionamento depende de sua parcela de contribuição.  
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Para Covre (1991), a cidadania é um direito que precisa ser construído coletivamente, 

não só em relação ao atendimento às necessidades básicas, mas incluindo o papel e os 

objetivos do homem no universo.  

Cortina (2005) é uma estudiosa que corrobora com Covre ao apontar que integrantes 

da sociedade devem estar unidos para manter e melhorar o ambiente social. Essa ação geraria 

um sentimento de pertencimento que contribuiria para uma democracia com a existência de 

cidadãos plenos. 

 

A sociedade deve organizar-se de modo a conseguir gerar em cada um de 
seus membros o sentimento de que pertence a ela, de que essa sociedade se 
preocupa com ele e, em consequência, a convicção de que vale a pena 
trabalhar para mantê-la e melhora-la. O reconhecimento da sociedade por 
seus membros e a consequente adesão por parte destes aos projetos comuns 
são duas faces da mesma moeda que, ao menos como pretensão, compõem 
esse conceito de cidadania que constitui a razão de ser da civilidade. 
(CORTINA, 2005, p.20). 

 

Já Canclini (1997) opta por uma crítica aos processos culturais e comunicacionais 

presentes na América Latina e observa que definições de cidadania, a partir da busca pela 

informação e da representatividade dos interesses, são muitas vezes encontradas por meio dos 

meios de comunicação e pelo consumo de bens, do que propriamente pelas regras da 

democracia ou pela participação política e lutas pelos direitos humanos. 

 
A aproximação da cidadania, da comunicação de massa e do consumo tem, 
entre outros fins, de reconhecer estes novos cenários de constituição do 
público e mostrar que para se viver em sociedade democrática é 
indispensável admitir que o mercado de opiniões cidadãs inclui tanta 
variedade e ressonância quanto o mercado da moda, do entretenimento. 
Lembrar que nós cidadãos também somos consumidores leva a descobrir na 
diversificação dos gostos uma das bases estéticas que justificam a concepção 
democrática da cidadania. (CANCLINI, 1997, p.34). 

 

3 Jornalismo e televisão 

 

Entre as funções que cabe ao jornalismo está o de mediar processos sociais. A 

relevância da informação jornalística, que permite à humanidade um conhecimento público, 

tem reafirmado o acesso social democrático que o jornalismo pode oferecer. Sobre esse papel 

como mediador, Kunczik (2002) faz referência ao estudioso Langenbucher (1974), que 

considera a mediação como principal papel do jornalista.  
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Este que teria a tarefa de “facilitar a mútua comunicação entre os diferentes grupos da 

sociedade” (KUNCZIK, 2002, p.100). O jornalismo seria, então, entendido aqui como “uma 

forma de interação social, pois por meio dele que buscamos saber de tudo que afeta ou pode 

afetar as condições para sobrevivência” (TEMER, 2011, p.13).  

A partir do conhecimento sobre essa função mediadora do jornalismo, é válido fazer 

uma observação sobre a dualidade do campo jornalístico que, segundo Traquina (2004), é 

dividido em polos: um positivo/ideológico, em que o jornalismo é visto como um serviço 

público que leva informações aos indivíduos; e outro polo negativo/econômico, em que o 

jornalismo é entendido como negócio e suas notícias como mercadorias, associadas “ao cheiro 

do dinheiro e a práticas como o sensacionalismo, em que o principal intuito é vender o 

jornal/telejornal como um produto que agarra os leitores/ouvintes/à audiência, esquecendo 

valores associados à ideologia profissional.” (TRAQUINA, 2005, p. 27-28).  

Para avançar nas análises sobre o discurso jornalístico, também é relevante o 

apontamento de Machado (2006) que mostra que o jornalismo tanto produz conhecimento 

sobre fatos do mundo, como reproduz conhecimentos advindos de outras instituições sociais.  

Assim, com uma visão de teoria construcionista, o jornalismo estaria apto a construir 

sentidos sobre a realidade e, para isso, utiliza da interferência de outros interlocutores para 

completar suas perspectivas de enunciação.  

Na televisão, a apresentação do jornalismo não seria diferente. Há diversas formas de 

estudo sobre a televisão, seja por sua técnica, conteúdo e intenções de produtores e receptores. 

Bourdieu (1997) é um dos autores que avalia a televisão além de sua tecnologia e aborda o 

modo como se produzem as notícias e a maneira de como estas surgem ao telespectador.  

Sobre os bastidores dos programas de televisão, Bourdieu faz críticas à busca da ampla 

audiência, o que faz com que os conteúdos televisivos sejam apresentados por meio de uma 

visão estreita e manipuladora. O autor propõe a análise dos mecanismos ocultos da televisão, 

pelos quais, por exemplo, é exercida a censura. 

 

A televisão regida pelo índice de audiência contribui para exercer sobre o 
consumidor supostamente livre e esclarecido as pressões do mercado, que 
não têm nada de expressão democrática de uma opinião coletiva esclarecida, 
racional, de uma razão pública, como querem fazer crer os demagogos 
cínicos. (BOURDIEU, 1997, p. 96-97). 
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Bourdieu também procura mostrar como “o ecrã de televisão se transformou hoje 

numa espécie de espelho de Narciso, num lugar de exibição narcísica.” (BOURDIEU, 1997, 

p.6).  

Na mesma linha de raciocínio, Sodré (1990) já havia falado sobre como o homem 

contemporâneo desempenha o espelho televisivo, em que o poder se exerce por meio de um 

máximo de visibilidade. Assim como Narciso se apaixona por sua própria imagem no espelho, 

na mitologia grega, para Sodré o telespectador deseja ver sua própria refletida na televisão. 

Nesse sentido de participar e se ver na televisão, o público pode utilizar das 

ferramentas oferecidas pelo telejornalismo para ajudá-lo a mediar problemas que costumam 

ser responsabilidade o poder público. Sarlo (2004) chama essa reivindicação do público do 

telejornal de paternalismo televisivo: 

 
O público recorre à televisão para alcançar aquelas coisas que as instituições 
não garantem: justiça, indenizações, atenção. É difícil afirmar que a televisão 
seja mais eficaz do que as instituições para assegurar essas demandas, mas 
sem dúvida parece ser, uma vez que não precisa ater-se a adiamentos, 
prazos, procedimentos formais que retardem ou transfiram as soluções 
(SARLO, 2004, p.77). 

 

A partir dessa visão, o telejornalismo também é entendido como mediador, 

solucionador de problemas para o indivíduo em sociedade. Vizeu (2005) destaca que, em 

razão dos conteúdos dos telejornais que devem atender critérios como de relevância, novidade 

e notoriedade, “os jornalistas, como sujeitos de enunciação, se convertem em mediadores 

creditados, autorizados, entre a cidadania e o poder, construindo assim uma parte da realidade 

social” (VIZEU, 2005a, p.89). 

Com essa perspectiva, o conteúdo do telejornal, principalmente o que proporciona a 

participação do público, proporciona o sentimento de pertencimento. Há identificação do 

telespectador com o que ele está assistindo. Becker (2006) discute esse sentimento de 

pertencimento oferecido pelo telejornal a partir da ideia que a visibilidade da televisão 

proporciona experiência coletiva de nação e permite a criação de um “espaço importante de 

construção de sentidos do nacional como ritual diário”. (BEKER, 2006, p.67). 

Em outro aspecto e com o olhar de lógica de mercado, o desenvolvimento de ações no 

telejornalismo que gerem identificação com o telespectador é fundamental para garantir a 

audiência da programação. Ainda mais em um cenário em que a sociedade contemporânea 

exige mais competitividade e possui públicos mais exigentes.  



REPRESENTAÇÕES E CONFLITO: UM OLHAR CRÍTICO DA MÍDIA 
VII Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

 

 

25 

 

Os telejornais buscariam, portanto, construir uma relação de identificação, vínculo 

com seus públicos. Para isso, recorrem à participação de populares e estes, segundo Coutinho 

(2002), ostentam uma posição de co-autoria.  

Para adquirir essa cumplicidade e suposta credibilidade, é prática do telejornal 

elaborar o "povo fala" para compor as reportagens, momento quando, por meio de sonoras 

curtas, a população pode expressar sua opinião sobre o assunto em pauta. Essa participação 

popular seria essencial para a construção de laços de pertencimento entre a TV e público. 

 

O povo é retratado por meio de pequenas inserções de áudio + vídeo, nas 
chamadas sonoras, e se converte em audiência. A criação e manutenção 
desse vínculo de pertencimento e identidade entre as emissoras e seus 
públicos é fonte de credibilidade e lucro (COUTINHO, 2009, p.73). 

 
A partir dessa perspectiva, vale também avaliar se, em contato com os produtos dos 

telejornais, o telespectador é capaz de realizar uma reflexão crítica sobre os conteúdos 

veiculados. Avaliar se o jornalismo, entendido como uma forma de conhecimento proporciona 

acesso às diversidades de interpretação sobre temas em questão. 

 

4 O Bairro que Eu Tenho, o Bairro que Eu Quero 

 

Para compreender o que o telejornalismo tem chamado de cidadania, para este trabalho 

foram analisadas as mensagens de reportagens do projeto O Bairro que Eu Tenho, o Bairro 

que Eu Quero, elaborado pela TV Anhanguera, afiliada da Rede Globo e com sede em 

Goiânia (GO). O projeto tem o intuito de dar a oportunidade, para moradores de bairros da 

capital goiana e do município de Aparecida de Goiânia (GO), de escolher o que a região tem 

de melhor e de pior.  

A escolha é feita por meio de votação em uma urna eletrônica, em que os moradores 

podem votar em opções como segurança, asfalto, lazer, saúde e escola. Para a divulgação do 

resultado, a TV Anhanguera prepara no local da votação, que geralmente é uma praça pública, 

estrutura de serviços que são oferecidos para a população.  

Entre esses serviços, estão oportunidades para cursos de capacitação, acesso a banco 

de emprego, assessoria jurídica, brincadeiras com crianças, tratamento em salão de beleza, 

vacinação, atendimento com dentistas, testes médicos rápidos, atendimento da Secretaria da 

Fazenda do Estado de Goiás e a realização de shows ao vivo. 
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A partir do resultado da votação, a TV Anhanguera desenvolve reportagens de acordo 

com temas mais votados. Também convida representantes do poder público a participar do 

projeto e responder, ao vivo, questionamentos dos moradores da região.  

O intuito é que autoridade apresente uma solução aos problemas levantados. Assim, as 

reportagens e participações ao vivo integram a programação dos três telejornais da TV 

Anhanguera: Bom Dia Goiás, JA 1ª Edição, JA 2ª Edição. 

Para estudo proposto neste trabalho, foram selecionadas para avaliação 24 matérias 

referentes ao projeto, veiculadas nos meses de julho, agosto e setembro, e disponíveis em 

vídeo no Portal G1 Goiás. As edições foram realizadas nos bairros Conjunto Cruzeiro do Sul 

(Aparecida de Goiânia), Jardim das Aroeiras (Goiânia) e Real Conquista (Goiânia).  

A análise das mensagens das reportagens do projeto O Bairro que Eu Tenho, o Bairro 

que Eu Quero procurou delimitar os momentos em que foi utilizada a palavra cidadania por 

repórteres e apresentadores da TV Anhanguera.  

Também procurou observar os termos que foram utilizados em conjunto com a palavra 

cidadão. Apesar do projeto não constar em seu nome o termo cidadania, a noção é utilizada 

constantemente nas reportagens.  

A partir dessa análise foi destacado que a palavra cidadania, na composição das 

matérias do projeto da TV Anhanguera, está atrelada à busca da execução de serviços 

públicos que não estão sendo realizados em uma determinada região.  

De forma direta, o termo cidadania é usado, em referências a esses serviços, de forma 

generalizada. Desde o sentido do campo da educação até o de segurança, saúde e 

entretenimento, a palavra é readequada como um conceito geral.  

Já de forma indireta, percebe-se que a Televisão procura passar a noção de cidadania 

quando, por meio do jornalismo, os moradores da região onde o projeto é desenvolvido 

conseguem uma resposta do poder público sobre suas reivindicações.  

É ainda por meio de ações de um veículo de comunicação, no caso a TV Anhanguera, 

que é ofertado para a população, mesmo que somente por um dia, serviços públicos que 

podem contribuir para o exercício dessa cidadania proposta.  

Prova de que o jornalismo atua com uma função de mediador, mas que há interesses 

mercadológicos quando se procura a aproximação com seus telespectadores, já que os 

veículos de comunicação não têm a obrigação social de oferecer esses serviços – deveria ser 

uma obrigação do poder público.  



REPRESENTAÇÕES E CONFLITO: UM OLHAR CRÍTICO DA MÍDIA 
VII Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

 

 

27 

 

Ainda aponta-se que quando as reportagens do projeto O Bairro que Eu Tenho, o 

Bairro que Eu Quero não utilizam a palavra cidadão, esta é substituída pelo cargo social que o 

indivíduo ocupa, como por exemplo, o pastor, a dona de casa.  

A palavra cidadão, de acordo com as matérias analisadas, também tornou sinônimo de 

“gente simples e batalhadora”, “a comunidade”, citações nas reportagens que acabam por 

fazer referência às classes de menor poder aquisitivo. 

 

Considerações finais 

 

Por meio de uma leitura crítica da mídia, a partir da revisão teórica sobre conceitos de 

cidadania e jornalismo, e da análise de matérias que compõem o telejornalismo, foi possível 

perceber que o discurso midiático do projeto O Bairro que Eu Tenho, o Bairro que Eu Quero 

sobre cidadania está diretamente relacionado às necessidades bairristas de telespectadores, 

que enxergam na mídia uma forma de conquistar o que teoricamente deveria ser oferecido e 

proporcionado por governantes. 

Em comparação com os conceitos clássicos de cidadania, o discurso do telejornalismo 

da TV Anhanguera ainda mostra uma ligação com a questão da cidade, mas não em referência 

à participação política de tomada de decisões, e sim como uma forma de buscar a conquista de 

direitos civis e sociais.  

Ressaltando que essa busca aparenta-se como interminável, pois ao apontar que é 

possível eleger o que há de pior em um bairro, o telejornalismo mostra que sempre haverá o 

que reivindicar ao poder público. A cidadania, portanto, estaria sempre relacionada a uma 

conquista, que exige outras demandas consequentes.  

Aqui ainda vale ressaltar que essas conclusões são referentes a análises regionais do 

telejornalismo em Goiás como parâmetros para estudo do discurso midiático, mas que não 

podem ser tomados como gerais para o jornalismo no Brasil e no mundo.  

Entretanto, adotando a noção de indústria cultural proposto pela teoria crítica, é 

notável que a tentativa do telejornalismo de aproximação de uma parte da comunidade é mais 

uma estratégia de mercado para garantir a audiência, do que uma forma do jornalismo exercer 

sua função social de mediador e divulgador da informação, do conhecimento.  

A própria criação de um quadro específico dentro dos telejornais é um produto que 

procura chamar a atenção dos telespectadores e, ao contribuir para a solução de 
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reivindicações, com a participação mais ativa da população, proporciona o sentimento de 

pertencimento de quem acompanha as reportagens.  
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Comunicação Pública e Comunicação Comunitária no Jornal 1ª edição da TV  
Anhanguera, em Goiânia4 

 
Evangicléia Sousa da SILVA 

Ana Carolina Rocha Pessoa TEMER 
 

Resumo 
Este artigo é referente a análise de uma experiência prática das comunicações pública e 
comunitária desenvolvidas na região metropolitana de Goiânia, no projeto O Bairro que eu 
tenho O Bairro que eu quero, exibido dentro do Jornal Anhanguera 1ª Edição na TV 
Anhanguera, afiliada da TV Globo em Goiânia. Uma análise documental, formatada com 
auxílio de entrevista, visa apresentar traços característicos do modelo de Comunicação 
Comunitária presentes no quadro O Bairro que eu tenho, o bairro que eu quero. Neste artigo 
será traçado um panorama da sociedade atual esboçando seus hábitos e características que 
culminaram no aparecimento de sujeitos sedentos pela informação por meio da comunicação 
comunitária em conjunto com a comunicação pública. A conclusão do artigo mostra a 
importância da comunicação pública como agenciadora e fomentadora do debate das causas 
públicas importantes aos cidadãos atuais. 
 

Palavras-Chave: Comunicação Pública. Comunicação Comunitária. TV Anhanguera. 

 

Introdução 

 

Busca-se, através deste estudo, relacionar as experiências que diferentes atores e 

entidades desenvolvem diariamente no subcampo da comunicação comunitária e da tão nova 

e ainda confusa comunicação pública, com diferentes finalidades e resultados. É possível 

levantar a seguinte questão: de que maneira as práticas comunicativas públicas e 

comunitárias, podem ser consideradas como fatores de potencialização da cidadania?  

Com base nisto, o presente trabalho busca analisar o papel da comunicação 

comunitária nas organizações não governamentais, tornando o cidadão em protagonista do 

processo participativo.  

Nas últimas décadas, as manifestações e experiências das mídias comunitárias vêm 

revelando a existência de uma práxis comunicativa voltada para os interesses e as 

necessidades dos próprios grupos a que pertencem e/ou para movimentos comprometidos com 

interesses sociais mais amplos, potencializando a construção da cidadania.  

                                                           
4Trabalho apresentado ao VII Seminário de Mídia e Cidadania, do Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação – PPGCOM, da Universidade Federal de Goiás – UFG.  
 



REPRESENTAÇÕES E CONFLITO: UM OLHAR CRÍTICO DA MÍDIA 
VII Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

 

 

32 

 

É necessário saber o que mais motiva e convoca as pessoas a participarem do processo 

comunicativo público de forma comunitária, e entender o sentido e as consequências de 

participação ativa no âmbito da pessoa e da entidade.  

 

Comunicação Pública 

 

O Autor Jorge Duarte4 propõe o estabelecimento de quatro eixos centrais da 

Comunicação Pública, que indicam pré-requisitos para a ação dos agentes e instituições que 

lidam com a comunicação de interesse público: 

a) transparência: diz respeito a assumir compromisso com a atuação responsável no 

trato com as questões públicas, incluindo a oferta de informações, estímulo ao acesso, 

facilitação da fiscalização e a prestação de contas. Implica, também, a noção de assumir 

ferozmente a incorporação de valores éticos por todos os agentes públicos envolvidos; 

b) acesso: a sociedade deve ter facilidade de obter informações, ser estimulada e 

orientada a buscá-las, a dar sua opinião, a fiscalizar e a influir na gestão daquilo que é 

público. A informação de interesse público deve despertar a atenção, ser interpretada e 

apropriada pelo interessado em seus próprios termos, de maneira a que seja transformada em 

capacitação para reflexão e ação. Implica, assim, não apenas o atendimento, mas o 

atendimento adequado às necessidades de cada segmento de público, uma organização 

pedagógica que inclui desde linguagem adaptada, até o uso de artifícios de layout, diversidade 

de formatos, mídias, fluxos, horários e processos que permitam a interação adequada; 

c) interação: significa a criação, manutenção e fortalecimento de instrumentos de 

comunicação que viabilizem fluxos bi ou multilaterais, onde sejam respeitadas premissas para 

um diálogo equilibrado, simétrico, em que todos os envolvidos tenham igual direito e 

oportunidade de falar e ser ouvidos. Trata-se de estabelecer uma pedagogia da interação com 

a criação de produtos, serviços, ambientes e situações que permitam estimular e viabilizar o 

acesso, a compreensão, cooperação, participação e crítica; e 

d) ouvidoria social: o interesse em conhecer e compreender a opinião pública e os 

diversos segmentos que a compõem é pressuposto para o atendimento às expectativas da 

sociedade. Adota as diferentes formas de pesquisa como referência e exige habilidade de 

compreender motivações, interesses, propostas e critérios de satisfação e assumir o 

compromisso de considerá-los como referência na ação. 
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Segundo Severino, apud Graça França Monteiro, o foco, deste modelo de 

comunicação, é o interesse coletivo. Ou seja, independente da origem da informação, ela tem 

que atender obrigatoriamente a uma expectativa da sociedade. Monteiro explica que o 

objetivo é qualificar o cidadão para exercer o poder de voz, voto e veto nas questões que 

dizem respeito à coletividade. (2007, p.40). 

É importante destacar que, a comunicação pública não se limita à mídia. Outras 

formas de interação com o cidadão também estão dentro do conceito. Duarte cita, como 

exemplo, os sistemas de call centers, sites, canais de publicização institucional (diários 

oficiais e house organs). 

Segundo ele, os instrumentos de contato podem ser massivos – disseminação para o 

máximo possível de pessoas -, segmentados – orientados para grupos específicos – e diretos – 

contato do tipo face a face (2007, p.65-66) 

 

Processo Comunicativo e Comunicação Comunitária 

 

A busca pela compreensão dos fenômenos comunicacionais, e mais precisamente dos 

conceitos que permeiam o espaço comunitário atual, deve perpassar pelo seu passado. Assim, 

o presente estudo vem, em primeiro lugar traçar um perfil histórico da comunicação 

comunitária, refletindo o seu surgimento e desenvolvimento, bem como os aspectos peculiares 

à comunicação comunitária brasileira. Nesse primeiro capítulo, pretende-se, através de 

pressupostos teóricos e dados históricos, levantar dados sobre o seu surgimento e sua 

consolidação, além de apontar os conceitos que nortearam sua utilização e sua consolidação. 

Para melhor compreender a comunicação comunitária, suas origens e processos evolutivos, é 

necessário fazer uma análise da evolução humana que se explica através da história, 

relacionada ao desenvolvimento do processo comunicativo em diferentes etapas.  

Diz-se que, comunicação origina-se do latim “communicativo”, de “communis”: 

comum, informação, transmissão, participação, aviso; ato ou efeito de comunicar. É o 

estabelecimento de uma corrente de pensamento ou mensagem dirigida de um indivíduo a 

outro com a finalidade de informar, persuadir, divertir, comunicar. 

A comunicação é um processo de transmissão de informações entre um sujeito ou 

objeto e ocorre no consciente, subconsciente e inconsciente. Esse processo é caracterizado 

pela troca de informações, pela transmissão de mensagens e pelo uso de símbolos. 
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Existem várias maneiras de se comunicar. A comunicação ocorre através da fala, da 

escrita, dos gestos e olhares. O processo comunicacional é um transporte em que as 

mensagens e sinais são tratados como simples sinais a serem identificados e decodificados por 

um receptor. Neste processo, alguém diz algo para alguém com algum efeito ou intenção em 

alguma condição. Trata-se de um processo de emissor-mensagem-receptor. 

  

A comunicação serve para que as pessoas se relacionem entre si, 
transformando-se mutuamente e a realidade que as rodeia. É através da 
comunicação que as pessoas compartilham experiências, idéias, sentimentos. 
(BORDENAVE, 2003, p.36) 
 

Com enfoque sociológico, GOMES (1997, p.13) define a comunicação como: “ o 

instrumento que possibilita e determina a interação social; é o fato marcante através do qual 

os seres vivos se encontram em união com o mundo”. O autor afirma que existe interação e 

interdependência entre a comunicação e o homem no processo de mudança social e cultural, 

pois os homens sentiram necessidade de agrupar-se, de relacionar-se, colocar mutuamente os 

seus objetivos, satisfazerem suas necessidades básicas e interagirem no grupo social.  

THOMPSON (1999) afirma que até o final do século XV os participantes do processo 

de comunicação estavam presentes no mesmo referencial de tempo e espaço, e a comunicação 

humana era desenvolvida face-a-face. A característica dialógica era muito importante para ele, 

em que a proximidade dos agentes comunicativos diminuía os ruídos ou distorções das 

mensagens. 

A comunicação humana é um objeto com múltiplas facetas e sua conceituação 

depende da ótica da qual seja considerada. De alguma forma, a comunicação inclui todo 

intercâmbio de mensagens e significação entre pessoas ou grupos e implica na presença de 

elementos tais como: emissor ou comunicador (quem inicia o processo), receptor (quem 

recebe a comunicação); mensagem (o que se quer comunicar); canais ou meios (podem ser de 

diferentes tipos); efeito de interação através da conduta do receptor e o efeito de 

retroalimentação que transforma a interação no processo de comunicação. 

 

Comunicação é o processo de interação social democrática baseado no 
intercâmbio de símbolos, mediante os quais os seres humanos compartilham 
voluntariamente suas experiências sob condições de acesso livre e 
igualitário, diálogo e participação. Todos têm o direito à comunicação com o 
propósito de satisfazer suas necessidades de comunicação por meio da 
utilização dos recursos da comunicação. (BELTRÁN, 1981, p. 31) 
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A comunicação popular e comunitária vão se vincular em geral aos movimentos e 

manifestações reivindicatórios, sindicais e libertários, em prol da justiça social.  

Tal conhecimento encontra reforço em teóricos como PERUZZO (1999, pag. 64), que 

diz que "nas democracias mais avançadas, o cidadão depois de ter conquistado o direito de 

participação política, percebeu que esta se insere num âmbito mais amplo, o da sociedade em 

seu conjunto". E BERGHER (1989) afirma que: 

 

O estudo da comunicação popular redefiniu os marcos da problemática da 
comunicação: durante muito tempo, falar de comunicação significou falar de 
meios, canais, mensagens. Agora falar de comunicação popular implica falar 
de cultura, de relação. E necessita para tanto, da interdisciplinaridade em seu 
sentido mais profundo [...] A redefinição do popular permitiu pensar a 
diversidade e a pluralidade e revalorizar a relação entre comunicação de 
massa e comunicação popular. (BERGHER, 1989, p.19) 

 

Aqui, no entanto, aparece em função dos meios de comunicação de massa, a 

padronização de bens, serviços e da própria cultura, em forma de mensagens padronizadas e 

em série. Esses meios de comunicação de massa, segundo CAPARELLI (1947), tornam-se 

intermediações pedagógicas do poder, que buscam criar uma ’consciência feliz’ de que este 

sistema é um grande ’padrasto protetor’.  

BORDENAVE, citando RAMOS (2001, p.31) afirma que a personalidade dos 

indivíduos é um produto social, gerado pela interação com as demais pessoas, onde ocorre a 

utilização de símbolos significativos presentes em sua cultura, que permitem apropriações 

mútuas das atitudes, que ocorrem por meio da comunicação e na comunicação. Essa 

afirmação encontra reforço em BARROS (1997) que coloca:  

 

Torna-se cada vez mais aceita a noção de que a formação cultural dos seres 
humanos nas sociedades contemporâneas passa muito pelas intermediações 
do cotidiano marcadas por um contexto de complexidade. Intermediações 
que ocorrem através da comunicação interpessoal, grupal e massiva e que se 
ampliam com a incrementação de novas tecnologias (BARROS, 1997, p.30) 
 

Para que se possa entender a importância desse processo de intermediações é 

importante entender a relação existente entre cultura, personalidade e identidade, assim é 

importante explicitar o entendimento de cada um desses elementos e sua importância no 

processo de socialização.  

Com base em ELIOT (1997) e GEERTZ (1997) a cultura refere-se ao modo de vida de 

um povo, em toda a sua extensão e complexidade. Um conceito que procura designar uma 
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estrutura social no campo das idéias, das crenças, costumes, artes, linguagem, moral, direito, 

leis, etc., e que se traduz nas formas de agir, sentir e pensar de uma coletividade que aprende, 

inova e renova o seu próprio modo de criar as coisas, numa dinâmica de constantes 

transformações.  

Muitas das manifestações geralmente associadas à cultura popular são comuns a todos 

os povos: histórias transmitidas de forma oral (contos, lendas, mitos), danças, músicas, 

cozinha e festas. A cultura é um processo de construção e transformação e se reflete 

diretamente no imaginário popular. BOCK (1995) diz que personalidade é um termo 

controvertido, pois é muito utilizado pelo senso comum, com diferentes enfoques. Para a 

autora,  

Personalidade refere-se ao modo relativamente constante e peculiar de 
perceber, pensar, sentir e agir do indivíduo. A definição tende a ser ampla e 
acaba por incluir habilidades, atitudes, crenças, emoções, desejos, o modo de 
comportar-se e, inclusive, os aspectos físicos do indivíduo (BOCK, 1995, 
p.114). 

 

A definição de personalidade engloba também o modo como todos esses aspectos se 

integram, se organizam, conferindo identidade e singularidade ao indivíduo. Para a autora, 

personalidade e identidade estão intimamente relacionadas e ela coloca que:  

 

Identidade é a denominação dada às representações e sentimentos que o 
indivíduo desenvolve a respeito de si próprio, a partir do conjunto de suas 
vivências. A identidade é a síntese pessoal sobre o si mesmo, incluindo 
dados pessoais (cor, sexo, idade), biografia (trajetória pessoal), atributos que 
os outros lhe conferem, permitindo uma representação a respeito de si. Este 
conceito supera a compreensão do homem enquanto conjunto de papéis, de 
valores, de habilidades, atitudes, etc., pois compreendem todos estes 
aspectos integrados - o homem como totalidade - e busca captar a 
singularidade do indivíduo, produzida no confronto com o outro. A mudança 
nas situações sociais, a mudança na história de vida e nas relações sociais, 
determinam um processar contínuo na definição de si mesmo, fazendo com 
que sua identidade deixe de ser algo pronto, acabado, para ser um processo 
de representação de seu "estar sendo” no mundo. ( BOCK: 1995, pag. 136). 

 

Fica clara a necessidade da educação voltada para a inserção das pessoas num 

processo de comunicação como fator preponderante de integração ética e social e, sobretudo, 

como processo de transformação da própria sociedade, como possibilidade de exercício, na 

sua plenitude, das potencialidades de cada indivíduo em que a cultura é a possibilidade de 

poder trabalhar com as igualdades e com diferenças; respeitar e cultivar as diversidades, em 
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uma constante troca de aprendizado e experiências, valorizando as pessoas e estimulando o 

exercício da cidadania.  

Esta posição é reforçada por NEUMANN (1991, p.12), quando aborda a perspectiva 

de atuação nas comunidades, pensando a comunicação comunitária e o desenvolvimento de 

instrumentos de comunicação alternativos que se opõe aos meios de comunicação de massa e 

ao modelo vertical de comunicação e diz que "são veículos feitos pela comunidade e para a 

comunidade, com função de informar e resgatar o verdadeiro espírito comunitário de 

solidariedade ajuda mútua, organização, participação e luta por objetivos comuns". 

 

Projeto O bairro que eu tenho, o bairro que eu quero  

 

A comunicação Pública está sendo inserida na forma de noticiar de alguns veículos, 

embora quando se pretende seguir com rigor este formato encontramos lacunas difíceis de 

serem preenchidas. Esse parece ser o caso do Jornal Anhanguera 1ª Edição – telejornal local 

da TV Anhanguera, afiliada da Rede Globo em Goiás, exibido no horário do meio-dia. Desde 

o início do ano de 2012, a emissora implantou o quadro O bairro que eu tenho, o bairro que eu 

quero.  

Para esta análise foram observadas as 8 primeiras edições do projeto. O projeto O 

bairro que eu tenho, o bairro que eu quero consiste numa caravana para a prestação de serviço 

aos moradores de determinada região. A cada 15 dias o projeto está em um local diferente e 

dura 2 dias. A mecânica de funcionamento se dá da seguinte forma: na sexta-feira a equipe do 

programa monta em um bairro previamente escolhido – geralmente na periferia de Goiânia - 

duas urnas de votação cedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-GO). Através delas os 

moradores escolhem o que de melhor e o que de pior o bairro tem. São nove opções para o 

melhor e nove opções para o pior do bairro. Entre as opções estão asfalto, saúde, transporte 

coletivo, iluminação pública, lazer, saneamento, segurança, esgoto, educação etc... A votação 

acontece durante todo o dia e o resultado do melhor e do pior do bairro é anunciado dentro do 

Jornal Anhanguera 2ª Edição, exibida às 19h15. O assunto escolhido como o pior do bairro é 

discutido ao vivo com uma autoridade competente para falar sobre o tema dentro do Jornal 

Anhanguera 1ª Edição do dia seguinte. Nesse segundo dia do projeto acontece o que a própria 

equipe do telejornal chama de “prestação de serviço à comunidade”. Em parceira com o SESI 

são oferecidas várias atrações como shows musicais, cursos de artesanato, cadastro para o 

primeiro emprego e dicas para uma boa alimentação.  
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Os serviços oferecidos no segundo dia do projeto O bairro que eu tenho, o bairro que 

eu quero se assemelham muito ao programa Ação Global já desenvolvido pelo SESI em todo 

o país. Enquadrar o quadro O bairro que eu tenho, o bairro que eu quero como modelo de 

Comunicação Pública pode ser prematuro ao passo que nem todos os critérios esboçados por 

autores como Merrit e Pena são plenamente observados na constituição do projeto. A título de 

observação é notável como os próprios idealizadores do quadro não percebem que estão 

respirando as teorias do jornalismo cívico. Antes, porém, a equipe julga estar praticando um 

modelo de jornalismo comunitário por estarem primando pela discussão e rotinas dos 

cidadãos.  

Embora seja possível notar que o projeto O bairro que eu tenho, o bairro que eu quero 

pretenda exercer um papel de agente mediador de um processo que visa o melhoramento da 

região assistida durante aquela semana, é importante notar que dificilmente irá se atingir a 

plenitude dos princípios do Comunicação Pública. Esse fator fica ainda mais evidente quanto 

se observa que o público sempre será concebido como consumidor e não somente como 

cidadão. Tal premissa é perfeitamente justificável e ancora-se no fato de que o projeto O 

bairro que eu tenho, o bairro que eu quero é desenvolvido por uma emissora comercial e o 

objetivo é angariar a audiência de um público da classe C, conforme define o próprio gerente 

de jornalismo da TV Anhanguera, Orlando Loureiro. “Para nós é importante cativar a 

audiência das pessoas das classes C, D e E, ao passo que temos um público consolidado nas 

classes A e B. O projeto O bairro que eu tenho, o bairro que eu quero é um forma de fidelizar 

o público mais carente. Essas pessoas querem ver na TV a sua realidade, suas histórias, seus 

problemas e o que procuramos fazer é exatamente isso. Sabemos que não vamos conseguir 

resolver tudo, mas podemos motivar as autoridades à ação”. Segundo Orlando Loureiro o 

objetivo principal é construir um bom relacionamento e desta feita buscar a fidelização de um 

público carente à procura de ajuda para a solução de seus problemas.  

A equipe do Jornal Anhanguera 1ª Edição fica atenta aos prazos estabelecidos pelas 

autoridades no que se refere à solução do mais votado como pior do bairro. No dia agendado a 

equipe volta ao local para conferir se a promessa foi cumprida. O detalhe está justamente 

nesse ponto. Se a resolução do problema não teve início no prazo marcado pela autoridade 

não há muito que fazer por parte da emissora, a não ser voltar a registrar o fato por meio dos 

telejornais. Portanto, o telespectador é nesse caso meramente um consumidor da produção de 

notícias da emissora. A observação não significa a inexistência de engajamento por parte do 
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veículo. O fato é que a rápida passagem pelo bairro não inclui uma agenda propositivista de 

trabalho que visa o acompanhamento das necessidades daquela população ao longo do tempo.  

Prova disso é que quinze dias depois a caravana do projeto O bairro que eu tenho, o 

bairro que eu quero estará em uma região diferente em busca de evidenciar as necessidades de 

outros cidadãos. Ao passo que se torna difícil notar uma agenda em prol daquela comunidade 

em questão, é possível perceber também a quebra de outros pilares sustentadores do 

jornalismo cívico. Por exemplo, é evidente que se não é possível a observação de uma agenda 

voltada para o engajamento, é quase natural que o jornalismo não vai aproximar-se tanto da 

comunidade que está no foco do projeto e, em conseqüência disso, sentirá a enorme 

dificuldade para deixar de lado a objetividade jornalística que conduz a enquadramentos 

viciados. Velhos “maneirismos” continuarão a existir na rotina, principalmente dos repórteres 

que estão em contato direto com a comunidade. Insistir nos “maneirismos” significa que 

velhas rotinas não serão deixadas de lado.  

A maneira tradicional de se construir uma reportagem será seguida de perto com o 

objetivo de contar a história de uma comunidade. Novos modelos dificilmente serão atingidos 

quando está em jogo a simples narrativa dos fatos acerca de determinada comunidade, neste 

caso a que está recebendo o projeto O bairro que eu tenho, o bairro que eu quero. Isso nos 

induz a concluir que novas histórias serão contadas por meio de velhas formas. Digno de nota 

é que na visão dos jornalistas que integram a equipe do Jornal Anhanguera 1ª Edição o projeto 

O bairro que eu tenho, o bairro que eu quero foi uma importante ferramenta para o alcance de 

novos públicos.  

Renato Oliveira, editor chefe do telejornal afirma que uma nova audiência foi 

cativada. “Nossa intenção é falar com a comunidade e isso foi atingido por meio do projeto. 

Nós agora estamos no quintal da casa das pessoas, ou melhor, no bairro das pessoas falando a 

língua delas”. A reformulação editorial do JA1 (sigla usada na redação para se referir ao 

Jornal Anhanguera 1ª Edição) se deu há exatos 3 anos, embora ainda hoje as modificações 

continuem como forma de se penetrar ainda mais na classe C, até então pouco explorada por 

este noticiário goiano. 

 

Considerações Finais 
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Este trabalho pretendeu investigar as resultantes positivas e os pontos fracos do 

quadro: “O bairro que eu tenho. O bairro que eu quero”, uma iniciativa da Tv Anhanguera 

(Globo/GO) em parceria com o SESI e o Tribunal Regional Eleitoral (TRE/GO) 

Foi feita uma reflexão a respeito do formato desse quadro, que lembra outros já 

existentes na televisão, como por exemplo, o “Proteste já” do CQC. Por conseguinte, foi feita 

uma pesquisa empírica junto aos produtores do quadro, para estudar a fundo os detalhes desta 

produção. Foi realizado um trabalho de campo, sem a pretensão de mudar o ambiente, com 

base em um plano de trabalho aberto e flexível. “O que este tipo de pesquisa visa é a 

descoberta de novos conceitos, novas relações, novas formas de entendimento da realidade”. 

(Marli Eliza de André, 1995, p.30). Portanto, foi construído um roteiro para entrevistas, pré-

testado, conforme o rigor científico exige.  

Por se tratar de um fenômeno social, esperamos a ação recíproca entre pesquisador e 

objeto de pesquisa. Essa ação foi mútua na medida em que questionários abertos foram 

aplicados, permitindo que o pesquisador entrasse em contato direto com o universo 

pesquisado, ao mesmo tempo em que o trouxe para perto de sua problemática.  

O objetivo principal foi analisar de que forma se dá a ampliação da cidadania dos envolvidos 

e quais os reais interesses que existem por trás das produções dos jornais que exercem a 

comunicação pública.  

De acordo com PERUZZO (1998, p.75), a participação coletiva para a tomada de 

decisões coletivas resulta num processo de afirmação do homem como Sujeito dos processos 

históricos. Trata-se de uma conquista histórica e humana, tomando proporções de força que 

dificilmente podem ser vencidas ou ignoradas. No contexto brasileiro a participação se molda 

com uma certa peculiaridade.  

Em condições concretas de extrema pobreza econômica e de descontentamento social, 

órgãos de poder público brasileiro abrem-se como facilitadores da participação popular. Tal 

atitude pode estar firmada tanto em propósitos sérios de ir ao encontro da pressão e das 

reivindicações populares, favorecendo sua autopromoção, quanto na demonstração de sua 

“boa vontade” em atender os pleitos, diante da precariedade de recursos disponíveis para as 

necessidades existentes, e/ou, ainda, no intuito camuflado de cativar clientelas eleitorais. 

