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>>> Prefácio 
Prof. Dra. Simone Antoniaci Tuzzo 

 

Comunicação, Cidadania e Cultura é uma publicação que reafirma o espírito da 

socialização do conhecimento como algo tão importante quanto a sua descoberta.  

Os trabalhos aqui publicados foram selecionados a partir da realização do VIII 

Seminário de Mídia e Cidadania e do VI Seminário de Mídia e Cultura (Semic), eventos 

organizados pelo Programa de Pós Graduação em Comunicação da Universidade 

Federal de Goiás – UFG, e que neste ano superaram todos os números de sua 

trajetória.  

Os mais de 200 autores de 75 trabalhos tiveram a oportunidade de discutir 

ciência e partilhar conhecimentos nos 7 GTs – Grupos de Trabalho – que compõe o 

SEMIC, quais sejam: GT1 – Jornalismo e Cidadania; GT2a - Cidadania e Leitura Crítica da 

Mídia; GT2b – Comunicação e Representações Sociais; GT3 – Mídia, Cidadania e 

Direitos Humanos do VIII Seminário de Mídia e Cidadania e GT4 – Comunicação, 

cultura e imaginário nas organizações; GT5 – Comunicação e Religiosidade; GT6 – 

Corpo, Subjetividade, Mídia e Consumo; GT7 – Narrativas, Entretenimento e 

Tecnologia do VI Seminário de Mídia e Cultura. 

Deste universo, as mais representativas pesquisas de cada GT agora constituem 

este e-book. 

O tema do Seminário 2014 foi “Comunicação e manifestações populares”, 

desta forma, importantes e instigantes trabalhos de distintas partes do Brasil reforçam 

este tema num cenário social de constante transformação.  

Esta é uma publicação coletiva, organizada pelo Professor Claudomilson 

Fernandes Braga e pelo Mestrando José Antônio Ferreira Cirino, mas que também 

contou com os esforços de alunos e professores que organizaram os eventos, dos 

participantes que construíram suas apresentações, dos avaliadores que chegaram a 

este grupo de pesquisas que constitui este livro que tem aqui o seu início, pois no seu 

nascimento firma-se também a esperança de que nas mãos de cada leitor a pesquisa 
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se firme como um dos tripés da Universidade que devolve para a sociedade a razão de 

existência da ciência, ou seja, o desenvolvimento social.  

Os estimulantes títulos apresentados no sumário são um convite para a leitura 

e novas descobertas, novos olhares que certamente gerarão novas descobertas e 

assim a certeza de que cada pesquisa é apenas mais um olhar que precisa de inquietos 

pesquisadores para continuar esse processo infindável, certos de que é na pesquisa 

que o conhecimento se consolida e o senso comum se transforma em ciência.  

A vocês que agora têm em mãos este rico material eu desejo uma boa leitura!  
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>>> Introdução 
Prof. Dra. Maria Francisca Magalhães Nogueira 

 

Este livro é resultado de mais uma edição do evento organizado pelo Programa 

de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Goiás (UFG). O 

Seminário de Mídia e Cidadania já está em sua oitava edição, e o Seminário de Mídia e 

Cultura, na sexta. A cada ano vê-se o SEMIC alcançando mais vigor e, para traduzir este 

espírito, conta-se agora com a publicação de seu primeiro e-book. 

O evento já se tornou um espaço plural de discussão de temas importantes na 

área de comunicação, com a participação de docentes e alunos de pós-graduação da 

UFG e de outras instituições de ensino superior, incluindo assíduos participantes da 

Universidade de Brasília (UnB) e da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT). 

Em 2014 foram 75 trabalhos aprovados, entre artigos, relatos de pesquisa e 

ensaios, para serem apresentados nos sete Grupos de Trabalho (GTs) que compõem o 

SEMIC. Os mais representativos de cada GT foram selecionados para publicação neste 

e-book.  

Em múltiplos caminhos, os trabalhos aqui apresentados propõem um modo 

específico de olhar a comunicação, embora destituídos de generalizações 

simplificadoras. Cada um dos temas se articula recuperando os objetos de investigação 

que convergem para o âmbito e abrangência das duas linhas de pesquisa da Pós-

Graduação: Mídia e Cultura e Mídia e Cidadania. 

O que aqui se pretende é apresentar a complexidade da comunicação em 

muitas de suas vertentes, articuladas em variados e excitantes temas. O conjunto de 

artigos é representativo do caráter amplo e interdisciplinar da comunicação. 

Entretanto, a diversidade de temas mantém uma unidade teórico-metodológica que 

espelha os interesses e projetos de pesquisa associados ao programa. Questões sobre 

o consumo, a religião, as novas mídias, as narrativas transmidiáticas e as redes sociais, 

bem como televisão, cinema, cultura organizacional e políticas públicas de 

comunicação ─ temas mais tradicionais, apresentam um debate de fundo sobre a 
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epistemologia, as teorias e os rumos que a pesquisa na área pode trilhar na 

universidade.  

Neste sentido, a participação dos alunos na produção dos textos é 

fundamental. Seus problemas de pesquisa ganham formulação mais densa no debate 

com outros alunos e suas intuições se abrem às críticas dos colegas. A experiência do 

debate intelectual tem precedência, neste e-book, à unidade temática, pois constitui a 

essência da produção de conhecimento no ambiente acadêmico. 

Este livro se propõe a conjugar e articular saberes a partir de visões capazes de 

fecundar novas perspectivas de pesquisa acerca da comunicação em suas múltiplas 

faces. Afinal, abre espaço para o que Prigogine (2001, p. 37) denomina “fim das 

certezas”. Ora, dispor-se às incertezas requer o acolhimento de posturas investigativas 

capazes de suscitar, ampliar e englobar o debate.  Boa leitura. 
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 Jornalismo de Serviço na Perspectiva da Cidadania: Um gênero 
entre as fronteiras da comunicação de massa, da cidadania e do 

consumo1 
 

Mayara Jordana Sousa SANTANA2 
Ana Carolina Rocha Pessôa TEMER3 

 
 
Resumo 
Esse estudo visa discorrer sobre o gênero jornalístico, o jornalismo de serviço, 
enquanto uma das narrativas do jornalismo brasileiro que tem por função levar 
informações úteis para os cidadãos-consumidores, colaborando para um melhor uso 
de bens, serviços e direitos na contemporaneidade. Entende-se que a cidadania 
adquire novas formas de expressão dos direitos de cidadania, a partir da mediação 
realizada pelos meios de comunicação entre Estado e cidadãos na sociedade 
midiatizada. No campo das comunicações de massa, o jornalismo estabelece sua 
credibilidade a partir do princípio da responsabilidade social. A proposta é relacionar 
as expressões de cidadania com as características elementares do jornalismo de 
serviço, visando analisar o potencial desse gênero discursivo na promoção de uma 
cidadania por meio dos meios noticiosos. 
 
Palavras-chave: Cidadania; Jornalismo; Jornalismo de Serviço. 
 
 

Os direitos de cidadania transformaram-se ao longo da história, desde o 

surgimento dessa prerrogativa humana na Grécia e na Roma Antigas até as sociedades 

contemporâneas. O exercício dos direitos e deveres de cidadania revela a 

dinamicidade desse conceito e a sua vinculação ao ordenamento jurídico e político dos 

Estados. As noções de cidadania são construções históricas e políticas resultantes 

tanto das mudanças espaço-temporais nas sociedades quanto em relação às lutas e às 

modificações socioculturais, que possibilitaram aos indivíduos excluídos de direitos a 

conquista da cidadania ou o usufruto dessa benesse tutelada pelo Estado aos 

reconhecidamente cidadãos. Dentre os avanços nas noções de cidadania pesaram 

                                                           
1 Trabalho apresentado no GT – Jornalismo e Cidadania do VIII Seminário de Mídia e Cidadania (SEMIC) – 
Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 20 e 21 de outubro de 2014. 
2 Mestranda em Comunicação na Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de 
Goiás, na linha de Mídia e Cidadania. Jornalista no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
de Goiás. E-mail: mayarajordana@gmail.com 
3 Orientadora do trabalho. Coordenadora e Professora do Programa de Pós-Graduação Mestrado em 
Comunicação (UFG), Profa. Dra. Ana Carolina Rocha Pessôa Temer. E-mail: 
anacarolina.temer@gmail.com 
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também as modificações em relação às próprias garantias que foram incluídas entre os 

direitos do cidadão ao longo da história da civilização humana no Ocidente, e, 

especialmente, as transformações que as novas tecnologias e os meios de 

comunicação proporcionaram na maneira de exercer a cidadania na 

contemporaneidade.  

Nesse sentido, este artigo tem como objetivo discorrer sobre o exercício da 

cidadania na sociedade midiatizada, a partir do âmbito do jornalismo, circunscrevendo 

a abordagem ao jornalismo de serviço, compreendendo-o como um gênero discursivo 

jornalístico integrante das rotinas produtivas dos meios de comunicação noticiosos. 

Gênero esse que valoriza a transmissão de informações úteis pela imprensa aos 

públicos, com a intenção de colaborar com os cidadãos, auxiliando-os com 

informações que possam contribuir na tomada de decisões na vida cotidiana e ainda 

informando-os sobre os saberes socialmente necessários na contemporaneidade, seja 

para um melhor aproveitamento e consumo de bens ou usufruto de direitos e de 

serviços públicos e privados. 

 Visa-se, com este estudo, discutir a potencialidade do jornalismo de serviço na 

promoção de direitos para os cidadãos, por meio da grande imprensa. No estudo, 

pretende-se também apresentar, teoricamente, as origens dos conceitos de cidadania 

e distinguir direitos humanos dos direitos de cidadania, com objetivo de que esse 

artigo possa servir como aporte teórico para a dissertação de mestrado, em 

andamento, que versará sobre jornalismo de serviço, educação e cidadania. Serão 

discutidas ainda as diversas expressões do conceito de cidadania.  

 

Origens da cidadania  

 Dos primórdios da cidadania nas cidades-estados gregas e na Roma Antiga, 

passando pelas revoluções burguesas até chegarmos à cidadania moderna, ocorreram 

importantes processos históricos em épocas e em territórios distintos, que colaboram 

na compreensão de que há distinções na concepção da cidadania, o que, como explica 

Guarinello (2008, p.29), evidenciam “[...] os limites e as possibilidades da ação humana 

no campo das relações entre indivíduos.” Para Guarinello (2008, p. 31), a História 

Antiga projetada como uma explicação em direção ao presente trata-se de um efeito 
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 ilusionista sentido pela Europa do século XIX, de buscar uma coerência na definição do 

Ocidente em relação ao mundo, a partir de uma tradição clássica greco-romana, 

constituindo-a como a origem histórica da civilização humana.  

O autor considera os distintos processos de concepção da cidadania como 

histórias localizadas e dependentes dos contextos existentes nas cidades-estados 

gregas, e, posteriormente, na Roma Antiga, que colaboraram na construção da 

cidadania possível nesses espaços e períodos. Nas cidades-estados da Grécia Antiga, 

prevaleciam os laços comunitários reunidos nas polis (cidades-estados), que se 

tratavam de territórios marcadamente agrícolas e cultivados por médios e pequenos 

proprietários de terras, onde habitavam também demais indivíduos. Nesses espaços, 

as noções de comunidade e Estado se imbricavam.  

Na Grécia Antiga, a participação ativa nos interesses coletivos e nas soluções de 

conflitos internos das cidades-estados era uma prerrogativa de alguns indivíduos 

legitimados enquanto polites (cidadãos), cidadania essa que era conferida pelos 

vínculos de sangue ou por homenagem ou favor prestado pelo indivíduo à 

comunidade. Coabitava, nas cidades-estados gregas, uma vasta população de não-

cidadãos, como estrangeiros domiciliados e submetidos ao domínio dos polites, 

escravos e também mulheres. Desse modo, como defende Guarinello (2008, p.36), no 

“[...] processo inclusivo de constituição das comunidades cidadãs forjou-se 

simultaneamente a um brutal processo de exclusão interna que se tornou cada vez 

mais agudo, na medida em que em algumas dessas cidades cresceram [...]”. 

 As decisões políticas da comunidade eram deliberadas de modo participativo 

entre aqueles que eram reconhecidos e legitimados como cidadãos gregos, que 

discutiam as questões comunitárias em praça pública – na ágora – estreando, na 

Grécia Antiga, esse local como a representação pioneira do espaço público, onde se 

realizavam assembleias públicas, concebendo, então, as primeiras formas de 

expressão da democracia participativa e deliberativa, mesmo que o acesso à ágora 

fosse limitado a alguns cidadãos.  

Noutra perspectiva, a cidadania na Roma Antiga constitui-se de modo distinto 

às cidades-estados gregas, com a formação de um extenso império romano, em que 

perderam forças os laços comunitários, pois deixaram “[...] de representar a 
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comunidade dos habitantes de um território circunscrito, para englobar os senhores 

de impérios, fossem ricos ou pobres, habitassem em Roma, na Itália ou nos territórios 

conquistados.” (GUARINELLO, 2008, p.43). Porém, ainda na Roma Antiga, a cidadania 

estrutura-se por meio de um processo de exclusão, em que, assim como nas cidades-

estados gregas, os patrícios formavam a oligarquia dos descendentes dos fundadores 

de Roma e dos proprietários de terras que detinham poder econômico, social e 

religioso, ou seja, os reconhecidamente cidadãos constituídos sob a ordem moral de 

pater-famílias expressa na figura da autoridade patriarcal no âmbito familiar. Ainda 

entre a população romana, estavam os plebeus, clientes e escravos, que buscavam o 

reconhecimento de seus direitos civis.  

A dimensão da cidadania na Roma Antiga, na figura de um imperador, 

configurou-se numa sociedade complexa, composta não mais por apenas cidades-

estados de características comunitárias e agrárias, como na Grécia Antiga, porém, 

como um imenso império formado por povos diversos, organizados em tribos e 

aldeias. Na Roma Antiga, os interesses coletivos se esvaíram, dando lugar à 

necessidade de acessão ao poder e ao desejo por vantagens e influências socialmente 

almejadas, as quais poderiam ser garantidas pela aproximação junto à realeza romana.  