Cicília PERUZZO (2004, p.289-290) defende que há alguns mecanismos que podem facilitar 

o processo participativo em projetos de Comunicação Comunitária, tais como, estabelecer a 

representação e favorecer a identidade. Estes ideais correspondem à função básica do jornal 
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comunitário, pois a comunidade quer ser ver e se fazer vista por meio dos conteúdos 

publicados.  

Os demais mecanismos citados por PERUZZO (2004, p. 289-290), dizem respeito à 

democratização e descentralização dos meios de comunicação: abrir e manter canais de 

participação, democratizar a equipe, valer-se de especialistas, ter em mente o pluralismo e 

compartilhar sempre. Sobre o pluralismo nos projetos comunitários, PERUZZO (2004, p. 

290) afirma:  

Numa sociedade pluralista, as organizações e os movimentos populares 
também o são. Admitir o sectarismo no processo comunicativo seria 
totalmente contrário ao espírito participativo, por se tratar de uma atitude 
acintosamente antidemocrática. 

 

“É importante que se reproduzam [...] as falas e os textos das próprias pessoas e não 

apenas se faça sua interpretação ou edição” (PERUZZO, 2004, p. 291).  

Segundo Demo, citado por PERUZZO (1998), a participação é uma conquista, não é 

dada, mas sim criada: “A participação precisa ser construída, forçada, refeita e recriada” 

(PERUZZO, 1998, p. 75).  

Segundo PERUZZO (2004, 290), “as necessidades, os interesses, os valores e a 

linguagem dos destinatários são o ponto de partida e de chegada do processo comunicativo 

popular”. Dessa forma, a maioria das matérias publicadas procura refletir os assuntos 

discutidos pelo projeto o bairro que eu tenho, o bairro que eu quero, para que os receptores se 

sensibilizem e se conscientizem com o conteúdo.  

Faz-se necessário transformar os beneficiados e colaboradores dos bairros atingidos 

em cidadãos partícipes no processo da comunicação comunitária utilizada através da 

comunicação pública, dando a oportunidade de produzirem suas próprias opiniões e 

depoimentos.  

José Marques de Mello diz que é preciso ampliar a qualidade dos serviços 

informativos e dos canais. “Para passarmos da sociedade da informação à sociedade do 

conhecimento, temos um grande desafio que é criar competência cognitiva em todos os 

cidadãos. (...) Nós precisamos produzir conteúdos de boa qualidade” (2002, p.38). De acordo 

com ele, o atual modo de comunicação, apesar dos avanços tecnológicos, não representa a 

grande parcela da população. “Nós não sabemos produzir conteúdos, ou produzimos 

conteúdos imitando o padrão que já está aí, que é culturalmente excludente”. 
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A ideia de uma prática comunicativa capaz de garantir o exercício pleno dos direitos 

de cidadão é um avanço social. Porém, como foi mostrado neste artigo, existem desafios 

sociais, éticos e operacionais, que distanciam o discurso teórico da prática. A solução é mais 

complexa do que se possa imaginar. Segundo Cicília Peruzzo, “não é somente tornar 

disponíveis os meios de acesso e capacitar os indivíduos para tornarem-se usuários, mas, 

sobretudo, de permitir que as pessoas atuem como provedores ativos de conteúdo” (2002, 

p.49). 
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Globo Ecologia: o retrato da divulgação científica em Catalão (GO)5 
 

Gustavo Marinho Vieira 
 

 

RESUMO  

Este artigo avalia a atuação do programa Globo Ecologia na cidade de Catalão, interior de 
Goiás. O objetivo é verificar, in loco, se há contribuição científica e se o público entrevistado 
decodifica o conteúdo e ao mesmo tempo é multiplicador de conhecimento. A linguagem 
acessível das reportagens é um fator considerável. Mesmo sabendo do índice de analfabetismo 
científico (constante em nossa sociedade), é admissível observar um avanço na área, seja pelo 
interesse intrínseco da população por Ciência e Tecnologia (C&T) ou mesmo pelo aumento de 
informações em diversos meios de comunicação. O intuito, pois, é comprovar (ou não) que o 
Globo Ecologia, como mídia cidadã, oportuniza a formação da consciência, educa e forma 
valores. 
 

Palavras-chave: Jornalismo, Mídia Cidadã, Divulgação Científica, Comunicação, Público  

 

 

1. Introdução 

 

O programa televisivo deste estudo é exibido nas manhãs de sábado, às 6h45, dentro 

do quadro Globo Cidadania, que também integra outros programas de cunho científico: Globo 

Ciência, Globo Educação, Globo Universidade e Ação. A Fundação Roberto Marinho é a 

entidade responsável pelo programa, que é produzido pela Raiz Savaget Comunicação e 

apresentado pelo ator Max Fercondini.  

O Globo Ecologia estreou na televisão brasileira em novembro de 1990. Conforme 

Andrade (2003, p. 139), o programa “[...] inovou no setor se propondo a uma abordagem 

híbrida e livre, que aglutinava diversos gêneros simultaneamente”. O autor lembra que a 

audiência era significativa, chegando a 12 pontos em algumas edições. 

Em seu último balanço social (2011), a Rede Globo reforçou a importância do canal 

como estímulo ao conhecimento e valorização da diversidade. Sabendo da importância da 

educação para a cidadania, alguns veículos de comunicação de massa, de modo parcial, se 

preocupam com a democratização da Ciência e Tecnologia (C&T).  

                                                           
5 Trabalho apresentado ao VII Seminário de Mídia e Cidadania, do Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação – PPGCOM, da Universidade Federal de Goiás – UFG. 
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Especificamente, o Globo Ecologia enfatiza a educação ambiental e fomenta o debate 

didático sobre temas que afetam o dia a dia da população. No entanto, é oportuno aferir a 

qualidade do conteúdo e, principalmente, a decodificação pelo público. A falta de 

investimentos em educação é um dos fatores que justificam o índice de analfabetismo 

científico no Brasil. Levantamentos do Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT) 

comprovam que boa parte da população brasileira não detém de instrução científica, embora 

se interesse bastante pelo tema.  

Em relação ao Globo Ecologia, as ações são relevantes, apesar de que apenas 37% da 

população de Catalão tem conhecimento em C&T, de acordo com uma pesquisa quantitativa 

realizada por este autor em 2011. Mesmo com esse número reduzido, ainda assim o programa 

impulsiona à educação e formação de valores aos telespectadores. 

Vale ressaltar que este projeto é andamento de pesquisa científica no município de 

Catalão, a 250 km de Goiânia. A democratização do conhecimento e a propagação de 

mensagens científicas ao público leigo têm sido um desafio para os veículos de comunicação. 

Bueno (2008) acredita que a mídia não coopera o suficiente para acabar com o analfabetismo 

científico, justamente por adotar um texto rebuscado. Assim, faz-se necessário a busca 

contínua pela construção do conhecimento, a fim de analisar se as mídias, de fato, estão 

distantes do público dito popular e o grau de envolvimento na geração de valores. O propósito 

da pesquisa, pois, é fornecer subsídios para o contexto do jornalismo científico na cidade 

goiana, embora seja salutar o desenvolvimento de outros trabalhos nesse âmbito 

Segundo Abreu (2002, p. 45), “[...] começa a prevalecer o conceito de ‘utilidade 

social’ da mídia, ou seja, de que a atividade jornalística deve servir aos interesses concretos 

dos cidadãos e responder às preocupações dos leitores ou da audiência – jornalismo cidadão”. 

A pesquisadora defende que o profissional de comunicação é incumbido de ajudar os 

telespectadores a enfrentar os problemas do cotidiano, dar respostas às expectativas da 

sociedade em relação ao ambiente em que vive. Para o escritor Jorge Maranhão, cidadania é 

uma atitude pública para que as pessoas aprendam e se motivem. O conceito não se limita a 

uma boa conduta individual, pois, tem a ideia de participação e protagonismo social. 

 

Mídia cidadã foi definida como aquela mídia que reflete sobre si mesma, 
oportunizando a formação da consciência cidadã. As empresas de 
comunicação que colaboram na formação de uma mídia cidadã são aquelas 
que desenvolvem projetos de responsabilidade social e que enfatizam a 
democratização da comunicação (GUEDES, 2010). 
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Ainda segundo Guedes, o desenvolvimento de programas de TV e outros projetos de 

comunicação e educação que estimulem a formação do indivíduo são uma das ações 

estratégicas que contribuem com a população. Apesar da contribuição da ciência em relação à 

qualidade de vida, o jornalismo ainda não dedica muito tempo ao assunto. Em Reflexões 

sobre Jornalismo Científico1, Wilson da Costa Bueno - professor do Programa de Pós-

Graduação em Comunicação Social da UMESP, diretor da Comtexto Comunicação e 

Pesquisa e da Mojoara Editorial - esclarece que o “espaço e o tempo dedicados à divulgação, 

embora tenham aumentado, são insuficientes para que, além do fato científico em si, sejam 

resgatados conceitos, processos etc. que ajudam a entendê-lo”. Doutor em jornalismo 

científico pela USP, Bueno explica que o crescimento da internet, nos últimos anos, foi (e é) 

fundamental para a divulgação científica.  

 

2. Metodologia 

 

Do ponto de vista da sua natureza, a pesquisa é básica. Segundo Gil (1999, p. 42), este 

tipo de pesquisa “procura desenvolver os conhecimentos científicos sem a preocupação direta 

com suas aplicações e consequências práticas”. O método utilizado é do tipo descritivo. Os 

autores Silva & Menezes (2000, p. 21) detalham sobre este processo: “[...] visa descrever as 

características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre 

variáveis”. Com o levantamento foi possível verificar a influência do Globo Ecologia na 

rotina das pessoas bem como o retratado da divulgação científica no município. A pesquisa de 

campo apropria-se do método quantitativo para uma análise global. De acordo com 

Contandriopoulos (1994, p. 90), “as análises quantitativas são muito divulgadas e, nesse 

sentido, sua planificação geralmente necessita de menos explicações que as análises 

qualitativas”.  

É importante ressaltar que, com o instrumento de coleta (questionário), tivemos uma 

referência sobre o processo didático do Globo Ecologia e sua contribuição na educação 

ambiental dos indivíduos. Ao todo, foram ouvidas 36 pessoas aleatoriamente, de vários 

bairros de Catalão, entre 2 e 9 de julho de 2013. Além da amostragem, a pesquisa também 

recorre aos autores do jornalismo científico, fortalecendo a credibilidade e o zelo pelo estudo.  

Sobre os procedimentos, optou-se em construir uma escala de Likert, a qual foi 

desenvolvida por Rensis Likert em 1932. É habitualmente utilizada em questionários, onde os 

entrevistados indicam seu grau de concordância ou discordância numa escala de 1 a 5, sendo: 
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1 (discordo totalmente), 2 (discordo), 3 (neutro), 4 (concordo) e 5 (concordo totalmente). 

Neste caso, foram apresentadas 15 afirmativas a respeito do Globo Ecologia. Dessa forma, foi 

possível traçar um diagnóstico da divulgação científica. 

 

3. História do Jornalismo Científico  

 

A ciência sempre foi tema de discussão, desde os conflitos com a Igreja Católica até os 

dias atuais. Os avanços científicos trouxeram novidades e, junto, problemas para serem 

resolvidos. Muitas dúvidas ainda perduram sobre nossa mente: De onde viemos? Para onde 

vamos? Quem somos nós? Por um lado, a ciência conceitua uma possibilidade e a igreja, de 

outro, contesta as afirmações. Foi assim com Galileu Galilei, que teve importante contribuição 

na revolução científica. Sua pesquisa resultou na descoberta da lei dos corpos e o principio da 

Inércia. O astrônomo italiano foi o primeiro a contestar as hipóteses do físico Aristóteles, e 

ficou marcado por revelar que era a Terra que girava ao redor do Sol. Suas ideias foram 

perseguidas e Galileu foi condenado pela Inquisição. No tribunal, precisou negar tudo o que 

havia estudado sobre o Centro Planetário. Entretanto, em 1983, exatos 341 anos após a sua 

morte, a mesma igreja que o condenou decidiu por sua absolvição2.  

Faz-se necessário esboçar esse contexto histórico para entendermos como o jornalismo 

científico, de fato, começou. Segundo Oliveira (2002), os primeiros jornais com periodicidade 

regular surgiram em 1609, na Alemanha. Um ano depois, Galileu publicara o livro 

Mensageiro Celeste, reunindo suas descobertas sobre a Via Láctea e os satélites de Júpiter. E, 

mesmo com a divulgação de notícias científicas pelos primeiros jornais, o livro foi um marco 

da divulgação científica, especificamente da astronomia.  

Sobre a revolução científica, Oliveira comenta que esse fenômeno particularmente 

europeu se expandiu ao longo dos séculos XVI e XVII:  

 

A cultura científica que tomaria conta da Europa iluminista nos posteriores 
séculos XVIII e XIX foi bastante inspirada pelas conquistas das gerações 
anteriores de cientistas europeus revolucionários, como Galileu, René 
Descartes e Isaac Newton (OLIVEIRA, 2002, p. 18).  

 

Ainda de acordo com a autora, a Inglaterra de Newton, na revolução científica, foi 

considerada como o berço da divulgação e do jornalismo científico, com a grande circulação 

de cartas expedidas por cientistas da época, que continham suas ideias e descobertas.  
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Parte da história do jornalismo científico também engloba as guerras mundiais, pois, 

as primeiras associações surgem, com o fim da Primeira Guerra Mundial, graças ao empenho 

de jornalistas da Europa e dos Estados Unidos. Esses formadores de opinião, como bem 

pontua Oliveira, tinham o objetivo de reunir informações e conhecimento a fim de interpretar 

as novas tecnologias bélicas.  

 

A proliferação do desenvolvimento científico e tecnológico provocado pela 
Primeira Guerra Mundial (1914-1919) resultou no aumento significativo da 
cobertura jornalística nessa área, pois com a guerra houve uma ênfase da 
importância da ciência: novas armas de grande potencial, novos explosivos, 
gases venenosos, aeroplanos e submarinos eram utilizados pela primeira vez 
em um conflito de grandes corporações (OLIVEIRA, 2002, p. 21-22).  

 

Se observarmos, o jornalismo científico sempre marcou presença nos acontecimentos 

e corroborou para o desenvolvimento do país. Para Oliveira, a divulgação da ciência teve 

início com o próprio advento da imprensa, no século XV, precisamente em 1455, quando 

Johann Gutenberg publicou o primeiro livro impresso na máquina de tipos móveis: a Bíblia de 

Gutenberg.  

De algum modo, a origem da divulgação científica tem sido especulada por vários 

autores, embora não haja um consenso entre esses pesquisadores. Em ‘O que é Divulgação 

Científica?, nas palavras do Dr. José Reis’, compilado pela Dra. Nair Lemos Gonçalves e 

publicado em 2006, o pai do jornalismo científico no Brasil (J. Reis) aborda o assunto: 

“Situam-se alguns no século XVII, quando começou a surgir a moderna ciência e o 

conhecimento dos sistemas do mundo passou a fazer parte da educação das pessoas”3.  

Assim, não há uma data precisa sobre o surgimento da divulgação científica. O fato é 

que ela existe desde que o homem começou a pensar, a raciocinar e a questionar-se. O 

conhecimento e a razão abrem um leque de possibilidades no jornalismo científico, que em 

qualquer época deve desenvolver um papel militante e próspero em prol da população.  

 

1. O início no Brasil 

 

Se a origem da divulgação científica no mundo é incerta, no Brasil alguns autores 

citam a década de 80 como sendo a do crescimento dos trabalhos na área cientifica e 

tecnológica, graças ao aumento de espaço dedicado às notícias de ciência e tecnologia (C&T). 

Bem antes, em 1808, surgia o primeiro jornal brasileiro, editado por Hipólito da Costa. No 
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entanto, o periódico era redigido em Londres, devido à censura prévia no Brasil e a 

dificuldade de veicular informações que contrariassem os homens do poder. Segundo Oliveira 

(2002, p. 28), “podemos também relacionar as origens do atraso científico e tecnológico do 

país ao tipo de colonização que tivemos, muito mais voltada para a exploração do que para a 

expansão, ao contrário da colonização dos Estados Unidos”.  

Em 1940, o então presidente da república Getúlio Vargas criou o Departamento de 

Imprensa e Propaganda (DIP), que objetivava dar estrutura e orçamento próprios à área de 

imprensa e propaganda. Foi nesta época, como pondera Oliveira, que “a ciência brasileira 

entrou definitivamente na agenda do governo e da sociedade”.  

Oito anos depois, foi criada a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 

(SBPC) – entidade que reúne cientistas, profissionais, estudantes e pessoas dos mais diversos 

interesses, mas que acreditam na importância da ciência4. A criação do CNPq (Conselho 

Nacional de Pesquisas)5, em janeiro de 1951, também teve importante influência na pesquisa 

científica do Brasil.  

Ainda no século XX, o jornalista e engenheiro civil Euclides da Cunha entrou para a 

história do jornalismo científico no país, com a publicação do livro Os Sertões. A obra resume 

a cobertura jornalística de Euclides (a serviço do jornal O Estado de São Paulo) durante o 

levante do Arraial de Canudos, no interior da Bahia, em 1897. “Euclides preconiza o 

jornalismo científico e ambiental contextualizado e interpretativo, no qual a informação 

científica dá suporte à compreensão da realidade” (OLIVEIRA, 2002, p. 33). 

O outro nome da história do jornalismo científico, e que já foi citado neste artigo, é 

José Reis. O jornalista escrevia semanalmente para o jornal Folha de São Paulo, 

especificamente na coluna Periscópio. Foi ele, juntamente com outros cientistas da época, que 

fundou a SBPC. Em 1977, Reis também teve participação na fundação da Associação 

Brasileira de Jornalismo Científico (ABJC), da qual foi o primeiro presidente.  

De acordo com Bertolli Filho (2006), foi na década de 80 que as publicações 

começaram a massificar-se. Como exemplo, o autor cita as revistas Ciência Hoje - lançada em 

1982 durante a 34ª Reunião Anual da SBPC - e Superinteressante, da Editora Abril, publicada 

desde 1987. Os dois impressos são vendidos até os dias de hoje.  

Na década seguinte, como esclarece Oliveira (2002), surgiu a revista Globo Ciência 

(atual Galileu), da Editora Globo, e alguns programas exclusivos dedicados à ciência e 

tecnologia, como o Globo Ciência (exibido pela Rede Globo e reprisado pelo canal Futura) e 

Estação Ciência (da antiga TV Manchete).  
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Ainda sobre a década de 90, a autora destaca: 

 

[...] as editorias dos grandes jornais estavam se estruturando e abrindo cada 
vez mais espaço para a produção jornalística nas áreas científica e 
tecnológica, apesar de, na maioria das vezes, privilegiarem material de 
conteúdo internacional, sobretudo de fontes americanas de notícias 
(OLIVEIRA, 2002, p. 39).  

 

O que Oliveira se refere é sobre a forte influência de fontes estrangeiras e divulgação 

de material jornalístico produzido por agências noticiosas e governamentais de países 

desenvolvidos. Segundo ela, esse ponto dificulta a divulgação da ciência brasileira e é preciso 

equilibrar as informações, pois, a pesquisa no Brasil também é importante e a população 

precisa acompanhar o debate da ciência e tecnologia, consequentemente adquirindo 

conhecimento e julgando a importância para o desenvolvimento do país e para a melhoria da 

qualidade de vida. Assim, é um direito da sociedade saber das políticas e programas de C&T, 

a fim de capacitar-se, interagir, dialogar e ter fluência desses temas para participar das 

decisões que envolvem investimentos nesta área promissora.  

 

4. Apresentação dos dados e análise da pesquisa em Catalão 

 

De acordo com o jornalista Hiller Krieghaum (1970), a maioria das pessoas que tem 

contato com a mídia, ou vira a página de ciência ou troca de canal, não dando importância aos 

temas em destaque6. E os programas de TV? Na pesquisa quantitativa realizada em 2011, 

constatei que mais de 63% dos entrevistados em Catalão não assistem a programas exclusivos 

de ciência e tecnologia. Parte do restante da amostra lembrou-se do Globo Ecologia. É 

importante destacar que alguns entrevistados confundiram o programa Globo Ciência como 

sendo um instituto ou fundação de C&T.  

Outro ponto pertinente da pesquisa é que 26% dos entrevistados dizem entender do 

assunto, mas não acompanham as notícias pela imprensa. Cerca de 40% veem as notícias e 

conseguem compreender o básico, enquanto que 24% acompanham e não entendem e outros 

10% não acompanham simplesmente porque não se interessam pelo tema. Também concluí 

que o índice de analfabetismo científico da população de Catalão ultrapassa 60%. A maioria 

do público entrevistado – com superior incompleto – infelizmente é refém da falta de 

educação científica. Com esses dados em mãos, foi possível identificar um público – mesmo 

que restrito – consumidor de informações científicas no município goiano. 
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A pesquisa ‘O que brasileiro pensa do meio ambiente e do consumo sustentável’, 

realizada em abril de 2012 pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), revela que 83% dos 

entrevistados buscam por informações sobre meio ambiente pela televisão. Internet, jornal 

impresso e rádio, respectivamente, vieram em sequência. O estudo comprova que apenas 14% 

dos entrevistados são informados sobre meio ambiente e ecologia. A atuação dos meios de 

comunicação na defesa do meio ambiente foi bem avaliada pela amostra. Os resultados das 

pesquisas tanto a nível nacional e local são pertinentes, pois demonstram que a população 

ainda não se familiarizou com a ciência e o meio ambiente.  

 

4.1 Globo Ecologia como fonte de educação 

 

Como observamos na pesquisa do MMA, a televisão é uma fonte inesgotável de 

conhecimento. Como instrumento de educação, pode instruir o público e corroborar com a 

cidadania. O Globo Ecologia é um exemplo clássico. Em Catalão, a pesquisa constatou que o 

programa é útil para as pessoas, seja para preservar o meio ambiente e/ou para transmitir os 

conhecimentos a familiares e amigos para que também se conscientizem. Dos 36 

entrevistados, 26 são homens (72%). Quanto à faixa etária da amostra, o público jovem 

predomina: 42% (16 a 24 anos). Em seguida vem: 28% (25 a 35 anos), 25% (36 a 49 anos) e 

5% (acima dos 50 anos). Segundo Andrade (2003, p. 14), o Globo Ecologia é direcionado ao 

público mais jovem: “[...] busca instaurar uma conscientização sobre alternativas viáveis de se 

conjugar preservação do meio com atividades produtivas e de lazer”. 

Do público total, 44% têm renda familiar entre um e três salários mínimos. Outros 42% têm 

renda bruta entre quatro e sete salários, 11% acima de 10 salários, e apenas 3% até um salário. 

A maioria dos entrevistados (45%) tem ensino médio completo; 36% são graduados e 19% 

pós-graduados. É importante destacar que alguns entrevistados que responderam ‘ensino 

médio’, frequentam (ou pelo menos já frequentaram) a faculdade. Portanto, há certo equilíbrio 

na escolaridade (médio e superior), típico do público jovem. O gráfico 1 mostra que o Globo 

Ecologia tem uma audiência fiel no município: 
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Sobre as reportagens do Globo Ecologia, 69% dos entrevistados concordam que são 

compreensíveis, ou seja, adotam uma linguagem acessível. Outros 28% c

com essa afirmativa, o que comprova que quase 100% compreendem as matérias veiculadas 

pelo programa matinal da Rede Globo. 

A qualidade e simplicidade do conteúdo facilitam o entendimento de quaisquer 

públicos, inclusive o leigo. O comu

conhecimento e pode transmiti

cidadania. Destácio (2001, p. 3) pondera que “[...] mais do que comunicar, ele tem de ser 

crítico em relação às novida

refletir sobre tais avanços”. 

 

É possível conciliar informação com plasticidade, criar mediante um 
conhecimento técnico qualificado uma discussão ambiental ao mesmo tempo 
descontraída e lev
imagético como exige a produção televisiva. Em outras palavras, 
compromisso com a qualidade da informação, ética jornalística e coerência 
editorial são elementos presentes na discussão sobre meio ambiente, o
quais, contudo, precisam se harmonizar com os recursos técnicos e a 
responsabilidade imagética do veículo televisão (ANDRADE, 2003, p. 152).

 

Mais de 70% dos entrevistados utilizam os conhecimentos do Globo Ecologia para 

preservar o meio ambiente e 29% s

para que amigos e familiares também se conscientizem. A maioria (72%) concorda que o 

programa educa, forma valores e influência diretamente nas atitudes ecológicas do dia a dia. 

Observe o gráfico: 
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Gráfico 1 – Há quanto tempo assiste ao Globo Ecologia?

Sobre as reportagens do Globo Ecologia, 69% dos entrevistados concordam que são 

compreensíveis, ou seja, adotam uma linguagem acessível. Outros 28% c

com essa afirmativa, o que comprova que quase 100% compreendem as matérias veiculadas 

pelo programa matinal da Rede Globo.  

A qualidade e simplicidade do conteúdo facilitam o entendimento de quaisquer 

públicos, inclusive o leigo. O comunicador ou divulgador científico, logo, é mediador do 

conhecimento e pode transmiti-lo de forma prática, corroborando com a construção da 

cidadania. Destácio (2001, p. 3) pondera que “[...] mais do que comunicar, ele tem de ser 

crítico em relação às novidades científicas, propiciando ao público dito leigo condições para 

refletir sobre tais avanços”.  

É possível conciliar informação com plasticidade, criar mediante um 
conhecimento técnico qualificado uma discussão ambiental ao mesmo tempo 
descontraída e leve como em revista e consistente, com refinamento 
imagético como exige a produção televisiva. Em outras palavras, 
compromisso com a qualidade da informação, ética jornalística e coerência 
editorial são elementos presentes na discussão sobre meio ambiente, o
quais, contudo, precisam se harmonizar com os recursos técnicos e a 
responsabilidade imagética do veículo televisão (ANDRADE, 2003, p. 152).

Mais de 70% dos entrevistados utilizam os conhecimentos do Globo Ecologia para 

preservar o meio ambiente e 29% são agentes multiplicadores, isto é, retransmitem as ações 

para que amigos e familiares também se conscientizem. A maioria (72%) concorda que o 

programa educa, forma valores e influência diretamente nas atitudes ecológicas do dia a dia. 

37%
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Há quanto tempo assiste ao Globo Ecologia? 

Sobre as reportagens do Globo Ecologia, 69% dos entrevistados concordam que são 

compreensíveis, ou seja, adotam uma linguagem acessível. Outros 28% concordam totalmente 

com essa afirmativa, o que comprova que quase 100% compreendem as matérias veiculadas 

A qualidade e simplicidade do conteúdo facilitam o entendimento de quaisquer 

nicador ou divulgador científico, logo, é mediador do 

lo de forma prática, corroborando com a construção da 

cidadania. Destácio (2001, p. 3) pondera que “[...] mais do que comunicar, ele tem de ser 

des científicas, propiciando ao público dito leigo condições para 

É possível conciliar informação com plasticidade, criar mediante um 
conhecimento técnico qualificado uma discussão ambiental ao mesmo tempo 

e como em revista e consistente, com refinamento 
imagético como exige a produção televisiva. Em outras palavras, 
compromisso com a qualidade da informação, ética jornalística e coerência 
editorial são elementos presentes na discussão sobre meio ambiente, os 
quais, contudo, precisam se harmonizar com os recursos técnicos e a 
responsabilidade imagética do veículo televisão (ANDRADE, 2003, p. 152). 

Mais de 70% dos entrevistados utilizam os conhecimentos do Globo Ecologia para 

ão agentes multiplicadores, isto é, retransmitem as ações 

para que amigos e familiares também se conscientizem. A maioria (72%) concorda que o 

programa educa, forma valores e influência diretamente nas atitudes ecológicas do dia a dia. 

Mais de 3 anos
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Gráfico 2 – Afirmativa n.º 9: O Globo Ecologia é um programa que educa e forma valores, 

isto é, influencia diretamente em minhas atitudes ecológicas.

 

Embora o público telespectador seja jovem, e costumeiramente adepto às redes 

sociais, um fato nos chama 

notícias do Globo Ecologia pelas mídias sociais (Facebook / Twitter). Os seguidores 

representam 19%. O restante da amostra optou pela neutralidade. São dados relevantes para 

este projeto, pois legitimam o poder da televisão como meio informacional e evidenciam que 

a internet não é a preferência de muitos indivíduos 

ecológicas vinculadas ao programa matinal. É oportuno lembrar que a WEB está em 

expansão, mas ainda não atinge toda a sociedade. Dessa forma, a inclusão digital é uma árdua 

tarefa para o Governo. Cada vez mais os veículos de comunicação convergem conteúdo, no 

sentido de atrair um público segmentado ou instigado a aprofundar num determinado assunto. 

Bueno (2008) comenta que, felizmente, multiplicaram

ele, “[...] a segmentação da mídia e a explosão da internet têm desempenhado papel 

importante no incremento da divulgação cientifica”.

Segundo Oliveira (2002), a divulgaç

que ele tem direito. Sobre os programas dedicados à cobertura de ciência e tecnologia, a 

autora destaca que são exibidos em “horários ingratos”. O Globo Ecologia, como já foi 

informado, é exibido às 6h45. Sua

é propício para uma grande audiência, mas o programa consegue cativar o público. Para 25% 

dos entrevistados em Catalão, o horário do Globo Ecologia é “agradável”. Isso significa dizer 

que essas pessoas não se importam em acordar cedo, em pleno sábado, para acompanhar ao 

programa. No entanto, 47% discordam. Defendem um horário mais comercial, justificando 
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Afirmativa n.º 9: O Globo Ecologia é um programa que educa e forma valores, 

isto é, influencia diretamente em minhas atitudes ecológicas. 

Embora o público telespectador seja jovem, e costumeiramente adepto às redes 

sociais, um fato nos chama a atenção. Quase 60% dos entrevistados não acompanham as 

notícias do Globo Ecologia pelas mídias sociais (Facebook / Twitter). Os seguidores 

representam 19%. O restante da amostra optou pela neutralidade. São dados relevantes para 

mam o poder da televisão como meio informacional e evidenciam que 

a internet não é a preferência de muitos indivíduos - pelo menos quando se trata de notícias 

ecológicas vinculadas ao programa matinal. É oportuno lembrar que a WEB está em 

da não atinge toda a sociedade. Dessa forma, a inclusão digital é uma árdua 

tarefa para o Governo. Cada vez mais os veículos de comunicação convergem conteúdo, no 

sentido de atrair um público segmentado ou instigado a aprofundar num determinado assunto. 

eno (2008) comenta que, felizmente, multiplicaram-se as publicações virtuais. Segundo 

ele, “[...] a segmentação da mídia e a explosão da internet têm desempenhado papel 

importante no incremento da divulgação cientifica”. 

Segundo Oliveira (2002), a divulgação científica aproxima o cidadão dos benefícios 

que ele tem direito. Sobre os programas dedicados à cobertura de ciência e tecnologia, a 

autora destaca que são exibidos em “horários ingratos”. O Globo Ecologia, como já foi 

informado, é exibido às 6h45. Sua duração é de aproximadamente 25 minutos. O horário não 

é propício para uma grande audiência, mas o programa consegue cativar o público. Para 25% 

dos entrevistados em Catalão, o horário do Globo Ecologia é “agradável”. Isso significa dizer 

s não se importam em acordar cedo, em pleno sábado, para acompanhar ao 

programa. No entanto, 47% discordam. Defendem um horário mais comercial, justificando 
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Afirmativa n.º 9: O Globo Ecologia é um programa que educa e forma valores, 

Embora o público telespectador seja jovem, e costumeiramente adepto às redes 

a atenção. Quase 60% dos entrevistados não acompanham as 

notícias do Globo Ecologia pelas mídias sociais (Facebook / Twitter). Os seguidores 

representam 19%. O restante da amostra optou pela neutralidade. São dados relevantes para 

mam o poder da televisão como meio informacional e evidenciam que 

pelo menos quando se trata de notícias 

ecológicas vinculadas ao programa matinal. É oportuno lembrar que a WEB está em 

da não atinge toda a sociedade. Dessa forma, a inclusão digital é uma árdua 

tarefa para o Governo. Cada vez mais os veículos de comunicação convergem conteúdo, no 

sentido de atrair um público segmentado ou instigado a aprofundar num determinado assunto. 

se as publicações virtuais. Segundo 

ele, “[...] a segmentação da mídia e a explosão da internet têm desempenhado papel 

ão científica aproxima o cidadão dos benefícios 

que ele tem direito. Sobre os programas dedicados à cobertura de ciência e tecnologia, a 

autora destaca que são exibidos em “horários ingratos”. O Globo Ecologia, como já foi 

duração é de aproximadamente 25 minutos. O horário não 

é propício para uma grande audiência, mas o programa consegue cativar o público. Para 25% 

dos entrevistados em Catalão, o horário do Globo Ecologia é “agradável”. Isso significa dizer 

s não se importam em acordar cedo, em pleno sábado, para acompanhar ao 

programa. No entanto, 47% discordam. Defendem um horário mais comercial, justificando 

Concordo totalmente

Concordo

Neutro

Discordo

Discordo totalmente
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que a audiência, inclusive, pode aumentar caso essa medida seja tomada. Outros 28% optaram 

pela neutralidade.  

Quanto ao tempo de duração do programa, cerca de 70% concordam que poderia ser 

mais extenso. Para 14% o tempo é ótimo; 16% foram neutros. Esta é uma questão relativa. 

Alguns pesquisadores acreditam que a discussão de um tema por muito tempo na TV pode 

deixar o telespectador sem ânimo, principalmente se a reportagem não rende e nem dispõe de 

recursos ilustrativos, ao mesmo tempo em que pode assegurar um público específico. As 

emissoras preferem a primeira opção, até mesmo por uma questão comercial. A Rede Globo, 

por exemplo, mantém uma programação inerte, com raríssimas modificações na grade de 

conteúdo. Vale lembrar que o Globo Ecologia também é exibido pela Globo News e Canal 

Futura. 

Voltando à pesquisa de campo, 39% dos entrevistados nunca visitaram institutos de 

pesquisa ou fundação de ciência e tecnologia (C&T). Como lembra Bertolli Filho (2006), o 

principal caminho encontrado pelas pessoas para se informar sobre C&T são os veículos de 

comunicação. É através da imprensa que a grande massa se inteira dos avanços científicos e 

dos benefícios que tem direito. Praticamente 60% dos entrevistados em Catalão acompanham 

o noticiário frequentemente.  

Além do Globo Ecologia, 64% assistem a outros programas exclusivos de C&T. 

Menos da metade do público entrevistado (33%) participa ou já participou de algum projeto 

ambiental. Em relação à divulgação científica, é possível afirmar que os jornalistas, de modo 

geral, têm contribuído para afinar o discurso científico e levar conhecimento de C&T ao 

público leigo. Pelo menos é o que 61% das pessoas acreditam. É válido ressaltar que a 

introdução de linguagem simples e explicativa, como pontua Vieira (2007), é a chave para 

transmitir o conhecimento na íntegra e fisgar o telespectador, literalmente. 

Catalão, hoje, conta com mais de 10 jornais (diários, semanários, quinzenais e 

mensais) e duas revistas bimestrais. Esses números já foram maiores. Porém, grande parte dos 

veículos impressos atende a interesses políticos e, portanto, não agregam em nada. O 

noticiário local também é formado por quatro rádios FM e uma AM, além da TV Anhanguera 

(afiliada Rede Globo) e a recém-chegada TV Goiânia (afiliada Band). Para 39% dos 

entrevistados, a imprensa catalana, de forma geral, divulga informações sobre ciência e 

tecnologia. Analisando cuidadosamente o conteúdo dos meios de comunicação, é possível 

discordar, em parte, do público entrevistado. A verdade é que a imprensa local tem 

dificuldades com o jornalismo científico.  



REPRESENTAÇÕES E CONFLITO: UM OLHAR CRÍTICO DA MÍDIA

Programa de Pós

 

 

Há falta de qualificação do profissional encarregado de noti

Bueno (2008), “[...] é preciso reconhecer que a capacitação do comunicador científico, 

embora tenha experimentado grande incentivo nos últimos anos, ainda não se generalizou 

[...]”7. Segundo ele, poucos veículos de comunicação têm profissionais habilitados para cobrir 

a C&T com competência. É o caso do Globo Ecologia que, como o público de Catalão 

atestou, transmite conhecimento em linguagem inteligível e singela.

Se a população de Catalão diz qu

o mesmo não ocorre com a mídia nacional. 58% dos entrevistados discordam que os veículos 

de comunicação (TV, rádio, internet, jornais e revistas) divulgam o suficiente sobre C&T. 

Avalie o gráfico:  

Gráfico 3 – Afirmativa n.º 19: Os veículos de comunicação (TV, rádio, internet, jornais e 

revistas) divulgam o suficiente sobre C&T.

 

Na pesquisa realizada em 2011, com um público diversificado, mais de 90% dos 

entrevistados afirmaram que os veículos de comuni

divulgação científica. Naquela oportunidade, 70% disseram que a imprensa não divulga as 

notícias dessa área de forma compreensível. Oliveira (2002) é defensora de que o jornalismo 

científico é um agente facilitador da constr

aplicar um discurso com menos jargões e mais analogias. 

Para 67% dos entrevistados de Catalão, as informações de ciência e tecnologia, 

divulgadas numa linguagem acessível, contribuem com a venda de jornais e 

público, sendo assim, busca por dados precisos e compreensíveis. A decodificação da 

mensagem depende muito da qualidade de transmissão pela mídia e conteúdo coeso. 
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ciar sobre ciência. Para 

Bueno (2008), “[...] é preciso reconhecer que a capacitação do comunicador científico, 

embora tenha experimentado grande incentivo nos últimos anos, ainda não se generalizou 

, poucos veículos de comunicação têm profissionais habilitados para cobrir 

a C&T com competência. É o caso do Globo Ecologia que, como o público de Catalão 

e o noticiário local divulga informações sobre C&T, 

o mesmo não ocorre com a mídia nacional. 58% dos entrevistados discordam que os veículos 

de comunicação (TV, rádio, internet, jornais e revistas) divulgam o suficiente sobre C&T. 

 

Afirmativa n.º 19: Os veículos de comunicação (TV, rádio, internet, jornais e 

Na pesquisa realizada em 2011, com um público diversificado, mais de 90% dos 

cação deveriam investir mais na 

divulgação científica. Naquela oportunidade, 70% disseram que a imprensa não divulga as 

notícias dessa área de forma compreensível. Oliveira (2002) é defensora de que o jornalismo 

ução da cidadania. Para isso, no entanto, deve 

Para 67% dos entrevistados de Catalão, as informações de ciência e tecnologia, 

divulgadas numa linguagem acessível, contribuem com a venda de jornais e revistas. O 

público, sendo assim, busca por dados precisos e compreensíveis. A decodificação da 

mensagem depende muito da qualidade de transmissão pela mídia e conteúdo coeso.  
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Partindo desse ponto, a proposta do Globo Cidadania, e concomitantemente do Globo 

Ecologia, é aproximar os programas ao dia a dia das pessoas, intensificando o diálogo com os 

públicos. A didática é promover educação ambiental e conscientizar a população. Como 

analisamos, o programa tem uma audiência fiel em Catalão e consegue transmitir valor. 

 

5. Considerações finais 

 

Neste breve ensaio avaliamos que o Globo Ecologia, apesar do horário de exibição, 

pode ser considerado como mídia cidadã, partindo dos estudos de Abreu (2002), Oliveira 

(2002), Andrade (2003), Guedes (2010) entre outros. Logo, mantém um diálogo proativo com 

o telespectador, conscientiza e transmite valor. O público jovem - maioria neste estudo - 

acompanha as edições do programa e muitas vezes também é um multiplicador de 

conhecimento. Apesar do índice de analfabetismo científico no Brasil, é oportuno observar 

que parte da população começa a questionar suas atitudes sobre meio ambiente e as possíveis 

consequências para a nova geração. 