Para Funari (2008, p. 49), a compreensão das noções modernas de cidadania, 

com ênfase nas liberdades, associa-se muito à concepção romana, especialmente, a 

origem da palavra cidadania, que advém do latim ciuitas, cujo significado é “ser livre” e 

o radical ciuis deu origem à ciuita, que significa cidade, cidadania e Estado.  

A experiência da Roma Antiga colaborou com importantes institutos 

característicos da concepção do Direito Moderno, a exemplo, da luta pelos direitos 

sociais e pela cidadania travada entre os que detinham os direitos civis e os que não se 

beneficiavam desses, além da concessão da cidadania como um dos elementos de 

cooperação e lealdade entre os povos, da realização de eleições e do estabelecimento 

do voto secreto na república, da consolidação de instituições deliberativas como 

Senado e Câmara, da liberdade como um conceito subjacente à cidadania, heranças 

históricas essas, que, segundo Funari (2008, p.74), tratam-se de características que 

alicerçaram os ideais das Revoluções Inglesa, Americana e Francesa ocorridas 
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 posteriormente, contextos esses em que se desenvolveram ainda mais as noções de 

direitos civis, políticos e sociais. 

Percorrer o processo histórico da constituição dos direitos é entender a 

cidadania como uma construção coletiva, histórica, política, contínua e motivada pela 

superação de diferenças sociais, econômicas, políticas e culturais dentro da conjuntura 

espaço-temporal de cada território e também pelas lutas entre grupos sociais 

antagônicos, em que a lógica de inclusão/exclusão de direitos move os excluídos para a 

contestação e transformação do mundo socialmente dado. O legado das sociedades 

greco-romanas antigas e das revoluções burguesas é relevante enquanto fundamento 

para a ampliação e avanço da cidadania nas minorias presentes nos séculos XIX, XX e 

até a contemporaneidade. 

 

Expressões da cidadania 

Apesar da inter-relação entre direitos humanos e cidadania, há que se atentar 

para as diferenças conceituais de cada um desses conceitos. Benevides (1998, p.41) 

ressalta a importância de situar as distinções entre direitos humanos e direitos de 

cidadania, pontuando naquilo que se aproximam e no que se diferem. A autora 

distingue a cidadania ou direitos de cidadania como prerrogativas imbricadas à 

existência de instituições permanentes no ordenamento jurídico e político de um 

Estado, que legitimam os direitos e os deveres dos cidadãos em um determinado 

espaço geográfico e período histórico. Em síntese, a cidadania é uma vantagem 

limitada à existência de um Estado, o que, consequentemente, tornam variadas as 

noções de cidadania de um país a outro, havendo cidadãos brasileiros, cidadãos 

argentinos, cidadãos estadunidenses, etc.  

Os direitos humanos distinguem-se da cidadania por serem universais, ou seja, 

os direitos humanos no Brasil terão a mesma validade, exigência e respeitabilidade 

como em qualquer outro país, sendo direitos transfronteiras, por não se referirem a 

um indivíduo de um determinado Estado, mas serem comuns a todos os homens. 

Também se caracterizam por se referirem à dignidade da natureza humana e por 

serem direitos que não precisam estar amparados por leis para serem exigidos, 

protegidos e garantidos. A autora atribui ao regime democrático a coincidência entre 
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os direitos de cidadania e os direitos humanos, mas, ressalta que “[...] em nenhuma 

hipótese, direitos ou deveres do cidadão podem ser invocados para justificar a violação 

de direitos humanos fundamentais.” (BENEVIDES, 1998, p.41).  

A cidadania, portanto, funda-se numa multiplicidade de cidadanias existentes e, 

desse modo, autores diversos delimitam, teoricamente, algumas expressões de 

cidadania, formulando conceituações distintas para o mesmo objeto. Para Benevides 

(1994), a cidadania distingue-se em ativa e passiva. A cidadania ativa delimita o sujeito 

como portador de direitos e deveres, mas, essencialmente, como criador de direitos e 

capaz de abrir novos espaços de participação política. Já a cidadania passiva é aquela 

que é outorgada pelo Estado, com a ideia moral de favor e de tutela.  

Carvalho (2003, p.9-10), ao discorrer sobre as dimensões da cidadania 

propostas pioneiramente pelo historiador T. H. Marshall, explica que a cidadania 

desdobra-se na titularidade de três direitos: 1) Civis, que se referem aos direitos 

fundamentais à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei; 2) Políticos, 

que conferem participação do cidadão no governo da sociedade; e, por fim, 3) Sociais, 

que garantem a vida em sociedade e a participação na riqueza coletiva, 

compreendendo o direito à saúde, à educação, ao trabalho, à aposentadoria, etc. De 

acordo com Carvalho (2003, p. 9), o cidadão pleno seria aquele indivíduo titular dos 

três direitos; por outro lado, o cidadão incompleto trata-se daquele que possui apenas 

alguns desses direitos e o não-cidadão é aquele que não se beneficia de nenhum 

desses três direitos. 

Semelhantemente ao conceito de não-cidadão descrito por Carvalho, Souza 

(2003) apresenta o conceito de “subcidadania” como sendo a formação de um “padrão 

periférico” de cidadania nas sociedades modernas. Souza (2003) se apropria do termo 

“habitus” da teoria de Bourdieu e também da “ideologia do desempenho”, conceito de 

Kreckel, para discorrer sobre a formação de uma “pluralidade de habitus” dividida em 

três esferas de reconhecimento de dominação simbólica subpolítica: o “habitus 

primário”, que é entendido como um parâmetro para um modelo de cidadania, o qual 

permite o compartilhamento de uma noção de dignidade fundamental de cidadania 

jurídico-social, predominando o ideário de uma igualdade homogeneizante e de um 

desempenho adequado do cidadão para o modelo meritocrático numa estruturação 
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 socioeconômica, servindo esse “habitus primário” como uma medida para se 

compreender os limites de exercício da cidadania. 

Abaixo dos limites do “habitus primário”, figura o “habitus precário”, que se 

trata de uma esfera naturalizadora das desigualdades sociais, formando um segmento 

amplo de grupos sociais inadaptados e marcados por uma sobrevivência social 

precarizada. Por outro lado, acima dos limites do “habitus primário”, Souza (2003, 

p.171-172) define o “habitus secundário” como um campo que legitima um 

reconhecimento e um respeito social a determinados grupos privilegiados, devido à 

apropriação e ao uso que esses fazem de bens materiais e culturais, delimitando, 

assim, distinções sociais a partir do consumo de bens e de serviços valorizados 

socialmente.  

Souza (2003, p.158-159) trata, em sua obra, dos obscuramentos das causas das 

desigualdades entre os cidadãos como ideologias ora implícitas, outrora explícitas, em 

que, no Brasil, para além do racismo com a cor da pele, a marginalização de negros, 

mulatos, brancos pobres e classes de trabalhadores é resultado, principalmente, da 

“combinação de abandono e inadaptação” desses grupos sociais ao contexto dos 

socialmente incluídos no modelo de produção socioeconômica capitalista e de 

valorização do desempenho individual, bem como a formação de esquemas cognitivos 

incorporados no imaginário coletivo ou nos arranjos familiares que perpetua uma 

solidariedade e uma identificação com os grupos privilegiados. Por outro lado, esses 

mesmos arranjos simbólicos geram antipatia e preconceito com outros grupos sociais, 

destinando-os às condições de uma permanente marginalidade. 

Canclini (2006), por sua vez, propõe uma leitura sobre a cidadania na 

perspectiva do consumo, considerando que as transformações na forma de consumir 

servem para pensar as mudanças socioculturais e para exercer a cidadania de modo 

mais criativo nos espaços públicos. Ao associar a cidadania ao consumo, ele ressalta a 

necessidade de haver uma desconstrução das concepções que ligam o consumo à 

irracionalidade e aos desejos desenfreados do consumismo. O autor pontua ainda que 

a seleção e a apropriação de bens e serviços no consumo também são processos 

culturais de apropriação dos aspectos simbólicos e estéticos presentes numa 

racionalidade consumidora, que colaboram na definição de identidades, de integração 
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e diferenciação dos indivíduos dentre o social, ordenando politicamente a sociedade 

contemporânea. 

 As diversas expressões de cidadania apresentadas visam colaborar na discussão 

sobre o jornalismo realizado no Brasil na contemporaneidade, compreendendo-o 

enquanto uma prática social que fundamenta sua legitimidade com base na ideologia 

de ser uma prestação de serviço ao público, consequentemente, promovendo a 

cidadania. O aporte teórico sobre a cidadania pode contribuir também nas análises 

sobre que tipo de cidadania o jornalismo brasileiro tem realizado em suas rotinas 

produtivas. 

 

Jornalismo: uma prática social cidadã? 

Nas sociedades democráticas, a existência de uma imprensa livre é exigida 

como uma premissa necessária para a ocorrência de uma legítima democracia validada 

na importância que a informação possui enquanto matéria-prima das liberdades de 

expressão, de opinião, de culto, de reunião, etc. A informação também é relevante 

para as sociedades contemporâneas como insumo de um novo direito social em 

discussão - o direito à comunicação, compreendido, em síntese, enquanto uma 

prerrogativa defensora da pluralidade de informações, da promoção da 

bidirecionalidade na comunicação e da democratização de acesso aos meios de 

comunicação.  

A legitimação do direito à comunicação desponta-se como uma necessidade 

pertinente às novas realidades das sociedades democráticas, movimento esse que 

vislumbra a incorporação do direito à comunicação entre os direitos humanos de 

quarta geração ou o prolongamento desse direito, por meio da aprovação de uma 

Declaração Universal sobre os Direitos à Comunicação, podendo se destacar como um 

avanço nas democracias internacionalmente, conforme Melo e Sathler (2005). 

Além de o jornalismo se basear nas premissas das liberdades individuais para 

justificar a sua relevância social, Traquina (2005) resume as mudanças fundamentais 

ocorridas no jornalismo, no século XIX, que colaboraram na divisão do processo 

jornalístico entre os polos econômico e ideológico, esse último associado à visão da 

teoria democrática sobre a imprensa, em que “[...] o jornalismo é visto como um 
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 serviço público em que as notícias são o alimento de que os cidadãos precisam para 

exercer os seus direitos democráticos.” (TRAQUINA, 2005, p.126).  

 O jornalismo no Brasil é resultante, em grande parte, da influência do modelo 

de produção jornalística dos Estados Unidos, que se difundiu mundialmente no final do 

século XIX e início do século XX, pesando no jornalismo brasileiro a importação de 

discursos e de formatos do jornalismo estadunidense, que estão amparados nos 

princípios da objetividade em oposição à parcialidade, a adoção dos padrões de 

redação de notícias por meio do lead e a incorporação da ideologia econômica da 

imprensa como empresa. Segundo Silva (2012), as fórmulas do jornalismo 

estadunidense pertencentes à era da penny press (imprensa ou jornais de centavos), 

nos anos de 1830, ainda hoje perpetuam-se no Brasil apropriando-se de elementos 

ligados ao sensacionalismo e ao entretenimento, “[...] haja vista a presença atual de 

tablóides por todas as capitais brasileiras, valendo-se da mesma receita, explorando os 

mesmos ingredientes básicos: violência, fofoca, erotismo, esportes e passatempos.” 

(SILVA, 2012, p.12).  

Mesmo assim, Silva (2012, p. 12-13) defende a existência de um “ideário 

legitimador” no jornalismo, que respalda a função social desse campo como um 

espaço público contemporâneo provedor da “livre circulação de informações, ideias e 

polêmicas.”. 

 

Em termos de ideário regulador, o jornalismo ainda se constrói 
civicamente como a própria alma-mater (literalmente, a mãe que 
nutre) de uma ética discursiva em que, a todo momento, se avalia e 
questiona o que é melhor para todos, o que é bem comum. O 
jornalismo seria, então, mais que uma atividade técnica e econômica, 
seria o próprio coração do espaço público, nele exercendo uma 
centralidade dinâmica, centrípeta, ao prover, coletivamente, os 
elementos para os juízos formadores de uma opinião pública e de 
uma sociedade auto-reflexiva e, consequentemente, auto-
determinada. (SILVA, 2012, p. 13). 

 

Apesar de o Brasil ser um país de explícitas desigualdades socioeconômicas, o 

que ressaltaria a necessidade de um jornalismo compromissado com princípios éticos 

e cívicos em seus conteúdos, bem como uma atuação enquanto um serviço público 

tutelado pelo seu ideário legitimador, por vezes, o jornalismo contemporâneo 
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proporciona um desserviço à sociedade, segundo Medeiros (2013), ao desvirtuar-se de 

seu papel social de diferentes formas, seja direta ou indiretamente, explícita ou 

implicitamente, de maneira manifesta ou latente, podendo desrespeitar e até agredir 

os direitos de cidadania e os direitos humanos. 

Ao pesquisar a representação da cidadania nos meios de comunicação, a partir 

de uma leitura crítica da mídia, incluso também nessa análise o jornalismo, Tuzzo 

(2014, p.176-177) revela que esses meios, ao apropriarem-se do termo cidadania, na 

verdade, versam sobre a subcidadania em seus discursos, por meio da publicização de 

uma constante busca de direitos por parte do subcidadão, e não a concretização e/ou 

o exercício pleno da cidadania. 

O jornalismo contemporâneo, cada vez mais, se distancia em suas práticas de 

seu ideário legitimador, que o valida como um campo profissional, institucional e de 

conhecimento possuidor de uma responsabilidade social, ao apostar na reprodução de 

discursos e modelos ancorados no sensacionalismo, no entretenimento vazio, na 

banalização da violência midiatizada e no apelo pelo furo jornalístico. Tudo isso ocorre 

em contraponto a uma sobrevalorização da rapidez na transmissão da informação, o 

que, quase sempre, leva à ausência de uma apuração precisa e de contextualização das 

informações, proporcionando erros, boatos, informações superficiais e até 

condenações injustas. Toda essa leviandade contra a ética jornalística ocorre em 

substituição ao valor da informação como um dos princípios para o exercício 

democrático de direitos de cidadania. Desvirtuando-se, assim, o jornalismo de sua 

responsabilidade social, o que lhe garante uma credibilidade social. 