Foi possível constatar que as reportagens do Globo Ecologia - para o público 

entrevistado - são elaboradas com rigor prático, nutridas de exemplos. A educação ambiental 

é uma virtude. E o programa da Rede Globo corrobora no sentido de informar e instruir os 

telespectadores, mesmo que mantenha interesses próprios e alienadores como muitos autores 

do jornalismo defendem com unhas e dentes. O objetivo, aqui, foi demonstrar a praticidade do 

conteúdo e a influência positiva na vida das pessoas.  

Há de concordar que o interesse pela ciência cresceu consideravelmente nos últimos 

anos. A divulgação científica também saltou, apesar de que o indicador qualidade não 

avançou tanto assim. Infelizmente ainda existem muitos jornalistas despreparados para 

traduzir o discurso científico, sem contar muitas vezes a relação nada amigável entre a fonte e 

o profissional de comunicação.  

Por fim, vale ressaltar que o Globo Ecologia, como mídia cidadã, é um espaço para 

reflexão e crítica. Portanto, os telespectadores de Catalão apreciam a linguagem e consideram 

o programa como agente facilitador do conhecimento ecológico. O jornalismo científico 

cumpre um papel essencial ao valorizar a cidadania. Ainda há muito que ser feito, mas as 

ações executadas até aqui são importantes para a educação científica. O Globo Ecologia, 

como averiguamos na pesquisa de campo e conforme o embasamento teórico, é um dos 

projetos mais ousados da televisão brasileira, justamente por simplificar conteúdo, diga-se 
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complexo, e manter uma audiência sólida, capaz de decodificar as mensagens e aplicar os 

conhecimentos ao dia a dia, se auto-conscientizando.  
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O Movimento #vemprarua e a prática da cidadania no Brasil16 
 

Quézia Alcântara  
Tiago Mainieri  

 
 
Resumo:  
Este artigo visa descrever a partir de observação participativa e documental como as 
manifestações populares que ocorreram no Brasil em junho de 2013 foram organizadas por 
meio de redes sociais on-line ou plataformas da Web 2.0, novos ambientes de comunicação da 
sociedade informacional que podem promover a prática da cidadania. 
 
Palavras-chave: redes sociais on-line, cidadania, comunicação 
 
 
Introdução: 
 

O Brasil que dormia em “berço esplêndido” acordou no outono de 2013. Esta foi a 

frase que se ouviu nas ruas, na mídia tradicional e nas redes sociais da Internet. Milhares de 

brasileiros foram às ruas de dezenas de cidades nos 26 Estados do país, pedindo melhoria na 

qualidade dos serviços públicos prestados à população, fim da corrupção e da impunidade e 

controle dos gastos e verbas públicas. O movimento assustou os partidos, especialmente de 

esquerda, acostumados a organizar greves e manifestações porque entre os milhares de 

cartazes, cujas frases traduziam o sentimento geral, alguns pediam o fim dos partidos e a 

substituição de parlamentares por não representarem a população brasileira. 

Os intelectuais iniciaram debates e análises para entender o que estava acontecendo no 

país. Sabia-se que a mobilização ocorrera por meio das plataformas de redes sociais da 

Internet, por grupos que interagiam pelos sites do Facebook e do Twitter. O assunto permeou 

discussões teóricas de sociólogos, antropólogos e especialmente de comunicólogos, estes 

últimos, entusiasmados pelas possibilidades tecnológicas que o novo meio digital possui de 

agregar, mobilizar e interagir, enfim, de promover democracia entre os sujeitos sociais. 

Os movimentos, a princípio, demonstravam que os brasileiros estão cada vez mais, 

conscientes de seus direitos enquanto cidadãos e estão despertando para o exercício de sua 

cidadania, saindo de uma passividade e buscando espaço público aonde pudesse mostrar sua 

indignação e inconformismo. Essa nova geração, cada vez mais bem informada – legado que 

a nova ambiência, a Internet propiciou – levanta as bandeiras, ou melhor, os cartazes, à 

                                                           
6Trabalho apresentado ao VII Seminário de Mídia e Cidadania, do Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação – PPGCOM, da Universidade Federal de Goiás – UFG. 
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semelhança dos posts de suas páginas pessoais nos sites de relacionamentos, também 

chamados de redes sociais. 

O objetivo deste artigo é realizar uma reflexão inicial sobre a cidadania brasileira 

especialmente promovida pelos instrumentos on-line da Internet e especificamente, tendo 

como exemplo o caso ocorrido no Brasil durante o mês de junho de 2013 e como esse 

movimento foi potencializado por meio do uso de instrumentos de comunicação on-line. Para 

isso, buscou-se a revisão bibliográfica do conceito de cidadania, bem como o caminho 

histórico percorrido em vários países, por outros protagonistas, em séculos passados para o 

estabelecimento dos direitos do homem. Também serão abordados alguns elementos 

históricos da luta pela cidadania no Brasil, culminando com as recentes manifestações que se 

iniciaram no Outono brasileiro de 2013. 

Para a análise do movimento, também conhecido pelas hastags #vemprarua, 

#ogiganteacordou,#obrasilacordou, que a princípio lutava contra o aumento nas passagens dos 

ônibus, serão pesquisa das fontes documentais em jornais impressos e on-line, no sentido de 

descrever como ocorreu tal movimento. Destaca-se que devido à repercussão que ainda se faz 

sentir em todo o país, no atual momento, far-se-á um recorte das manifestações de rua durante 

o mês de junho, especificamente para aquelas pautadas e organizadas nas redes sociais on-

line, uma vez que daí decorre o fato da inovação – a mobilização foi feita via internet. Para se 

ter acesso aos grupos, o pesquisador se inscreveu em um grupo fechado do Facebook7que 

organizou as manifestações em Goiânia e também obteve dados de infográficos de sites 

noticiosos, emespecial, o do G1, conforme figura a seguir: 

 

 

 
Figura 1. Fonte: http://g1.globo.com/brasil/protestos-2013/infografico/platb/.Acesso em junho 2013 
 

                                                           
7 O grupo “Frente de Lutas Go - contra o aumento da passagem” foi o que obteve mais acesso e confirmações de 
presençana manifestação de rua do dia 21/06/2013. Devido ao crescimento do grupo ele foi transformado em 
30/06/2013 em umapágina do Facebook. Consulte o Anexo 
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1-Quem é cidadão, o que é cidadania? 
 
A cidadania é uma conquista do homem ao longo do tempo. Seu estabelecimento não 

ocorreu da mesma forma, nem simultaneamente nos primórdios da civilização. Muitos países, 

constituídos mais recentemente, geralmente colônias de nações européias herdaram uma série 

de leis e direitos que seus colonizadores conquistaram séculos antes. Mas nem por isso, a luta 

deixou de ocorrer ou pode ser diminuída. Ainda hoje, direitos que na Inglaterra e França 

foram adquiridos nos séculos XVII e XVIII não foram instituídos em várias nações árabes e 

africanas, por exemplo. Outros países, aonde a cidadania já é uma prática criada há mais 

tempo, lutam atualmente por novas demandas sociais, como poluição do meio ambiente, 

acesso às novas tecnologias, entre outros. Mas, afinal, que é essa cidadania tão almejada pelos 

indivíduos, que se diferem culturalmente, mas que ocupam o mesmo espaço cada vez mais 

interligado? 

Disse o sociólogo inglês T.H. Marshall (1967, p.76) que “a cidadania é um status 

concedido àqueles que são membros integrais de uma comunidade. Todos aqueles que 

possuem o status são iguais com respeito aos direitos e obrigações pertinentes ao status”. Para 

o autor, a cidadania está apoiada em três elementos conquistados sucessivamente pela 

sociedade moderna: os direitos civis, os direitos políticos e os sociais. E é a partir dessa 

definição que se descreverá a conquista histórico-geográfica da cidadania de cada um dos três 

direitos acima citados. 

Os direitos civis foram instituídos aproximadamente no século XVIII na maioria dos 

países europeus. De acordo com Marshall (1967, p.63), “o elemento civil é composto dos 

direitos necessários à liberdade individual – liberdade de ir e vir, liberdade de imprensa, 

pensamento e fé, o direito à propriedade e o direito à justiça”. Já Bobbio (2004, p.52) analisa 

os direitos como três fases que se sucederam e que garantem a cidadania do indivíduo em 

relação ao Estado. Sobre o direito civil, ele conta que “... num primeiro momento, afirmaram-

se os direitos de liberdade, isto é, todos aqueles direitos que tendem a limitar o poder do 

Estado e a reservar para o indivíduo, ou para os grupos particulares, uma esfera de liberdade 

em relação ao Estado.” 

Marshall relata que o primeiro direito outorgado ao indivíduo foi o da liberdade, já no 

século XVII na Inglaterra, e a ele foram se juntando os demais direitos civis. Ele conta que as 

lutas travadas para a conquista desses direitos, tais como o Hábeas Corpus, o Toleration Act, a 

emancipação católica,o fim dos Combination Acts e censura à imprensa: Este feito do século 

XVIII, interrompido pela Revolução Francesa, e completado após a mesma, foi em grande 
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parte o trabalho dos tribunais, tanto em sua labuta diária, quanto numa série de processos 

famosos em alguns dos quais lutavam contra o Parlamento em defesa dos direitos individuais. 

(MARSHALL, 1967, p.66).  

Ressalta-se que a sociedade moderna estava saindo de um período feudal, conforme 

explica Dallari (2004, p.31), “... no contexto do feudalismo, a pessoa humana era vista como 

parte do patrimônio do senhor feudal, tendo ele inclusive direito sobre o corpo das pessoas”. 

Covre (1997, p.23) descreve que “na sociedade feudal, os servos e camponeses eram tratados 

como gado, agregados à gleba; não tinham escolha sobre seus destinos nem arbítrio sobre seus 

valores”, o que não alterou muito com o surgimento dos primeiros estados monárquicos, em 

que os súditos, os “camponeses e trabalhadores já desfrutavam certa liberdade de locomoção e 

algum desígnio de suas vidas, estavam, contudo, submetidos aos desejos do monarca”. 

Somente com o estabelecimento do Estado de Direito, os direitos individuais cuja premissa 

central de que todos os homens nascem livres começou a surtir efeitos. 

Quanto aos direitos políticos, surgidos por volta do século XIX, diz Marshall (1967, 

p.63) que por ele se entende “o direito de participar no exercício do poder político, como um 

membro de um organismo investido da autoridade política ou como um eleitor”. A 

consequencia dessa conquista é descrita por Bobbio (2004, p.52) com “...a participação cada 

vez mais ampla, generalizada e frequente dos membros de uma comunidade no poder político 

(ou liberdade no Estado)”. Quanto ao elemento social, conquistado no século XX, Marshall 

(1967, p.63) afirma que este “se refere a tudo o que vai desde o direito a um mínimo de bem-

estar econômico e segurança... As instituições mais intimamente ligadas a ele são o sistema 

educacional e os serviços sociais”. Para Bobbio (2004, p.52) os direitos sociais “expressam o 

amadurecimento de novas exigências, como os do bem-estar e da igualdade através ou por 

meio do Estado”. 

Murilo Carvalho (2002, p.8) corrobora a definição de que somente se poderia chamar 

de cidadão aquele que fosse o detentor desses três direitos, que por razões históricas e 

culturais, podem ou não existir em uma sociedade e geralmente são adquiridos ou outorgados 

em diferentes contextos e épocas. Não basta nascer em determinada nação ou país, ter um 

registro de nascimento ou documento de identidade que o defina como o detentor de uma 

cidadania xis ou ipislon que o indivíduo torna-se cidadão pleno de seus direitos. A cidadania 

se constrói histórica e geograficamente, dependendo de lutas, reivindicações e conquistas, e 

também garantida pelas leis que regem determinado povo, assegurada pelo governo de uma 

nação, vigiada pela justiça e pela sociedade civil. 
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2-O percurso da cidadania 
 
 

Os primeiros cidadãos são encontrados nos textos de filósofos que tratavam da pólis 

da antiga Grécia e das cidades-estados ou civitas dos romanos, conta Soares (2004, p.44). Mas 

apenas os homens livres eram considerados cidadãos, pois as mulheres, os comerciantes, os 

estrangeiros e os escravos, não podiam freqüentar a Ágora – praça pública aonde os cidadãos 

tinham a oportunidade de debaterem sobre assuntos diversos, exercendo sua cidadania. 

Conforme Arendt (2007, p.68 e 69) esses eram privados no sentido de “sua acepção 

original de privação... a consciência de se estar privado de algo essencial numa vida passada 

exclusivamente na esfera restrita do lar” ou ainda, “ser destituído de coisas essenciais à vida 

verdadeiramente humana, ser privado da realidade que advém do fato de ser visto e ouvido 

por outros”, o que ocorria na esfera da vida pública. Na sociedade feudal, a noção de 

cidadania se deslocou, pois que os feudos eram administrados por proprietários de terras que 

tinham ao seu redor uma série de agregados, que se diferenciavam de súditos ou cidadãos, 

pois que eram considerados parte da esfera privada, do oikos, onde era exercido um tipo de 

poder, diferente do poder estatal, entremeado de relações muitas vezes de semi-escravidão 

por um senhor déspota. A criação do Estado de Direito possibilitou o incremento da 

cidadania, com o florescimento das primeiras leis e dos primeiros tribunais de justiça. A 

necessidade de reafirmar a igualdade de direitos levou os povos, historicamente, a 

reivindicarem e conquistarem cada vez mais direitos, ou em outras palavras, a participarem da 

vida política, a terem direito a ir e vir, à liberdade de expressão ou proteção aos bens 

particulares. 

Nesta época, floresceu um espaço público de debates – palco da cidadania resgatada 

no conceito da ágora grega – que ocorria nos cafés e salões literários europeus, entre os 

séculos XVII e XVIII, e descritos por Jurgen Habermas (2003, p.27), como “esfera pública 

burguesa”. Esse ambiente de discussão contribuiu significativamente, segundo o autor (2003, 

p.46), para a criação da opinião pública que “intermedia o Estado e as necessidades da 

sociedade”. 

Com o surgimento da imprensa, esse espaço de discussão e formação da opinião 

pública se deslocou dos ambientes espontâneos para o lócus dos periódicos. Ávidos por 

pautas, os jornalistas iam aos cafés e salões literários e ali abasteciam de temas os jornais 



REPRESENTAÇÕES E CONFLITO: UM OLHAR CRÍTICO DA MÍDIA 
VII Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

 

 

65 

 

diários e estes, por sua vez, serviam de discussão para a esfera pública burguesa no dia 

seguinte, daí o termo ‘esfera’ que remete à circularidade do processo. 

A criação do poder Legislativo veio suprir essa lacuna deixada pelos cidadãos que 

antes tinham na esfera pública local para debate e para formação de uma opinião pública. Os 

parlamentos surgiram com a criação dos Estados-nações e a época coincide com períodos 

posteriores à formação de uma opinião pública proveniente da esfera pública burguesa 

descrita por Habermas, ou seja, as revoluções 

À exceção da Inglaterra que tinha uma espécie de conselho com 25 barões criado em 

1215, mas as revoluções burguesas obrigaram a criação da Câmara dos Comuns no 

Parlamento britânico, que passou a ter atuação política mais atuante, cabendo à Câmara dos 

Lordes um papel apenas simbólico e institucional burguesas pautaram uma agenda pública 

que influenciou as nações no estabelecimento de direitos aos 

seus cidadãos. 

Nesta fase foram fundamentais as revoluções que garantiam os direitos individuais e 

políticos como a Inglesa (século XVII), e a Francesa (século XVIII) e que influenciaram 

diversos países na criação de leis que garantissem tais direitos aos seus cidadãos. Mas, ações 

mais pontuais também contribuíram na luta pelos direitos sociais, especialmente os 

trabalhistas. Singer (2008, p.196) descreve algumas lutas travadas na Europa tais como 

levantes, greves e manifestações, realizadas pelos trabalhadores assalariados, os proletários 

que trabalhavam nas fábricas inglesas, as chamadas “combinações”(SINGER, 2008, p.197). 

Tais combinações foram proibidas legalmente de se organizarem pois incomodavam o 

governo inglês, o que gerou outros movimentos conforme descrição de Singer, os 

trabalhadores iam às aldeias e quebravam as máquinas usadas pelos patrões para falsificar 

meias e também as “que eram manejadas por pessoas que não tinham passado pelo 

aprendizado legalmente exigido para o exercício da profissão”. O governo aprovou lei que 

penalizava os quebradores de máquinas, mas isso não os impediu, pois fizeram outros 

movimentos contra os teares mecânicos e outras máquinas de fabricação de tecidos. Os 

proprietários dessas fábricas partiram para o confronto armado e muitos trabalhadores foram 

mortos. 

Outro movimento conhecido na Inglaterra foi o levante Wilkita, que visava à reforma 

política do Estado. John Wilkes era um membro da Câmara dos Comuns e se rebelou contra o 

rei George III, em 1763. Ele publicou na imprensa local suas ideias, o que levou a realeza a 

abrir processo contra a publicação e o autor da mesma. A perseguição real ao impresso 
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acabou por tornar Wilkes mais conhecido entre os ingleses como símbolo da perseguição à 

liberdade de opinião. 

Singer (2008, p.201) credita a Revolução Americana como legado das ideias 

democráticas do movimento wilkita além de outras leis que protegiam os direitos civis, 

herdadas da justiça inglesa pois "os júris londrinos continuaram aprovando por mais de 

sessenta anos vereditos baseados nos princípios liberais que Wilkes lhes ensinou”. 

Outros movimentos descritos pelo autor, além das Revoluções Americana (1776) e 

Francesa (1789), que tiveram impacto no estabelecimento de direitos do cidadão em todo o 

mundo, foram as lutas no território americano pela libertação dos escravos. Vários 

movimentos conseguiram acréscimos ou emendas à Constituição daquele país tais como: A 

13ª emenda acabando com a escravidão; a declaração na 14ª emenda de que “todas as pessoas 

nascidas ou naturalizadas nos EUA são cidadãos”; e a 15ª emenda instituindo o direito de voto 

independente de “raça, cor ou condição prévia de servidão”. 

Singer (2008, p.206) relata que esses direitos, porém, somente foram respeitados após 

1960, “após árduas lutas e não pouca violência”, e o líder mais conhecido foi Martin Luther 

King Jr, porém a influência da Constituição Americana alcançou outros continentes na criação 

de legislação própria respeitando os direitos civis, políticos e sociais, ou seja, os direitos à 

cidadania plena. 

 

3-No Brasil, a cidadania conquistada e a concedida 

 

José Murilo Carvalho (2010) analisou o histórico brasileiro das conquistas da 

cidadania e dos direitos do homem. Ele contou que, especialmente, os direitos sociais, não 

foram conquistados, mas conseguidos na forma de benefícios do Governo do Estado Novo, 

um modo de enfraquecer o movimento popular e sindical por um Estado totalitário como foi o 

do presidente Getúlio Vargas. Ele retratou diversas lutas de brasileiros, anteriores ao período 

acima, para a conquista de direitos tais como: As revoltas dos Palmares, no século XVIII e a 

Revolta dos Alfaiates em 1798 na Bahia e os de 1887, que envolveu cidadãos de várias 

camadas sociais contribuíram para mobilizar a opinião pública a favor da abolição da 

escravatura. Outro movimento ficou conhecido historicamente como “Inconfidência Mineira”, 

em 1789 setores dominantes da política brasileira lutavam contra o domínio português sobre o 

Brasil colônia e já traziam em seu bojo ideais da Revolução Francesa com ideais políticos. 
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Entre os grandes movimentos de rua destacados por Carvalho (2010, p.95) a 

Revolução Constitucionalista foi uma das mais importantes no país. Ele descreve que “entre 

1930 e 1937, o Brasil viveu uma fase de grande agitação política”. Além de alcançar vários 

setores sociais como operários, classe média, militares reunidos pelo tenentismo, oligarquias 

com problemas econômicos devido a queda do preço do café, contribuiu para a organização 

de sindicatos e associações de classe, além de criação de vários partidos políticos. O dia 23 de 

maio foi um dos mais emblemáticos para o movimento – após a morte de quatro estudantes 

em confronto com a política - e levou centenas de paulistas para as ruas de São Paulo contra o 

governo Vargas que fechara o Congresso e anulara a Constituição. 

A revolta paulista, chamada Revolução Constitucionalista, durou três meses e foi a 

mais importante guerra civil brasileira do século XX. Os paulistas pediam o fim do governo 

ditatorial e a convocação de eleições para escolher uma assembleia constituinte. Sua causa era 

aparentemente inatacável: a restauração da legalidade, do governo constitucional. Mas seu 

espírito era conservador: buscava-se parar o carro das reformas, deter o tenentismo, 

restabelecer o controle do governo federal pelos estados. (CARVALHO, 2010, p.94) O 

resultado foi que as pressões populares fizeram o Governo a convocar eleições para a 

Assembléia Constituinte que também elegeria o presidente de República. Além disso, foi 

instituído o voto secreto, instituído o voto das mulheres e criada a Justiça Eleitoral, medidas 

consideradas como avanços na cidadania política brasileira. 

Os direitos sociais no Brasil tiveram significativo avanço durante o período do Estado 

Novo. Várias leis foram promulgadas e posteriormente organizadas na Consolidação das Leis 

do Trabalho (CLT), datada de 1943. Porém, estes direitos não foram conquistados após lutas e 

reivindicações, mas foram outorgados pelo Estado paternalista. Afirma Carvalho que as leis 

trabalhistas e previdenciárias instituídas:... como foram distribuídos os benefícios sociais 

tornaram duvidosa sua definição como conquista democrática e comprometeram em parte sua 

contribuição para o desenvolvimento de uma cidadania ativa. (CARVALHO, 2010, p.104). 

Isto devido ao sentimento de gratidão que o povo dedicava ao líder da nação, pois 

Vargas, com medidas populistas que beneficiavam os trabalhadores, tais como leis 

trabalhistas e previdenciárias mantinham a população num eterno sentimento de obediência e 

subserviência. Além de pregar um nacionalismo exacerbado, ainda tinha sob controle os 

sindicatos e movimentos populares organizados mediante mecanismos legais que iam desde a 

criação dos sindicatos e associações sob a tutela do Ministério do Trabalho até a indicação dos 

representantes dessas entidades. 
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A antecipação dos direitos sociais fazia com que os direitos não fossem vistos como 

tais, como independentes da ação do governo, mas como um favor em troca do qual se 

deviam gratidão e lealdade. A cidadania que daí resultava era passiva e receptora antes que 

ativa e reivindicadora. (CARVALHO, 2010, p.120). Outro momento importante na política do 

Brasil foi a mobilização de diversos grupos organizados da sociedade, que pediam reformas 

na estrutura agrária, fiscal, bancária, educacional e políticas (voto para analfabetos, 

legalização do Partido Comunista, plebiscito a favor da volta do residencialismo) nos anos 

1960.  

Ferroviários, portuários, metalúrgicos, petroleiros, todos operários de empresas 

estatais, estavam sempre entre os principais sustentáculos das greves e movimentações 

políticas. A União Nacional dos Estudantes (UNE) também adquiriu grande dinamismo e 

influência. Com algum apoio entre estudantes universitários, na época pouco mais de 100 

mil... Pela primeira vez na história do país, excetuando-se as revoltas camponesas do século 

XIX, os trabalhadores rurais, posseiros e pequenos proprietários entraram na política nacional 

com voz própria.(CARVALHO, 2010, p.131) 

O autor ainda descreve que a Igreja Católica teve de mudar sua “tradicional posição 

política reacionária e investia no movimento estudantil, no movimento operário e camponês, 

na educação de base”. E ainda tinham apoio dos novos oficiais, inconformados com restrições 

aos seus direitos políticos, visto que podiam votar, mas não se candidatarem a cargos 

políticos. Mas, apesar de tantas entidades estarem unidas em prol de um ideal, as 

manifestações não tiveram apoio popular e as greves e mobilização de trabalhadores e 

estudantes fomentavam instabilidade política e institucional, discurso utilizado pelos militares 

para o golpe militar de 1964 – um dos períodos de retrocesso dos direitos civis e políticos 

brasileiros, além de ter sido um dos períodos de maior desrespeito aos direitos humanos, com 

tortura de políticos, artistas, intelectuais, jornalistas e estudantes. 

Outras manifestações como a “Diretas Já” em 1984, que pediam a volta da eleição 

direta para a Presidência da República abolidas desde 1964 e que mobilizou centenas de 

pessoas na Praça Cívica, em Goiânia (primeira capital a realizar a manifestação), 1 milhão de 

pessoas no Vale do Anhangabaú na capital paulista e 1 milhão e meio no Rio de Janeiro. 

Conta Carvalho que: 

Os comícios transformaram-se em grandes festas cívicas. Compareciam os 
lideres dos partidos de oposição, os presidentes de associações influentes 
como a ABI e a OAB, e, sobretudo, os mais populares jogadores de futebol, 
cantores e artistas de televisão... As cores nacionais, o verde e o amarelo, 



REPRESENTAÇÕES E CONFLITO: UM OLHAR CRÍTICO DA MÍDIA 
VII Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

 

 

69 

 

tingiam roupas, faixas, bandeiras. A bandeira nacional foi recuperada como 
símbolo cívico. Ao final de cada comício, era cantado pela multidão num 
espetáculo que aos poucos deixava de impressionar e comover. 
(CARVALHO, 2010, p.181) 

 

Também o movimento “Fora Collor”, mais conhecido como “Caras Pintadas”, 

atribuído aos estudantes que saíam às ruas em setembro de 1992, com rostos pintados de 

verde e amarelo (cores da bandeira do Brasil utilizada pelo ex-presidente Fernando Collor 

durante sua campanha eleitoral). Eles pediam o impeachment de Collor, primeiro presidente 

eleito em 1989, após o fim da Ditadura Militar em 1984. Acusado de atos de corrupção e 

tráfico de influência as manifestações impactaram o país naqueles que foram os primeiros atos 

populares após a volta da democracia no país. 

Humilhada e ofendida, a população que fora às ruas oito anos antes para pedir as 

eleições diretas repetiu a jornada para pedir o impedimento do primeiro presidente eleito pelo 

voto direto. A campanha espalhou-se pelo país e mobilizou principalmente a juventude das 

grandes cidades. Pressionado pelo grito das ruas, o Congresso abriu o processo de 

impedimento que resultou no afastamento do presidente... Na história do Brasil e da América 

Latina, a regra para afastar presidentes indesejados tem sido revoluções e golpes de Estado 

(CARVALHO, 2010, p.195). 

Estes dois movimentos foram importantes no estabelecimento e volta da 

democratização do país, que vivera 20 anos governados por militares, e representaram o 

estabelecimento de organizações de entidades representativas, além do exercício dos direitos 

civis e políticos no Brasil, afirma o historiador José Carlos Ruy que “a eleição presidencial de 

1989 selou a retomada da vida democrática no Brasil... Partidos, entidades, movimentos, 

imprensa e demais forças vivas da sociedade passaram a se manifestar livremente”. 

Para Ruy (2012, p.1) apesar de erros da política econômica adotada nos primeiros 

governos democráticos, “... após 29 anos de ausência do voto popular a eleição presidencial 

de 1989 contagiou o Brasil, emocionou e envolveu a sociedade numa demonstração de 

aceitação e legitimação... e quais lideranças e forças políticas ocupariam o poder central do 

país”. Também representavam que a cidadania começava a tomar forma e a ser exercida por 

meio de manifestações populares que, acima de qualquer pauta, tinha o direito de se 

expressar, de se reunir publicamente, de reivindicar direitos, enfim de “ser vista e ouvida” 

conforme afirma Arendt (2007, p.61), um dos critérios para o exercício da “vida ativa”, ou a 

prática do exercício político no estabelecimento da democracia. 
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4-O Brasil acordou? 

 

As manifestações de rua que ocorreram no mês de junho é um dos movimentos 

populares espontâneos que mais impactou a agenda pública política do país nos últimos anos. 

No Brasil, país de dimensões continentais, a Internet e suas plataformas de redes sociais 

possibilitaram durante o mês de junho de 2013 uma onda de protestos que durou vários dias e 

mobilizou milhares de brasileiros nos 26 Estados, coordenadas por vários grupos no Facebook 

como o“Frente de Lutas Contra o aumento do ônibus”. O dia 20/06/2012 a manifestação teve 

mobilização nacional e contou com o maior número de manifestantes, cerca de 1.400.000 

(segundo dados do G1) de pessoas foram às ruas no movimento chamado nas redes sociais de 

#vemprarua, #ogiganteacordou, #obrasilacordou. Como resultado houve a promoção de uma 

agenda pública positiva em que muitos parlamentares, prefeitos, governadores e até o 

Governo federal se mobilizaram para atender às reivindicações populares. 

Os primeiros protestos foram realizados em Florianópolis (17/04/13), Porto Alegre 

(20/04/13) e Goiânia (28/04/2013) e tinham como pauta o reajuste das passagens do 

transporte coletivo. Os movimentos foram iniciados por alunos do ensino médio e superior, 

que fecharam ruas centrais das cidades, queimando pneus e empunhando cartazes contra o 

reajuste. Os protestos foram aos poucos tendo adesão da população e se espalhando pelo país, 

tendo como estopim as manifestações na cidade de São Paulo realizados no início do mês de 

junho de 2013, com ação violenta de repressão pela polícia paulista deixando muitos 

manifestantes e profissionais da imprensa feridos. Essa ação policial funcionou como um 

gatilho nas redes sociais e o movimento começou a ser fortemente discutido e repercutido 

inclusive na mídia tradicional e adquirindo mais adesões. A repercussão também ocorreu fora 

do país, sendo assunto em vários jornais pelo mundo e levando brasileiros em vários países 

europeus e nos Estados Unidos a protestarem também. 

 

7-Analisando os movimentos nas e pelas redes sociais on-line 

 

A princípio, os intelectuais não conseguiam explicar o que estava ocorrendo, visto que 

o movimento no Brasil não se encaixava em nenhuma das explicações já estudadas e relatadas 

dos movimentos sindicais, operários, ou mesmo políticos tais como no Golpe de 68, nas 

“Diretas Já” (1984), no “Fora Collor” (1992) ou na “Marcha dos 100 mil” (1999), contou 
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Martins (2013). A presença da plataforma on-line alterou significativamente a estruturação 

dos movimentos, visto que nos movimentos anteriores a mobilização foi feita por um partido, 

um sindicato, uma entidade representativa de categorias ou algum setor de minorias excluídas 

do processo social reunia indivíduos da sociedade civil em uma reivindicação sólida e 

comum, como explicam os cientistas políticos Luiz Sigantes e Itami Campos: 

 

Pela primeira vez em muitos anos os movimentos têm partido da 
organização da própria sociedade, sem interferências partidárias. É também 
o prenúncio de desajustes na economia e ainda de maior consciência política. 
(SIGNATES, 2013, p.13) 

 

Vem acontecendo uma crescente onda de insatisfação com a corrupção, com o quadro 

político, com os políticos, mas ainda não dá para saber onde esses protestos vão chegar. Da 

forma como está agora, sem direcionamento, não trará consequencia orgânica,ainda não 

podemos dizer que haverá reflexo nas eleições do ano que vem. (CAMPOS, Itami. 2013, 

p.13) Se os estudiosos sociais viram com espanto ou preocupação o Outono brasileiro, 

comunicólogos e especialistas no estudo de redes sociais on-line, presenciaram o 

cumprimento de uma série de proposições teóricas sobre o potencial mobilizador e 

democratizante do novo meio. Alguns dos autores que já externalizaram conceitos neste 

sentido são: Pierre Lévy (2010), Mássimo Di Felice (2012), André Lemos (2010) e Manuel 

Castells (2003), entusiastas quanto às novas possibilidades que o meio virtual proporciona ao 

sujeito. Diz Castells: 

 

A Internet encerra um potencial extraordinário para a expressão dos direitos 
dos cidadãos e a comunicação de valores humanos. Certamente não pode 
substituir a mudança social ou a reforma política. Contudo, ao nivelar 
relativamente o terreno da manipulação simbólica, e ao ampliar as fontes de 
comunicação, contribui de fato para a democratização. A Internet põe as 
pessoas em contato numa agora pública... o controle dessa agora pública 
pelo povo talvez seja a questão política mais fundamental suscita pelo seu 
desenvolvimento. (CASTELLS, 2003, p.135) 
 

Di Felice (2012, p.1) destaca o impacto e a transformação da sociedade, causados pelo 

novo meio: “A comunicação digital tem um impacto muito forte na relação entre o indivíduo 

e o território, porque ela altera a forma de construção e de repasse das informações”. O 

sociólogo (Di Felice, 2012, p.1) explica que desde a antiga Grécia até o surgimento da 

imprensa e mais tarde da televisão, a forma de comunicação tradicional era feita 

unidirecionalmente e analogicamente, baseada na emissão de uma mensagem por um emissor 



REPRESENTAÇÕES E CONFLITO: UM OLHAR CRÍTICO DA MÍDIA 
VII Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

 

 

72 

 

e recebida por um público que não é passivo completamente, mas que, tecnologicamente, não 

pode emitir mensagem; “com a comunicação digital temos a alteração desse fluxo 

comunicativo, a criação de uma forma de comunicação em rede onde todos os indivíduos são, 

ao mesmo tempo, emissores e receptores”. Ainda afirma que “o conceito de esfera pública se 

altera profundamente... diferentemente do que o Brasil experimenta hoje, onde se tem “... uma 

divisão social muito grande, onde a esfera pública estava limitada aos grandes meios de 

comunicação”. Corrobora tal visão o português Gil Ferreira (2010, p.107), para quem “a 

Internet oferece meios para a expressão cívica, podendo constituir-se em ‘caixa de 

ressonância’ capaz de afectar os agentes da esfera política”. O fato da disseminação da 

informação se tornar mais rápida, fácil e acessível, abre perspectivas aos indivíduos para 

interação, mobilização e participação: Estas novas possibilidades de expressão permitirão a 

um cidadão ou a um grupo da sociedade civil alcançar, sem mediações institucionais, outros 

cidadãos, assegurando aos interessados em entrar no jogo democrático, sob uma perspectiva 

deliberativa, dois dos seus requisitos fundamentais: informação política actualizada e 

oportunidade de interacção (FERREIRA, 2010, p.107). 

Para Morgado (2010, p.5) “a Internet é uma rede de comunicação civil e aberta que 

pode exercer pressão sobre o poder político”. A autora presenciou, na Europa, os primeiros 

movimentos sociais e manifestações organizadas por meio de redes sociais on-line e por isso, 

defende que enquanto instrumento de comunicação, o novo meio demonstrou já ter o 

potencial de estar ao serviço de novas formas de convocar e organizar os cidadãos em 

manifestações de protesto, à margem das organizações tradicionais, como os sindicatos; ao 

mesmo tempo, tem créditos firmados como potenciadora de encontro entre pessoas que 

passam a constituir movimentos de cidadãos que, mesmo sem cobertura mediática, 

respondendo a apelos oriundos de cibernautas que com eles partilham as mesmas posições, 

reagem de forma concertada, em massa e de forma pública. (MORGADO, 2010, p.5) 

André Lemos & Pierre Lévy (2010, p.192) defendem que o espaço da Internet é “... 

como um todo que constitui uma imensa ágora virtual, labiríntica e fractal... para favorecer o 

diálogo e a deliberação política... na ciberdemocracia do futuro.” E mais: “As ágoras virtuais 

são comunidades virtuais multipartidárias, centradas sobre questões políticas cujo principal 

objetivo é apoiar o diálogo, a deliberação, a decisão e a ação de todos os cidadãos que 

desejam delas participar”. Os autores (2012, pág. 190) propõem uma série de práticas e 

conteúdos na Internet para que essa ciberdemocracia se efetive tais como: liberdade de 

expressão e de navegação sem constrangimento, e-goverment disponibilizando todo tipo de 
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informações e acessos para o cidadão, eleições e referendos on-line, referendos de iniciativa 

popular, legislativos com redes de parlamentos virtuais e transparentes. A Rede Mundial de 

Computadores, segundo os autores, é a atual forma onde todos têm liberdade para expressar 

opiniões e publicar diferentes pontos de vista, o que pode ser visto como um tipo de cidadania 

– “dar voz para quem não as tem... uma nova política porque se trata de uma nova pólis que 

está se construindo”. 

 

Considerações finais: 

 

A cidadania perpassa pelo direito à comunicação e à informação. O acesso às 

informações pode dotar o indivíduo de mais recursos a fim de garantir o pleno exercício de 

seus direitos enquanto cidadão. Isso porque vivemos na sociedade onde a informação gera 

mais conhecimento, mais conhecimento gera mais participação e mais participação significa 

exercício da cidadania. Mas, conforme Duarte (2009, p.4) “informação é apenas a nascente do 

processo que vai desaguar na comunicação viabilizada pelo acesso, pela participação, 

cidadania ativa, diálogo”. 

O educador brasileiro Paulo Freire (1985, p.67) defende esse processo dialógico como 

inerente à comunicação. Ele diz (Freire, 1985, p.70) que “o que caracteriza a comunicação 

enquanto este comunicar comunicando-se, é que ela é diálogo, assim como o diálogo é 

comunicativo”, o que a difere da simples transmissão de informações, visto que, “a 

comunicação verdadeira não nos parece estar na exclusiva transferência ou transmissão do 

conhecimento de um sujeito a outro, mas em sua coparticipação no ato de compreender a 

significação do significado”. 

De forma on-line ou presencial, as redes sociais da nova mídia comunicacional, a 

Internet, favorecem a democracia, uma vez que dão voz ao indivíduo, dotando-o da 

capacidade de conhecimento, análise e julgamento do mundo que o cerca, permitem que saia 

do conformismo e estabeleça vínculos de pertencimento a grupos sociais que podem 

inclusive, gerar a comunhão de uma esfera pública física e concreta nas novas ágoras 

urbanas. 
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O telejornalismo entre a liberdade de expressão, a presunção da inocência e o direito à 
privacidade 8 

 
Mariana Martins Boldrin 

 
 

RESUMO 

O presente estudo se propõe discutir como direitos garantidos na Constituição Federal e na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, como a liberdade de expressão e o direito à 
privacidade, na prática podem se chocar quando se fala em telejornalismo.Para problematizar 
a discussão pretende-se realizar uma análise da cobertura do que se convencionou chamar de 
Tragédia na Boate Kiss, no município de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, na madrugada 
do dia 27 de janeiro de 1013, que causou a morte de dezenas de jovens. Assim busca-se 
mostrar a necessidade de mecanismo de controle da mídia que visem evitar ou punir abusos e 
promover a cidadania e a dignidade da pessoa humana. 
 

PALAVRAS - CHAVE 

Telejornalismo; Jornal Nacional; Direitos Humanos; Cidadania 

 
Introdução 
 

 

 Informação é poder.  É questão de sobrevivência na sociedade contemporânea. Hoje 

ninguém sai de casa sem saber o que está acontecendo no mundo lá fora pelos meios de 

comunicação. Quem quer ser bem sucedido não toma nenhuma decisão sem ter informação. 

Sem dúvida, esse é um direito que deve ser respeitado.  

Só que no advento da comunicação para o grande público, baseada principalmente no 

entretenimento e na velocidade, existe uma saturação de informação, sem que isso seja 

encarado como algo positivo, haja vista que a quantidade não vem atrelada à qualidade que o 

público precisa. Hoje as notícias da TV, por exemplo, desfilam aos montes diante de nossos 

olhos, mas não prendem, não levam à reflexão, muito menos são capazes de transformar a 

vida cotidiana. Assim é perfeitamente comum alguém assistir a chacinas, estupros e acidentes, 

enquanto almoça, já que este é o sofrimento do outro, mostrado pelo jornalismo como um 

grande filme de ficção e sob o prisma das imagens espetacularizadas.  