 

Jornalismo de serviço: um gênero jornalístico mais cidadão? 

A prestação de serviço é inerente à natureza do jornalismo por ser um campo 

profissional de caráter semelhante a um serviço público. Nesse sentido, soa quase 

como uma redundância a existência de um gênero como o jornalismo de serviço. 

Porém, as matérias consideradas como “serviços”, tão bem conhecidas pelos 

jornalistas nas redações de jornais impressos, telejornais, rádios e outros veículos de 

comunicação no Brasil, possuem características que as delimitam enquanto 

integrantes do gênero utilitário na produção de conteúdos noticiosos. O jornalismo de 
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 serviço é uma categoria discursiva também nomeada de “jornalismo utilitário, de bem-

estar ou de social”, que foi classificada assim, a partir de 1980, por ser capaz de 

atender as necessidades da sociedade, por ter um caráter utilitarista para os públicos 

(DIAS et al., 1998, p.7). 

 

[...] o jornalismo de serviço ou utilitário tem características distintas, 
que inclui um conteúdo marcado pelo caráter orientador ou 
indicador, principalmente voltado para a formação de 
comportamentos. Portanto, o jornalismo de serviço possui grande 
potencial didático e até mesmo aspectos ideológicos que vão além do 
uso simplista e imediato da informação. (TEMER, 2013, p. 312). 

 

O jornalismo de serviço integra os gêneros jornalísticos, sendo que esses 

últimos estão inclusos numa categoria ainda mais abrangente, a dos gêneros 

midiáticos, “[...] cuja configuração é determinada por suportes tecnológicos (meios de 

comunicação) que condicionam o uso dos códigos de expressões linguísticas.” (MELO; 

ASSIS, 2013, p. 24). Os estudos sobre os gêneros são importantes variáveis nas 

pesquisas das Ciências da Comunicação (RIBEIRO, Lavina Madeira apud DIAS et al., 

1998, p.2), pois delimitam as linhas “[...] dos procedimentos analíticos para a 

compreensão da comunicação, sua natureza e suas dinâmicas internas como campo 

autônomo de conhecimento.” 

A presença do jornalismo de serviço ou gênero utilitário na produção 

jornalística brasileira tem sido recorrente no início desse século XXI, tanto que na nova 

classificação dos gêneros jornalísticos no Brasil elaborada por Marques de Melo, a 

partir de observações empíricas realizadas no jornalismo feito no final do século XX, o 

autor considera que “na passagem para o século XXI, aparecem outros gêneros: 

interpretativo, diversional e utilitário, disputando espaço com os gêneros 

precedentes.”  (MELO, 2010, p.25).  

Desse modo, o jornalismo de serviço se faz presente nas diversas plataformas 

midiáticas, orientando os públicos com informações úteis para enfrentarem os 

desafios do cotidiano. Por exemplo, por meio do radiojornalismo, que orienta e recebe 

a colaboração imediata de ouvintes sobre as condições do tráfego em ruas e avenidas 

das capitais e das regiões metropolitanas brasileiras. No telejornalismo, por exemplo, 
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que realiza reportagens sobre economia doméstica, dando dicas para os 

telespectadores economizarem na aquisição de produtos da cesta básica. Nos jornais 

impressos, a exemplo, com suas notas sobre campanhas de vacinação, 

complementando essa informação com dicas preventivas contra doenças. E, por fim, a 

internet, que é utilizada pelos jornais com o objetivo de disponibilizar conteúdos 

complementares e específicos para os ambientes digitais e que são bastante atrativos, 

devido à possibilidade de se utilizar a linguagem hipertextual. Além disso, o jornalismo 

direcionado para os ambientes digitais permite uma maior contextualização dos 

conteúdos, por meio de hiperlinks, bem como facilita o acesso às informações e às 

notícias a qualquer tempo e também possibilita uma maior interatividade por meio da 

colaboração de conteúdos e de comentários feitos pelos internautas. 

A contemporaneidade faz nos ater às transformações socioculturais e a inter-

relacionar a sociabilidade com os avanços das tecnologias de informação e de 

comunicação, destacando um novo modo de viver marcado pelo livre fluxo da 

informação, pela rapidez e pela infinitude de dados disponibilizados nas diversas 

mídias, bem como a possibilidade de uma maior interatividade que ocorre mais nas 

redes sociais digitais do que na imprensa, impondo, desse modo, aos meios noticiosos 

tradicionais a necessidade de se reinventarem. 

Além disso, a urbanização da vida social, a relação entre cidadania e consumo e 

a manutenção de uma realidade brasileira marcada pelas desigualdades 

socioeconômicas entre os cidadãos, é nesse panorama que o jornalismo de serviço 

apresenta-se como uma aposta mais cidadã e pertinente para o jornalismo brasileiro 

ao fazê-lo retomar ou aproximar-se mais de sua função social como um elemento 

essencial para a democracia, ao invés de reproduzir conteúdos superficiais, 

sensacionalistas e para o entretenimento vazio. 

Em nome de um avanço na teoria democrática brasileira, acredita-se, assim 

como Silva (2012, p.12-13) defende como “pós-jornalismo”, que se passou o tempo em 

que a simples difusão de notícias e reportagens era o suficiente para sacralizar o papel 

institucional da imprensa em benefício da sociedade. Hoje, a utilidade pública nas 

informações jornalísticas é uma necessidade a ser mais valorizada, devido às mudanças 

estruturais no jornalismo e a necessidade de sobrevivência da imprensa. 
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A correlação entre imprensa livre e democracia não deixou de existir, 
mas, o próprio jornalismo passou a cobrar de si mais do que um valor 
cívico e político, passou a querer incorporar algo mais aos fatos, e 
que não é nem a ficcionalização dos mesmos e nem o acréscimo de 
opinião aos mesmos. Esse algo a mais se traduz em serviço. Já não 
basta ao jornalismo se contentar com a oferta de acontecimentos 
transformados em notas, notícias e reportagens. [...] Nesse novo 
paradigma, é preciso ir além dos fatos, é preciso recobri-los de 
contexto, de utilidade pública, transformando-se a função noticiosa 
numa espécie de serviço público. E embora seja uma atividade de 
mercado, procura caracterizar-se como uma militância de terceiro 
setor, algo como: privado, porém público. (SILVA, 2012, p.13). 

 

Ao se despontar como uma tendência para o jornalismo brasileiro, o jornalismo 

de serviço também carrega em si contradições em relação à sua potencialidade em 

contribuir para a cidadania, especialmente, por sua relação delicada com o consumo, o 

que, nas piores perspectivas, levaria à promoção do consumismo. Nesse sentido, a 

opção pelo jornalismo de serviço não é consenso entre os autores, a exemplo, de 

Oliveira (1999), que, em síntese, refuta o jornalismo de serviço como uma saída para a 

imprensa brasileira, por sustentar-se numa concepção neoliberal, cujo princípio 

ampara-se na constituição de uma sociedade em que o consumo seja elevado à 

categoria suprema de dignidade da cidadania. “O jornalismo de serviços, ao considerar 

unicamente a condição de consumidor do leitor/interlocutor, exclui outras 

possibilidades discursivas desse leitor.” (OLIVEIRA, 1999, p. 50). 