Diante deste quadro, pergunta-se qual a responsabilidade dos veículos de comunicação 

na promoção da cidadania? Diante dessa batalha diária por informação e audiência, o direito à 

                                                           
8
 Trabalho apresentado ao VII Seminário de Mídia e Cidadania, do Programa de Pós-Graduação em 

Comunicação – PPGCOM, da Universidade Federal de Goiás – UFG. 
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informação pode se sobrepor a outros igualmente garantidos na Constituição Federal, como a 

presunção da inocência e a privacidade? 

 

1-Função social das empresas de Comunicação 

 

Em qualquer empresa privada, a promoção do papel social e, consequentemente, da 

cidadania precisa ser o principal objetivo e deve estar acima da busca pelo lucro. Está na lei 

das S.A no Art. 116, parágrafo único. 

 

O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia 
realizar o seu objetivo e cumprir sua função social, e tem deveres e 
responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os que nela 
trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses 
deve lealmente respeitar e atender. (PEREIRA, 2002, p.29) 

  

               Isso leva à reflexão sobre a função das empresas de comunicação. Ora, se todas as 

empresas tem função social, a da comunicação é ainda mais evidente, já que além de ser uma 

concessão pública, se pressupõe que o objetivo principal é o bem comum. Quando se lembra 

que a relação do homem com o mundo hoje é totalmente mediada pela tecnologia, como a TV 

digital e a internet, essa importância fica ainda mais acentuada. É o homem se submetendo às 

invenções que ele mesmo construiu.  

              Ainda assim, no projeto de lei específico da Imprensa (PL n.º 3.232, de 1992) a 

noção de interesse público não é central. O importante é garantir a liberdade de imprensa, de 

opinião e de informação. Ele nem foi aprovado, mas já apresenta lacunas que precisam ser 

resolvidas.  

 

2-Entre a liberdade de informação e o direito à intimidade 

 

 A lacuna mais visível diz respeito ao conflito entre liberdade de informação e o direito 

à intimidade. A posição defendida é tendenciosa aos jornalistas, sob pretexto do interesse 

público.  

 

Os conflitos entre a liberdade de informação e os direitos de personalidade, 
entre eles os relativos à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem, 
serão resolvidos em favor do interesse público visado pela informação. 
(Projeto de Lei de Imprensa, art. 26) 
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                No caso do incêndio na Boate Kiss, por exemplo, a cobertura realizada pelo Jornal 

Nacional seria totalmente aceitável sob a ótica do Projeto de Lei de Imprensa, haja vista que 

nele o interesse público se sobrepõe à vida privada. Isso é pretexto para a imprensa entrar, 

sem pedir licença,na intimidade de centenas de pais e mães que, mesmo em estado de choque 

eram interpelados a todo momento por repórteres, que literalmente, invadiram a cidade.O 

desejo dos habitantes era de velar seus parentes em paz, enquanto o papel da mídia era de 

tornar público todo o sofrimento, justamente para mostrar que a televisão está em todos os 

lugares, trazendo tudo ao vivo ao espectador.Sobre esse aspecto, a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (1948) preconiza: 

 

Todo homem tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito 
inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber 
ou transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independente de 
fronteiras. (Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948, art. 19) 
 

               Para que se tenha uma sociedade democrática de fato, a liberdade de expressão e 

imprescindível, já que por meio dela os indivíduos tem assegurado o direito de comunicar-se 

com outros e manifestar-se da forma que quiser. Quando se fala em meios de comunicação 

então, a liberdade de expressão é o que garante que a mídia poderá prestar um serviço de 

qualidade, isento de influência política ou econômica.  Diferentemente do art.19. da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, o art.12vai discorrer que: 

 

Ninguém está sujeito a interferência na sua vida privada, na sua família, no 
seu lar ou na sua correspondência, nem a ataque à sua honra e reputação. 
Todo homem tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou 
ataques. (Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948, art. 12).   
 

 As leis geralmente possuem tensões entre princípios, como é o caso do exemplo acima 

citado. Só que em nenhum momento as divergências entre um artigo e outro inviabilizam a 

Declaração dos Direitos Humanos. É preciso, portanto, no caso concreto, sempre ponderar e 

encontrar o equilíbrio, conforme afirmam Dworkin e Alexy (apud PEREIRA, 2002).  

Analisando os dois artigos do mesmo documento, levando em consideração o contexto 

do telejornalismo, juntamente com a relação emissor-receptor da mensagem, encontra-se um 

conflito entre os direitos. A Lei de Imprensa, que não foi aprovada, tentou dar regras 
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específicas à comunicação para o grande público, mas mesmo se tivesse em vigor, a realidade 

não seria muito diferente se verificar-se seu teor. 

Bem da verdade é que o cidadão hoje tem sua privacidade violada não só pela 

televisão, mas por câmeras de segurança instaladas nas ruas das grandes cidades com o 

pretexto de proteger, celulares que gravam vídeos e tiram fotografias que em segundos estão 

na internet, ou seja, um verdadeiro big-brother da sua própria vida, sem é claro, autorização.  

Outras vezes ele mesmo quer se mostrar, numa superexposição que ganha lugar nas redes 

sociais: o que se come, o que se veste, com quem se anda, quem se ama. Tudo é dado para 

que qualquer um veja. Sabendo isso, a mídia também se dá ao direito de invadir a vida 

privada.  

O artigo 5º, IX, da Constituição Federal garante a todos os brasileiros ou estrangeiros 

que moram no Brasil o direito a livre expressão intelectual, artística, científica ede 

comunicação, sem censura ou licença. Só que na prática, quando se trata do dia a dia no 

jornalismo, esse direito esbarra em outros igualmente importantes, como a presunção da 

inocência e a privacidade. No episódio ocorrido em Santa Maria, por exemplo, forçosamente 

culparam os donos da boate, que certamente nunca mais terão uma vida normal. O 

acontecimento marcou para sempre a vida deles.  

Ao mesmo tempo, as pessoas não puderam sequer enterrar seus filhos em paz. A todo 

tempo havia um repórter perguntando-lhes qual era o sentimento delas naquele momento.  O 

cidadão fica superexposto e tem sua privacidade violada. Por meio do humor, as charges 

mostram bem o tipo de cobertura realizada neste caso porque dá audiência. Mas e o 

sentimento daquelas pessoas atingidas diretamente pela tragédia, não conta? E o direito ao 

luto, subentendido do direito à privacidade? 
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 Fonte: Tomate (2013) 

 

 

Fonte: Latuff (2013) 

 

 

3- Entre a liberdade de informação e a presunção da inocência  

 

O que se pode observar analisando a cobertura do Jornal Nacional na tragédia na boate 

Kiss é que haviam dois objetivos.O primeiro era dramatizar toda a situação e o ambiente era 

propício para isso, haja visto o desespero, o choro e a comoção popular presentes nas ruas de 

Santa Maria. O segundo era encontrar um culpado. Já na escalada do jornal, que traz os 
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destaques do dia, é colocada a responsabilidade nos donos e nos músicos da banda que fazia o 

show, usando para isso o discurso autorizado de policiais envolvidos, mesmo que as 

informações apuradas fossem ainda preliminares, nada definitivo.  

A forma como os acusados foram retratados na televisão (presos, de cabeça baixa, 

escondidos, escoltados pela polícia, correndo da câmera) mostra claramente a caracterização 

feita pela Rede Globo para “vendê-los” como bandidos ao grande público.A repórter ainda 

pergunta a um dos acusados: “você é inocente?”. Como ele não responde, a resposta que fica 

subentendida é que não. A pretensão é o interesse público, do qual eles mesmos são 

formadores. Mas o que justifica passar por cima da presunção da inocência? 

 

A dificuldade está precisamente em determinar quando a divulgação de 
suspeitas ou acusações é ou não relevante, isto é, quando a suspeita, 
enquanto suspeita, se reveste de interesse público. Como víamos, a 
determinação do que tem ou não interesse público não pode ser prefixada 
taxativamente. Nas hipóteses que estamos analisando, de publicações de 
suspeitas ou acusações, importa que a presença desse requisito seja arguida 
em juízo; mas que critérios utilizar, sem permitir que, sob esse argumento, se 
abra uma válvula de escape tão excessivamente larga, que possa servir de 
expediente de ataque sistemático à honra? (PEREIRA, 2002, p.184) 
 

Quando se fala nesse “denuncismo” encabeçado pela mídia, o Caso Escola Base é 

emblemático e um alerta sobre as consequências dos excessos praticado pelo 

telejornalismo.Os quatro donos da Escola de Educação Infantil Base, no bairro da Aclimação, 

zona sul de São Paulo, foram duramente julgados pela justiça e pela imprensa a partir de 

denúncias de pais que diziam que seus filhos, crianças, estavam sendo abusados sexualmente 

por eles. Outras três pessoas inocentes foram também envolvidas. Não tardou muito, apenas 

dois dias, para que a imprensa entrasse em cena. Manchetes como “Kombi era motel na 

escolinha do sexo” e “Perua escolar leva crianças pra orgia no maternal do sexo!” eram 

comuns - e aceitáveis.  

Algum tempo depois, verificou-se que eram fantasias ilusões de crianças, que deram 

asas à imaginação e foram levadas a sério. Já era tarde demais. Já tinham sido produzidos os 

danos à vida dos proprietários, que nunca mais foi a mesma. 

O caso Escola Base, resguardadas as devidas proporções, pode ser comparado à 

tragédia na Boate Kiss. Foi a maior lição que a imprensa tomou nos últimos tempos sobre 

ética e acusações baseadas em denuncismos, que gera prejuízos irreversíveis, como danos 

morais. Pôde-se ver, claramente, o poder de manipulação da imprensa e como uma versão 
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“plantada” pode facilmente tomar ares de verdade. A obrigação do repórter de questionar 

inquéritos e mostrar os dois lados foi deixada de lado, cedendo espaço à reprodução da versão 

da polícia. 

 

A atividade tornou-se extremamente competitiva, acirrando a concorrência 
entre os diversos órgãos de imprensa [...]. Muitas vezes transforma 
suposições ou indícios em verdades absolutas. Há o risco de que, no lugar do 
espírito crítico, estabeleça-se o jornalismo critiqueiro – no qual todas as 
denúncias, mesmo sem fundamentação, acabam encontrando vazão. Esta 
praxe vem-se tornando conhecida como “denuncismo” (RIBEIRO, 1995, p. 
160) 

 

A justificativa é que existe um discurso autorizado de fonte confiáveis e aptas a 

discorrer sobre o assunto, sendo inclusive responsáveis por investigações e tendo documentos, 

como inquéritos, que confirmam a fala. Contudo como argumente Pereira (2002) “um meio de 

comunicação não pode estar isento de responsabilidade, quando serve de caixa de ressonância 

para as ofensas praticadas por terceiros”. Além disso, o trabalho da polícia deve ser sigiloso. 

 

(...) Quando a autoridade policial afirma que tal ou qual indivíduo é o 
criminoso ou o culpado de uma determinada infração, ela, autoridade, 
extravasa de seus poderes, que se limitam ao levantamento de provas e 
indiciamento de suspeitos. Esse excesso não pode ser o objeto de proteção 
que pretendeu dar a Lei de Imprensa. Se os meios de comunicação 
reproduzem como notícia a afirmação da autoridade, não podem defender-se 
invocando o art. 27, VI. O meio de comunicação tornou-se cúmplice do 
abuso de poder. É inconcebível que se alegue que se desconheciam os 
limites dos poderes das autoridades policiais. Há aí clara violação do 
princípio da presunção da inocência. (PEREIRA, 2002, p. 195). 
 

O que se pode notar no jornalismo hoje é que não existe um espaço reservado para 

opinião e outro para o fato. Tudo é mesclado e divulgado ao telespectador como uma coisa só, 

para que possa incorporar a opinião que quer a emissora, sem que ele perceba. Medeiros 

(2009) classifica essa seleção do que é dado a ver e o que é escondido, bem como a 

veiculação de acusações falsas como uma espécie de violência contra a população e não serve 

para a cidadania. Ao contrário: só serve para acentuar ainda mais um clima de medo iminente. 

 

4-Por um Direito da Comunicação   
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Alguns estudiosos do direito pensam que é importante que se desenvolva um direito 

específico para a comunicação, a fim de proteger legalmente a sociedade da interferência da 

mídia na consciência humana. Bitelli (2004) enumera 4 aspectos essenciais, a saber:  

 

a)garantia da formação de uma consciência individual própria, o que atende 
ao princípio da dignidade humana; b) garantia de uma fiscalização externa 
do Estado-Nação; c) garantia de acesso a informação sobre os 
acontecimentos, fatos e versal; d) garantia de acesso ao entretenimento, 
lazer, cultura, diversão e informação gratuita e para os que têm dificuldade 
de acessá-las fora de seus lares (por qualquer tipo de limitação: física, 
econômica ou geográfica) (BITELLI, 2004, p.139). 

 

 Portanto, a conquista de um direito da comunicação representaria uma adaptação na 

Constituição Federal bastante necessária, porque isso nada mais é que garantir cidadania e 

especificar os direitos já existentes como a dignidade da pessoa humana e os direitos sociais 

no que diz respeito à preservação do seu bem mais caro, que é a consciência (BITELLI, 

2004). 

Regulação e fiscalização da comunicação são importantes para oferecer à sociedade a 

informação necessária, que ela merece, mas que hoje ainda não tem. O limite de 

atuaçãoacontece em várias profissões como no direito, medicina, engenharia, o que em 

nenhum momento se confunde com censura, pelo contrário, leva à qualidade do serviço 

prestado, sem a sedução e a manipulação que visa atingir o interesse da empresa e não o 

social. Esse medo ainda é muito presente por causa do período em que o Brasil foi regido pela 

ditadura. Esse, aliás, é um dos aspectos pelos quais a constituição de 1988 é tão permissiva e 

ampla, justamente para dar liberdade àqueles que viveram sob tanta restrição. 

 Hoje a Constituição Federal trata de cultura, como sendo o processo de somatório e 

transmissão de costumes de um povo. Embora não regulamente especificamente a cultura de 

massa, o que seria significativo (BITELLI, 2004), haja vista que:  

 

E é porque a cultura de massa se torna o grande fornecedor dos mitos 
condutores do lazer, da felicidade, do amor, que nós podemos compreender 
o movimento que a impulsiona não só do real para o imaginário, mas 
também do imaginário para o real (MORIN apud BITELLI, 2004, p.152).  

 

Bitelli (2004) cita ainda um pensamento interessante do diretor de TV da Rede Globo, 

Mauro Mendonça Filho, que mostra o telespectador como consumidor, ou seja, que escolhe o 
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que vai assistir. Mas diante de tanta programação de caráter “duvidoso” que é oferecida 

haveria de fato possibilidade de escolha? 

 

A TV coteja e seduz o brasileiro - embora ainda insista em rejeitar a sua 
imagem – mas o satisfaz apenas com o prazer necessário e cotidiano, sem 
expectativas. O povo, que antes era passivo dentro do monopólio global, saiu 
de baixo e agora é quem está por cima, ativo na dança da audiência e no 
manejo do controle remoto. Nunca foi influente ou determinante nos 
caminhos da programação e hoje ri com o brinquedo que tem nas mãos. De 
manipuladora, a TV passou a ser manipulada. Vive agora em função dos 
desejos de diversão do público que, carente de melhor informação, recorrer a 
imagens e formatos ultrapassados e de gosto muitas vezes duvidosos. 
(FILHO apud BITELLI, 2004, p.242).  
 

 Julga-se importante um Direito da Comunicação em defesa até mesmo do jornalista 

que muitas vezes para não perder o emprego se vê coagido a adotar a política que manda a 

empresa, de acordo com seus interesses econômicos e políticos. Se o artigo 220º da 

Constituição Federal prevê que “a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a 

informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição”, hoje na 

prática não acontece e precisa ser revisto, para que o jornalista tenha liberdade para fazer seu 

trabalho de acordo com o que presencia no local do fato e não o que querem que ele escreva 

ou fale.  

 

Conclusão 

 

O homem da modernidade, submerso na velocidade da sociedade da informação 

precisa de uma legislação condizente com a realidade, atacando os abusos que hoje acontecem 

e são visíveis, principalmente na televisão, que ainda é a principal fonte de informação dos 

brasileiros. Não que se defenda uma nova censura, mas os efeitos de uma programação sem 

compromisso mostram que é preciso alguma forma de controle do que é veiculado, até porque 

a TV é uma concessão pública e como tal precisa defender, antes de qualquer interesse 

privado, o interesse público e consequentemente promover cidadania. 

 A sociedade precisa se mobilizar para impor limites ao modo de fazer jornalismo e ao 

modo de divulgar informação hoje no país, o que é uma forma de defender e promover os 

direitos humanos. A responsabilidade social das empresas de comunicação não pode ser mero 

slogan para atrair mais público, precisa de fato acontecer.  
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 Para a comunicação, não basta apenas um código de ética, que pode ser facilmente 

manipulável e entendido de acordo com os interesses de cada um. Para a garantia, de fato, dos 

direitos do homem, é preciso sim pensar em uma lei, que regulamente, fiscalize e puna, 

quando houver abusos.  
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Produção Semântica nos Plexos entre Jornalismo e Cultura: Campo, Discurso e 
Racionalização no Espaço do Vivido9 

 
Guilherme LUCIAN 

Goiamérico FELÍCIO 
 

 
RESUMO  
Este trabalho objetiva investigar até que ponto os tensionamentos gerados entre o espaço 
vivido da cultura e o jornalismo na condição de estrutura sistêmica se associam, se anulam 
mutuamente e produzem novas cargas simbólicas, de modo a considerar a dualidade conflitiva 
entre a institucionalização do campo jornalístico e o mundo da vida, partindo de sua 
concepção em Habermas. Não menos importante, tentar compreender em que medida o 
diálogo entre este autor e Martín-Barbero nos auxilia a enxergar o jornalismo como mediação, 
isto é, como instância produtora de sentidos e, a partir disso, lançar luz sobre as instâncias nas 
quais operam as experiências e memórias culturais.  
 
PALAVRAS-CHAVE: cultura; jornalismo; mundo da vida; mediação; comunicação.  
 
 
1. (DES)APROPRIAÇÃO CULTURAL NO CAMPO JORNALÍSTICO  

 

Há algo que perpassa hoje o campo do jornalismo. Uma espécie de ferida a qual não é 

vista e pouco notada. Dos pródromos de sua gênese – datada do século 17 – à atual 

configuração pela qual atualmente opera, observa-se uma crise epistemológica que põe em 

questionamento o conjunto de atividades concernentes ao campo, vistas, então, como formas 

anacronizantes de se fazer e pensar o vivido social. Se essas atribulações fossem tão somente 

restritas ao âmbito da área, bastaria, pois, reformular a prática de modo a readequá-la à 

estrutura sistêmica, não fosse pelo fato de que, por serem um tanto mais complexas, 

desembocam no seio social, donde opera o embrião da cultura.  

Mas em que medida, afinal, os problemas epistemológicos do campo jornalístico se 

relacionam com a cultura do vivido cotidiano? Como se afetam mutuamente e, não menos 

importante, até que ponto dependem um do outro? O escopo se detém no sentido de investigar 

tais indagações de modo pontual, sem a pretensão de extrair delas respostas que solucionam 

parte da crise, muito embora sua discussão se faça necessária. Tentar, tanto quanto possível, 

escapar estrategicamente do pólo de produção hegemônica e centrar a análise na que se 

engendra a partir desta, isto é, nos sentidos que se articulam no cotidiano social em forma de 

cultura.  

                                                           
9Trabalho apresentado ao VII Seminário de Mídia e Cidadania, do Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação – PPGCOM, da Universidade Federal de Goiás – UFG. 
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O que hoje se compreende como sendo o jornalismo é resultado de uma evolução 

histórica na qual sua constituição se deu conforme uma miríade de deontologias que 

legitimaram suas atividades na condição de práticas, sendo, ainda na fase literária, menos uma 

questão de se pensar filosófica e introspectivamente, do que de agir de modo reativo. Na 

perspectiva cultural, adaptando o pensamento de Martín-Barbero (2009), acerca dos meios de 

comunicação, há a produção jornalística voltada ao modo de se engendrar um estilo de vida – 

tomemos aqui por base o conteúdo de tudo o que se produz – e, noutra direção, uma 

linguagem própria que reforça e universaliza esse modus vivendi. Entretanto, o que se entende 

aqui como sendo meio não é uma questão de canais pelos quais se veicula esse modo de vida, 

mas, especificamente, fenômenos que podem ou não se institucionalizar, os quais nascem do 

útero do cotidiano.  

O lapso que se engendra a partir da institucionalização do jornalismo está no fato de 

que, ao se apoiar nas premissas que legitimam a prática (como o conjunto de técnicas que 

estruturam o campo), toma-se o vivido tão somente como ancoragem à prática, mera matéria-

prima de um exercício maior e legítimo em que o cidadão – quando muito considerado como 

tal – é visto como “uma abstração, alguma coisa sobre a qual a imprensa fala, mas com a qual 

não se comunica” (KOVACH; ROSENSTIEL, 2004, p. 46), sendo o espaço do cotidiano 

apenas um receptáculo donde se incluem os sujeitos tidos como os que receberão essa 

produção jornalística.  

Deste modo, ao se constituir sistemicamente como campo e a partir da égide de um 

saber cultural cravado ao seio da sociedade, a atual configuração de jornalismo obsoleta a si 

própria ao não problematizar o fato de que ser “uma criatura cultural pressupõe toda uma série 

de práticas compartilhadas” (EAGLETON, 2005, p. 217), o que, ao se alçar na condição de 

agente legitimador do que circula no locus social, o próprio campo desconsidera os sentidos 

que são produzidos e articulados em instâncias vividas, experimentadas e reformuladas por 

esses que fazem da cultura o que a priori ela é, por vezes fazendo de si o detentor desses 

sentidos. Sob essa ótica, o jornalismo reconhecido como prática, atividade que tem por intento 

integrar as esferas da cultura e da sociedade por meio de técnicas que organizam certo caos 

aprioristicamente dado no mundo, se fundamenta desde o início pela premissa de que a 

cultura se volta “à irrisão sofisticada dos efeitos especiais, substitutos dos efeitos de sentidos, 

do desaparecimento dos acontecimentos pela informação, sob o manto diáfano da sua 

simulação hiper-real” (RODRIGUES, 1997, p. 196) e que desconsidera as articulações 
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semânticas naquilo que Habermas (2012), entende como sendo o Lebenswelt, mundo da vida 

daqueles que se inserem num agir comunicativo.  

A estrutura sistêmica do atual jornalismo pressupõe uma passagem velada àqueles que 

nela se situam, um entrelugar oculto pelo qual sempre operou a mudança de uma 

racionalização cultural à racionalização social aos ditames do mercado, em que a 

“incorporação institucional e a ancoragem motivacional de estrututras cognitivas, surgidas ao 

longo do caminho de racionalização das cosmovisões” (HABERMAS, 2012, p. 521), fez do 

campo um agregador de culturas múltiplas até que atingisse legitimidade de engendrar sua 

própria concepção de saber cultural, operando a partir da circulação dos processos entendidos 

como informações, que, como atenta Braga (2006), são produzidos de modo a penetrar a 

sociedade – esta parte que, ao jornalismo, representa o outro lado da noção que para si tomou 

por cultura – e direcionar as experiências culturais, porquanto se “não circulassem, não 

estariam na cultura” (Idem, p. 27) e, deste modo, legitimar sua própria atividade na condição 

de prática sine qua non a essa circulação.  

Os estudos culturais latino-americanos apontaram à direção de uma redefinição de 

cultura, surgida e articulada no seio disso que, neste trabalho, se atém a chamar de mundo da 

vida. Por essa lógica, toma-se a compreensão da natureza comunicativa do campo do 

jornalismo a partir de seu “caráter no processo produtor de significações e não de mera 

circulação de informações, no qual o receptor, portanto, não é um simples decodificador 

daquilo que o emissor depositou na mensagem, mas também um produtor” (MARTIN-

BARBERO, 2009, p. 289), um coenunciador do processo de engendramento semântico entre 

os partícipes da comunicação que se inserem no âmbito da cultura. Essa discussão será tratada 

logo adiante, mas não antes que se esclareça analiticamente o modo pelo qual a racionalização 

do jornalismo se inscreve, sobretudo, no cenário de composição semântica do mundo da vida, 

operando no intento de engendrar, a partir disso, novas nuanças do que se é simbolicamente 

produzido fora do campo e por ele parcialmente incorporado.  

 

2. INSERÇÃO DO JORNALISMO NO MUNDO DA VIDA  

 

Uma vez engendrando um tipo específico de cultura legitimada pelas lógicas do 

próprio campo, o jornalismo atua no sentido de construir subjetivamente um mundo a ela 

coerente, a partir da efetuação de uma linguagem e conduta próprias, um instrumento 

simbólico, como aponta Bourdieu (2010), que se organiza aos moldes de uma estrutura 
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sistêmica composta de “multiplicidade de grupos e subgrupos [...] e suas relações e equilíbrio 

internos estão regidos por complexos rituais e sistemas de normas” (MARTIN-BARBERO, 

2009, p. 134, grifo meu), que agem menos a horizontalizar as produções culturais do que em 

verticalizá-las sob a égide da legitimação profissional, como se o extra-campo se constituísse 

de sujeitos, fenômenos e elementos culturalmente dispersos e que carecem de uma ordenação 

lógica dada pelo jornalismo.  

É dessa ideia de espaço que extrapola o campo do jornalismo, que encontramos em 

Habermas – quando este parte das noções de interação social e representação coletiva, de 

Mead e Durkheim, respectivamente –, uma associação à proposta deste trabalho de 

compreender sociedade e o próprio jornalismo concebidos “na perspectiva participante de 

sujeitos que agem, isto é, do ponto de vista do mundo da vida de um grupo social” 

(Habermas, 2012, p. 215), esta espécie de a priori social que se insere na intersubjetividade 

do entendimento linguístico, e agem de modo a engendrar cadeias de sentido, pouco ou quase 

não apropriadas pelas regras que legitimam o discurso jornalístico, como se pautasse-se pela 

premissa de que a carga semântica é tão somente produzida quando passa pela estrutura 

sistêmica do campo.  

O que Habermas propõe, afinal, é uma ação comunicativa idealizada, noção teórica 

que se apoia em um modelo de sociedade linguisticamente conectada pelas vias da cultura. 

Mas há de se frisar aqui, no entanto, que ao centrar sua análise no aspecto ético do que 

considera como sendo as interações sociais que primam pelo entendimento, desconsidera (ou 

não percebe) o que resulta do conjunto de articulações semânticas do mundo da vida, 

entendidos aqui como o que há de especificamente comunicacional na configuração de 

jornalismo como fenômeno desse locus do cotidiano e conceitualmente desvinculado do 

sistema, pertencente ao espaço da cultura.  

Quando se parte da racionalidade comunicacional em Habermas, o deslocamento que 

aqui se propõe acerca da noção de jornalismo opera no sentido de, ao comprender a “maneira 

pela qual os sujeitos capazes de falar e agir adquirem e empregam o saber” (HABERMAS, 

2012, p. 31), analisar que a prática jornalística é hoje insuficiente para dar conta das 

singularidades de sentido engendradas pelos sujeitos partícipes da ação comunicativa. Não se 

trata tanto, afinal, de estabelecer acordo e entendimento, “um tantinho mais difíceis de 

delimitar, já que, em sua maioria, escapam à análise racional” (SFEZ, 1994, p. 108), mas de 

lançar luz sobre os resultados da produção de sentidos que se articulam a partir desse agir 

comunicacional, questionando então a própria noção de prática conferida pela legitimidade do 
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campo, que se fortifica em torno da premissa de que, deste modo, garantirá a própria 

existência do jornalismo e consequentemente da cultura na qual se insere.  

Apoiado na ideia de que os meios garantem, per se, o desenvolvimento tanto da 

cultura quanto da comunicação, o jornalismo que hoje opera na sociedade se anacroniza ao 

pressupor que os próprios canais pelos quais operam os sentidos engendrados – vistos menos 

como linguagem e instâncias semânticas do que, propriamente, como aparatos técnicos – são 

suficientes apenas por expandir informações que se legitimam segundo as lógicas 

concernentes ao campo, pouca atenção dando à noção, sugerida por Habermas, de meio como 

conjunto de fenômenos que irão ou não se institucionalizar. O suporte tecnológico que 

legitima o know how jornalístico atua como um modificador da sociedade em “mercado, e 

deste, em principal agenciador da mundialização (em seus muitos e contrapostos sentidos)” 

(MARTIN-BARBERO, 2009, p. 20) em vez de um operador sociosemântico, desprezando, 

assim, a capacidade que os meios tem de carregar em si uma densidade cultural, ainda que 

propensa à materialização institucional. A proposta deste autor, ao contrário da de Habermas, 

é propor um deslocamento conceitual-metodológico que parta dos meios até afluir às 

mediações.  

Se, por um lado, Habermas não se atenta às articulações semânticas do mundo da vida, 

por outro, Martín-Barbero pouca importância dá à especificidade daquilo que entende como 

sendo uma mediação, dissociada da ideia de meio como fenômeno. Sua proposta de 

deslocamento se dá no sentido de analisar as “articulações entre práticas de comunicação e 

movimentos sociais, para as diferentes temporalidades e para a pluralidade de matrizes 

culturais” (MARTIN-BARBERO, 2009, p. 261), despindo-se da pretensão de separar teórico-

analiticamente as noções de mediação e intermediação. Se esta segunda se caracteriza pelas 

conexões estabelecidas entre instâncias diferentes da sociedade – e, portanto, uma tecnologia 

em si se mostra capaz de fazê-lo com eficácia, como é o caso da atual configuração de 

jornalismo –, a primeira, consideravelmente mais complexa, se apresenta como uma única 

instância abrangente donde ocorrem as produções semânticas de comunicação entre os 

agentes da sociedade, um locus integrador no qual se inserem, por sua vez, “lugares dos quais 

provêm as construções que delimitam e configuram a materialidade social e a expressividade 

cultural” (MARTIN-BARBERO, 2009, p. 294), esfera de resistência frente ao hegemônico da 

estrutura sistêmica do jornalismo.  

Como no agir comunicativo “os participantes tentam realizar consensualmente seus 

planos tomando como base uma definição comum da situação” (HABERMAS, 1981, p. 233), 
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é na instância entendida como mediação que operam as produções de sentido dos que 

participam dessa ação. Entretanto, ainda que exista no mundo da vida uma espécie de 

organização linguística que é culturalmente transmitida, e que, portanto, é condição sine qua 

non às articulações semânticas, isso não o exime de se tornar um subsistema mantenedor da 

ordem sistêmica. O campo jornalístico é hoje um bom exemplo desse controle do que se passa 

no mundo da vida, tomando-o por ancoragem e dele extraíndo sua energos, sua ação, muito 

embora usando-o como pretexto à continuidade da prática, sem o cuidado de compreender a 

complexidade semântica por ele engendrada e, sobretudo, as implicações desses sentidos 

quando articulados à cultura.  

 

3. OPERAÇÃO DO JORNALISMO PELA NOÇÃO DE CULTURA  

 

Partindo da ideia de mediação, entendida então como instância em que ocorrem as 

produções de sentido na sociedade, Martín-Barbero não se distancia de Habermas ao 

compreender a cultura como um tipo específico de resistência que se dá no agir comunicativo 

entre os sujeitos, locus de “resistências que aí têm seu lugar, o da apropriação a partir de seus 

usos” (MARTIN-BARBERO, 2009, p. 28) e por eles construída socialmente. Cultura que não 

se define, mas que se compõe através de plexos que permeiam o vivido, que faz comunicável 

a memória e experiência subjetivas, cuja força “repousa nas condições dos atores que 

utilizam, experimentam e dão continuidade aos esquemas de valores transmitidos, aos padrões 

de interpretação e de expressão” (HABERMAS, 1981, p. 271), muito embora o jornalismo 

também contribua a essa transmissão valorativa da cultura.  

O que, então, faz do campo jornalístico um espaço por vezes incoerente às 

experiências culturais? Por que há conflitos se, a princípio, sua função hoje se volta à 

reprodução destas? Quanto a isso, é interessante observar que aquilo que se toma por cultura 

opera no jornalismo menos como uma entidade do que na condição de atividade, que não 

rejeita o meramente aparente e que se legitima tão somente como outra forma de 

conhecimento, não de práxis problematizada a partir do que se vive. Habermas e Martín-

Barbero concordam quanto ao fato de haver um tipo novo e especial de valorização do 

cotidiano que não está, necessariamente, articulada como operação da estrutura sistêmica, mas 

de “espaços de conflitos e expressões da nova subjetividade em gestação” (MARTIN-

BARBERO, 2009, p. 96), material que, acertadamente, Eagleton (2005), considera como 

sendo culturalmente construído.  
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De construção também se faz a transmissão e renovação do saber cultural que opera 

pelo agir comunicativo, apontados por Habermas – quando toma por base o aspecto da 

socialização – como formador de identidades pessoais, estas que surgem da crise e pela 

memória são carregadas, fundamento, inclusive, da própria comunicação, ao transgredir as 

regras que o jornalismo segue, isto é, partindo aqui da premissa de que, se cultura é fenômeno 

construído no e pelo vivido, a necessidade de se ter uma estrutura sistêmico-institucionalizada 

operando como esfera de legitimidade e com a faina de reproduzir ou pôr em evidência o que 

já é engendrado, torna-se, então, ele próprio anacrônico. Perde-se, pois, o dinamismo que a 

noção de cultura em si carrega, visto que esta se instaura no instante do viver, nos espaços de 

produção de sentido e, portanto, da própria comunicação. A legitimação de práticas operadas 

por profissionais – assentada na lógica do próprio campo – não faz outra coisa senão aumentar  

a distância entre as culturas de especialistas e o grande público. Isso significa que aquilo se 

acrescenta à cultura mediante a elaboração especializada e a reflexão não se torna, sem mais 

nem menos, posse da prática cotidiana. Entretanto, a racionalização cultural ameaça 

empobrecer o mundo da vida, já desvalorizado em sua substância tradicional. (HABERMAS, 

2012, p. 589-590).  

Desvalorização essa, a priori, surgida da estrutura pela qual se institucionaliza hoje o 

jornalismo. Uma vez mais, Eagleton nos dá pistas quando considera a possibilidade de uma 

natureza que nos extrapola e supera, ideia de cultura além de nós, sendo o jornalismo tão 

somente um operador construtivista que a (re)elabora com a premissa de torná-la 

humanamente significativa, tratando-se menos de “desconstruir a oposição entre cultura e 

natureza do que de reconhecer que o termo [...] já é uma tal desconstrução” (EAGLETON, 

2005, P. 11 – grifo meu), fazendo do jornalismo, então, um pretenso reparador de algo maior 

que anseia pela constante renovação, como uma pele que, ao fim do dia, terá as impurezas 

removidas.  

Sendo assim, por mais conflitantes que a princípio aparentam, as noções aqui tratadas 

como cultura e jornalismo não devem ser categorizadas como verdades absolutas e estanques 

uma da outra, mas compreendidas na condição de instâncias que se tencionam e produz 

sentidos, articuladas “com sua maneira de produzir bens, com sua maneira de produzir 

relações sociais” (GUATTARI; ROLNIK, 2005, p. 25), como a própria comunicação.  

 

4. CONSIDERAÇÕES PARCIAIS  
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É demasiado cedo, por certo, dar respostas ou estabelecer as diretrizes pelas quais deva 

operar a configuração de um jornalismo dado por ideal ou mais correto, ou uma noção de 

cultura que a ele se vincula e se adeque parcimoniosamente. Mesmo porque, “bom” e “ruim” 

não passam de abstrações não quantificáveis se acaso não avaliarmos nestas as 

potencialidades e limitações que implicam. O que se intenta neste trabalho e na pesquisa que a 

ele se relaciona4, é compreender o modo pelo qual se configura o atual modelo de jornalismo, 

isto é, inserido numa estrutura sistêmica que se institucionaliza a partir de regras de 

legitimidade concedidas pelo próprio campo, tentando, com isso, observá-lo como resultado 

de uma produção de sentidos que se articula no mundo da vida, espaço donde reina a cultura.  

Pesquisa engendrada pelo autor, ainda inédita, como pródromo à elaboração de dissertação de 

mestrado.  

Boa parte dos estudos que repensam hoje a função do jornalismo na sociedade primam 

por sua característica racional-iluminista, cujos “objetivos continuam sendo educar os setores 

populares – elevar sua consciência política – e representá-los no ou frente ao Estado” 

(MARTIN-BARBERO, 2009, p. 277), e de forma crítica, no sentido de tensionar “processos e 

produtos midiáticos, gerando dinâmicas de mudança” (BRAGA, 2006, p. 46). A ideia de uma 

racionalização do jornalismo, tomando emprestado o pensamento de Habermas, que assumiria 

funções de ação, socialização e coparticipação na produção de sentidos, está voltada menos a 

uma reformulação estrutural do que, especificamente, à proposta de um jornalismo que em 

vez de isolar e segregar, comunica aos moldes de um locus cuja gênese está no útero dos 

sentidos produzidos pelos indivíduos de uma sociedade.  

A noção que mais se aproxima deste modelo de jornalismo surgido das cadeias de 

sentidos engendrados é a de coenunciação, que compreende as ações dos sujeitos como um 

único ciclo. Pela ideia de coenunciação, a sociedade não é espectadora do funcionamento 

autônomo dos processos que constituem o campo do jornalismo, mas, por outro lado, não é 

vista pela perspectiva kantiana de agirem autonomamente e de acordo com a própria razão. O 

que deveria ser função primeva do então modelo de jornalismo – ao menos até que surja outro 

– é estimular “uma cultura de opções pessoais e de grupos que qualifique os usuários a 

fazerem sua própria crítica, por sua conta e risco” (BRAGA, 2006, p. 63), a partir de sentidos 

mutuamente engendrados.  

A coenunciação, entretanto, não deve ser vista como fenômeno à parte da cultura e da 

comunicação, porquanto é tão somente produto destas, em que os sujeitos, como aponta 

Eagleton (2005), estão envoltos em uma série de práticas compartilhadas. O que se percebe 
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hoje no jornalismo – considerando-se aqui seus aspectos culturais próprios – é uma separação 

que opera na forma de instrumento de distinção, uma legitimidade que se define pela sua 

distância em relação à cultura dominada, que engloba aquilo que o próprio campo define 

como sendo o público.  

Seja na noção habermasiana de mundo da vida aqui adaptada como locus principal da 

real produção de sentidos do jornalismo – e não dele extraíndo matéria-prima para legitimar a 

própria prática institucionalizada –, ou na ideia de que este deva operar como mediação, na 

visão de Martín-Barbero, as consequências de se abrir a tal ponto o campo jornalístico 

carecem ainda de pesquisa e análise. É provável, talvez, que os sentidos culturais engendrados 

no mundo da vida pouco ou nada se relacionam com os que são tratados pelo campo do 

jornalismo, do mesmo modo que, aparentemente, exista um saber cultural específico no 

jornalismo e que carregue em si uma complexidade e carga simbólica próprias. É 

aconselhável deixar que a pesquisa, com o tempo, aponte para novos rumos deste custoso 

rizoma que é a comunicação.  
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Violência institucional e desrespeito aos Direitos Humanos: como a Mídia perpetua essa 
prática?10 

 
Erica Morais Ribeiro Neves 

 
Resumo 
O texto discute a relação entre cidadania, mídia e Direitos Humanos abordando as formas de 
impacto da repressão policial aos marginalizados da sociedade brasileira. A violência 
praticada contra as classes menos favorecidas recebe o aval da sociedade e da mídia enquanto 
a violência praticada contra membros das classes abastadas fica no centro da crítica social. 
Toma-se como exemplo a violência cotidiana praticada por policiais contra moradores das 
favelas e contrapõe-se essa violência àquela praticada por policiais contra membros da classe 
média durante as manifestações que tomaram as ruas das cidades brasileiras em junho de 
2013. Trata-se do aparato socioestrutural que promove a distinção entre “cidadãos de bem” e 
criminosos. O artigo aborda, assim, questões como a institucionalização da violência, a 
cultura de extermínio e a banalização da violência. 
 