Noutro ponto de vista, o jornalismo de serviço deve ser compreendido não só 

como um orientador para o consumo de bens, mas, especialmente, para a orientação 

dos públicos no uso de serviços públicos e privados, atuando como uma instância que 

possa também ser formadora de saberes necessários para a vida cotidiana. O 

jornalismo de serviço pode colaborar com a sociedade brasileira, na qual os cidadãos 

que não possuem formação educacional e não são atendidos pelos órgãos públicos 

sejam amparados em seus direitos pelas instituições jornalísticas, por meio de 

informações de utilidade pública, pela concessão de voz e até mesmo por meio da 

prestação de serviços básicos, como: matérias jornalísticas para ensinar os públicos 

sobre os lugares onde podem obter documentos importantes (carteira de identidade, 
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certidão de nascimento, carteira de trabalho, passaporte, etc.), mutirões para corte de 

cabelo, de orientação judicial, etc., formas legais essas de inserção do público numa 

cidadania elementar, que se revelam mais por tratarem-se de uma preocupação 

assistencialista da grande mídia do que uma perspectiva libertadora e de 

transformação revolucionária encabeçada pela grande imprensa. 

Numa perspectiva assistencialista, o jornalismo de serviço teria limitado o seu 

potencial na construção de cidadãos plenos e conscientes de seus direitos. Temer 

(2013, p. 324), em referência ao jornalismo de serviço realizado nos telejornais, 

defende que, apesar da significativa presença do material utilitário nos telejornais 

nacionais, esse ainda é “[...] pouco valorizado pelos jornalistas, os quais não dão a 

devida importância a sua função didática.” O jornalismo de serviço, ao atuar com uma 

intencionalidade orientadora e possuidor de um elemento didático em seus 

conteúdos, se revela como uma linguagem promotora de uma educação não formal, 

no sentido de que se trata de um ensino de saberes do e sobre o cotidiano realizado 

por meio da grande imprensa ocorrendo, portanto, fora dos sistemas formais de 

educação. 

 Nesse sentido, o jornalismo de serviço formaria ao informar conteúdos de 

utilidade pública, com maiores possibilidades de ação por parte dos receptores, 

colaborando com os públicos para uma melhor qualidade de vida no cotidiano. Porém, 

na perspectiva de uma educação libertadora, essa ação seria nada mais do que uma 

prática educativa mantenedora do status quo, assistencialista e difusionista de saberes 

numa relação não dialogal entre um emissor que se coloca como detentor de 

conhecimentos necessários e receptores que são tidos como aqueles que pouco ou 

nada sabem, mesmo que os conteúdos sejam progressistas, limitando, assim, a 

capacidade do jornalismo de serviço em formar cidadãos ativos e plenos. 

Como ressalta Canclini (2006, p. 39), são os “desiludidos com a burocracia 

estatal” que passam a procurar a imprensa não somente para representar uma opinião 

pública, mas na tentativa de desfrutar de uma certa qualidade de vida, não sendo 

possível ainda afirmar que os meios de comunicação sejam mais eficazes que os 

órgãos públicos. Mesmo assim, o cidadão recorre a esses meios noticiosos para 

conseguir serviços, justiças, reparações ou a simples atenção, pois fascinam, porque 
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 escutam e geram nas pessoas a sensação de que não é preciso se ater a prazos e a 

burocracias que adiam ou transferem as resoluções. 

Canclini (2006) defende que na aproximação entre cidadania, comunicação de 

massa e consumo é preciso reconhecer os novos cenários das sociedades 

contemporâneas, em que o consumo eleva-se a uma racionalidade, concebendo novas 

maneiras de informar e ser informado, de reconhecimento e de distinção social. Além 

disso, segundo Vaz (2010, p.133), no jornalismo de serviço, o compromisso ético entre 

a separação dos interesses público e privado é uma exigência ainda maior para os 

profissionais e para as instituições jornalísticas nesse tipo de jornalismo. 

 

No entanto, se considerarmos os veículos de comunicação a partir da 
sua responsabilidade social, é justamente a relação que une 
informação e formação de comportamentos sociais que torna o 
jornalismo de serviço tão significativo para compreendermos a 
relação do jornalismo com a cidadania. (TEMER, 2013, p.318-319). 

 

Considerações finais 

 O jornalismo de serviço, no Brasil, não sendo um elemento novo dentre as 

narrativas presentes nas rotinas produtivas jornalísticas, porém, de progressiva 

manifestação na imprensa no início deste século XXI, pode pontuar-se como um 

canalizador dos anseios de uma reinvenção do jornalismo para esse novo paradigma 

técnico-econômico chamado de Sociedade da Informação. Contexto esse em que se 

prevalece a grande quantidade de informações disponíveis nas mais diversas 

plataformas tecnológicas e de comunicação, exigindo, portanto, uma maior 

competência e responsabilidade social da imprensa e de seus profissionais na seleção 

e interpretação de informações e na construção de representações da realidade que 

priorizem o conteúdo que forma o público, o orienta, colabora na sociabilidade e no 

exercício da cidadania.  

Acreditamos que esse gênero jornalístico coloca-se entre as fronteiras da 

comunicação de massa, da cidadania e do consumo, entremeando em suas narrativas 

características de cada um desses três campos, sendo a responsabilidade social do 

jornalismo o fator que deve realçar a nuance da cidadania nos conteúdos noticiosos 

desse gênero, visando realmente colaborar e servir para a democracia e para o 
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usufruto de direitos pelos cidadãos. Por ter uma intencionalidade latente em ser um 

gênero de caráter orientador e possuidor de uma linguagem didática para os públicos, 

o jornalismo de serviço pode colaborar com a realidade brasileira contemporânea, se 

realmente for utilizado para escutar e atender as demandas sociais. 
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As características propostas por Otto Groth vistas no 
Ciberjornalismo4 

 

Lara GUERREIRO5 
 
 

Resumo 
Entender o ciberjornalismo perpassa a compreensão histórica da comunicação e do 
próprio jornalismo. Faz-se então a retomada das características delineadas por Otto 
Groth para o jornalismo a partir de seu estudo histórico. São elas: periodicidade, 
universalidade, atualidade e publicidade. Autores renomados tomam estas 
especificidades do que Groth chamou de Ciência dos Jornais e as coloca como sendo 
do jornalismo. Este trabalho busca demonstrar como o ciberjornalismo eleva quase a 
potencial ideal cada uma dessas características.  
 
Palavras-chave: Jornalismo; ciberjornalismo; Otto Groth; 
 
 

A produção noticiosa deve ser discutida, na maioria das vezes, a partir de uma 

visão histórica para compreender-se sua essência. A história demonstra as 

características que determinam uma atividade. Desta forma, entender o 

ciberjornalismo perpassa a compreensão histórica da comunicação e do próprio 

jornalismo. Um dos primeiros a estudar a história para delinear as características 

básicas do jornalismo foi o pesquisador alemão Otto Groth. Um de seus trabalhos mais 

importantes - O Poder Cultural Desconhecido, Fundamentos da Ciência dos Jornais – 

remonta a década de 60 do século XX, porém só chegou ao Brasil em 2011.  