 
Palavras-chave: Mídia; polícia; violência; cidadania; Direitos Humanos. 
 
Introdução 

 Apesar da alta taxa de criminalidade ser um problemaestrutural das grandes cidades 

brasileiras, em cada contexto as experiências da violência são singulares e moldam de 

maneiras distintas o imaginário a respeito do crime e as práticas adotadas em relação a ele. 

Fato notório é o uso de extrema violência por parte dos aparatos estatais  contra os moradores 

das favelas brasileiras. No entanto, a repressão policial praticada contra os menos favorecidos 

já é considerada normal, e portanto, banalizada pela mídia e pela sociedade.  

A operação policial ocorrida nos dias 24 e 25 de junho de 2013 na comunidade Nova 

Holanda, no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio de Janeiro, que resultou na morte de dez 

pessoas, demonstra a necessidade inadiável de repensar o papel das forças de segurança 

pública nas zonas periféricas das metrópoles brasileiras. A violência real e simbólica que se 

pratica diariamente nos territórios populares revela a forma desigual como o Estado classifica 

os cidadãos que compartilham o espaço urbano ao demarcar a fronteira entre os que têm 

acesso às políticas e serviços que promovem o bem-estar social e aqueles marginalizados 

desprovidos de direitos. 

                                                           
10 Trabalho apresentado ao VII Seminário de Mídia e Cidadania, do Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação – PPGCOM, da Universidade Federal de Goiás – UFG. 
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 O presente artigo problematiza a institucionalização da violência policial contra os 

marginalizados da sociedade brasileira, principalmente os habitantes das favelas. O que se 

pretende é instigar uma reflexão acerca do desrespeito corriqueiro aos Direitos Humanos que 

conta com a conivência da sociedade e da mídia.  

 

1 Mortes na Maré: pauta cotidiana  

 

Segundo Marilena Chaui (2006, p.108) as classes que a ciência política 

sintomaticamente chama de “subalternas” o são, de fato, e carregam os estigmas da suspeita, 

da culpa e da incriminação permanentes.  A situação se torna ainda mais aterradora quando 

nos lembramos de que os instrumentos criados para repressão e tortura dos prisioneiros 

políticos foram transferidos para o tratamento diário da população trabalhadora. A ideologia 

reinante difunde a crença de que a miséria é causa de violência, o que significa que as classes 

ditas “desfavorecidas” são consideradas potencialmente violentas e criminosas. Tal 

preconceito atinge profundamente os habitantes das favelas, estigmatizados não só pelas 

classes média e dominante, mas pelos próprios dominados. 

Kowarick (1993) corrobora essa ideia ao afirmar que o padrão de moradia reflete um 

complexo processo de segregação presente em uma sociedade plena de contrastes acirrados, 

como é o caso da sociedade brasileira.  

 
De uma forma mais ou menos acentuada, este processo perpassa todos os 
patamares da pirâmide social em que os mais ricos procuram diferenciar-se 
dos mais pobres. Mas a favela recebe de todos os outros moradores da 
cidade um estigma extremamente forte, forjador de uma imagem que 
condensa todos os males de uma pobreza que, por ser excessiva, é tida como 
viciosa e, no mais das vezes, também considerada perigosa: a cidade olha a 
favela como uma realidade patológica, uma doença, uma praga, um quisto, 
uma calamidade pública (KOWARICK, 1993, p.92-93). 

 

Esse processo de segregação tem raízes políticas e econômicas e seu início se deu nos 

primórdios do século XX. Segundo explica Castilho (2013) no período de urbanização do Rio 

de Janeiro no governo Pereira Passos (1902-1906) esses territórios nos quais hoje se 

localizam as favelas eram identificados como lugares de disseminação de doenças. Depois, no 

fim dos anos 1940, eram vistos como locais de infiltração comunista. Desde o fim dos anos 

1970 o que se observa é a consolidação de uma dada visão do morro principalmente como 

espaço privilegiado da violência e da criminalidade.  
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Em todos os períodos históricos, diferentes ações do poder público foram 
adotadas não propriamente no sentido de integração dos moradores ao 
conjunto da organização social, mas sob o imperativo da ordem e da 
“civilidade” – ações higienistas, políticas de remoção e ocupações por forças 
militares (CASTILHO, 2013). 

 

Ainda segundo Castilho tais representações trazem como consequência medidas de 

contenção social e ajudam a explicar episódios de brutalidade policial e violação de direitos 

humanos, como a operação desencadeada na comunidade Nova Holanda, causando a morte de 

traficantes, moradores e um policial do Bope. Em muitos casos, os homicídios estão 

associados a atos de resistência, mas quem vive em favelas e periferias no país presencia 

diariamente cenas de execução sumária, atingindo sobretudo jovens, negros, pobres e sem 

acesso ao sistema educacional. Aos olhos da classe média tais cidadãos representam esse 

“outro indesejado” que atravessa a história da formação urbana nas grandes cidades. “São 

comunidades que vivem um estado de excepcionalidade cotidiana, permanente, próprio de 

regimes ditatoriais” (CASTILHO, 2013). 

Castilho enfatiza ainda que a mesma ideologia militarizada esteve presente na 

repressão aos protestos populares que eclodiram em junho de 2013, durante a Copa das 

Confederações: emprego indiscriminado da força estatal, revistas policiais longe de 

testemunhas para “plantar” provas contra estudantes, prisões arbitrárias e aleatórias.  

 
Durante estes eventos o centro virou periferia e, dentro dessa lógica, todos 
somos como as “classes perigosas” nas favelas, inimigos a serem 
combatidos. Após os fatos ocorridos na comunidade Nova Holanda, essa 
percepção ficou clara com os cartazes lembrando que a polícia que reprime a 
manifestação é a mesma que executa pessoas nos morros. A diferença está 
no potencial letal das armas utilizadas pela polícia no asfalto e na favela. 
Permanece, no entanto, a cultura autoritária e, muitas vezes, ilegítima dos 
aparelhos policiais. Por esse motivo, os manifestantes incorporaram também 
como bandeira a desmilitarização da polícia como projeto para uma só 
cidade, integrada e sem divisões de classe ou cor (CASTILHO, 2013). 

 

Eliane Brum acrescenta que quando a polícia paulista reprimiu com violência os 

manifestantes de 13 de junho, provocando uma ampliação dos movimentos de protesto não só 

em São Paulo, mas em todo o Brasil, houve um choque da classe média porque, dessa vez, 

muitos daqueles que foram atingidos por balas de borracha e bombas de gás lacrimogêneo 

eram seus filhos, irmãos e amigos.“Como era possível que isso acontecesse?”, indaga a 

jornalista em sua coluna online na revista Época do dia 03 de julho de 2013. 
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Era possível porque a polícia militar – e não só a de São Paulo, como se sabe 
e tem se provado a cada manifestação, nas diversas cidades – agiu no centro 
com quase a mesma truculência com que cotidianamente age nas favelas e 
nas periferias. Quase com a mesma truculência, porque algumas vozes se 
levantaram para lembrar que nas margens as balas são de chumbo. Balas de 
borracha, como foi dito em tom irônico, seria um “upgrade”. A polícia fez, 
portanto, o que está acostumada a fazer no dia a dia das periferias e favelas, 
o que é ensinada e autorizada a fazer. E muitos policiais devem ter se 
surpreendido com a reação da opinião pública, já que agem dessa maneira há 
tanto tempo e as reclamações em geral ficavam, até então, limitadas às 
mesmas organizações de direitos humanos de sempre (BRUM, 2013). 

 

E então veio a Maré. E, em vez de balas de borracha, as balas eram de chumbo. Em 

vez de feridos, houve mortos. E, ainda que o massacre tenha tido repercussão, especialmente 

no Rio de Janeiro, ela foi muito menor e menos abrangente do que quando a violência foi 

usada no centro de qualquer cidade. “Por quê? Seriam os brasileiros da Maré ou de outras 

favelas menos brasileiros do que os outros? Seriam os humanos da Maré ou de outras 

periferias menos humanos do que os outros?”, questiona Eliane Brum. 

A colunista pontua que é fácil renegar a polícia militar como algo que não nos diz 

respeito, como sempre fazemos com as monstruosidades que nos envergonham. Sem precisar 

assumir que essa polícia existe como resultado de uma forma de ver a sociedade e se 

posicionar nela – uma forma que perpetua a desigualdade, dividindo o país entre aqueles que 

são cidadãos e têm direitos e aqueles que não têm nenhum direito porque são pobres e 

habitam as favelas. Chaui corrobora essa afirmação e apresenta uma explicação histórica para 

tamanha desigualdade: 

 
Sabemos que um dos pontos mais importantes da discussão de Marx sobre a 
sociedade moderna encontra-se na questão sobre o poder (...). Como se 
explica que vivamos em sociedades nas quais as desigualdades econômicas, 
sociais, culturais e as injustiças políticas não se apresentam como 
desigualdades nem injustiças porque a lei e o Estado de Direito afirmam que 
todos são livres e iguais? Como explicar que as desigualdades, a exploração 
e a opressão, que definem as relações sociais no plano da sociedade civil, 
não apareçam dessa maneira nas relações políticas definidas a partir do 
Estado pela lei e pelo direito? Como explicar que o direito produza a 
injustiça? Como explicar que o Estado funcione como aparato policial 
repressivo, cause medo, em vez de nos livrar do medo? (CHAUI, 2006, 
p.100). 

 

Segundo Chaui a resposta de Marx a estes questionamentos enfatiza que o Estado de 

Direito é uma abstração, pois a igualdade e a liberdade postuladas pela sociedade civil e 
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promulgadas pelo Estado não existem. Nessa perspectiva, os direitos do homem e do cidadão, 

além de ilusórios, estão a serviço da exploração e da dominação, não sendo casual, mas 

necessário que o Estado se ofereça como máquina repressiva e violenta, provocando medo 

nos sem-poder, uma vez que o Estado e o direito nada mais são do que o poderio particular da 

classe dominante sobre as demais classes sociais. 

Eliane Brum acrescenta uma crítica à mídia e à sociedade civil brasileira ao afirmar 

que no momento em que os mortos da Maré incomodam menos que os feridos da Paulista ou 

de outros lugares do Brasil, se justifica e legitima a violência da polícia contra os menos 

favorecidos.  

 
Se justifica e legitima de várias maneiras – e também por aqueles que sentem 
menos a violência da Maré do que a da Paulista, apesar de ela ser numa 
proporção muito maior, a começar pela diferença das balas. Se justifica e se 
legitima e se perpetua porque, ainda que não confessado, mas claramente 
expressado, vive-se como se os mais pobres, os que moram em favelas e 
periferias, pudessem ter suas casas invadidas, seus bens destruídos e suas 
vidas extintas (BRUM, 2013). 

 

A aceitação dessa quebra cotidiana da lei pelo Estado está presente na narrativa dos 

acontecimentos – e a imprensa, na análise de Brum, tem um papel importante na reprodução 

desse discurso: “três deles eram inocentes”, “morreram em confronto”, “morreu ao resistir à 

prisão”, “troca de tiros” são algumas das expressões que segundo a colunista já estão 

profundamente entranhadas nos nossos dias como se tudo explicassem. Para a maioria dos 

brasileiros, inclusive para aqueles que figuram como principais vítimas da repressão estatal, a 

violência já se tornou corriqueira. Até mesmo para a morte de “inocentes” se atribui e se 

aceita expressões como “efeito colateral”. Brum pontua ainda que parece ter sido fácil para a 

classe média aceitar que o “efeito colateral” é a morte dos filhos, dos irmãos, dos pais e das 

mães dos pobres. 

A denúncia feita pela jornalista, que é corroborada por MarilenaChaui, é que a polícia 

tem autorização para matar. Para Eliane Brum esta autorização é dada porque uma parcela da 

sociedade primeiro criminaliza os pobres – e, depois, naturaliza a sua morte.     “A 

autorização não é dos suspeitos de sempre, mas de parte considerável da mesma classe média 

que vai às ruas gritar pelo fim da corrupção. Mas haverá corrupção maior, esta de alma, que 

sofrer menos pelos mortos da Maré que pelos feridos da Paulista?” (BRUM, 2013). 
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2 O papel da mídia 
 

Onde se encaixa a mídia nesse debate? Estará cumprindo a função fiscalizadora do 

Poder Público e de guardiã da Democracia ou apenas servindo aos interesses das classes 

dominantes? Segundo Castilho os meios de comunicação têm papel central nas representações 

sobre as regiões da cidade historicamente marginalizadas. 

 
O que se percebe é uma certa conivência de uma parte dos órgãos de 
imprensa tradicionais ou hegemônicos com a brutalidade policial nessas 
comunidades. O caso mais recente, porém longe de ser um caso isolado, teve 
repercussão a partir de uma declaração do “comentarista de segurança” das 
Organizações Globo, Rodrigo Pimentel, ex-policial do Bope, durante o 
protesto em frente à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), no 
último dia 17 de junho. Ao criticar o uso de fuzis por parte de policiais para 
dispersar os manifestantes, Pimentel destacou que “é uma arma de guerra, 
uma arma de operação policial em comunidades e favelas; não é uma arma 
para ser usada em ambiente urbano”. Nesse raciocínio, favela não faz parte 
da área urbana, portanto, abusos, truculência e arbitrariedades são toleráveis 
(CASTILHO, 2013). 

 

Chaui valida essa tese quando ressalta que o reforço do procedimento jurídico é 

trazido pelas agendas da camada mais conservadora da sociedade, os “formadores de opinião 

populares” que, por meio da imprensa, do rádio e da televisão, realizam duas operações 

principais: 1) a afirmação da separação “nós” e “eles” no seio da classe trabalhadora (dos 

“pobres”) pela distinção entre “nós, honestos e pacíficos” e “eles, bandidos e violentos”; 2) o 

ódio aos defensores dos direitos civis e sociais, identificados como “defensores dos bandidos 

contra as vítimas”.  

 
A mídia repõe o mito, enfatizando o perigo da desagregação da ordem pelo 
crime, atribuído à presença inesperada de monstros no interior de uma 
sociedade essencialmente não-violenta. “Eles” fazem parte de uma alteridade 
que ultrapassa a dimensão do crime para entrar na região assustadora da 
teratologia e da patologia. A violência fica, juridicamente, circunscrita às 
formas de contravenção vinculadas à propriedade privada e à circulação do 
dinheiro e de mercadorias (o tráfico) e explicada pela patologia forense, que 
reduz os agentes violentos à condição assustadora de monstros (portanto, de 
exceções) (CHAUI, 2006, p.126). 

 

Castilho pontua que na cobertura das manifestações populares de junho, prevaleceram 

as cenas contundentes de depredação nas páginas dos jornais e nas imagens “ao vivo” ou 

editadas dos telejornais. O noticiário também valorizou a versão das fontes oficiais e 

especialistas em detrimento de outras vozes ligadas aos movimentos sociais que participaram 
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das passeatas. Do mesmo modo, a atuação policial apareceu, via de regra, numa perspectiva 

reativa, com policiais se defendendo dos ataques ou resguardando o patrimônio público e 

privado dos atos de vandalismo.  

Para Chaui, ainda uma vez os meios de comunicação vêm reforçar a ideologia e 

consolidar a mitologia: “eles” são o vício, o feio, o imundo, o sem-lei, a desorganização, 

fantasma do perigo, que emerge do fundo imemorial do atraso e da ignorância. Se, 

anteriormente, eram o monstro, agora são o detrito e o abismo irracional, que ronda a boa 

modernidade pacífica e ordeira. 

 
A mitologia sociológica criminaliza e culpabiliza “eles” (os que vieram de 
fora ou têm que ficar de fora) e localiza o “eles” nas classes populares; a 
violência fica circunscrita no tempo (na “passagem do tradicional para o 
moderno”), percebida como uma “transição” que acabará um dia, sem afetar 
a integridade nacional não-violenta. O “progresso” se encarregará de integrar 
os “bons” e eliminar “os maus”. A obra do progresso será realizada pela 
“ordem”. Os violentos estão localizados e determinados como “inimigos 
sociais desorganizados” que, por serem criminosos, serão punidos e 
educados pelas “forças da ordem”. Estas, em último caso, podem exterminá-
los para o bem dos demais (CHAUI, 2006, p.128). 

 

O mito da não-violência, de acordo com Chaui, está encarregado de negar a realidade 

das formas de dominação engedradas pela divisão social das classes no modo de produção 

capitalista, afirmando a unidade social como unidade nacional e colocando como violação 

acidental tudo quanto manifeste a existência da divisão, da exploração e da dominação. Dessa 

forma, a mídia legitima a violência praticada contra os mais pobres quando propaga o mito 

segundo o qual vivemos em uma sociedade não-violenta, e que  por isso, os inimigos da paz 

devem ser eliminados.  

Uma vez estabelecida a imagem nacional como não-violenta, o “acidente” violento 

pode ser legítima e legalmente eliminado na qualidade de perturbador da ordem e da paz 

sociais. “Quanto mais pública a violência se torna, isto, quanto mais revela sua determinação 

socioeconômica, tanto mais o mito ganha força, pois é construído justamente para retirar a 

violência do contexto em que se origina” (CHAUI, 2006, p. 133). 

 

Conclusão 

 

O surgimento da modernidade, segundo a análise de Chaui, significa o advento do 

social como social, do político como político e do histórico como histórico. Confirmando o 
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homem como sujeito social, político e histórico, desloca o medo fundamental para o interior 

da própria sociedade – para a divisão social das classes ou luta de classes – e faz nascer, 

simultaneamente, o pensamento moderno sobre os direitos do homem e do cidadão. 

Consequentemente, as teorias políticas modernas pensam o direito como garantia jurídica, 

social e política contra o medo que os sujeitos sociais têm dos outros sujeitos sociais. 

No caso da modernidade, o que se afirma é que o medo recíproco entre os homens e os 

crimes que cometem uns contra os outros jamais terão fim se não for instituída uma instância, 

separada deles e superior a eles, à qual se possa conferir o direito do exercício da coerção e da 

vingança impessoais, cuja consecução depende da clara definição dos direitos de deveres dos 

homens enquanto indivíduos vivendo em sociedade, mas também da clara definição de a 

quem cabe o direito de exercer a coerção e a vingança impessoais, ou seja, os direitos do 

homem enquanto indivíduo são inseparáveis de seus direitos enquanto cidadão, o qual confere 

ao Estado o direito ao “uso legal da violência”. A definição do direito como ação legal e 

impessoal do Estado, segundo Chaui (2006) é condição sine qua non para que os homens, 

livrando-se do medo recíproco, não caiam nas garras de um medo ainda mais forte, isto é, o 

medo da arbitrariedade do poder. 

Dessa forma a figura do Estado como catalizador e apaziguador dos conflitos sociais 

nos ajuda a compreender a legitimidade dada ao exercício do poder público pelas sociedades 

modernas. No entanto, urge repensarmos esse modelo político autoritário e opressor, que não 

apenas autoriza como legitima a repressão dos pobres por meio do uso desmedido da 

violência. Para Chaui, o autoritarismo brasileiro torna impossível a existência de cidadãos, 

assim como torna inexistente a figura do poder e da lei exigidos como pressupostos da 

Declaração dos Direitos Humanos.  

É preciso repensar o papel da mídia como guardiã da democracia e fiscalizadora do 

poder público, haja vista que esse papel não tem sido desempenhado. Há que se empenhar 

pela construção de uma sociedade justa na qual os indivíduos, independentemente do lugar 

em que ocupam na pirâmide social, sejam tratados como livres e iguais. Para isto faz-se 

necessária uma mudança estrutural nos paradigmas políticos e sociais da sociedade moderna, 

do mesmo modo como é urgente a construção de um novo modelo comunicacional mais 

isento e desvinculado dos interesses das classes dominantes.  
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Desafios na busca pela Cidadania: as novas tecnologias na Educação11 

 
André Almeida Nunes  

Simone Antoniaci Tuzzo 
 
Resumo 
Este trabalho que aborda o tema: Desafios na busca pela cidadania: as novas tecnologias na 
Educação considera a necessidade de se pensar os meios de comunicação, em especial, as 
novas mídias como elementos essenciais a uma nova Educação que busque estimular e levar o 
indivíduo ao conhecimento e à consciência de cidadania e sua posição na sociedade como 
cidadão. O estudo foi elaborado sob o método indutivo, e utilizou-se de pesquisas 
bibliográficas, de artigos e referências da internet, para corroborar o tema desenvolvido. Para 
isso foram utilizados os trabalhos já realizados por Brandão, Filho, Freire, Moran, Moura, 
Sodré, Temer, Tuzzo, além de fontes oficiais sobre Educação no Brasil e textos de autores 
encontrados na internet. O objetivo foi vislumbrar a importância das novas mídias na 
educação e na formação do cidadão. 
 
Palavras-chave: Educação; Cidadania; Tecnologia. 
 
 
Introdução 

 
Não há assunto mais pertinente que a comunicação, simplesmente porque é em torno 

dela que se baseia o mundo atual. Em uma época em que muito se fala sobre globalização, a 

comunicação é da maior importância, pois, é através dela que esse processo vai ser realizado. 

A comunicação eliminou distâncias e pôs as pessoas em contato com todas as partes do 

mundo, unindo-o por meio de uma cadeia de informações, interligando povos, crenças e 

eliminando fronteiras.  

Do mesmo modo, tem imensa relevância, o entendimento do que é ser cidadão na 

atualidade, em um mundo regido sob os signos difundidos por meio da comunicação. No 

mundo atual, o conceito de cidadania tem muitos significados que dependem do viés ao qual 

está vinculado. Sendo assim, a conquista da cidadania se faz de forma fragmentada, sendo 

parte ou associada a algum outro conceito o que faz com que tenha imensa amplitude. 

 

A palavra “cidadania” está em um entre dois temas de redação nos 
vestibulares: “ cidadania e sociedade”, “cidadania e educação”, “ cidadania e 
...”. É sempre cidadania e alguma coisa, Também é muito cotada para título 
de conferências e seminários.[...] ( TOLEDO, 2000, p.146). 

                                                           
11 Trabalho apresentado ao VII Seminário de Mídia e Cidadania, do Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação – PPGCOM, da Universidade Federal de Goiás – UFG. 
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 Neste contexto de inovação dos meios de comunicação, pode-se observar o 

crescimento da mídia e de novas tecnologias utilizadas como método de ensino na educação e 

formação do cidadão. Desta forma, este trabalho ocupou-se em abordar novas tecnologias e a 

importância dessas novas mídias na Educação. Para isso foi feita uma pesquisa de campo 

onde se buscou, primeiramente, observar qual seria a mídia mais adaptada à utilização na 

busca pela cidadania, ou seja, como instrumento ou produtora de conteúdos educacionais ou 

educativos que colaborem na formação do cidadão. 

Em um segundo momento foi necessário observar quais os elementos conceituais que 

são transmitidos nas mídias escolhidas e se esses conceitos são favoráveis, inovadores ou 

meras repetições do que prevalece ser o senso comum e podem colaborar no desenvolvimento 

dos cidadãos. 

Buscou-se, por último, analisar qual a melhor opção para a elaboração do estudo, visto 

que ao longo da pesquisa duas opções surgiram evidenciando os desafios encontrados na 

busca pela cidadania. 

 

1. Novos caminhos para a Cidadania e a Educação 

 

A sociedade atual encontra-se cada vez mais invadida por aparatos tecnológicos, 

meios de comunicação e informação. Os meios de comunicação estão presentes no cotidiano 

das pessoas, de tal modo que, onde houver seres humanos, os meios estarão presentes; a partir 

dessas premissas compete-nos conhecer e utilizar os meios, com vistas ao entendimento dos 

objetivos da educação.  

Se por vezes parece que a escola permanece imune a esse avanço dos dias atuais pode-

se perceber que a mídia invadiu mais esse campo: a formação do cidadão. A comunicação 

evoluiu provocando profundas mudanças na forma como as pessoas têm vivido, pensado e 

trabalhado. Pode-se dizer que recebemos hoje, muito mais informações em um dia do que 

antigamente as pessoas recebiam em um ano inteiro. Vê-se que as transformações causadas 

pelas novas tecnologias na sociedade, estendem-se à Educação em geral e à sala de aula. 

Como bem afirma Filho (1988) as preocupações dos educadores testemunham uma realidade 

indisfarçável: a inovação tecnológica iniciada há 40 anos, mas progressivamente ampliada e 

acelerada a partir dos últimos 20 anos, introduziu mudanças de fato inquietantes na cultura. 

Sendo assim o papel antes ocupado exclusivamente pela escola é agora ocupado também 

pelos meios de comunicação. (FILHO, 1988, p.102) 
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Podemos perceber que, como diz Rosseti (2012), “agora, para ser cidadão, é preciso 

aprender a navegar num oceano de informações. E a escola, o lugar tradicionalmente dedicado 

ao ensino e à aprendizagem, à transmissão de informações, tem que introduzir a 

comunicação”. 

Diante da necessidade cada vez maior de se ampliar vagas para um contingente sempre 

crescente de pessoas que busca a educação para se qualificar e como meio para atingir como 

objetivo o reconhecimento como cidadão, digno e consciente de deveres e direitos, as novas 

tecnologias de Ensino à Distância tem se firmado no Brasil, como uma boa opção para 

preencher essa lacuna, e logo, na pesquisa, pode-se perceber que a internet é a mídia que 

primeiro se apresenta para estudo destas novas tecnologias. 

O Programa nacional de Tecnologia Educacional contribui para modificar a educação 

tradicional graças ao investimento em laboratórios, bibliotecas virtuais e sistemas de 

informação.  

A educação presencial pode modificar-se significativamente com as redes 
eletrônicas. As paredes das escolas e das universidades se abrem, as pessoas 
se intercomunicam, trocam informações, dados pesquisas. A educação 
continuada é otimizada pela possibilidade de integração de várias mídias, 
acessando-as tanto em tempo real como assincronicamente, isto é, no horário 
favorável a cada indivíduo, e também pela facilidade de pôr em contato 
educadores e educandos. (MORAN,2007.Disponível em: 
http://www.eca.usp.br/prof/moran/avaliacao.htm) 

 

Diante desse crescimento inevitável da inserção tecnológica na educação cabe pensar a 

função do professor nesse novo cenário.  

 

A geração dos anos 70 e 80 já viveu sob a inovação linguística da TV 
somada à revolução mundial das comunicações e às rápidas transformações 
derivadas da informática e da computadorização. Na atividade de ensino esse 
choque é inegável. Os professores educados em outra época – alguns ainda 
voltados à imagem da aula como uma atividade de discussão e polêmica – 
veem-se perplexos diante da nova realidade[...] (MARCONDES FILHO, 
1988, p.102) 

 

Os professores, têm se confrontado com o acelerado avanço da geração de 

conhecimento sobre fenômenos educacionais; a disponibilidade de recursos tecnológicos, 

facilitadores à interlocução de diferentes partes envolvidas em determinado processo; 

disponibilidade e acesso facilitados a informações, A utilização dos recursos atuais são 

inúmeros porque como lembra Moura,  
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Os avanços tecnológicos favorecem a supressão do tempo e do espaço, e dá 
novos contornos a estes. No ensino esta realidade virtual desenvolve 
raciocínios, criatividade e aguça o desenvolvimento de novas habilidades e 
competências: como a disciplina, autonomia de aprendizagem, a linguagem, 
seus códigos e suas tecnologias, interação colaborativa, trato das 
informações, enfim, neste cenário, a Internet, como principal instrumento da 
EAD apresenta dimensões inesgotáveis para a aquisição e desenvolvimento 
de conhecimentos, bem como para a ampliação das habilidades e 
competências envolvidas e desenvolvidas neste cyber espaço. 
(MOURA,2008). Disponível em 
http://www.ibmecnews.com.br/ed_anteriores/ibmec19/ponto_vista.asp. 
Acesso em 20 de dezembro de 2008 ) 

 

Nessa mesma perspectiva, Moran diz que: 

 

 a internet está explodindo como a mídia mais promissora desde a 
implantação da televisão. É a mídia mais aberta descentralizada, e, por isso 
mesmo, mais ameaçadora para os grupos políticos e econômicos 
hegemônicos. Aumenta o número de pessoas ou grupos que criam na 
internet suas próprias revistas emissoras de rádio ou de televisão sem pedir 
licença ao Estado ou ter vínculo com setores econômicos tradicionais. Cada 
um pode dizer nela o que quer, conversar com quem desejar, oferecer 
serviços que considerar convenientes. Como resultado, começamos a assistir 
a tentativas de controlá-la de forma clara e sutil. (MORAN, 1997p. 146) 

 

Como pode-se perceber, o meio de comunicação que provavelmente pode ser melhor 

aproveitado como recurso educacional é a internet. Em virtude de uma infinidade de 

possibilidades que afloram por meio da rede de computadores. 

 

A internet também está explodindo na educação. Universidades e escolas 
correm para tornar-se visíveis, para não ficar para trás. Uns colocam páginas 
padronizadas , previsíveis, em que mostram a sua filosofia, as atividades 
administrativas e pedagógicas. Outros criam páginas atraentes, com projetos 
inovadores e múltiplas conexões. (MORAN, 1997 p. 146) 

 

Conforme bem lembra Moran, por meio da internet vários recursos podem ser 

utilizados, como som, imagem, textos, programas interativos, além de uma imensa fonte de 

pesquisa.  

O recurso é além de tudo muito atraente aos estudantes hoje acostumados aos 

inúmeros recursos tecnológicos disponíveis em sua vida cotidiana. Os alunos acostumados a 

lidar com todo tipo de aparelho, poderiam encontrar na escola mais um atrativo para a busca 

do conhecimento. Obviamente que o uso da internet deve ser orientado, quando feito como 
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fonte de pesquisa, já que por sua inesgotável extensão pode permitir com que o aluno se perca 

seduzido pelas páginas da rede ou que fuja do tema da aula. 

 

As redes atraem os estudantes. Eles gostam de navegar, de descobrir 
endereços novos,de divulgar suas descobertas, de comunicar-se com outros 
colegas. Mas também podem perder-se entre tantas conexões possíveis tendo 
dificuldade em escolher o que é significativo, em fazer relações, em 
questionar afirmações problemáticas. (MORAN, 1997p. 146) 

 

É, portanto, fácil perceber que o ensino à distância, por meio da internet, tem um 

grande potencial a ser desenvolvido, e uma possibilidade de crescimento que deve colaborar 

para incluir ainda mais alunos colaborar na formação e consequentemente contribuir na 

formação do cidadão, visto que a Educação tornou-se, atualmente, um bem de consumo, como 

tudo que atualmente está relacionado a busca de cidadania, como poderá ser visto mais 

adiante. 

 

2. Conceitos de cidadania na internet 

 

Infelizmente o potencial do Ensino à Distância não tem sido usado suficientemente 

porque em muitos casos a experiência do modelo presencial de educação foi transportado para 

a nova mídia. Ocorre que durante a pesquisa pode-se observar que na internet quando se 

busca associar os termos cidadania e educação, para a destinação do estudo, boa parte do que 

se encontra disponível são aulas, normalmente voltadas a concursos públicos. Nesse contexto, 

os conceitos de cidadania encontrados são habitualmente vinculados ao Direito, referindo-se à 

nacionalidade ou aos direitos políticos. Quanto às aulas, ao contrário da imensa 

potencialidade levantada por Moran, foram meras transposições do formato já tradicional da 

sala de aula, com exposição do tema, leituras de textos disponíveis e aplicação de avaliações. 

Nesse estudo, percebeu-se então que aqui há apenas a apropriação das mídias pela Educação, 

ou seja, as mídias são apenas utilizadas como recurso e, portanto, não são interessantes para 

essa análise. Dessa forma, foi necessário fazer uma concessão à ideia básica e buscar outros 

meios que pudessem atender aos objetivos da pesquisa de campo, e desta forma, passou-se a 

observar o que havia de disponível na internet relacionado aos conceitos de cidadania e 

educação. 

 

3. Conceitos de cidadania na televisão 
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Na pesquisa foi possível observar que, apesar da internet parecer ser a tecnologia a ser 

considerada neste âmbito de estudo, o que é produzido para esse veículo são aulas, em grande 

parte de cursos jurídicos destinados a concursos públicos, e que, portanto, consideram o termo 

cidadania apenas no aspecto do direito político e da nacionalidade.  

Por outro lado, é possível encontrar na rede mundial de computadores, vários 

programas de televisão com temas relacionados à educação e à cidadania. Entre eles, 

“Educação para Diversidade e Cidadania”, da TV UFG, “Educação e Cidadania News”, da 

Record News e os dois programas que foram escolhidos para essa pesquisa de campo: 

“Telecurso” exibido nas TVs educativas e destinado à conclusão do curso de ensino médio, e 

“Caminhos para Cidadania no Brasil”, produzido pela Univesp.  Nesse contexto torna-se mais 

viável a análise visto que, nessa situação, há a apropriação da educação pela mídia, ou seja, a 

educação é utilizada como conteúdo, pelos programas de televisão e desta forma torna-se 

interessante a análise do que é transmitido como elementos conceituais de cidadania, já que 

estes termos, pressupõe-se que fugiram do tradicional conceito de nacionalidade e direitos 

políticos. 

O “Telecurso” é um programa que passou por muitas variações, mas que em geral é 

voltado ao público interessado em concluir o ensino médio ou técnico. É exibido nas 

madrugadas da tv aberta e nas tvs educativas, sendo pouco acessível ao grande público. 

No “Telecurso”, o termo cidadania foi tratado da forma habitual, sem afastar-se do 

senso comum, relacionando a necessidade de se pensar na coletividade e destacando-se que 

ser cidadão não é somente ter e exercitar os direitos, mas também cumprir os deveres. 

Aspecto relevante a ser considerado é o uso da palavra “apolítico”, como aquele que se nega 

ao envolvimento com a política, no caso, com as eleições, em lugar da correta palavra 

“apartidário”, ou seja, aquele que não tem ou não toma partido. Merece destaque porque 

considerando o conceito grego clássico de “política” e seu vínculo com o significado de 

mesma origem de cidadania, podemos questionar se estaríamos falando de um ser apolítico 

como sendo um subcidadão por se negar ao envolvimento político.  

O outro ponto de análise foi o Programa “Caminhos da Cidadania no Brasil”. Este foi 

uma série de programas especiais produzidos pela Univesp que analisaram o conceito de 

cidadania, a partir do estudo do livro de José Murilo de Carvalho, “Cidadania no Brasil: o 

longo caminho”, desta forma, orientado a um público mais específico e de nível superior.  
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O programa, além da já clássica conceituação de cidadania de Marshall (direitos 

políticos, sociais e civis) que José Murilo de Carvalho aplicou ao caso brasileiro trouxe 

também importante posição histórica ao lembrar que o período das revoluções, 

especificamente a Revolução Francesa, por conseguinte, a Declaração de Direitos do Homem 

e dos Cidadãos, passaram a associar a cidadania a um direito. Acentua-se também que a 

Revolução Industrial foi fundamental para consolidar a significação contemporânea de 

cidadania, quando se perde a primazia da política, ao impor uma nova forma de vida e a 

questão econômica passa a ser central em detrimento de outras possíveis discussões. 

 

Considerações Finais 

 

Buscou-se neste texto observar os avanços e desafios da Educação na busca pela 

formação cidadã graças ao desenvolvimento de novas tecnologias e, em especial do 

crescimento dos cursos à distância, sua amplitude e as inúmeras possibilidades que oferecem 

como estímulo aos alunos. Pretendeu-se, por meio deste estudo, demonstrar que as novas 

tecnologias são uma realidade para a Educação no Brasil, podendo ampliar vagas e suprir as 

lacunas deixadas pelo método presencial, porém, buscou-se mostrar que mais do que 

simplesmente usar a tecnologia da informática e dos meios de comunicação na educação 

como uma maquiagem da modernidade, é importante vencer o desafio de se sobrepor um 

método antiquado e permitir que o aluno seja estimulado a alcançar o conhecimento e com 

isso possa obter sucesso em sua formação visando a conquista da cidadania.Pode-se perceber 

nesse estudo que cidadania e educação são dois termos que tem se esvaziado em razão da 

utilização massiva de ambos os termos, porém, dependendo da mídia onde é empregada, 

ganha conceituações diferentes que podem variar desde o aplicado no meio jurídico, como 

nacionalidade e direitos políticos, como a habitual significação vinculada a exercício de 

direitos e cumprimento de deveres até atual concepção que tende a associar a cidadania ao 

consumo transformando a Educação em bem de consumo. 

Observou-se que a análise deve privilegiar o conteúdo que é produzido pela mídia 

utilizando-se da educação, pois a partir desses elementos pode-se avaliar os elementos 

conceituais de cidadania que são transmitidos. 

Pode-se perceber que ao usar a Educação como conteúdo, a mídia passa a reforçar 

conceitos desatualizados, evidenciando-se, assim, a difícil convivência entre ambos, visto que 

a educação se pretende transformadora e libertadora dos estigmas que a mídia tende a reiterar, 
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o que torna um imenso desafio a busca pela cidadania por meio da Educação e das novas 

tecnologias. 
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Retomando Reflexões – significando a cidadania na sociedade do consumo: programas 

femininos12 
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Resumo 
Este trabalho trata-se de uma análise do papel da televisão para a construção ou desconstrução 
da ressignificação da palavra e conceito de cidadania. Partindo do pressuposto de que a cada 
contexto histórico a cidadania adquire novos formatos e conceitos, queremos retratar como a 
mídia entende por cidadania, levando como recorte os programas femininos: o Hoje em Dia e 
Mais Você.  
 
Palavras-chave: Televisão; Programa Feminino; Consumo; Cidadania. 
 
 
Introdução 
 

O objetivo deste trabalho é discutir como as revistas femininas Mais Você e Hoje em 

Dia retratam a cidadania dentro do contexto dos programas, por meio de análise das 

mensagens veiculadas. Usando o Método de Leitura Crítica da Mídia, implantado no Brasil na 

década de 1970 e que teve como precursor o educador Paulo freire, consiste numa leitura 

crítica do que a mídia tenta intitular como verdade, buscando assim por meio de um estudo 

questionador do que realmente está nas entrelinhas, o que não é dito ou o que não é 

comentado como sendo verdade. 

Essa releitura da palavra cidadania é realizada por meio de uma análise de conteúdo e 

discurso dos momentos no qual os apresentadores dos dois programas falam a palavra 

cidadania ou citam fatos que se assimilam como cidadania. E o que percebemos logo de início 

é que a forma como os programas femininos analisados neste trabalho retratam a cidadania 

não é a estudada nas origens clássicas do termo cidadão. 

Corroborando com as análises utilizadas, utilizamos como metodologia o método de 

Contrato de Leitura, onde é analisado o porque da telespectadora ligar a televisão e escolher 

assistir Mais Você e Hoje em Dia. A telespectadora ao ligar a televisão e assistir a Ana Maria 

Braga (Mais Você) ela já sabe o que vai encontrar lá o Louro José, as culinárias, as dicas de 

                                                           
12Trabalho apresentado ao VII Seminário de Mídia e Cidadania, do Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação – PPGCOM, da Universidade Federal de Goiás – UFG. 
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moda, conversas com celebridades e tudo o que envolve o mundo feminino. É como se a 

telespectadora tivesse um contrato pré-estabelecido com o programa. 

A sociedade muda a cada contexto histórico na qual ela está inserida, assim mudam as 

posturas sociais, os trajes de roupas, os alimentos obedecem a moda do atual, e os conceitos 

vão agregando valores e excluindo outros no qual não são mais necessários em determinada 

época. Por várias vezes conceitos que dantes tinham uma postura determinada, foram 

mudando de acordo com o que os valores e princípios iriam se modificando.  

Pensando sobre os conceitos de cidadania advindos das civilizações clássicas, tais 

como a Grega e a Ateniense, vamos relembrando o quanto seus princípios e articulações 

mudaram com o tempo, principalmente com a inserção da mídia, veiculando como verdade 

suas ideologias. A mídia começa a ditar moda, estabelecer conceitos e ressignificar os já 

existentes. Corroborando com esse pensamento temos Temer, Tondato e Tuzzo (2009): 

 
Dessa forma a cidadania é sempre um processo em construção, cuja 
visibilidade é delimitada pelas condições de vida de uma determinada 
sociedade em um determinado período de tempo. Uma vez que o conceito se 
liga a noção de direitos e deveres, e que homens e mulheres estão 
historicamente interligados e relacionados a diferentes visões de suas 
posições na sociedade (e, portanto, de seus direitos e deveres), é possível 
inferir que as mulheres tenham buscado, e ainda busquem,caminhos 
diferentes para construir o seu acesso à cidadania. (TEMER, TONDATO e 
TUZZO, p. 53, 2009) 

 
Ao perceber a inserção da mídia nos conceitos advindos da história de luta de classes e 

aprimoramento da vivência humana, analisamos o quanto é forte a inserção de sua ideologia 

na vida das pessoas. Remetendo a cidadania, verificamos que com a mídia ela se resumiu a 

simplesmente a direitos básicos do seres humanos e o direito ao consumo, que ela dita como 

certo. 

Analisa-se que a cidadania no discurso midiático costuma adquirir conceitos atrelados 

ao consumo. Isso se deve há uma sociedade global capitalista, onde cada vez mais é 

necessário se pertencer há um grupo e para se inserir dentro desse grupo é necessário ser 

possuidor ou consumidor de algo que o identifique no grupo, consumo simbólico, material ou 

cultural.  

Mas pensar na lógica de que para ser cidadão é necessário consumir, é reduzir o termo 

da cidadania para a premissa de que bastaria consumir para sentir-se cidadão. Isso vai ao 

contrário dos conceitos primordiais para o gozo pleno da cidadania, que vem a ser os 
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principais direitos e deveres, a participação do indivíduo nas discussões do seu país, ou seja, o 

que é proposto pela obra de Marshall (1998) em seu livro Cidadania e Classe Social. 

Só que, toda história tem dois lados, pensar um cidadão que nada consome é logo, 

excluí-lo do direito aos elementos básicos para a sobrevivência. Questão complicada a pensar 

quando remetemos ao fato de que, indivíduo nenhum sobrevive sem consumo de algo, e 

mesmo nas classes mais pobres da sociedade o consumo faz-se presente como forma de 

pertencimento do grupo no qual faz parte. Logo, percebemos que dentro do contexto da 

sociedade atual, analisamos que para ser cidadão é necessário consumir algo, quando esse 

consumo não existe é como se esse ser fosse um subcidadão. 

Trazendo as revistas femininas para análise dentro desse contexto, propomos pensar 

como veiculam a cidadania aos seus telespectadores, que em seus principais quadros é voltado 

ao público feminino, pretendemos analisar como o conceito de cidadania vem sofrendo uma 

ruptura no modelo clássico, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, onde o 

capitalismo aflorou suas garras e não deixou quase ninguém de fora dessa lógica. 

As revistas femininas possuem a forma dos quadros em formato de jornalismo de 

serviço, que por várias vezes tentam sanar ou divulgar problemas que a sociedade enfrenta ou 

a promover a inserção das mulheres no mercado de trabalho, mesmo que informalmente, 

quando é ensinado no programa Mais Você o passo a passo para fazer um brigadeiro e qual a 

melhor forma para vendê-los. E em se tratando de jornalismo de serviço: 

O termo que até onde foi possível pesquisar teve origem nos Estados Unidos, envolve 

uma expressão diretamente ligada às revistas femininas. Joffily (1984) define que o 

jornalismo de serviço é aquele que tem como objetivo “ poupar tempo e/ou dinheiro” para o 

receptor. Eide (1997) assume que a função desse jornalismo seria “servir de guia” para o 

receptor, preparando-o para agir como consumidor racional de produtos, serviços e direitos 

sociais (TEMER e TONDATO, 2009, p. 97). 

E em se tratando de consumo, dentro dos quadros apresentados no programa Mais 

Você e Hoje em Dia é perceptível a grande presença de merchandising. No cenário são 

exibidos produtos que toda mulher deveria ter para ser mais prática, mulher, bonita, e adquirir 

a cidadania. 

 

 

 

 



REPRESENTAÇÕES E CONFLITO: UM OLHAR CRÍTICO DA MÍDIA 
VII Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

 

 

117 

 

1. Cidadania e Consumo 

 

 

A cidadania na contemporaneidade está atrelada a participação de qualquer indivíduo 

comum na sociedade, por meio de seus direitos e deveres. A origem mais antiga da concepção 

de cidadão é conhecida na Grécia Antiga, onde era concedida pelo status que o indivíduo 

tinha, com isso, poucos estavam qualificados para a cidadania. 

Por meio dos estudos de Marshall em 1949 é possível dividir a cidadania em três 

dimensões: a cidadania civil, política e social. A cidadania civil é basicamente interpretada 

como o direito de ir e vir, igualdade dos homens perante a lei e a garantia dos direitos pelo 

poder judiciário. Com a cidadania política é possível ter direito a participação do poder 

público tanto dentro do governo ou pelo voto. A ultima dimensão citada por Marshall é a 

cidadania social, que tem como premissa o direito básico de qualquer indivíduo a educação, 

saúde, emprego, ou seja a participação na riqueza coletiva do país, de modo que essa garantia 

é concedida pelos poderes Executivo e Legislativo. 

Para entender sobre as revistas femininas e sua forma de retratar a cidadania é preciso 

compreender a ligação de cidadania ao consumo e entender como aconteceu a inserção do 

papel da mulher como cidadã. Ao relembrar os conceitos e ações sobre a cidadania remetendo 

a noções de igualdade, direitos e deveres sociais, políticos e civis nos séculos XVIII, XIX e 

XX, percebemos que construída no auge dasociedade de classes, não foi empecilho para a 

maximização das diferenças sociais. “Conflito com as desigualdades da sociedade capitalista; 

eram, ao contrário, necessários para a manutenção daquela determinada forma de 

desigualdade” advinda do sistema. (MARSHALL, 1998, p. 23) 

Percebe-se que desde aos primeiros vestígios de conceitos que privilegiavam os 

cidadãos com direitos e deveres na sociedade moderna percebe-se já a grande presença do 

sistema capitalista nesse cenário.  Foi concedido direitos e deveres aos pobres sem modificar 

sua estrutura social, com isso a cidadania se encaixou perfeitamente aos sistemas de classes, 

proporcionando até mesmo o seu equilíbrio por causa da satisfação das classes menos 

favorecidas advindo do reconhecimento dos seus direitos, sendo que na realidade era notável 

há presença de uma exclusão.  

A noção de cidadania está associada a identificação e ao sentimento de pertença a 

determinados grupos sociais, de forma que, se tornar cidadão é incorporar-se aos projetos de 
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interesse comum, recebendo em troca, o reconhecimento do grupo(CORTINA, 2005).  E ao 

dialogar com a sociedade através do seus grupos o indivíduo se posiciona no mundo.  

O indivíduo começa a se posicionar no mundo a partir do momento em que começa a 

consumir, seja simbólico, cultural, mas que se tornam definidores do consumo material 

(TEMER, 2012, p. 115). Esse pensamento parte do pressuposto de que é preciso ser um 

indivíduo ativo para se inserir na cidadania. O consumo surge e se estabelece como o 

principal requisito para o acesso a condição de ser cidadão (MARTÍN BARBERO, 2003). 

Corroborando com esse mesmo pensamento Temer(2012): 

 
A compreensão do que é cidadania deixa de se basear apenas nas abordagens 
clássicas e passa a ser definida também na compreensão do acesso ao 
consumo e ao grande volume de informações, elementos que caracterizam 
uma nova sociedade com marcante presença das empresas de comunicação 
do interesse do capital. (TEMER, 2012, p. 51) 

 
Assim como a compreensão de cidadania ligada ao consumo, ela agora assume várias 

vertentes, mudando a questão inicial (Greco-romana) do que era cidadania. A sociedade se 

transforma a cada evento histórico e isso faz com que a população modifique, faz com que se 

tornem reconhecidos novos valores e atores sociais. Assim também é a noção de cidadania 

que se altera sempre em função do momento histórico. 

Só que de uns tempos pra cá, devido as complexidades da sociedade moderna a 

cidadania começou a significar quase tudo o que gira na sociedade. Como explica Carvalho 

(2010): 

 

O esforço de reconstrução, melhor dito, de construção da democracia no 
Brasil ganhou ímpeto após o fim da ditadura militar, em 1985. Uma das 
marcas desse esforço é a voga que assumiu a palavra cidadania. Políticos, 
jornalistas, intelectuais, lideres sindicais, dirigentes de associações, simples 
cidadãos, todos a adotaram. A cidadania, literalmente, caiu na boca do povo 
na retórica política. Não se diz mais “o povo quer isto ou aquilo”, diz-se “a 
cidadania quer”. Cidadania virou gente. No auge do entusiasmo cívico, 
chamamos a Constituição de 1988 de Constituição cidadã. (CARVALHO, 
2010, p. 7) 

 
O que permite uma reflexão sobre os novos conceitos que a cidadania vem atribuindo 

ultimamente com a inserção da mídia como formadora de opinião. Atualmente a mídia tem 

retratado como sendo cidadania um formato totalmente diferente do que é estudado na teoria 

das clássicas origens desse conceito 
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Dentro do contexto da cidadania ligada ao consumo, vemos que as mulheres 

alcançaram sua tão sonhada independência quando passaram a inserir dentro do mercado de 

trabalho mesmo que informalmente, e daí começaram a consumir. E foi por meio da televisão 

que essa compreensão de consumismo e independência da mulher começou a se difundir. A 

capacidade de mostrar novos padrões de vida em conformidade com as velhas estruturas 

sociais, fez dos programas de televisão porta-vozes de uma concepção de cidadania das 

mulheres reconhecidas a partir do consumo.  

 
Considerando uma breve análise histórica da cidadania, é possível perceber 
que, em linhas gerais, os homens conquistaram a cidadania por meio da luta 
por direitos civis- pelo voto e pela representatividade política. Sem negar a 
importância das conquistas políticas das mulheres pelo voto e pela igualdade 
de direitos, nota-se, no entanto, que, particulamente para as mulheres, o 
acesso à cidadania ocorre especialmente a partir da emancipação econômica, 
da inserção no mercado de trabalho e da independência emocional e 
financeira. (TEMER, TONDATO, TUZZO, p. 53, 2009) 

 
Por isso, o padrão de programas femininos é sempre voltados a presença de 

merchandising em seus quadros. Nota-se que produtos são oferecidos para que a mulher só 

sinta realizada a partir do momento em que adquirir tal produto apresentado e assim sempre 

acontece essa busca incessante, pois novos produtos sempre serão apresentados.  

 

Por isso, podemos considerar que o consumo ratifica a identidade cidadã da 
mulher. Nesse contexto, os programas que acompanham a rotina das 
mulheres e das donas de casa, naturalizam valores, facilitam suas vidas, 
propõe-se a torná-las mais modernas, organizadas e informadas são de 
capital importância para a concepção do que a audiência vai construir como 
o ideal de família, trabalho e sucesso. (TEMER, TONDATO e TUZZO, p. 
55, 2009) 

 
1. Historia dos programas femininos 

 
    A história da imprensa feminina começou bem antes da inserção da televisão, pois foi 

junto as revistas impressas e jornais que o mundo feminino começou-se a basear um modelo 

de vida a se seguir. De acordo com Temmer (2009) o primeiro registro de imprensa feminina 

no Brasil, foi lançado no Rio de Janeiro, em 1827, chamado Espelho Diamantino. Jornalismo 

feminino é um termo utilizado para conceituar as produções jornalísticas voltadas para 

mulheres. Desde que surgiu no mundo ocidental, no fim do século XVII, o jornalismo voltado 

para esse público trouxe a destinação ás mulheres no próprio título do jornal, prática que 
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persiste até os dias atuais. A maioria das publicações ou programas de rádio e TV femininos 

indicam claramente a que público se dirigem. 

Para compreender a história dos programas televisivos voltados para o público 

feminino é necessário entender como se deu a trajetória do jornalismo feminino no Brasil. Os 

primeiros registros datam do ano de 1827, veiculado no periódico O Espelho Diamantino, 

publicação essa, totalmente realizada por mulheres.  

No entanto, foi a Revista Feminina fundada em 1914 que deu um novo impulso para o 

setor. Temer (2005) afirma que a Revista Feminina introduziu um esquema comercial que 

incluía a fabricação e distribuição de produtos destinados ao público feminino. O crescimento 

das indústrias relacionadas à mulher, a ampliação da classe média e o crescimento do mercado 

interno fortaleceu o poder de vendas dos veículos destinados às mulheres.  

Assim como os programas femininos, os periódicos tinham matérias escritas por 

mulheres, tendo conteúdos marcados por temas como arte,moda, culinária, poesia, literatura e 

educação dos filhos.  

Nessa altura o rádio já se consagrava como um veículo de prestígio e assim como a 

recém chegada da televisão, começava a utilizar formulas consagradas pelas revistas para 

veicular programas destinados ao público feminino. (TEMER, 2005) 

O primeiro registro histórico que temos notícia sobre os programas televisivos 

feminino é “A Revista Feminina” da TV Tupi, que era apresentada por Lolita Rios. Logo 

depois foi criado “No Mundo Feminino” com Maria de Lourdes e Elizabeth Darcy. Esses dois 

programas foram exibidos no início dos anos de 1950, isso mostra que desde o começou a 

televisão se preocupou com o público feminino. 

Essa preocupação não surgiu aleatoriamente, pois desde o início da implantação da 

televisão brasileira realizada por um sistema privado e capitalista, preocupou-se em atingir os 

públicos específicos. Por isso, vemos os programas femininos inseridos nesse contexto desde 

o surgimento, as mulheres que em 1950 administravam a casa e cuidavam do dinheiro que era 

dedicado a abastecer o lar.  

Outro programa que merece destaque era apresentado por Hebe Camargo no ano de 

1957: “O mundo é das mulheres”, veiculado na TV Paulista. Na época, os marcos históricos 

como a chegada da TV e pelo maior desenvolvimento da industrialização no país, o papel da 

mulher ainda não era visto como público-alvo, mas começava a ser inserida no mercado de 

consumo. 
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Dentro deste cenário de revistas femininas desde o começo viu-se a mulher como 

grande potencial de compra. No princípio o papel da mulher era destinado somente a cuidar 

dos filhos e da casa, por isso, cabia a ela a compra e por várias vezes a necessidade de coisas 

novas para a casa. Com a mulher era destinado o dinheiro que resolvia os problemas da 

alimentação, utensílios, roupas. E em se tratando do programa Mais Você, apresentado pela 

apresentadora Ana Maria Braga, isso é bastante nítido. De acordo com Temer e Tondato 

(2009) 

A análise do programa Mais Você mostra que o modelo proposto para um programa 

feminino (e, consequentemente, o modelo imaginado de mulher) continua a se alimentar das 

atividades domésticas, com todas as suas ações prosaicas e banais. Trata-se da mulher que 

mantém a casa, não como provedora de recursos, mas como “compradora” de quase tudo, ou 

quase tudo, que a família necessita: um alvo propício para todos os tipos de merchandising 

que permeiam o conteúdo do programa. (TEMER e TONDATO, p. 106, 2009) 

 

Desde que as empresas sentiram a importância desse público, foi dedicado aos 

programas femininos um espaço especifico cada vez maior dentro das emissoras, revistas 

especificas e áreas nos jornais destinadas exatamente ao mundo das mulheres. Isso demonstra 

que a cada vez mais esses programas femininos se identificam como verdadeiros Shopping 

Centers. 

O vinculo entre cidadania e consumo é bastante evidente nos programas de televisão 

voltados para o publico feminino. Os formatos dos textos-programas do gênero feminino são 

híbridos do tipo informação junto a entretenimento, chamados por alguns autores de 

infotenimento. Os principais assuntos retratados nesses programas mais atuais são quase os 

mesmos do que se iniciaram na década de 80, e ainda tem majoritariamente temas sobre 

“coisas de mulher”, só que agora possuem um formato mais jornalísticos, conhecido como 

jornalismo de serviço. 

Os programas atuais preocupam-se também em entrevistar profissionais especialistas 

em alguma área de conhecimento para o esclarecimento de dúvidas e informações que 

contribuem para o dia a dia da mulher que a eles assistem. A inserção desse especialista é para 

que a informação tenha veracidade e respeito, mas em diversas vezes quem assume esse papel 

de especialista é a apresentadora do programa. 

A apresentadora dos programas femininos assumem uma postura de amiga confidente 

onde tudo o que é passado por ela, chega a telespectadora como verdade suprema e jamais 
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contestada. Por isso, na hora em que a apresentadora oferece um produto como ótima 

sugestão, a telespectadora vai ser um alvo de compra maior, tendo em vista que o poder de 

persuasão é grande. 

 
3. Programa Mais Você e o Hoje em Dia 

 
Ao analisar o programa Mais Você, veiculado na Rede Globo de televisão pela 

apresentadora Ana Maria Braga e o Hoje em Dia, veiculado pela Rede Record, pelos 

apresentadores, Chris Flores, Edu Guedes e Celso Zucatelli verifica-se que são programas 

femininos totalmente ligados ao consumo. Esses dois programas voltados para o público 

feminino tem em sua programação: culinária, decoração, bem estar, inclusão de ações de 

serviços e senso de comunidade. Mesmo assim, nesses dois programas, nem sempre a 

informação tem um espaço privilegiado em relação a outros assuntos. 

Os assuntos que mais estão em discussão são a vida e obra de celebridades que estão 

realizando novelas naquele canal, produtos e suas aplicabilidades na vida cotidiana de cada 

telespectadora, matérias comoventes, assuntos de moda, beleza e pele. 

Normando (2010) destaca que no programa Mais Você, a cidadania é destacada como 

uma questão ligada aos direitos do consumidor, ao acesso à informação sobre possibilidades 

de interação e resposta junto aos produtores. Em um formato conhecido como “jornalismo de 

serviço”, violência, calamidades e justiça são temas tratados do ponto de vista do Estado e da 

Justiça, questionados em relação à segurança, à natureza que vitima as famílias. 

A cidadania retratada nesses programas é uma cidadania incompleta e com isso, 

estamos sempre na busca da cidadania plena, entretanto sempre aparece algo que não permite 

essa cidadania completa. Precisamos sempre alcançar algo para merecermos o status de 

cidadão. 

Contudo, ser cidadão nas mídias incluindo as revistas femininas, é totalmente ligado a 

pobreza. De uma forma geral, as matérias sobre cidadania estão ligadas a assuntos das classes 

menos favorecidas como B C D.  

Interessante analisar a culinária nesses programas femininos. Algumas receitas que são 

ensinadas advém de restaurantes caros destinados a classe A da sociedade. É deixado bem 

claro pelos apresentadores desses programas que estão ensinando uma comida ‘cara’ para que 

as telespectadoras possam fazer em casa por um preço bem mais em conta. Percebemos que, a 

telespectadora aprende a fazer uma comida destinada a classe A e se senti parte integrante da 

sociedade, ou seja, uma cidadã. Com isso, levantamos a questão de que, se essa telespectadora 
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não pode ir no restaurante caro comprar a comida é porque Ela é uma Subcidadã? E quando 

ela aprende a fazer a comida destinada a classe A ela se torna cidadã? 

São levantamentos que nos inquietou durante a pesquisa e que também servirá de base 

para outros projetos. Pois o tempo todo, os programas femininos retratam algo que o público 

não tem, mas que precisa o mais rápido possível possuir. Uma busca constante por algo que 

nunca acaba. 

 
Conclusão 
 

Ao contrário dos homens, a busca pela cidadania das mulheres desde o começo esteve 

atrelada ao consumo. A inserção da mulher no mercado de trabalho corroborou muito para sua 

emancipação política e pela independência emocional antes tão dependente do homem para se 

ascender na sociedade. 

E nos programas femininos antes marcados como sendo um manual de instruções de 

boas maneiras para lidar com o marido, casa e filhos com o passar dos anos foi se adaptando 

as novas exigências e mudanças no qual passou o campo feminino. Atualmente fala-se de uma 

mulher moderna que quase não tem tempo para se dedicar a casa, pois tem vários papeis que 

precisa desempenhar na sociedade para que ela se torne reconhecida e por isso, precisa 

consumir materiais que diminuirão o tempo de serviço em casa e proporcionarão melhor 

qualidade de vida, como uma boa máquina da Consul, congelados para comida rápida, 

produtos de cama, mesa e banho que possuem material mais confortável, produtos de beleza 

que proporcionarão a mulher mais beleza em menos tempo. E para as mulheres que não se 

inseriram no mercado de trabalho ou que querem uma renda extra, os dois programas as vezes 

ensinam alimentos que possuem um custo barato é um lucro rentável, quadros esses 

considerados jornalismo de serviço. 

Os quadros de prestação de serviço dentro dos programas femininos servem para 

remediar as lacunas deixadas pelo governo e incitar o telespectador a lutar pelos seus direitos 

e deveres que são deles como cidadãos. Alguns pontos são bastante positivos levando em 

consideração o grau de estudo precário de milhares de brasileiros e o não conhecimento de 

suas leis, tendo como objetivos de cidadãos os direitos e deveres dentro de uma sociedade na 

qual estão inseridos. 

O que não favorece é a inserção cada vez mais constante da lógica consumista, que o 

tempo todo se faz presente nos quadros tanto no Hoje em Dia e no Mais Você. O 
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telespectador, em sua maioria mulheres, permanece numa busca inconstante de algo nunca 

alcançado: a plena cidadania, concedida a nós por direito. 

Por meio do método de Leitura Crítica da Mídia, levando como recorte os dois 

programas estudados. Nos dois programas analisados a cidadania quase sempre está associada 

a classe menos favorecida da sociedade. Retratando temas como falta de transporte público de 

qualidade, confecção de alimentos que podem ser vendidos como renda extra 

Cada vez mais o conceito de cidadania é ressignificado pela mídia e atrelado ao 

consumo incessante. A mídia veicula produtos e formas de agir como sendo verdade a serem 

seguidas e compradas, como uma forte formadora de opinião. E por meios dos programas 

femininos isso fica cada vez mais forte, levando em consideração a forte presença de 

merchandising.  

O que pode constatar é que a mídia faz com que nunca nos sentimos completamente 

cidadãos, pois há sempre uma busca incessante para o sentimento de totalidade cidadã. Nos 

dois programas analisados a cidadania quase sempre está associada a classe menos favorecida 

da sociedade em temas como: falta de transporte público de qualidade, alimentos que podem 

ser vendidos como fonte de renda extra, precariedade do sistema SUS (Sistema Único de 

Saúde) entre outros.  

Chegamos a algumas conclusões que ainda teremos que levantar mais estudos, na 

verdade as conclusões mais se parecem com questionamentos de novos patamares em que a 

sociedade chegou. Pensamos a cidadania plena, cidadania de todos, mas ela dentro da mídia 

está muito mais atrelada a classe mais baixa da sociedade, já que os ricos já possuem tudo ( 

como se fosse uma cidadania comprada). 
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Crítica, Vida e Teorias de Edgar Morin: Recortes do Cinema, Massa e Cidadania13 
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Resumo 
Pesquisar sobre Edgar Morin é compreender que a simplificação não se auto-sustenta como 
hegemônica, pois existe um sistema maior que exige o entendimento de uma cultura global e 
complexa. Para lidar com as dificuldades dessa nova questão é necessário buscar o sujeito, 
que é diferente do indivíduo; saber as diferenças entre comunidade e sociedade; descobrir a 
complexidade social. Assim, o complexo é um conjunto de elementos integrantes de sistemas 
interdependentes. Talvez, após essa entendimento possa haver uma cidadania local/global. 
Para discutir um pouco dessa temática foi utilizada uma metodologia de pesquisa 
bibliográfica. O objetivo desse trabalho é mostrar um pouco da vida de Morin, sob um 
aspecto da cidadania, mídia e massa.  
 
Palavras-chave 
Cidadania; complexidade; indivíduo; massa; sujeito.  
 
 

1. Breves relatos sobre Edgar Morin 

 

Antes de apresentar um pouco das teorias de Edgar Morin, se faz necessário citar 

rapidamente algumas características da vida do filósofo, que é chamado por tantos títulos 

devido ao seu estilo e conhecimento em várias áreas.  

Morin é pseudônimo de Edgar Nahoum, nasceu em Paris, em 8 de julho de 1921, é um 

sociólogo e filósofo francês. Pesquisador emérito do CNRS (Centre National de la Recherche 

Scientifique). Tem formação em Direito, História e Geografia, realizou estudos em Filosofia, 

Sociologia e Epistemologia. Já publicou mais de 50 livros e, atualmente, é considerado um 

dos principais pensadores sobre a complexidade.  

Na década de 60, foi um dos desenvolvedores da corrente de pesquisa culturológica. 

Naturalmente, o livro “Cultura de massas no século XX” se tornou importante para a base 

dessa teoria. A idéia de cidadania está a todo o momento intrínseco nos escritos do 

pesquisador francês. No entanto, ele vai tocar no assunto de forma direta, apenas nas 

publicações mais recentes. 

                                                           
13 Trabalho apresentado ao VII Seminário de Mídia e Cidadania, do Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação – PPGCOM, da Universidade Federal de Goiás – UFG. 
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Inicialmente, Edgar Morin desenvolve uma concepção de individualização e 

simplificação, para explicar o surgimento da “cultura de massa”. Além disso, ele começa a 

relatar as crises que a Europa e humanidade estavam passando, naquela época. A obra foi 

dividida em dois volumes: Neurose foi escrito entre 1960 e 65; já o livro Necrose entre 1965 e 

75. 

Mas, o que lhe dá prazer é o cinema. Recortamos “Crônica de um Verão”, dirigido por 

Morin na década de 60. Nesse filme, o filósofo aplica suas teorias, entrevistando as pessoas e 

parece um experimento de base o livro “Cultura de massas no século XX”. 

 

2. Morin e o cinema  

 

Morin a vida toda teve uma relação muito próxima com cinema. Ele mostrou que a 

arte da imagem e som, em movimento, democratizava o acesso a cultura “Ora, o cinema foi o 

primeiro a reunir em seus círculos os espectadores de todas as classes sociais urbanas e 

mesmo camponesas”, (MORIN, 2009a, p.40). 

Exatamente, no ano de 1960, o filósofo e também nesse caso cineasta, lançou o 

documentário “Crônicas de um verão”. O momento era de mudanças para o cinema, 

modificações nas abordagens e nos equipamentos.  

Para Ramos (2008, p.270) filme causou grande repercussão, pois mostrava a discussão 

sobre a naturalidade às interferências nas tomadas. Para época, era uma mudança de formato 

no cinema. Esse novo estilo foi batizado de “cinema verdade”, apesar do nome ficar 

difundido, na França, como “cinema direto”.  

O cinema verdade francês abusava das técnicas de entrevistas individuais e em grupo. 

A abordagem era feita corpo a corpo. Entretanto, as nomenclaturas vão variar de autor para 

autor, pois na mesma época foi criado o “cinema direto”, nos EUA. Nesse, a interferência era 

mínima. Na verdade, as duas modalidades concorriam o título de cinema da veracidade e isso 

ocasionou muitas discussões.  

Talvez para um crítico de cinema esse detalhe (Cinema direto X Cinema Verdade) é o 

ponto dos debates que interessam. Mas, Morin foi muito mais completo nesse filme. Ele 

aproveitou pra colocar nesse material suas idéias, sua visão sobre cultura e sociedade.  

O filme logo no início deixa claro que Morin é o chefe. Ele é quem conduz os diálogos 

e o que deve ser averiguado. Na edição a coisa não é diferente, Morin parece estar 
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transformando sua pesquisa em cinema e vice e versa. Esse artigo destaca, especificamente, a 

importância de um diálogo entre Ângelo (um operário) e Landry (um estudante africano).  

Na conversa, Landry se mostra maravilhado com os automóveis e se diz adaptado as 

novas regras que teve que aprender, como por exemplo, conviver com o pré-conceito. Ângelo 

diz que os franceses são individualistas e que pesam apenas em si mesmos. A maioria tem um 

carro, mas comem mal e finge ter uma vida de regalias, no entanto, uma grande maioria é 

formada de operários pobres. 

Exatamente nesse momento, Morin explica de forma indireta sua idéia sobre a 

simplificação a individualização. 

 

3. Perspectivas de simplificação e massa 

 

Segundo Morin (2009a), a cultura de massa desenvolveu suas características a partir 

da década de 30, ela se apropria de outras formas de cultura para se manter. O que acontece é 

uma simplificação da cultura popular e burguesa. É interessante notar que Morin atualiza a 

idéia de indústria cultural de Adorno. 

 

Assim os conteúdos da cultura de massa não foram fabricados 
artificialmente. A cultura de massa, em certo sentido – o sentido indicado 
acima –, é a herdeira e a continuadora do movimento cultural das sociedades 
ocidentais. Na cultura de massa vão confluir as duas correntes com as águas 
freqüentemente misturadas, e, no entanto, fortemente diferenciadas logo que 
a industrialização da cultura aparece: a corrente popular e a corrente 
burguesa, a primeira dominando, de início, a segunda se desenvolvendo em 
seguida. A cultura de massa integra esses conteúdos, mas para logo 
desintegrá-los e operar uma nova metamorfose. (MORIN, 2009a, p.61) 
 

Morin descreve a idéia de massa dos anos 30, só que o primeiro esboço sobre a 

relação de massa com a sociedade aparece no pensamento de Tocqueville (2004), quando 

descreve a democracia nos Estados Unidos. Lugar onde as pessoas não possuem títulos de 

nobreza e apresentam uma semelhança muito grande.  

Tocqueville (2004) era contra a democracia e seu temor estava relacionado à vontade 

das massas, já que o que valeria não seria a verdade individual, mas as vontades das maiorias. 

Assim, ele pensava que a tirania poderia se instaurar sem tivesse aprovação do montante 

homogêneo.  
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O Visconde, representante da aristocracia de sua época, descreve um Estado forte de 

cidadãos semelhantes e fracos, quando explica o comportamento das democracias diante das 

guerras. 

Só é forte num pais democrático o Estado; como a forca militar do Estado e 
reduzida pela destruição de seu exercito e seu poder civil paralisado pela 
tomada da capital, o resto não constitui mais que uma multidão sem regra e 
sem forca que não pode lutar contra a forca organizada que a ataca. Sei que e 
possível diminuir o perigo criando liberdades e, por conseguinte, existências 
provinciais, mas esse remédio será sempre insuficiente. (TOCQUEVILLE, 
2004, p.351) 
 

Tocqueville (2004) explica melhor o que pensa sobre massa durante todo o livro, 

mas diante das guerras, ele parece ser mais enfático. No último parágrafo, da terceira parte, 

ele anexa uma explicação que mostra bem o assunto. 

 

Quando um povo tem um estado social democrático, isto e, quando não 
existem mais em seu seio nem castas nem classes e quando todos os 
cidadãos são mais ou menos iguais em luzes e em bens, o espírito humano 
caminha em sentido contrario. Os homens se assemelham e, alem disso, 
sofrem, de certa forma, por não se assemelharem. Longe de querer conservar 
o que ainda pode singularizar cada um deles, tudo o que querem e perder sua 
singularidade para se confundirem na massa comum, a única a representar, 
ao ver deles, o direito e a forca. O espírito de individualidade e quase 
destruído. (TOCQUEVILLE, 2004, p.426) 
 

Quem resgata esse conceito de massa em Tocqueville (2004) é Jesus Martín-Barbero 

(2009, p.53), no qual diz muito bem que as turbas, antes personalizada nos perigos de fora, 

pela barbárie – agora – se transformam nas massas, que dissolvem de dentro, os tecidos das 

relações de poder.  

Martín-Barbero (2009, p.55) mostra que Tocqueville (2004) estava racionalizando o 

medo da burguesia que se encontrava na berlinda de uma desordem social. A preservação, da 

aristocracia, da desigualdade se fazia necessária para a manutenção da ordem. 

A rebelião das massas que agora invadem tudo e tudo querem ter direitos. Era o 

retorno da Idade Média, a tomada vertical dos bárbaros sem cultura, que se organizam de 

baixo para cima. Fazer parte de uma cultura é ter normas e as massas não respeitavam isso.  

As turbas eram os motins de subsistência, numa visão reducionista de fora, na qual se 

limitavam aos preços do pão e caracterizada pela violência, pela destruição, incêndios, 

protestos transformados em revoltas e atentados contra a propriedade.  
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Durante muito tempo historiadores de direita e de esquerda tem coincidido 
nessa concepção, da qual não é possível escapar nem idealizando as massas 
em “povo”, nem descrevendo detalhadamente a composição social da turba, 
descrição como qual se busca superar os preconceitos com que direita 
impregna sua concepção do populacho. (MARTÍN-BARBERO, 2009, p.142) 
 

Nesse contexto contraditório de consumo, política e revoltas, as massas emergem. 

Mas, cultura de massa só pode ser pensada a partir do momento que o cinema norte-

americano, num movimento internacional, arrasta grandes multidões populares para as salas 

escuras, de entretenimento e partir desse momento, os outros meios de comunicação passam a 

ser analisados nessa prerrogativa.  

Tocqueville (2004) erra suas previsões a democracia se fortalece no mundo. 

Entretanto, num sentido contraditório, a individualização permanece não exatamente na forma 

que ele descreve. Morin, explica como vai se comportar a individualização na modernidade, 

baseada no capitalismo e no consumo. 

Morin vai fazer suas primeiras críticas à idéia de simplificação e vai mostrar que não 

existe apenas a individualização do objeto, mas também do ser. A cultura de massa adotou a 

simplificação para deixar inteligível o sentido dos produtos e consequentemente alcançarem 

um grande público. Quando Edgar Morin escreveu “Cultura de Massa no Século XX”, ele 

praticamente se limitou aos estudos de uma cultura vinculada a “indústria cultural”, com 

algumas influências da Escola de Frankfurt, mas abandonou o pessimismo adorniano.  

As obras não deixam de ser autorais. O que acontece é uma produção cultural de 

forma industrial. A indústria na verdade luta o tempo todo para manter uma originalidade, 

mesmo dentro da padronização, para manter o desejo do consumo. 

 

Portanto, nem a divisão do trabalho nem a padronização são, em si, 
obstáculos à individualização da obra. Na realidade, elas tendem a sufocá-la 
e aumentá-la ao mesmo tempo: quanto mais a indústria cultural se 
desenvolve, mais ela apela para a individualização, mas tende também a 
padronizar essa individualização. (MORIN, 2009a, p.31) 
 

É importante ressaltar que algumas teorias, escritas na década de 60, não se sustentam 

mais. Quando se lê a obra de Morin tem que ser levado em consideração o contexto que foi 

escrito. O presente trabalho abandona duas idéias que o filósofo adotou na época: o conceito 

de massa e de meio. A idéia de massa pelo simples fato do público ser heterogêneo. Já o meio 

não é um mediador, pois se trata de uma instituição que é autônoma que tem vontade própria. 
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As mediações acontecem é no bairro, na escola, na família e até mesmo na internet, mas não 

nos meios tradicionais. 

 

O que na verdade, caracteriza os processos sociais denominados 
“comunicação de massa” é a constituição de um campo institucional 
relativamente autonomizado e a sua relativa dependência de uma esfera 
pública que lhes é própria e pela qual transacionam no âmbito do cotidiano 
social moderno. Se tal característica não efetua uma diferenciação nítida das 
demais instituições da alta modernidade, é porque não deve ser outro o 
quadro onde devam ser analisadas, mas tal institucionalização é por demais 
evidente para ser negada ou confundida com outras. Ocorre, contudo, que o 
termo “massa” é inconsistente e contraditório em demasia para ser utilizado 
nessa caracterização. Seu uso, além de plenamente dispensável, exige, 
devido aos problemas que traz uma série de explicações adicionais que 
tornam o preço teórico a pagar alto demais para valer a pena. Tal é a razão 
pela qual a noção de massa, por teoricamente equivocada e, até, 
politicamente questionável, pode e deve ser inteiramente descartada. 
(SIGNATES, 2009, p.37) 

 

Isso leva ao encontro de Willians (2011, p. 325) que diz que massa é um termo 

preconceituoso para substituir turba, derivada dos tumultos populares. Para ele, massa sempre 

são os outros, e para os outros nós somos a massa.  

Essa noção de massa é bem contraditório na visão moriana. Ele mesmo abandona essa 

idéia anos mais tarde. Mas, o conceito de indivíduo ainda permanece bem consistente, na 

atualidade. 

 

4. Indivíduo  

 

O consumo vai gerar o individualismo, para Morin. O fato ocorre devido à 

mecanização do trabalho, a especialização na formação, a burocratização, que vai esvaziar as 

substâncias pessoais.  

 

Assim, a modificação das condições de vida sob o efeito das técnicas, a 
elevação das possibilidades de consumo, a promoção da vida privada 
correspondem a um novo grau de individualização da existência humana. 
(MORIN, 2009a, p.90) 
 

O filósofo começa a fazer uma crítica às especializações. As pessoas são técnicas e 

concentram o conhecimento numa única coisa e ficam ignorantes em outras. Não existe uma 

ligação entre as áreas do conhecimento. 
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Morin (2009b) mostra que todos os problemas levantados na época que escreveu o 

livro Neurose se confirmaram e então escreve o Necrose, para apontar todos os problemas 

enfrentados no período. 

Ainda na década de 70, ele percebe a necessidade de rever todos os conceitos 

empregados até o momento e acaba escrevendo o primeiro volume do “O Método: a natureza 

da natureza”, que é o início de uma série de livros, da sua principal obra. 

Dessa forma, ele desenvolve o conceito de complexidade e indica a importância de 

entender o sujeito na sua plenitude e não apenas do ponto de vista do indivíduo. Ele vai 

reformular a idéia de ser. 

 

5. Complexidade 

 

Utilizamos o temo complexo em seu sentido gramatical fundamental, e não 
naquele utilizado inicialmente, de modo complexo, por Freud, que depois foi 
distorcido e vulgarizado pela psicanálise. Por conseguinte, para nós, um 
complexo é um conjunto que engloba várias partes ou elementos, ou melhor, 
é um sistema formado por elementos distintos em interdependência. Este 
conceito molecular, nem rígido demais, nem flexível demais, implica 
simultaneamente a unidade orgânica e a diversidade dos elementos que o 
constituem. (MORIN, 2008, p.89) 
 

Morin sentiu a necessidade de entender a complexidade devido à crise da humanidade 

que ele identificou na época, na década de 70. O pensador humanístico foi buscar respostas 

nas ciências exatas e naturais, nas teorias da informação e dos sistemas, para romper 

fronteiras entre as disciplinas e em seguida fazer uma reforma do pensamento. Dessa forma, o 

paradigma da complexidade se opõe ao paradigma da simplificação.  

Para elaborar sua teoria dos sistemas, ele buscou suas bases na cibernética, como por 

exemplo, os conceitos de comunicação/informação de Norbert Wiener, que vai pensar uma 

espécie de utopia da comunicação. 