Antes da tradução para língua portuguesa, o trabalho de Groth já era conhecido 

de alguns pesquisadores por meio das traduções para o espanhol ou pelas referências 

a ele em trabalhos de pesquisadores renomados como José Marques de Melo. Este em 

1985 já creditava a Groth a sistematização das características do jornalismo e o usava 

como referência 

Como o próprio título do texto demonstra, Otto Groth não pensava no 

jornalismo como um todo, mas sim na prática percebida nos jornais e revistas. Para 

                                                           
4Trabalho apresentado no GT – Jornalismo e Cidadania do VIII Seminário de Mídia e Cidadania (SEMIC) – 
Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 20 e 21 de outubro de 2014. 
5Lara Guerreiro Pires. Jornalista e Analista em Propriedade Industrial. Mestranda em Comunicação na 
Universidade Federal de Goiás, onde também cursou a graduação em Jornalismo e especialização em 
Assessoria de Imprensa. Professora da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. 
laraguerreirop@gmail.com 
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 José Marques de Melo (1985) é natural que seus estudos tomassem como base o 

impresso uma vez que esse foi o formato em que primeiro se deu a prática 

institucional de circulação de notícias na modernidade e haja vista a publicação do 

primeiro jornal que se tem registro, o Einkommende Zeitung, de Leipzig em 1650 

(KUCZIK, 2002, p.23). Melo (1970, p.72) afirma que Groth chegou à verificação e à 

comprovação das leis que regem a comunicação de atualidades, e o eleva ao mesmo 

patamar que Gallup, Lazarfeld, Kurt Lewin, Harold Lassawell e Wilbur Schramm.  

As características delimitadas por Groth para a Ciência dos Jornais apropriadas 

para a prática jornalística como um todo são: a periodicidade, a universalidade, a 

atualidade e a publicidade. Podemos entender a periodicidade e a publicidade como 

aspectos relativos à forma, e a universalidade e atualidade relacionadas ao conteúdo.    

Eduardo Medish, em seu prefácio à edição brasileira da obra de Groth, afirma 

que das características sistematizadas por aquele autor seriam extraídas leis próprias 

do jornalismo. Podemos entender, então, que o trabalho de Groth transcende a 

pesquisa sobre jornais e se coloca muito mais no campo da busca por uma teoria do 

jornalismo. 

José Marques de Melo (1985, p.14) propõe a partir das reflexões de Groth que 

o jornalismo é um processo social que se articula a partir de uma relação periódica 

entre as emissoras e os públicos por meio de canais que assegurem a transmissão de 

informações atuais e de interesse. Quanto às características, José Marques de Melo 

(1970) diz definir o jornalismo. 

 

em função de 4 características: atualidade (respaldado no 
pensamento beltraniano), oportunidade (fundamentado em Dovifat), 
universalidade (seguindo as pegadas de Otto Groth) e difusão (que 
Groth denomina “publicidade” – Publizitat – no sentido de 
acessibilidade). Mas, nesse caso, preferi buscar ancoragem nas idéias 
abrangentes de Marshall McLuhan, que extrapolavam o universo 
gutenbergiano (aquele em que viveu Groth, nele moldando suas 
concepções jornalísticas). 

 

O pensamento beltraniano a que José Marques de Melo é o de Luiz Beltrão, 

que em seu livro “Iniciação à Filosofia do Jornalismo”, elenca como características do 

jornalismo atualidade, a variedade, a interpretação, a periodicidade, a popularidade e 
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a promoção jornalísticas. Não há citação do trabalho de Groth, mas pode-se ver a 

similitude entre os dois pensadores ao falar de atualidade, variedade, periodicidade e 

popularidade. 

Michael Kunczik também admite as ideias de Groth sem citá-lo nominalmente.  

 

Na realidade, os jornais manuscritos podiam driblar melhor a censura 
e oferecer informação exclusiva, rápida e confidencial. Muito tempo 
se passou antes de se chegar às quatro características dos jornais 
modernos: 1. Publicidade; 2. Atualidade (ou seja, informação que se 
relaciona com o presente e o influencia); 3. Universalidade (sem 
excluir nenhum tema); 4. Periodicidade (distribuição regular). 
(KUNCZIK, 2002, p.23) 

 

Duas vertentes podem explicar a falta de citação de Groth com ideias tão 

semelhantes. Primeiro os autores poderiam não ter conhecimento sobre o autor (o 

que é bem possível no caso de Beltrão devido ao período de seu texto, mas não no 

caso de Kunczik que também é alemão) ou simplesmente porque as quatro 

características definidas por ele já são de conhecimento geral e tem tal notoriedade 

que prescindem a explicação de sua origem autoral. Desta forma vamos entender o 

que Groth pensou sobre cada uma dessas características. 

  

Periodicidade 

Para Groth, a periodicidade é a qualidade de um “jornal ou revista” retornar 

periodicamente. Esse retorno não está ligado às edições materiais de um veículo de 

comunicação, mas de toda a sua complexidade no fazer do jornal. Ela está explicita na 

continuidade da obra, do seu sentido. A periodicidade é uma “característica essencial” 

e sua medida – espaço de tempo e horas do dia em que os números são publicados – é 

determinada pelos propósitos de quem os faz e os consome. “As necessidades e os 

costumes humanos, todas as condições da vida e da produção econômica, cultural e 

intelectual-cultural da sociedade se impõe ao jornal (à revista) os passos a serem 

dados” (GROTH, 2011, p.151). Portanto a periodicidade é demonstrada mais pelo 

conjunto da obra e a construção do seu sentido a que se propõe do que pela marcação 

temporal com que são disponibilizadas suas edições. Desta forma é possível chamar de 

jornalismo as folhas volantes que apareciam no século XVII de acordo com os 
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 acontecimentos dos fatos interessantes. No Brasil, como exemplo de jornal sem 

periodicidade definida e marcada tempo, devemos relembrar a contribuição de 

Cipriano Barata. Ele foi o redator de a Sentinela da Liberdade na Guarita de 

Pernambuco. Sempre com o mesmo vigor crítico ao primeiro Reinado (Dom Pedro I), 

foi preso inúmeras vezes e continuou a publicar sua Sentinela da Liberdade das prisões 

onde esteve. 

Groth coloca que os primeiros jornais a ter uma periodicidade marcada pelo 

tempo foram os jornais semanais. Este fenômeno foi natural haja vista que dependiam 

da correspondência que recebiam semanalmente para produzir seus materiais. A 

melhoria das condições de circulação de informações com o aprimoramento dos 

correios na virada do século XIX tornou comum à publicação de jornais diários, sua 

maioria seis vezes por semana. 