 

A sociedade da informação é, em grande medida, a concretização daquilo 
que uns chamam “ideologia e outros “utopias da comunicação”. Esta 
ideologia/utopia – que surge nos Estados Unidos da América, mais ou menos 
na mesma época em que começam a proliferar os “os discursos de crise” 
sobre a ciência e a tecnologia, ligados aos trabalhos e engenheiros como 
John von Neumann, Norbert Wiener, Claude Shannon e Warren Weaver – 
apresenta-se a si própria como forma de ultrapassar quer a barbárie da 2ª 
Guerra Mundial quer o niilismo nela decorrente. (SERRA, p.89-90, 1998) 
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Essa ideologia/comunicação parte de pressuposto, no qual vai afirmar que todos os 

fenômenos sociais ou naturais são explicáveis em termos de comunicação. Entretanto essa 

“comunicação” deve ser entendida como troca de informação. 

Morin vai se basear nessa idéia informacional para montar uma teoria de automação. 

Entretanto, o automatizar será elaborado a partir da autopoiese, termo criado na década de 70 

pelos biólogos e filósofos chilenos Francisco Varela e Humberto Maturana. Designa a 

capacidade dos seres vivos de produzirem a si próprios.  

Humberto Mariotti (1999) explica que a idéia de “autopoiese” traduz o que Maturana 

chamou de "centro da dinâmica constitutiva dos seres vivos". Para exercê-la de modo 

autônomo, eles precisam recorrer a recursos do meio ambiente. Em outros termos, são ao 

mesmo tempo autônomos e dependentes. O paradoxo autonomia-dependência dos sistemas 

vivos é melhor compreendido por um sistema de pensamento que englobe o raciocínio 

sistêmico (que examina as relações dinâmicas entre as partes) e o linear. Eis o pensamento 

complexo, modelo proposto por Edgar Morin. 

A complexidade serve para propor a reforma de pensamento e aproximar as ciências 

(uma espécie de transdisciplinaridade), e levá-las até o cidadão, para que ele entenda o que 

está sendo feito no mundo. Morin luta contra as especializações, os conhecimentos unilaterais.  

 

De facto a hiperespecialização impede ver o global (que fragmenta em 
parcelas) assim como o essencial (que dissolve). Ora os problemas essenciais 
nunca são parcelares e os problemas globais são cada vez mais essenciais. 
Além do mais, todos os problemas particulares só podem ser colocados e 
pensados corretamente no seu contexto e o próprio contexto destes 
problemas deve ser colocado, cada vez mais, no contexto planetário. Ao 
mesmo tempo, o recorte das disciplinas torna incapaz a ajuizar (do que é 
tecido de conjunto), ou seja, segundo o termo original do termo, o complexo. 
O desafio da globalidade é, portanto, ao mesmo tempo, um desafio de 
complexidade. Com efeito, existe complexidade quando são inseparáveis os 
componentes diferentes constituindo um todo (como o econômico, o político 
o psicológico, o afetivo, o mitológico) e que existe tecido interdependente, 
interativo entre as partes e o todo, o todo e as partes. Ora os 
desenvolvimentos, próprios do nosso século e à nossa era planetária, 
afrontam-nos cada vez mais a cada vez mais inelutavelmente aos desafios da 
complexidade. (MORIN, 1999, p.14)  

 

A especialização vai contra o sujeito, contra a complexidade e contra a cidadania. Mas 

quem é o cidadão? Para responder essa pergunta, é necessária a noção de sujeito. 

 

6. Sujeito 
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Morin volta a noção de indivíduo para explicar o sujeito. O indivíduo é preliminar o 

entendimento do sujeito e dessa forma, ele abandona o conceito clássico determinista das 

ciências humanas e sociológicas. 

 

Do ponto de vista biológico, o indivíduo é o produto de um ciclo de 
reprodução, mas este produto é ele mesmo produtor neste ciclo dado que o 
indivíduo que, acoplando-se a um individuo de outro sexo, produz este ciclo. 
Somos, pois, simultaneamente produtos e produtores. Do mesmo modo, para 
considerar o fenômeno social, são as interações que produzem a sociedade, 
mas a sociedade com a sua cultura, com as suas normas, retroage sobre os 
indivíduos sociais dotados de uma cultura. (MORIN, 1999, p. 127) 

 

Morin (2002, p.54-57) esboça que o ser humano não pode ser pensado de forma 

unitária, individualista. O ser humano é singular e múltiplo, ou seja, é complexo.  

 

O ser humano não é físico pelo seu corpo. É físico pelo seu ser. O seu ser 
biológico é um sistema físico. Somos supersistemas, isto é, produzimos 
incessantemente emergências. Somos supersitemas abertos, isto significa que 
nenhum ser vivo tem mais necessidades, desejos e esperanças que nós. 
Somos sistemas fechados, nenhum é tão fechado na sua singularidade 
incomunicável. (MORIN, p 339 1996) 
 

O filósofo vai mostrar que o que diferencia o indivíduo do sujeito é justamente a 

capacidade cognitiva, que pode ser chamada computacional e “podemos então enunciar que a 

qualidade própria a todo o indivíduo sujeito não poderia reuzir-se ao egoísmo e permite pelo 

contrário a comunicação e o altruísmo”, (MORIN, 1999, p.131)  

Ele vai dizer que, na verdade, falta uma concepção complexa do sujeito. Entretanto, 

ele vai margear a noção definindo da seguinte forma: 

 

Concluindo, o sujeito não é uma essência, não é uma substância, mas não é 
uma ilusão. Creio que o reconhecimento do sujeito necessita uma 
reorganização conceptual que acabe com o princípio determinista clássico tal 
como é ainda usado nas ciências humanas e sobretudo sociológicas. É 
evidente que no quadro de uma psicologia behaviorista, é impossível 
conhecer um sujeito. Logo é precisa uma reconstrução, são necessárias as 
noções de autonomia/dependência, a noção de individualidade a noção de 
auto produção, a concepção do anel recursivo onde se é simultaneamente o 
produto e produtor. É necessário, também, associar noções antagonistas 
como o princípio da inclusão e o princípio da exclusão. É preciso conceber o 
sujeito como aquilo que dá unidade e invariedade a uma pluralidade de 
personagens, de caracteres, de potencialidades. E por isso, se está sob o 
domínio do paradigma cognitivo prevalecente no mundo científico, o sujeito 
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é invisível e nega-se sua existência. Ao contrário, no mundo filosófico, o 
sujeito torna-se transcendental, escapa à experiência, revela do espírito puro, 
e não se pode conceber o sujeito nas suas dependências, nas ruas fraquezas, 
nas suas incertezas. (MORIN, 1999, p. 131) 
 

Morin resume o conceito de uma diversidade complexa de características, que vão 

formar os sujeitos.  

 

7. A conclusão pela cidadania  

 

Para entender a cidadania em Morin (1999, p 72), é preciso saber que a sociedade é 

complexa e que comunidade faz parte da sociedade. A nação é uma sociedade nos interesses 

econômicos, políticos, sociais etc. A comunidade faz parte da sociedade e tem caráter 

cultural/histórico.  

Nesse contexto, pode-se dizer que existem perigos que a todo tempo colocam em risco 

a humanidade. Esses riscos podem ser comprovados a partir da análise de história e podem ser 

desconhecidos. 

 

Na verdade, a dominação, a opressão, a barbárie humanas permanecem no 
planeta e agravam-se. Trata-se de um problema antropo-histórico 
fundamental, para o qual não há solução a priori, apenas melhoras possíveis, 
e que somente poderia tratar do processo multidimensional que tenderia a 
civilizar cada um de nós, nossas sociedades, a Terra. (MORIM, 2002, p.114) 

 

Morin (1999, p. 73-80) explica que o verdadeiro cidadão é aquele que é solidário com 

a sua sociedade e também as diferenças das outras sociedades. Para se alcançar essa 

cidadania. Ela precisa ser aprendida e ensinada. 

 

O enfraquecimento de uma percepção global conduz ao enfraquecimento do 
sentido da responsabilidade, cada um tende apenas a ser responsável pela sua 
tarefa especializada, assim como conduz ao enfraquecimento da 
solidariedade, cada um deixa de entender o sue lado orgânico com a cidade e 
os seus cidadãos. (MORIN, p. 19, 1999) 

 

Para o pensador alertas desse nível são sempre importantes em tempos de barbárie e 

mal-estar. Ele reforça a urgência de propor uma política de civilização que reconheça não 

apenas os valores das sociedades ocidentais, mas também as virtudes das outras sociedades 

ditas periféricas. Os desafios que o século XXI apresenta do Oriente ao Ocidente exigem a 



REPRESENTAÇÕES E CONFLITO: UM OLHAR CRÍTICO DA MÍDIA 
VII Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

 

 

136 

 

construção da cidadania mundial. Morin diz que uma das formas para alcançar tal objetivo 

passa pelo caminho da educação formal. 

 

A compreensão é ao mesmo tempo meio e fim da comunicação humana. O 
planeta necessita, em todos os sentidos, de compreensões mútuas. Dada a 
importância da educação para a compreensão, em todos os níveis educativos 
e em todas as idades, o desenvolvimento da compreensão necessita da 
reforma planetária das mentalidades; esta deve ser a tarefa da educação do 
futuro. (MORIN, 2002 p.104). 

 

Assim, numa visão moriana, o prioritário para um bem viver é regenerar as cidadanias 

locais e gerar uma cidadania mundial que religue as várias terras natais a Terra-Pátria. Se o 

amor, a reforma da moral e da ética prevalecer sobre a ganância da economia e a incapacidade 

da política, a regeneração civilizatória pode recalcar a barbárie de uma vez por todas.  
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O Rádio na Sociedade Moderna diante das Novas Tecnologias: Relação com os Grupos 
Sociais e Cidadania. 14 

 
Delfino Adorno  

Simone Antoniaci Tuzzo  
 

 
 
Resumo  
 
Diante das novas tecnologias, qual a função do rádio na sociedade moderna? Esta é a questão 
central para refletir sobre os papeis que fazem do rádio um veículo relevante para 
determinados grupos sociais e sua relação com a cidadania. Enquanto construtora de 
identidades coletivas, a mídia tem papel fundamental na história da sociedade brasileira. Por 
meio de signos e sinais, constrói e transforma imagens e realidades. Nesse processo, o 
receptor não é apenas espectador passivo, mas um usuário crítico que ressignifica e 
transforma as mensagens midiáticas. No caso específico do rádio, uma das grandes mídias dos 
chamados Meios de Comunicação de Massa o presente trabalho quer saber qual a 
ressignificação promovida pelos usuários receptores e se esta ressignificação colabora na 
formação do que seria cidadania para este público. Por considerar a importância do rádio e a 
relação de proximidade que esse veículo veio estabelecendo nos lares brasileiros e, ao mesmo 
tempo, por levar em conta o desafio que o veículo enfrenta hoje na manutenção e conquista de 
novos públicos, pretende-se desenvolver a presente pesquisa, que é averiguar, mesmo diante 
das novas tecnologias de comunicação, qual o papel do rádio na atual sociedade brasileira? 
Para isso, foram separados três grupos principais de públicos: o público formado por 
torcedores de futebol, que se utilizam do rádio para ouvir a transmissão de jogos; o público 
formado pelas donas de casa, ouvintes fiéis  de todos os dias, e o público formado por 
motoristas profissionais, que muitas vezes, têm no rádio um companheiro para longas 
jornadas de trabalho. O objeto de estudo é o público ouvinte, enquadrado em um desses três 
grupos e residente na cidade de Goiânia (GO). 
 

Palavras-Chave: Rádio; cidadania; ressignificação; ouvintes; sensorial. 

 

Introdução 

 

 Mesmo diante dos novos horizontes abertos no campo da comunicação a partir do 

advento das redes eletrônicas e da internet; entre os meios de comunicação de massa, o rádio é 

um dos mais populares e de maior alcance, constituindo-se, muitas vezes, no único a levar a 

informação para populações de vastas regiões que ainda hoje não têm acesso a outros meios, 

seja por motivos geográficos, econômicos ou culturais. 

 

                                                           
14 Trabalho apresentado ao VII Seminário de Mídia e Cidadania, do Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação – PPGCOM, da Universidade Federal de Goiás – UFG. 
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Este status foi alcançado por dois fatores congregados: o primeiro, de 
natureza físico-psicológica, é o fato de ter o homem a capacidade de 
captar e reter a mensagem falada e sonora simultaneamente com a 
execução de outra atividade que não a especificamente receptiva; o 
outro, de natureza tecnológica, foi a descoberta do transistor. 
(Beltão,1968 p:112,113).  
 
 

 As características do rádio como meio de comunicação de massa fazem com que seja 

especialmente adequado para a transmissão de informação, em função da sua capacidade de 

transmitir informações com mais rapidez e atualidade. Contudo, o imediatismo não é a sua 

principal característica: Ao possibilitar a divulgação dos fatos no exato momento em que 

ocorrem.  

 

o rádio permitiu que o homem se sentisse participante de um mundo 
muito mais amplo do que aquele que estava ao alcance dos seus 
órgãos sensoriais: mediante uma ampliação da capacidade de ouvir, 
tornou-se possível saber o que está acontecendo em qualquer lugar do 
mundo a qualquer hora do dia ou da noite   (Beltão,1968 p:47).  
 
 

É no sensorial que este trabalho terá ênfase. No que se refere à sensorialidade, o rádio 

envolve o ouvinte fazendo-o participar por meio da criação de um "diálogo mental" com o 

emissor. Em simultâneo, desperta a imaginação através da emocionalidade das palavras e dos 

recursos de sonoplastia, permitindo que as mensagens tenham nuances individuais. O que um 

ouvinte pensa, não é necessariamente o que o outro pode pensar sobre o mesmo assunto. Dos 

meios de comunicação de massas, o rádio é o mais privilegiado devido também à outras 

características intrínsecas ao meio, como linguagem oral, a mobilidade, o baixo custo, o 

imediatismo e a instantaneidade, a sensorialidade, a autonomia e a penetração. 

 O rádio "fala" e, para receber a mensagem, é somente necessário ouvir. Portanto, o 

rádio tem uma grande vantagem sobre os veículos impressos: é que, entre o público 

radiofônico, pode estar incluído a faixa da população analfabeta que no caso do jornalismo 

impresso está eliminada. Relativamente à televisão, o espectador também não precisa saber 

ler, apesar de cada vez mais, o alfabeto ser utilizado para veicular informações adicionais 

importantes que escapam ao iletrado, nomeadamente o nome do entrevistado e o local do 

acontecimento. No que concerne à mobilidade, esta pode ser vista sob o prisma do emissor e 

do receptor: Sendo menos complexo tecnicamente do que a televisão, o rádio pode estar 

presente com mais facilidade no local dos acontecimentos e transmitir as informações mais 

rapidamente do que a televisão (Lopes, s.d.). Por sua vez, o receptor está livre de fios e 
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tomadas, o que empresta mobilidade ao veículo. Se por um lado, o rádio permite ao ouvinte 

conhecer a atualidade mundial sem sair de casa, por outro, pode conhecê-la durante uma 

viagem, no carro ou no trabalho. O tamanho diminuto de um receptor de rádio torna-o 

facilmente transportável permitindo, inclusive, uma recepção individualizada em lugares 

públicos. É, pois, o baixo custo do aparelho receptor que permite a sua aquisição a uma 

parcela extremamente vasta da população.  

 No rádio, os fatos podem ser transmitidos no instante em que ocorrem. Por isso, o 

imediatismo e a instantaneidade são as características básicas do meio (Meditsch, 1999). 

Outra grande vantagem do rádio sobre o jornalismo impresso é que, além de informar, ele 

diverte, e, nesta diversão, mexe com os sentimentos e as emoções do ouvinte. Uma vez mais a 

sensorialidade se destaca entre as características do meio. Tuzzo (2004, p. 120) afirma que a 

TV, o rádio, os veículos impressos, enfim, qualquer meio a ser exemplificado apropriou-se de 

uma forma linguística padronizada.  E é essa forma linguística padronizada aliada à 

autonomia que faz do rádio ao mesmo tempo um meio de recepção coletiva e individualizada, 

que proporciona um processo de identificação, numa relação de quase cumplicidade entre o 

locutor e o ouvinte, que muitas vezes nem se conhecem, estão a milhares de quilômetros de 

distância mas compartilham, naquele instante, de um mesmo sentimento, proporcionado ou 

por uma música, uma notícia, um ruído, um silêncio. 

 Essas características permitem ao emissor falar para toda a sua audiência como se 

falasse para cada ouvinte em particular. Neste contexto, o locutor esforça-se por criar 

emotividade simulando um ambiente de proximidade e, até cumplicidade. Entusiasma-se e 

consegue entusiasmar o ouvinte. O locutor explora a matéria auditiva através dos inúmeros 

recursos dados pelos sons e seus efeitos, seja na base da palavra, seja na da música ou dos 

ruídos. Pode-se ouvir o rádio, suas informações e notícias simultaneamente a outros trabalhos, 

o que não acontece com a televisão, por exemplo, caso se pretenda associar a notícia à sua 

respectiva imagem. 

 E neste ambiente em que se destaca a sensorialidade queremos averiguar quais os 

papeis que o rádio ocupa hoje diante do público. Concorrendo com outras tecnologias e 

centenas ou milhares de possibilidades, o que faz um ouvinte ainda ouvir rádio e, sobretudo, o 

que esta pessoa busca nele. Informações? Notícias? Um companheiro? Músicas? Passar o 

tempo? O que faz o rádio sobreviver mesmo diante de tantos outros concorrentes mais 

modernos e dinâmicos? Vamos nos deter em três grupos principais de ouvintes, que 

historicamente têm se destacado entre os radiouvintes. São eles: o público formado por 
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torcedores de futebol, que se utilizam do rádio para ouvir a transmissão de jogos, o público 

formado pelas donas de casa, ouvintes fiéis nas manhãs de todos os dias, e o público formado 

por motoristas profissionais, que muitas vezes, têm no rádio um companheiro para longas 

jornadas de trabalho. O que pensam esses ouvintes? Porque eles ainda ouvem rádio? O que 

esperam dele? Essas são algumas perguntas que balizarão a presente pesquisa. 

 

Questão problema 

 

 Diante das novas tecnologias, qual a função do rádio na sociedade moderna? 

Reflexões sobre os papéis que fazem do rádio um veículo relevante para determinados grupos 

sociais 

 

Hipóteses 

 

 Seguem algumas hipóteses que poderão ser, ou não, confirmadas a partir das 

pesquisas. Ao longo da pesquisa outras hipóteses, naturalmente, poderão surgir:   

 

1) Os torcedores de futebol ouvem as partidas no rádio pela emoção que o locutor 

empresta à partida de futebol. 

2) As donas de casa ouvem rádio pela companhia que o locutor faz a elas durante o dia.  

3) Os motoristas ouvem rádio para ter uma companhia. 

 

 

História do Rádio 

 

 A obtenção da tecnologia necessária para transmitir sons usando ondas 

eletromagnéticas não significa o surgimento do rádio, como afirma Ferraretto (2001), mas o 

advento da radiotelefonia. De qualquer forma, como lembra o autor, Frank Conrad, 

engenheiro da Westinghouse, teve papel precursor na indústria de radiodifusão, pois, da 

garagem de sua casa, no estado americano da Pensilvânia, transmitia músicas e notícias a 

ouvintes que tinham receptores de galena. A KQW da Califórnia também foi precursora do 

veículo que, desde 1912, fazia transmissores regulares. 

 A ideia de se utilizar tais tecnologias como um veículo de comunicação de massa 

surgiu por volta de 1916, quando o russo radicado nos Estados Unidos David Sarnoff 
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entregou um documento minucioso à Marconi Company propondo um plano neste sentido. 

Porém, foi a Westinghouse Eletric and Manufacturing Company que, em 1920, colocou no ar 

em Pittsburgh, EUA, a KDKA, primeira emissora comercial, que transformou experiências 

em uma verdadeira indústria de radiodifusão. A título de evitar qualquer mal-entendido, 

Ferraretto destaca que nas primeiras décadas do século passado havia três ramos das 

comunicações: a radiotelegrafia, uma telegrafia sem fios com mensagens em Código Morse, 

usando ondas eletromagnéticas entre dois pontos; a radiotelefonia, telefonia sem fios em que 

o som é transmitido por ondas eletromagnéticas entre dois pontos; e a radiodifusão, que 

consiste na emissão e recepção de programas informativos e de entretenimento, por meio de 

ondas eletromagnéticas, entre um ponto de transmissão (emissora) e diversos pontos de 

receptores. 

 

História do Rádio no Brasil 

 

 O Rádio foi inaugurado oficialmente no Brasil, no dia 07 de setembro de 1922, em 

função das comemorações do centenário da Independência. O transmissor foi acoplado pela 

empresa Westinghouse Eletrctric International Co, no alto do Corcovado, no Rio de Janeiro.  

O primeiro programa exibido foi o discurso do presidente Epitácio Pessoa. Depois do fim das 

festividades, durante alguns dias, foram transmitidas óperas diretamente do Teatro Municipal 

do Rio de Janeiro. Entretanto, só escutou-se rádio novamente no ano seguinte, quando o rádio 

começou a funcionar novamente, em 20 de Abril de 1923, quando o antropólogo Roquete 

Pinto e o diretor do Observatório Nacional Henry Morize, instalaram a Rádio Sociedade do 

Rio de Janeiro. Portanto o rádio no Brasil começou educativo. 

 
As primeiras décadas do século XX foram marcadas por inovações 
tecnológicas que influenciaram de forma significativa a sociedade e a 
vida de cada pessoa. Os meios de comunicação, em especial o rádio, 
tiveram um papel importante na divulgação de ideias e na formação de 
opiniões. Encurtando distâncias e transmitindo informações e 
entretenimento, o rádio mantinha as pessoas a par dos acontecimentos. 
(MENEGUEL, acesso 02 Nov. 2013, p.25).  
 
 

 Inicialmente, o rádio era tido como um veículo elitista, já que as primeiras emissoras 

brasileiras eram financiadas por sócios que também acabavam por ditar o que se ouvia nas 

programações, além de que ter um aparelho de rádio em casa custava caro, cenário esse que 

só veio se modificar no governo do presidente Getúlio Vargas, quando a veiculação de 
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publicidade no rádio passou a ser permitida. Nessa primeira fase, o rádio se mantinha com 

mensalidades pagas pelos que possuíam aparelhos receptores, por doações eventuais de 

entidades privadas ou públicas e, muito raramente, com a inserção de anúncios pagos, que, a 

rigor, eram proibidos pela legislação da época. (FERRARETO, 2001, pág 31).  

 

Definido como um serviço de interesse nacional e de finalidade 
educativa, o rádio teve seu funcionamento regulamentado pelo 
governo que procurava proporcionar-lhe bases econômicas mais 
sólidas. A veiculação de propaganda pelo rádio foi autorizada em 
março de 1932. Isso fez com que tal meio de comunicação, tido como 
erudito, instrutivo e cultural, se transformasse em popular, meio de 
lazer e diversão (MENEGUEL, acesso 02 Nov. 2013, p. 14).  

 

 A partir daí, com a popularização do veículo, não tardou para que as programações se 

ampliassem e os programas radiofônicos (dentre eles os de auditório, os humorísticos, os 

radiojornais e as radionovelas) atingissem grande sucesso entre o público ouvinte. Tanto que, 

vinte e nove anos depois da primeira transmissão de rádio no país, as ruas do Rio de Janeiro 

se esvaziariam no horário da radionovela O direito de nascer:  

 

Quando da apresentação dos capítulos de O direito de nascer, a Rádio 
Nacional, do Rio de Janeiro, era absoluta em termos de audiência e, 
naquele horário, os cinemas, os teatros e os outros meios de 
entretenimento ficavam vazios, as ruas como por encanto silenciavam 
e ninguém perambulava por elas... Era um horário religioso, uma 
imensa reunião emudecida e atenta que comungava, junto aos 
receptores, todas aquelas emoções vividas por Albertino Limonta e os 
demais personagens inventados por Féliz Caignet (TAVARES, 1997, 
p. 203) 

 

 A partir das radionovelas, o rádio se popularizou e essa popularização do veículo não 

foi vista de maneira positiva por muitos, uma vez que, segundo MENEGUEL (acesso 02 Nov. 

2013, p. 05), “o rádio, em sua primeira fase, tornou-se um meio preocupado em levar 

educação e cultura à população”, o que estaria sendo deixado de lado em função do cenário de 

destaque que o rádio comercial veio adquirindo com o passar do tempo.  

 A “época de ouro” do rádio brasileiro termina, coincidentemente, com o surgimento 

no Brasil de um novo meio: a televisão. Quando surge, ela vai buscar no rádio seus primeiros 

profissionais, imita seus quadros e carrega toda a publicidade. Para  fazer vez à concorrência 

da televisão, o rádio precisava procurar uma nova linguagem, mais econômica. Nasce aí o 
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modelo de rádio predominante no País. O rádio predominantemente musical, com 

programação tocada por locutores no mais característico estilo FM (Frequência modulada).  

 

Cidadania 

 

 Quando se fala de cidadania, a obra clássica de Marshall (1967) é sempre uma 

referência e um ponto de partida. Em todo o mundo, tudo o que se escreveu sobre o tema após 

esta data, passa; de uma maneira ou outra, pelo clássico autor britânico. Para ele, o conceito 

de cidadania vincula-se à construção de identidade e pertencimento social. Ao ser, sentir e 

inter-relacionar-se como membro participativo de um grupo, o indivíduo adquire a condição 

de cidadão. A cidadania, portanto, torna-se um status concedido àqueles que são, de fato, 

membros integrais de uma comunidade. Todos aqueles que possuem o status são iguais com 

respeito aos direitos e obrigações pertinentes ao status. Ainda segundo o autor, não há uma 

unanimidade universal sobre o que sejam esses direitos e obrigações, mas as sociedades nas 

quais a cidadania seja uma instituição em desenvolvimento criam uma imagem de uma 

cidadania ideal, diante da qual o sucesso pode ser medido ou a aspiração deve ser dirigida. 

 Viana (2003) também faz a distinção entre o que seria cidadania real e cidadania ideal; 

no entanto, segundo suas palavras, uma cidadania ideal só pode ser conquistada a partir de 

uma luta de classes, para a garantia dos direitos civis, políticos e sociais. Luta essa que só 

pode ser disputada por indivíduos que têm consciência de que podem ir além das demandas 

do Estado. 

 Carvalho (2010), por sua vez, defende que é importante refletir sobre cidadania e seu 

significado na perspectiva de sua evolução histórica, pois considera que esta é um fenômeno 

histórico. Assim, define cidadania como sendo o pleno gozo dos direitos civis, políticos e 

sociais. Direitos civis seriam os direitos fundamentais à vida, à liberdade, à propriedade, à 

igualdade perante a lei. Os direitos políticos referem-se à participação do cidadão no governo 

da sociedade. Já os direitos sociais tratam da participação do indivíduo na riqueza coletiva. 

São direitos ao trabalho, ao salário justo, à saúde, à aposentadoria, à educação. Gentilli (2005) 

acrescenta aí o direito à informação, também expresso na Constituição Federal de 1988.  

 
O direito à informação, portanto, acena-se não apenas em relação ao 
aspecto do ficar sabendo acerca das políticas públicas, mas constitui-
se no insumo básico pelo qual o cidadão será capaz de ser sujeito do 
seu destino e dos rumos da sociedade. (GENTILLI, 2005, pág.14). 
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 Carvalho (2010) apresenta uma importante colaboração para este debate ao analisar a 

história do surgimento no Brasil dos três direitos que compõem a cidadania. Para ele, o pleno 

gozo desses direitos estaria comprometido no País. O autor traz a sequência lógica da 

formação dos direitos que definem a cidadania na perspectiva de Marshall (1967) que em 

meados do século XX definiu, numa visão tomando a Inglaterra como exemplo, que primeiro 

vieram os direitos civis depois os políticos e por fim os sociais. 

 A inversão desta sequência e, sobretudo, uma política paternalista promovida pelo 

poder executivo, que em muitas ocasiões outorgava direitos sociais em momentos nos quais 

havia supressão dos direitos políticos, trouxe contradições socioculturais de difícil resolução, 

cujos resultados, podem-se citar, entre outros, as grandes desigualdades sociais, a ausência de 

um pleno gozo da cidadania por parte de todos brasileiros e o baixo investimento em 

educação, o que pode ter dificultado a compreensão de um conceito para a cidadania entre os 

brasileiros.  

 Diante disso, a pesquisa proposta e que será implementada ao longo dos próximos 

meses pretende desenvolver um estudo de recepção entre os públicos específicos escolhidos 

para a pesquisa e descobrir qual a função do rádio na sociedade moderna, mesmo diante das 

novas tecnologias. As reflexões sobre os papéis que fazem do rádio um veículo relevante para 

determinados grupos sociais vai incluir também como a cidadania se insere aí, dentro deste 

processo de socialização e consumo deste tradicional veículo de comunicação social. 

 

Metodologia 

 

 A pesquisa será realizada entre os meses de janeiro e abril de 2014 e caracterizada 

como qualitativa do tipo exploratória. Com um nível de confiança de 95% (1,96) onde o 

tamanho da população é composto por 30 pessoas, sendo 10 (dez) classificadas como 

torcedores de futebol que acompanham os jogos de seus times pelo rádio, sendo 07 (sete) no 

estádio e 3 (três) em casa. 10 (dez) donas de casa e 10 (dez) motoristas profissionais, em uma 

amostra, aqui classificada como aleatória simples (MALHOTRA, 2006).  

 O instrumento (questionário estruturado) utilizado nessa coleta será composto, num 

primeiro momento, por um script tipo primer onde o entrevistado terá a possibilidade de 

refletir sobre o papel do rádio na atual sociedade, se o entrevistado ouve rádio, a frequência 

com que ouve o veículo e, ainda, sobre a sustentação que o rádio tem diante das novas 

tecnologias de comunicação. Queremos saber o que leva uma pessoa a ainda ouvir rádio; e, 
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em especial, os três públicos selecionados como objeto da pesquisa: 1 - torcedores ouvintes de 

jogos de futebol pelo rádio, 2 - donas de casa e 3 - motoristas profissionais.  Na sequência, o 

instrumento de coleta com 27 questões fechadas dicotômicas e de múltipla escolha, bem como 

questões do tipo Likert, ou escala Somada, solicitará aos entrevistados que indiquem seu grau 

de concordância ou discordância com declarações relativas ao fenômeno que está sendo 

estudado.  

 Foram atribuídos valores numéricos e/ou sinais às respostas para refletir a força e a 

direção da reação do entrevistado à declaração, onde as declarações de concordância devem 

receber valores positivos ou altos, enquanto as declarações das quais discordam devem 

receber valores negativos ou baixos (BAKER, 2005). Giglio (1996) comenta que pesquisas 

elaboradas a partir da escala de Likert verificaram que há correlação entre o julgamento 

(atitude) e a ação. A partir dessas evidências, percebe-se que a metodologia atende aos 

propósitos da pesquisa, ou seja, a opinião reflete a ação.  

 Com o objetivo de identificar num primeiro momento se os entrevistados se 

consideram, ou não, ouvintes de rádio e porque eles acompanham tal mídia, o instrumento 

apresentará indagações sobre a relação do rádio com suas vidas, a frequência com a qual 

ouvem o veículo, o sentimento que eles têm, se é que têm, ao ouvir a programação e a 

credibilidade do rádio para seu universo pessoal.  

 A interpretação dos dados coletados será desenvolvida com o auxilio do software 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) proporcionando análises estatísticas 

descritivas ou inferenciais. Com duas entradas de dados (Data View), o aplicativo permite 

desenvolver análises que demonstram a partir da escala Likert quais as principais tendências 

de respostas dos sujeitos pesquisados. 
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O uso dos meios de comunicação como difusores dos estigmas da sexualidade criados 

pela religião15 

Nauália Gabrielle  
Simone Tuzzo 

 
 
Resumo 
 
Buscando em parte a reflexão do que é cidadania a partir de uma leitura crítica da mídia e do 
que vimos em sala, e também a cidadania enquanto direito: direito a orientação sexual, direito 
ao prazer, direito ao aprendizado: aprender a viver a própria sexualidade respeitando a 
sexualidade do outro. Não obstante uma análise crítica; estudando, mapeando e delimitando 
os diversos estigmas sexuais criados pela religião, tangendo casais de princípios cristãos, 
pautados na Bíblia. 
 
 
Palavras-chave: Estigma; Cidadania; Sexualidade; Religião; Opinião Pública. 
 
 
Cidadania  
 

É a partir do estudo clássico de T.H. Marshall que se dá o entendimento e ampliação 

da cidadania substantiva. Marshall apresentou a extensão dos direitos civis, políticos e sociais 

para toda a população de uma nação. Com o final da 2ª Guerra Mundial, esses direitos 

tomaram forma com um aumento significativo dos direitos sociais; com a criação do Estado 

de Bem-Estar Social, estabeleceram-se os princípios mais coletivistas e igualitários. A 

participação ativa da população e os movimentos sociais foram peças chaves para uma 

significativa ampliação dos direitos políticos, sociais e civis e possibilitaram o alcance de um 

nível geral suficiente de bem-estar econômico, lazer, educação e político (CAMARGO, 

2013). 

Segundo o dicionário Houaiss, Cidadania é: 

 

1 qualidade ou condição de cidadão 

1.1 condição ou dignidade de quem recebe o título honorífico de cidadão 

2 Rubrica: termo jurídico: condição de pessoa que, como membro de um Estado, se 

acha no gozo de direitos que lhe permitem participar da vida política 

                                                           
15 Trabalho apresentado ao VII Seminário de Mídia e Cidadania, do Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação – PPGCOM, da Universidade Federal de Goiás – UFG. 



REPRESENTAÇÕES E CONFLITO: UM OLHAR CRÍTICO DA MÍDIA 
VII Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

 

 

149 

 

Cidadão, é:  

1 habitante da cidade 

2 indivíduo que, como membro de um Estado, usufrui de direitos civis e políticos por 

este garantidos e desempenha os deveres que, nesta condição, lhe são atribuídos 

3 qualquer indivíduo; sujeito 

Talvez cidadão venha a ter o item 4, que seria o item 3: qualquer indivíduo; sujeito – 

mas com uma conotação pejorativa: “um qualquer”, “um sujeitinho”, alguém a margem da 

sociedade, alguém sem era nem beira, conforme o dito popular. Já que por inúmeras 

percepções midiáticas pudemos perceber “coincidentemente” a frequente representação pela 

mídia de cidadão/cidadania como alguém de classe baixa, classe a margem da sociedade, ou 

mesmo sem classe nenhuma - a classe dos cidadãos. 

Reis (2000, apud SOUKI, L. G. 2006, p. 14): "É recente a preocupação com a pobreza 

por parte das elites brasileiras, ela se inicia na década de noventa do século vinte (Reis, 

2000).” 

Se a preocupação com a pobreza por parte das elites brasileiras inicia-se na década de 

noventa, análises mais atuais e nacionais, ao contrário da de Marshall, fazem-se necessárias. 

Serviços essenciais para a vida humana muitas vezes são deixados de lado, e que direitos tem 

um cidadão se não sabemos sequer quem é cidadão? Como bem disse Temer:  

 

Trata-se uma constatação dolorosa, mas não surpreendente. Na história do 
Brasil, a preocupação com cidadania tem sido um dos elementos mais 
ausentes. O Estado brasileiro, em função de múltiplos elementos – inclusive 
uma triste vocação para o autoritarismo – não tem se mostrado capaz de 
garantir o exercício concreto da cidadania para toda a população do país. Nas 
cidades e nos campos ainda predomina a desigualdade e o tratamento 
diferenciado no acesso a serviços essenciais para a vida humana. (TEMER, 
2011, p.17) 

 

Segundo Tuzzo (2013), esse desinteresse preponderante torna ainda mais vital estudos 

nesta área que venham a lançar novos olhares que permitam descontruir a realidade e a partir 

daí lance bases para propostas de transformação. As perguntas parecem surgir mais do que as 

respostas quanto mais se pesquisa, talvez por conta do desinteresse da sociedade, ou mesmo 

por se tratar de uma assunto recente, de uma palavra tão recorrente que as pessoas 

pressupõem saber a definição, mas que de fato não se tem definição, mas sim a banalização 

do termo.  
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Sexualidade e Cidadania  
 

O sexo é uma das variáveis mais importantes da nossa qualidade de vida. A 

Organização Mundial da Saúde afirma que: “ a finalidade da assistência prestada no setor da 

saúde sexual deve ser aproveitar intensamente a vida e as relações pessoais e não meramente 

o assessoramento e a assistência relacionados com a procriação ou as doenças sexualmente 

transmissíveis”. (Genebra, 1975).  

A atividade sexual segura e prazerosa é tão importante que foi considerada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) um dos quatro parâmetros para definir a qualidade de 

vida das pessoas.  

A relação entre saúde e sexo foi estabelecida com base em estudos científicos. Ao 

longo dos anos, pesquisas revelaram que o ato sexual libera três neurocircuitos: adrenalina, 

dopamina e serotonina. Esses nomes podem parecer estranhos, mas são responsáveis pela 

nossa alteração positiva de humor, aumentando a sensação de alegria, bem-estar e até mesmo 

o prazer de estar com o parceiro.  

Para Vera Vaccari (2013), psicoterapeuta e terapeuta sexual a mais de vinte anos, 

sexualidade e cidadania andam de mãos dadas. Ter cidadania é poder exercer os deveres e 

direitos cidadãos. Toda educação tem por objetivo a construção da cidadania. Isso significa, 

em última análise, aprender a aceitar e tolerar as diferenças. E aprender a viver a própria 

sexualidade respeitando a sexualidade do outro. 

Sexualidade e cidadania andam juntas em diferentes pontos da história humana. A luta 

de cada um pelo direito de viver a sexualidade a seu próprio modo faz parte da luta pela 

cidadania. O direito à sexualidade, ao próprio corpo; direito ao prazer, pelo direito de acesso a 

saúde reprodutiva e outros, direito aos benefícios que decorrem de uma vida sexual plena. 

O ser humano precisa ser valorizado, e o sexo pode ajudar nesse processo, abaixo uma 

lista de itens benéficos advindos do sexo4:  

 

1. Ajuda a emagrecer e exercita os músculos. Trinta minutos de sexo intenso queima 

pelo menos 85 calorias. Acha pouco? Pois saiba que o efeito é cumulativo. Isto 

significa que fazer 45 sessões de meia hora – ou seja, se você fizer pouco menos de 

uma hora de sexo por semana em um mês – podem queimar mais de 3.825 calorias, o 

suficiente para perder mais de meio quilo! O "exercício" pode ser comparado à prática 

de esportes como natação ou mesmo correr alguns metros por dia. E, convenhamos, é 
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mais agradável que ir à academia. "O sexo regular tonifica a musculatura", segundo a 

psicóloga Margareth dos Reis. 

2. Faz bem ao coração. E não estamos falando apenas da paixão, que se fortalece ainda 

mais com uma boa noite de amor. O sexo é uma exercício para a musculatura cardíaca 

também. "Durante a excitação, os batimentos cardíacos podem subir a mais de 180 

bpm", lembra a sexóloga Valéria Walfrido. 

 

3. Aumenta a autoestima e ajuda a combater a depressão. Para começar, quem é que 

não gosta de se sentir desejada e atraente? "A pessoa que seduz ou é seduzida se sente 

bem consigo mesma. O ato sexual como um todo tem uma dinâmica que favorece a 

procura pelo bem-estar. A disposição e o pique para atividades do dia-a-dia também 

aumentam", afirma Margareth dos Reis. Cientistas garantem que a relação sexual, 

quando satisfatória, melhora a percepção da própria imagem corporal, além de reduzir 

a ansiedade e a incidência de problemas psiquiátricos, depressão e suicídio. "Ela dá 

condições para que a pessoa comece a olhar para si e gostar de viver essas e outras 

possibilidades de prazer, contribuindo para a melhora da autoestima e até de estados 

depressivos", reforça a psicóloga Arlete Gravanic. 

 
4. Desenvolve o vínculo com o parceiro. Na hora do prazer, há uma grande produção de 

oxitocina, considerado o "hormônio do amor", no hipotálamo e sua liberação pela 

hipófise. Valéria Walfrido destaca justamente a função da oxitocina: "Este é um 

hormônio ligado à sensação de segurança e à formação de elos, que faz com que a 

mulher se entregue e se abra mais", diz. Margareth dos Reis complementa: "A troca de 

momentos afetivos contribui cada vez mais para que os vínculos entre o casal se 

fortaleçam". 

 
5. Melhora a qualidade do sono. O sexo é relaxante e pode ser um aliado contra 

episódios de insônia. Isso porque, após o orgasmo, ocorre a liberação da oxitocina, 

que é um sedativo natural e ajuda a adormecer. "A descarga de tensão após o clímax 

leva ao relaxamento. O sono fica melhor e nos sentimos mais leves enquanto 

dormimos", explica a terapeuta Margareth dos Reis. 
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Muitos já ouvimos falar dos benefícios do sexo, mas a ideia é ressaltar aqui o sexo 

como direito, como exercício da cidadania. Refletir em como o mesmo, se bem utilizado, 

pode trazer a cada um uma melhora na qualidade de vida.  

 

Estigmas 
 

Podem-se mencionar três tipos de estigma [...]. Em primeiro lugar, há as 
abominações do corpo - as várias deformidades físicas, em segundo, as 
culpas de caráter individual, percebidas como vontade fraca, paixões 
tirânicas ou não naturais, crenças falsas e rígidas, desonestidade [...] - 
distúrbio mental, prisão, alcoolismo, homossexualismo, desemprego, 
tentativas de suicídio e comportamento político radical. Finalmente, há os 
estigmas tribais de raça, nação e religião, que podem ser transmitidos através 
de linhagem e contaminar por igual todos os membros de uma família" 
(GOFFMAN, p.14) 

 

Refletiremos sobre estigmas - crenças falsas e rígidas ligadas a religião que envolvem 

casais de princípios cristãos, pautados na Bíblia, em especial a sexualidade feminina dentro 

desse universo. 

 
 
Sexualidade feminina e Religião 
 

A sexualidade feminina está em segundo plano já a algum tempo, como se fosse algo 

natural e espontâneo ou que há uma forma correta de fazê-lo. Tal como educar os filhos, só 

quem é ou já foi mãe ou pai sabe como é, por mais que se leia, parecemos nunca estar 

prontos, e não há fórmulas, o que se pode fazer é dar o melhor de si. Mas quando falamos em 

dar o melhor de si e para si no que tange os assuntos sexuais ainda é tabu para muitas 

mulheres, ainda mais dentro do contexto religioso. O falar de sexo é ainda uma barreira para 

muitas de nós, e até mesmo o ouvir ou ler sobre. Abaixo uma imagem da genitália feminina5: 

A imagem acima é para destacarmos o clitóris, que é o órgão sexual feminino por 

excelência. Para Masters e Johnson (1988 apud BÉJAR; DE SYLVIA, 2003, p. 126), “é o 

único órgão humano que existe para receber e transmitir estímulos sexuais. Só existe para 

gozar! Não é uma piada. Os pênis, além de dar prazer, têm fins reprodutivos e fisiológicos.” 

A transcrição acima se faz necessária já que muitas mulheres relevam o sexo como 

algo apenas para a procriação, principalmente dentro de algumas doutrinas religiosas. E o 

próprio corpo feminino prova que não, uma vez que para quem acredita que Deus criou a 

mulher, Ele também criou esse órgão exclusivo para o prazer feminino.  
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Veja o que a Bíblia fala em Provérbios: 

Seja bendita a sua fonte! Alegre-se com a esposa da sua juventude. Gazela amorosa, 

corça graciosa; que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer, e sempre o 

embriaguem os carinhos dela. (PROVÉRBIOS 5.18-19, BÍBLIA, NVI). 

A Bíblia proíbe o sexo oral ou o anal? Não há nada na Bíblia que fale contra o sexo 

oral. Esse tema não é abordado na Bíblia. Mas em Cânticos 5.1 temos margens para 

interpretações:  

Entrei em meu jardim, minha irmã, minha noiva; ajuntei a minha mirra com as 

minhas especiarias. Comi o meu favo e o meu mel; Bebi o meu vinho e o meu leite. 

Comam, amigos, bebam e embriaguem-se, ó amados. (CÂNTICOS 5.1, BÍBLIA, 

NVI). 

 

A frase “Comi o meu favo e o meu mel; Bebi o meu vinho e o meu leite...” que são de 

Salomão, nos levam a analogia mais lógica. Mas a amada dele também fez uma analogia 

semelhante alguns capítulos atrás: 

Como uma macieira entre as árvores da floresta é o meu amado entre os 

jovens. Tenho prazer em sentar-me à sua sombra; o seu fruto é doce ao meu paladar. 

(CÂNTICOS 2.3, BÍBLIA, NVI). 

 

O sexo anal, apesar de não haver na Bíblia nenhuma referência explícita que o 

condene, há quem use como base os versículos de 1 Coríntios 6.10,13. A versão Almeida usa 

o termo sodomia, e alguns acreditam que essa palavra condena o sexo anal, o que não fica 

claro. 

Alguns líderes de opinião argumentam sobre o fato de ele trazer danos fisiológicos à 

mulher, como calosidades, hemorragias nas paredes internas do ânus e aumento do risco de 

contaminação das doenças sexualmente transmissíveis. 

O Pastor Silas Malafaia, que é psicólogo e conferencista internacional, líder de opinião 

representativo dentro da doutrina cristã, principalmente no meio evangélico, afirma que: 

 

De um modo geral defendo que, se foi Deus quem instituiu o casamento e se 
Ele, que poderia, não interfere na intimidade do casal, pessoa alguma tem 
autoridade para ditar o que é permitido ou não na relação conjugal. Logo, o 
que fazemos na intimidade com nosso cônjuge não deve ser determinado por 
pastor, padre, nossos pais nem amigos. Ninguém pode interferir na relação 
conjugal, a não ser o próprio casal, em comum acordo. 
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Em contraposição ao Pastor Silas Malafaia, o autor do livro Escravos do Sexo afirma: 

 

Sexo anal ou oral é uma perversão tão evidente que, em muitos casos, o pior 
mulherengo acha esse tipo de ato muito perverso e baixo demais para dele 
participar. A vagina, que é o membro ordenado por Deus para receber o 
pênis e engravidar a mulher, é rejeitada e ignorada. Tal rejeição acontece 
como consequência do abandono de todas as demais leis de Deus e da 
natureza, que exigem conformidade. Em muitos casos a vagina é rejeitada e 
o ânus é quase sempre utilizado. O dêmonio do sexo, que sabe manipular os 
órgãos sexuais dos homens, como se fossem instrumentos de música, pode 
criar excitação sexual. (JOHNSON, L. Charles, p.35, 1997).  

 

Por mais que seja difícil de acreditar, há pessoas que usam esse livro como base para 

aconselhamentos de casais. 
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Televisão Brasileira Do Grotesco – a Mulher e os Estigmas16 
 

Bruna Vanessa Dantas Ribeiro 

Simone Antoniaci Tuzzo  

 

Resumo 
 
Este trabalho trata-se de uma análise do papel da televisão no reforço ou desconstrução de 
estigmas do feminino na sociedade atual. Parte-se do pressuposto da teoria do agendamento 
enquanto teoria da comunicação, que abarca a mídia de uma forma geral, jornalística ou não. 
Foram aqui utilizados os conceitos de comunicação do grotesco e estigma, segundo Muniz 
Sodré e Irving Goffman. Partindo das ideias Sodré, buscou-se definir como funciona a 
televisão no Brasil, e das ideias de Goffman o que é o estigma, para então correlacionar os 
temas e identificar as características dessa relação. Por último serão aplicados os resultados 
nessa análise em casos empíricos que proporcionem a visualização prática da estigmatização 
da mulher na televisão. 
 

Palavras-chave: Televisão; Estigma; Grotesco; Mulher; Representação Midiática. 

 

 

1- Introdução 

 

Tratar de cidadania é um assunto complexo, quando se trata então do papel de cidadão 

de grupos e indivíduos que não são vistos por inteiro pela sociedade essa função se torna 

ainda mais difícil. Como o Estigma chega a Televisão? Esta faz algo para mudar o quadro do 

estigmatizado? Qual o papel da cadeia produtiva da televisão dentro da construção da 

cidadania dos indivíduos estigmatizados? São estas perguntas que buscamos responder aqui. 

A televisão como veículo de grande consumo e fácil acesso no Brasil cabe aqui como objeto 

de análise por se tratar de um amplificador das problemáticas que circulam na sociedade e um 

forte influenciador da opinião pública. Olhar para a televisão neste estudo é uma forma de 

tentar entender como a sociedade emana suas representações sociais para a mídia e como ela a 

devolve para o público. 

 

2- Cidadania  

 

                                                           
16Trabalho apresentado ao VII Seminário de Mídia e Cidadania, do Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação – PPGCOM, da Universidade Federal de Goiás – UFG. 
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A palavra não muda, mas se resignifica constantemente, mesmo dentro de sua 

obviedade. Falar de cidadania é estar pronto para repetir discursos ou quebrar com modelos 

prontos. 

Marshall em seu estudo sociológico da relação entre a cidadania e classe social,Define 

cidadania como: “A cidadania é um status concedido àqueles que são membros integrais de 

uma comunidade. Todos aqueles que possuem o status são iguais com respeito aos direitos e 

obrigações pertinente ao status” (MARSHALL, 1963, p.76).     

O autor divide os direitos constituintes da cidadania em três chaves indiferentes, que 

porquanto independentes evoluem dentro de cronogramas separados:  

• Direitos civis – Direitos de cunho individual como liberdade de ir e vir, de 

imprensa, de crença, de propriedade e de justiça. 

• Direitos políticos – “O direito de participar no exercício do poder político, como 

um membro e um organismo investido da autoridade política ou como um eleitor 

dos membros de tal organismo.” (MARSHALL, 1963, p.63) 

• Direitos sociais – direitos ligados ao bem estar social, a participação na herança 

social e a possibilidade de uma vida dentro dos padrões de vida civilizados dentro 

daquela determinada sociedade. 

 Vale frisar que para Marshall o conceito de cidadania é nacional, ou seja ligado a um 

pertencimento territorial e indenitário específico a uma nação e portanto depende também de 

uma relação de lealdade do indivíduo para com sua nação. 

A cidadania dentro desse conceito implica em um sistema de igualdade, em que todos 

os indivíduos seriam legalmente iguais perante uma sociedade. Marshall chega a considerar a 

ideia de igual valor social como a base do conceito de igualdade que levou às lutas por 

direitos sociais, mas não precisamente trata da dotação desse valor social como base para um 

reconhecimento igualitário do cidadão por sua sociedade fora do âmbito positivista como 

forma de cidadania.  

Carvalho, que dedica-se a explicar o fenômeno da cidadania dentro da história do 

Brasil, utiliza-se da mesma divisão de direitos que Marshall e de sua consideração sobre a 

lealdade.  O autor aponta também uma questão, que vai além do positivismo, fundamental na 

construção da cidadania em um país: a identidade nacional (Carvalho, 2012).  

Marshall contribuiu significativamente para os estudos sobre cidadania que o seguiram 

em todo o mundo e Carvalho clareou a questão da cidadania no Brasil, porém às suas 

considerações vale a adicionar não só o reconhecimento do cidadão do seu estado e de sua 
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identidade, mas o reconhecimento do indivíduo e de grupos específicos pelo estado e a 

sociedade. A cidadania como pertencimento passa pela validação social do papel do indivíduo 

e de seu reconhecimento como parte igual dentro da sociedade. Nesse trabalho partimos da 

ideia de que cidadania é não só participar integralmente de uma sociedade em seus processos, 

mas também estar subjetivamente incluído nesta sociedade: existir socialmente. 

A mídia então revela-se um instrumento de construção de identidade, descobrimento 

do outro e alcance de visibilidade dentro da sociedade, o que resulta na definição desta como 

parte integrante da busca e conquista da cidadania no mundo mediado. Ser mostrado é existir. 

Sendo assim a comunicação e cidadania se mostram interligados “Assim como a 

comunicação, o objetivo da cidadania é a inserção do indivíduo na vida social” (Temer; 

Tondato, 2008, p.79). 

 

3- Televisão e Agendamento 

 

Antes de iniciar qualquer discussão acerca da televisão faz-se necessário justificar a 

escolha deste meio de forma não específica, como espaço para o estigma. Essa escolha foi 

baseada no pressuposto de que a televisão, não só como veículo de informação mas também 

de entretenimento,  é um espaço de circulação de informação, que devido ao seu grande 

alcance, contribui com a formação da opinião pública.  No Brasil as experiências mediadas e a 

visibilidade social são proporcionadas em grande parte pela televisão.Hamburguer(2005) 

aponta que a televisão está entre as múltiplas atividades que constituem a vida cotidiana dos 

telespectadores. 

Ao falar dos programas de televisão como formadores da opinião pública fica 

implícita a ideia da Teoria do agendamento, ou agenda Setting. A teoria parte do pressuposto 

de que através de sua capacidade de pautar a discussão pública sobre determinados temas, 

escolhidos pelo prisma dos processos de produção jornalística limitados por uma série de 

questões profissionais e comerciais, os veículos midiáticos se estabelecem como 

controladores da opinião pública e auxiliadores na construção da realidade social. Porém cabe 

aqui um questionamento: seria o pautamento da discussão pública feita apenas pelos veículos 

jornalísticos? O entretenimento não pauta? Publicidade?  

Muitos manuais classificam a Teoria do agendamento como uma teoria do jornalismo, 

porém um olhar mais aprofundado sobre outras formas de comunicação midiatizada, e como 

elas interferem na sociedade, nos levam a crer que esse é um erro epistemológico, cabendo 
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essa teoria no espaço das teorias da comunicação. No contexto brasileiro de comunicação para 

públicos os programas de entretenimento e a publicidade também possuem grande influência 

na formação da opinião pública.  

Nery e Temer pontuam que partindo do agenda-setting o impacto direto, mas não 

imediato, dos meios de comunicação de massa sobre do público pode ser analisado em dois 

níveis: 1° - a ordem do dia dos temas e assuntos e 2°- “A hierarquia de importância e 

prioridade segundo a qual esses elementos estão dispostos na ordem do dia” (2004, p.73). 

Assim, a mídia não teria capacidade de definir como o público deve pensar, mas sobre o que 

deve pensar e isso resulta em uma forma de prática de poder simbólico, de controle que 

emana da detenção de informação. 

Essa visão da mídia como reguladora da temática social e não da forma de pensar 

social emana do posicionamento da Teoria do agendamento enquanto teoria do jornalismo. 

Tratando apenas do jornalismo essa teoria partiria do principio básico da objetividade 

jornalística, que portanto não possibilitaria direcionamento do modo de pensar social. Dentro 

do entretenimento e da publicidade, como será adotado o agendamento neste trabalho, 

desaparece o compromisso ético com a objetividade e a realidade, abrindo assim espaço a 

manipulação das informações em prol da formação de uma forma de pensar específica no 

público.  

 

4- A Televisão Brasileira e o Grotesco 

 

A televisão chegou ao Brasil na década de 1950, ainda espelhando-se nosmodelos do 

rádio foi aos poucos ganhando o gosto do público, começava ali uma longa e conturbada 

história de amor e ódio. Em terras Tupiniquins o aparelho de comunicação de “massa” 

popularizou-se e tornou-se o veículo de maior alcance do país. Uma pesquisa realizada pela 

Fundação Abramo em maio de 2013 revelou que 94% da população brasileira assiste televisão 

aberta, destes 87,1% com uma frequência diária. Com os altos níveis de audiência, a televisão 

brasileira adquiriu características próprias, em consequência disso foi necessário um campo 

brasileiro de estudos de televisão, que de forma mais contextualizada formulasse teorias 

próprias da realidade televisiva brasileira. Muniz Sodré foi um dos autores que se dedicou ao 

estudo da televisão no Brasil.  

Em “A Comunicação do Grotesco”, obra de 1972 que deu base para “Império do 

Grotesco” de Sodré e Raquel Paiva em 2002, o autor faz uma reflexão sobre a comunicação 
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brasileira dedicando um capítulo apenas a critica à televisão, que depois seria mais 

aprofundada em “Império do Grotesco”. Partindo da ideia de comunicação como: “troca de 

informações (estímulos, imagens, símbolos e mensagens) possibilitada por um conjunto de 

regras explícitas ou implícitas, que chamaremos de código” (SODRÉ, 1972, p.11), o autor 

desenvolve um estudo da comunicação de massa brasileira, que ocasionada por avanços 

tecnológicos que proporcionaram a comunicação mediada, que substituiu a cultura oral e 

acabou resultando em uma “cultura de massa”, considerada pelo autor como uma extensão da 

cultura tradicional. Dentro da “cultura de massa” de Sodré mais informação significa menos 

absorção: “quando se diversifica – por classes, sexos, idades níveis de instrução, etc – o 

público receptor de uma mensagem, esta deve simplificar-se a um denominador comum, para 

ser entendida por todos.” (SODRÉ, 1972, p.16).  Aqui considera-se “comunicação de massa” 

como uma comunicação para muitos públicos e não necessariamente para um público único 

homogeneizado. 

Para o autor os veículos de massa no Brasil, partindo da ideia de “menos é mais” e 

impulsionada pela publicidade e o sistema capitalista, que também envolve a produção 

midiática, desenvolveram uma trajetória “alienante e imobilista” (SODRÉ, 1972), da qual a 

televisão é grande aproveitadora. A televisão funcionaria então como um empecilho a 

imaginação através de um “monólogo controlável” (Sodré, 1972, P. 58), já que a audiência 

apesar de tendenciosa a utilizar-se das informações prontas para consumo ainda possui 

liberdade de recusar a comunicação. Desse modelo de produção de imobilização popular 

surge a “comunicação do grotesco” que tem sua origem na comunicação da década de 

1960/70, mas totalmente aplicável e até expansível dentro das análises da comunicação feita 

no Brasil deste então, inclusive a televisão. 

 A televisão brasileira para o autor passou por três momentos fundamentais. O 

primeiro deles seria o de domínio da televisão massiva dentro de um quadro fordista de 

produção que prevaleceu até o final da década de 1970. O segundo momento existiu em um 

modelo pós-fordista que proporcionou uma rede multifacetada de televisão segmentada 

predominante na década de 1980. Por último, e em vigência até os dias de hoje, houve o 

domínio da televisão interativa, que graças ao advento das internet e das novas tecnologias 

possibilitou uma maior participação do público, mas vale frisar que nenhuma das dos dois 

últimos modelos implicou no desaparecimento da comunicação de massa, e muito menos do 

grotesco. 
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O grotesco é definido por Sodré como um mundo distanciado, uma categoria estética 

afinada com o estranho e o exótico, que tendo sua origem no escatológico possui estruturas 

naturalistas o que marca sua principal característica: um repúdio fascinante por tudo que é 

diferente do natural, pela aberração da natureza, que dentro do contexto espetacular produza 

um “estranhamento do mundo” (SODRÉ, 2002, p.56,) que resulta em sentimentos de medo e 

riso.  

Quanto a sua forma discursiva o grotesco pode adquirir duas formas: representado 

(comunicação indireta, cabendo nesta categoria o grotesco televisivo) e atuado (comunicação 

direta, podendo estar dividida em espontânea, encenada e carnavalesca). Dentro dessas duas 

categorias, Sodré divide o grotesco em quatro categorias fundamentais: 

• Escatológico – intimamente ligado ao corpo, caracteriza-se pelo apelo questões 

fisiológicas, secreções e dejetos corporais, partes intimas, etc.   

• Teratológico – referência o antinatural em sua forma mais visual dasaberrações, o 

feio, o animalesco, etc. 

• Chocante – podendo ser teratológico ou escatológico, estes passam a categoria de 

chocante quando se dedicam exclusivamente a provocação do sensorial, a uma 

ruptura da percepção do público. O chocante nasce quando a única função do 

grotesco é chocar. 

• Crítico – único com função que vai além do visual grotesco como aproveitamento 

do estranho para angariamento de atenção do público, o crítico propõe uma 

reflexão. “É, assim, um recurso estético para desmascarar convenções e ideais, ora 

rebaixando as identidades poderosas pretenciosas , ora expondo de modo risível ou 

tragicômico o mecanismos do poder abusivo.”  (PAIVA; SODRÉ,  2002, p.69). 

Nesta categoria cabem a paródia, charge e caricatura. 

As quatro categorias do grotesco podem ser encontradas na televisão brasileira, porém 

com uma predominância dos tipos escatológicos, teratológicos e chocantes. 

Temer e Tuzzo expõe o grotesco como uma estratégia midiática baseada em dois 

princípios: 

 

Com a sua propensão ao bizarro e ao vulgar, o grotesco impõem-se na mídia a partir 
de uma dupla perspectiva: como estratégia para chamar a atenção, uma vez que 
surpreende os sentidos; mas também como caminho para conquistar um conjunto de 
receptores que, por vários motivos, se sentem alijados do modelo estético dominante  
(TEMER; TUZZO, p.7). 
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Assim a “escolha”, se é que é possível utilizar-se desse termo, pelo grotesco, e 

portanto, pela cultura de massa,  é não só uma repulsa fascinante que gera interesse pelo 

estranho, mas uma fuga daquilo que Sodré chama de cultura elevada.  

A audiência, que parte do princípio de veracidade da imagem “é ver para crer”, 

coloca-se aberta diante da televisão e acaba por consumir a televisão grotesca sem duvidar se 

esta é ou não um reflexo da realidade. Essa crença da veracidade impulsiona três processos 

básicos do consumo midiático: projeção, identificação e empatia (SODRÉ, 1972), que juntos 

definem a forma como o indivíduo que consome televisão abre-se para adotar as ideias 

lançadas pela mídia e projeta sua identidade e a forma como enxerga o social a partir delas. 

Sodré em nenhum momento defende o absolutismo midiático que coloca o espectador em 

posição passiva, porém enxerga os perigos do consumo de televisão por um público preparado 

para receber verdades:  

 

São constantes as ilusões de objetividade fabricadas pela televisão. Isto implica 
numa armadilha para o receptor: certo de defrontar-se com o real, este pode deixar-
se influenciar ainda mais pela mensagem, entregando-se sem rédeas aos processos 
de identificação e projeção. Nesse ponto, a tevê converte-se num veículo 
socialmente perigoso, pois tende a conformar o indivíduo com sua pseudo-
objetividade (SODRÉ, 1972, p.62) 

 

             Essa pseudo-objetividade vale não para só para a verdade objetiva do jornalismo, mas 

também para o ideário reproduzido pelos programas de entretenimento, fictícios ou não. 

Como veremos mais a frente os estigmas na televisão estão intimamente ligados às 

representações da realidade, que tomadas como fieis, em alguns momentos somente 

perpetuam generalizações, já que a homogeneização de imagem é uma forma de simplificar a 

mensagem, ou falsas verdades sociais.  

Enfim, entender a televisão em seu caráter grotesco é mais do que um estudo do meio 

isoladamente, mas uma análise da construção da mídia e de sua posição dentro da sociedade 

brasileira, já que na televisão é uma pequena parte da cultura de massa que Sodré coloca 

como “grande médium da atmosfera capitalista” (SODRÉ, 1972, p. 39). Essa imersão da 

mídia no capitalismo gerou uma dependência do público: o que faz sucesso é o que vende, 

portanto a televisão mostra o que o público quer comprar. José Marques de Melo aponta que 

esse domínio da opinião do público sobre a programação televisiva é na verdade um domínio 

da burguesia capitalista.  
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Sendo a TV um veículo de propaganda, sua lei maior, no país, é a de 
condicionar a programação ao tamanho da audiência para que a mensagem 
do patrocinador obtenha maior penetração. Logo, só vai para o ar programa 
que dá Ibope. Não há império do Ibope, e sim império capitalista, império 
das grandes empresas que anunciam (MELO, 1981, P.41).  

 

5- Estigma 

 

Goffman define o Estigma como “um tipo especial de relação entre atributo e 

estereótipo” (1988, p.13) que impõe a atenção e acaba por afastá-la de outros atributos, uma 

característica diferente daquela prevista pelos indivíduos “normais”, que a partir da 

imperfeição original atribui ao estigmatizado uma série de outras imperfeições ou “atributos 

desejáveis, mas não desejados” (GOFFMAN, 1988, p.14-15). Assim o indivíduo 

estigmatizado tem menos chances de ser visto como total, com múltiplas características, 

qualidades e defeitos, já que o imaginário social cria para ele um foco apontado para uma 

característica específica: o estigma. Essa característica socialmente destacada é dividida pelo 

autor em três tipos: deformidades físicas, culpas de caráter individual e estigmas de raça, 

nação e religião. 

Para o autor estigma marca as opiniões sobre o individuo estigmatizado tanto em 

situações negativas, como “ele não consegue porque é cego” quanto em situações onde sua 

capacidade de realizar algo comum surpreende já que o estigma implica uma ideia de 

incapacidade, como “ele é cego mas faz tudo sozinho!”, assim mesmo em situações positivas 

explicita uma relação negativa, . Outros autores vão contra a visão de Goffman e defendem a 

possibilidade de estigmas positivos, um deles é Rosana de Lima Soares.  A autora busca 

clarificar a definição de estigma fazendo uma diferenciação entre preconceito, estereótipo e 

estigma: 

 

Enquanto os preconceitos podem ser pensados de forma mais localizada (não 
são poucos os exemplos de discursos preconceituosos nas mídias), e os 
estereótipos podem ser caracterizados como modelos cristalizados (a partir 
dos quais determinados grupos são definidos), os estigmas apresentam-se 
como categorias invariantes (ou que se repetem não em termos de conteúdos, 
mas de articulação). Tais categorias não necessariamente – ainda que 
majoritariamente – possuem conotação negativa, enquanto os preconceitos e 
os estereótipos dirigem-se, prioritariamente, a grupos excluídos ou 
periféricos em relação à dinâmica social dominante (SOARES, 2008, p.1).  

 

 Apesar da posição minoritária, o papel de estigmatizado não é estático. O sujeito é passível 

do papel tanto de estigmatizado quando de normal: 
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O Estigma envolve não tanto um conjunto de indivíduos concretos que 
podem ser divididos em duas pilhas, a de estigmatizados e a de normais, 
quanto um processo social de dois papéis no qual cada indivíduo participa de 
ambos, pelo menos em algumas conexões e algumas fases da vida. O normal 
e o estigmatizado não são pessoas, e sim perspectivas que são geradas em 
situações sociais durante os contatos mistos. (GOFFMAN, 1988, p.148-149) 

 

O autor não chega a tratar das formas mediadas de estigmatização. Ele trata da mídia 

apenas como fomentadora da publicidade do indivíduo e quando considerando o controle de 

informação por parte do estigmatizado ele levanta que a imagem pública é sempre constituída 

de fragmentos que midiaticamente formam um “Retrato Global” (GOFFMAN, 1988, p.82). 

Porém esse não deve ser um empecilho para sua aplicação em estudos de mídia, suas ideias 

são bastante aplicáveis em contextos de comunicação mediada, como a televisão. 

 

6- Estigma e Televisão 

 

 Quando se trata de grupos estigmatizados na televisão, e na mídia de uma forma geral, 

sua presença fica dividida entre duas categorias:  

 

• Hipermidiatizados – com grande visibilidade na mídia (mulheres, homossexuais, 

negros e outros grupos estigmatizados e minoritários que possuem grande potencial de 

noticiabilidade).  

• Hipomidiatizados – com pouca visibilidade na mídia (doentes mentais, indivíduos 

com doenças de pele que causam mudança no aspecto corporal, profissionais que 

trabalham com lixo, ex dependentes químicos, ex presidiários, dentre outros). Dentro 

dessa categoria cabe a ressalva de que alguns desses estigmas negativos são tão 

fundamentados na televisão sob o formato de grotesco, que mesmo tendo espaço se 

tornam hipomidiatizados pois estão normalizados como um preconceito e não são 

enxergados como um estigma. 

Uma outra divisão, que não anula a primeira, considera a forma como os 

estigmatizados são retratados na mídia. Tratando mais precisamente do jornalismo, Soares 

divide a midiatização do estigma entre “estigmas de transposição (transformação) e/ou 

estigmas de manutenção (reforço)” (SOARES, 2008, p.19). Partindo dessa divisão podemos 

que concluir que tratando-se da cidadania do estigmatizado a mídia pode tanto contribuir com 
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sua continuação e aumento quanto incentivar sua desconstrução, isso depende da forma como 

o estigmatizado é mostrado e das informações fornecidas sobre ele.  

Vale considerar que dentro do contexto de produção capitalista de informação, um 

incentivo a desconstrução do estigma como parte da fundamentação da cidadania moderna 

deve ser minuciosamente analisado, afinal a linha entre a boa ação e o marketing social é 

tênue. Apesar da possibilidade do uso da televisão para fins de transformação do estigma fica 

muito claro o seu uso é em frequência bem menos do que para fins de reforço, porém estes 

últimos não ganham atenção já que estão tão naturalizados na sociedade que passam por 

normal. 

A aura grotesca de encantamento com o diferente leva a uma exposição do diferente 

como diferente, portanto como estigma como estigma e do estereótipo como estereótipo, o 

estranho agrada e dá audiência. Sodré aponta a dependência midiática da audiência converte a 

televisão em “um organismo difusor de distorções, estereótipos e preconceitos sociais” (1972, 

p.70) que se originam na própria sociedade. Esses não se dão apenas com grupos 

marcadamente e explicitamente estigmatizados, mas também com os estigmas velados pelo 

“preconceito de ter preconceitos”, como o caso das mulheres. 

 

7- A Mulher Na Mídia: A Boa Esposa E A Mulher Objeto 

 

Uma recente pesquisa de opinião pública realizada pelo instituto Abramo, já citada 

neste artigo, revelou que 43,3% da população brasileira acredita que a televisão não costuma 

mostrar pessoas como ela, 31,6que são retratadas e positivamente e 25,2 que são retratadas, 

porém negativamente. Com as mulheres: 46,8 acreditam que às vezes são retratadas com 

desrespeito, 36.4 que sempre são retratadas com desrespeito e 16,8 acreditam que são 

retratadas quase sempre com desrespeito. Fazendo-se as devidas ressalvas a origem partidária 

do instituto, é de se considerar os resultados dentro do contexto sócio político de produção 

televisiva e de construção social do feminino no Brasil. 

Durante muitos séculos o machismo e patriarcalismo reinaram nas relações pessoais e 

de direitos civis, sociais e políticos das sociedades tradicionais, modernas e pós modernas. A 

luta feminista foi responsável por um grande avanço nas conquista dos direitos das mulheres, 

que foram gradativamente sendo legalmente conquistados, porém é de grande inocência 

afirmar que a sombra das privações cidadãs do passado não deixaram marcas. No Brasil as 

mulheres gozam hoje de plenitude de direitos, porém o machismo ainda é muito presente nas 
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relações sociais cotidianas seja pessoais, comerciais e mercadológicas ou no ainda forte no 

preconceito linguístico, que tem como fruto uma contínua estigmatização da mulher. Nesse 

contexto de plenitude de direito mas de perpetuação do estigma feminino, sob variadas formas 

como veremos aqui,  a inserção feminina na mídia serve como fonte de visualização das 

possibilidades de preconceito dentro de um mesmo estigma.  

Os programas diários femininos superaram sua fase de exclusividade da temáticade 

“cuidados com o lar e a  família”, A mulher para os quais são feitos os programas femininos 

de hoje é a mulher moderna, que trabalha fora, cuida do lar e dos filhos e ainda cuida dela 

mesma, como muitos slogans de produtos femininos gostam de afirmar . Sodré aponta que 

este abandono parcial do modelo tradicional se deve principalmente ao arrebatamento da 

produção pela audiência, o que também levou esses programas ao Grotesco.  De qualquer 

forma, mesmo com a entrada de outras temáticas nos programas femininos da televisão 

aberta, a “Mulher moderna” como um estereótipo da pós-modernidade alcançou sua liberdade 

de escolha, mas ainda é fortemente veiculada ao deveres do lar e, em alguns casos, à 

responsabilidade pela felicidade do lar.  

Enquanto os programas de público predominantemente masculino se dedicam a 

temáticas como esportes, negócios, automóveis, dentre outros temas vistos como de opção 

masculina, os programas femininos demonstram que a mulher pode ser moderna, mas não 

perde seu dever tradicional. Programas de grande público feminino como Mais Você (Rede 

Globo de Televisão), Dia Dia (Band), Hoje Em Dia (Rede Record), dentre outros, ainda 

separam um grande tempo de sua grade para divulgação de receitas, cuidados com o lar e 

artesanato, funções que há alguns séculos eram ações exclusivas das mulheres.  

Um exemplo extremo do posicionamento feminino como provedora da felicidade 

familiar em programas de televisão pode ser visto através do programa The Love School – A 

Escola Do Amor, transmitido pela Tv Record todos os sábados às 12:00, desde 2011. 

Apresentado pelo casal Renato e Cristiane Cardoso o programa trata todas as semanas de 

cuidados com o casamento e a família. Apesar de ser transmitido por um Canal de televisão 

evangélico e ter seu público predominantemente neste filo, o programa não se utiliza de 

argumentação religiosa, o que o leva também ao alcance de um público não evangélico. 

Mesmo fora do discurso evangélico, que carrega uma forte herança patriarcal tradicional, é 

possível ver no programa e nas ideias defendidas por seus apresentadores e fontes um forte 

traço do machismo na estigmatização da “boa esposa”.  
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Em 19 de janeiro de 2013 o programa levou foi ao ar com o tema “aprendendo com a 

amante”. Durante quase uma hora de duração foram discutidos inúmeros assuntos ligados a 

traição, todo eles com o foco principal de o que aprender com o/a amante quando traído: 

 
Renato: Nós vamos agora falar sobre aquela mulher que pode estar entrando 
no seu casamento, tomando o seu lugar, dividindo o seu marido com você 
durante meses, até anos. E pior sem você saber: ela é a mal falada amante. 
Cristiane: Não vamos esquecer que tem os amante né Renato, cada dia um 
número maior infelizmente. 
Renato: Hoje em dia as Mulheres estão traindo muito também, maridos que 
se cuidem, eis ai mais uma razão para você blindar o seu casamento. Sabe 
Cristiane a primeira pergunta que deve vir na cabeça de uma pessoa traída, 
um marido ou mulher traída é o seguinte ‘O que ela tem, que eu não tenho’. 
Cristiane: é interessante né Renato, que muitas das vezes a amante nem é lá 
grandes coisas, a esposa é bem mais bonita, quer dizer muitas pessoas 
pensam que a aparência é um doa fatores principais na traição e não é não. 
Renato: e não é de jeito nenhum, pode até ser a aparência, um dos fatores, 
mas nem sempre e hoje vamos entender porque um marido que deveria estar 
satisfeito com sua esposa é capaz de trocá-la por uma mulher que não é nem 
metade do que a esposa é...17 
 

Apesar da tentativa dos apresentadores de em alguns pontos direcionar o texto parra 

ambos os sexos, em grande parte de suas falas, de introdução e intermediação, é marcante o 

argumento da mulher traída que pode aprender com a outra, e do uso de amante como 

substantivo feminino e apenas de esposa, e não esposa/marido. Uma análise desse 

posicionamento de falas mostra que essa estruturação textual deixa implícita a relação e 

significação da mulher como esteio do lar, responsável por seu sucesso e felicidade, como em 

um modelo tradicional. 

Continuando a temática da mulher estigmatizada na mídia é de grande necessidade 

analisar não só as produções direcionadas a esse público, mas também a forma como a mulher 

é retratada e o lugar que ocupa na mídia de uma forma geral. Um ponto marcante dessa 

relação mulher/mídia pode ser visto através de seu papel nos programas de auditório 

brasileiro. Vem de longa data as participações femininas em programas de auditório baseadas 

na exposição do corpo e na sexualidade.  

No Brasil o abre-alas desse modelo foram as Chacretes, assistentes de palco seminuas 

do Cassino do Chacrinha. Retrato da televisão do Grotesco no Brasil dos anos 1980, o 

programa foi ao ar de 1982 a 1988 pela Rede Globo de Televisão e era apresentando por 

Abelardo chacrinha Barbosa, apontado por Sodré como “O bobo da corte do consumo” (1982, 

                                                           
17 Programa disponível na íntegra no Canal do Youtube do Apresentador Renato Cardoso, link: 
http://www.youtube.com/watch?v=tiJAw0qTikg 
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p.81). Grande sucesso de audiência ele marcou época e lançou um estilo próprio muito 

utilizado pelos programas de auditório que vieram após ele. O Cassino do Chacrinha era 

marcado por situações ridículas, pelo populacho, pelos bordões e por assistentes de palco que 

dançavam  seminuas.  

Nascia ali o modelo da assistente de palco bonita que serve quase como mobiliário do 

cenário, mostrando seu corpo e fazendo o que sabe fazer melhor: ser agradável aos olhos, por 

isso a necessidade da pouca roupa. Os tempos mudaram mas o papel da “mulher objeto” nos 

programas de auditório ainda é muito presente. Atualmente esse modelo alcançou seu extremo 

com o programa Pânico da Band, que vai ao ar nos domingos às 21 horas com reprise na sexta 

feira, onde as Paniquetes dançam de biquíni nos palco e participam matérias de cunho ridículo 

e escatológico que buscam chocar o público, o mais puro do Grotesco. Dentre as mulheres no 

palco apenas a apresentadora Sabrina Sato, que também se apresenta com roupas curtas e faz 

matérias de apelo ridículo e escatológico, é fixa da equipe.  Os cortes de câmera com foco em 

partes sexuais do corpo, como seios e nádegas, o contínuo discurso da falta de potencial 

intelectual das assistentes e a constante demissão e contratação de novas Paniquetes deixa 

explícito o papel sensualizado descartável delas dentro do programa 

Esses estigmas podem parecer distantes, mas são originários de uma mesma forma de 

pensar e agir social: o machismo e retratos de uma tardia conquista de direitos. A “boa 

esposa” e a “mulher objeto” são papeis sociais que foram por séculos predominantes únicos 

nas relações com o feminino e que não se extinguiram totalmente, dentro da midiatização da 

mulher é possível perceber que mesmo com uma grande evolução na cobertura e espaço dado 

ao feminino, eles ainda refletem naquilo que se pensa da mulher e em como a televisão a 

retrata.  

 

8- Conclusão 

 

Como vimos até aqui, a televisão grotesca utiliza-se dos estigmas que emanam da 

sociedade como ferramenta de manutenção de audiência. O favelado precisa parecer um 

favelado, a mulher bonita precisa parecer burra, resumindo: o estigmatizado precisa parecer 

estigmatizado, retratá-lo como mais do que seu estigma implica em um risco de não 

identificação do público, e consequentemente de não consumo dos produtos midiáticos. Fica a 

pergunta: o que fazer com o estigma em televisão de tão grande alcance e potencial de 

direcionamento da opinião pública? 
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Para Sodré a solução para esta alimentação de fluxo contínuo e duplo da sociedade 

com a televisão seria comunicadores capacitados para filtrar, corrigindo e selecionando 

estereótipos, portanto trabalhando de forma mais cidadã os estigmatizados. A informação que 

vem do público e volta para ele intocada, está passível de carregar e perpetuar os preconceitos 

e estigmas próprios desse público. Em uma televisão que serve apenas ao desejo da 

publicidade transvestido de império do Ibope, não há espaço para pensar a cidadania do 

indivíduo socialmente invisível. Cabe ao comunicador enxergar o que o público não vê e no 

ato de recebimento dos desejos do públicos selecionar aquilo que pode vir a enriquecer a 

sociedade, seja informativamente seja no entretenimento. 
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