Sobre a periodicidade dos jornais nos séculos XVII e XVIII, Groth afirma 

 

Os jornais dos séculos XVII e XVIII não podiam e também não 
precisavam ser publicados em uma determinada hora exata. O ritmo 
daquele tempo ainda não era regulado segundo horas e minutos a 
serem observados precisamente. A partir da sociedade moderna de 
hoje aglomerada, sobretudo, nas grandes cidades, é que precisa 
prestar-se atenção à pontualidade em minutos, sem o quê seu 
andamento poderia ser perturbado gravemente. É a partir do sujeito 
moderno que se tornou pontual sob a pressão da concorrência 
capitalista. (GROTH, 2011, p.159) 

 

A periodicidade do jornal pôde tornar-se constante quando “a técnica e a 

organização da notícia possibilitaram o recebimento regular, seguro do material” assim 

como as tecnologias de impressão permitiram a reprodução ágil, e correio e trem a 

distribuição imediata (GROTH, 2011, p 161). A exigência atual da periodicidade com 

distâncias mais curtas é a síntese da perseguição impossível da concomitância entre o 

acontecimento e publicação, que só se realiza na cobertura ao vivo. Mesmo assim 

ainda há de se pensar que há um intervalo técnico entre a captação ao vivo e a 

chegada de informação ao receptor do público. Isto também só ocorrerá nas mídias 

eletrônicas, uma vez da impossibilidade material existente no caso dos veículos 

impressos. 
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As transformações da periodicidade são, portanto, marcadas pelo 

desenvolvimento da sociedade que - aos poucos em uns períodos e mais rapidamente 

em outros - se moderniza a partir da industrialização. O jornal assumiu também 

características industriais e este será um dos elementos chave para o estabelecimento 

de uma periodicidade diária, e que mudou o modo de se fazer jornalismo.  

Na passagem dos jornais semanais para diários houve um crescimento na 

quantidade de assuntos abordados, porém ocorre o desequilíbrio entre o conteúdo 

disponível e o que era realmente noticiável (KUNCZIK, 2002, p.218-222). Jornais que 

antes noticiavam fatos políticos e militares, com mais espaço nas publicações diárias, 

passaram a noticiar fatos relativos ao comércio, cultura, assuntos sociais, e 

principalmente fatos ligados ao sensacional. Kunczik já coloca aqui uma reflexão sobre 

os valores notícias presentes no período. Portanto podemos já sublinhar a relação 

intrínseca entre periodicidade de noticiabilidade.  

Outro dado salientado é a ocorrência da diminuição da continuidade das 

reportagens. O trabalho de Wilke referenciado por Kunczik assume que antes os 

leitores do jornal se informavam de menos assuntos, mas de maneira mais contínua 

sobre eles. Percebemos então que quanto maior o desenvolvimento das técnicas 

relacionadas à produção jornalística e o aumento dessa produção, mais fragmentação 

da realidade ela provoca. Essa fragmentação pode ser vista como uma tentativa de 

realçar cada vez mais aspectos que os produtores de informação consideravam 

relevantes, para aquele momento, porém podem provocar um esvaziamento.  

Na internet isso fica ainda mais relevante uma vez que a imensidão espacial 

permite que um assunto se sobreponha a outro ininterruptamente, e nem sempre há 

uma continuidade na cobertura de cada fato noticiado. O que nos leva a pensar nos 

efeitos que a periodicidade tem sobre o leitor, de acordo com os apontamentos de 

Groth. 

 

A periodicidade torna possível instruir o público continuamente e na 
verdade em qualquer medida e no momento do tempo, que tanto 
são exigidos pelos acontecimentos como também correspondem às 
necessidades e aos costumes do leitor. Jornais e revistas conseguem 
assim atar e manter o relacionamento ininterrupto, constante entre 
si e o público, que se renova e com isso reforça-se 
permanentemente, da forma mais oportuna e prometedora.  Com o 
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 seu retorno periódico, jornais e revistas incitam e coagem os leitores 
à leitura, os acostumam a eles, ao seu pensar e querer e alcançam 
por fim uma dependência uns dos outros, uma ligação recíproca, que 
se intensifica até o tornar-se imprescindível, não só no aspecto 
comercial, político, de entretenimento e assim por diante, mas 
também no emocional, psíquico (GROTH, 2011, p 165-166). 

 

A quantidade de informações disponibilizadas não são aspectos importantes 

apenas da periodicidade, mas também da próxima característica apontada por Groth.  

 

Universalidade 

Esta característica da ciência dos jornais de Groth, que aderiu ao jornalismo, diz 

respeito à necessidade que o ser humano tem de ter informações sobre o mundo 

diante de si, ou seja, da realidade circundante e que o toca de maneira sensível. As 

informações que lhe chegam o ajudam a tomar decisões e definir posições quanto a 

esse mundo diante de si. Para Groth (2011, p.170) as decisões do indivíduo, por mais 

singulares que possam ser, são contaminadas pela sua percepção do mundo diante de 

si moldado em seu entendimento pelas informações que possui sobre ele.  

O desenvolvimento das sociedades e as oportunidades tecnológicas que 

surgem a cada dia levam os indivíduos a “precisarem” de mais e mais informações que 

são oferecidas a ele por meio das tecnologias da informação, as quais os 

empreendimentos jornalísticos se apoderam. A colocação de Groth sobre isto é 

valorosa. 

 

Quando mais o mundo diante de si se estendeu e se enriqueceu, 
quanto mais ele se complicou e se intensificou, quanto mais animada 
e ativa se tornou a participação do indivíduo nele, tanto mais 
regulares, seguros, e completos, tanto mais urgentes e 
consequentemente rápidos os meios se tornaram, que deveriam 
ajudar as pessoas a tomar posição com relação ao mundo diante de 
si, a se adaptar a ele e dominá-lo, a manter as ligações com os outros 
e trocar experiências com eles, a satisfazer a si próprio e a fortalecer 
o que há em comum. Entre estes meios, hoje o jornal e a 
revista estão em primeiro lugar. (GROTH, 2011, p.171) 

 

Groth referia-se apenas aos jornais e revistas mesmo já existindo o rádio e a 

televisão. Hoje, século XXI, quem está em primeiro lugar é a Internet, que faz com que 
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as informações estejam disponíveis ainda em maior volume e mais rapidamente do 

que à época na qual ele viveu e pesquisou.  

Retornando à universalidade, podemos explicá-la como a resposta social à 

necessidade de variados tipos de informação para que o cidadão possa interagir com a 

realidade circundante. Para Groth esse é o “fundamento do periódico, sobretudo o 

fundamento da universalidade”. Os jornais não surgiram de uma mera curiosidade ou 

aproveitamento de tecnologias, mas sim de uma necessidade real de autopreservação 

por parte dos homens.  Pena (2005) coloca que o homem tem o desejo da ubiquidade 

e o medo do desconhecido, o que leva a crer – portanto que o trabalho dos 

profissionais de comunicação é atividade primordial para a sociedade que quer 

conhecer seja para proteger, seja para dominar o mundo diante de si. 

Deve-se entender a universalidade é uma característica ideal. Não há jornal ou 

qualquer veículo jornalístico no mundo que consiga atingi-la completamente. A 

universalidade de cada um é moldado pelo conjunto de leitores. As decisões sobre 

quais informações são publicadas levam – ou deveriam levar – em conta os interesses 

dos leitores.  

 

Como qualquer manifestação da realidade, cada jornal é individual e 
com isso limitado, tem um conteúdo na verdade diversificado, mas 
não universal. Assim como a mentalidade do indivíduo, como a sua 
imagem do mundo é específica e limitada, mas a mentalidade 
humana com tal é geral e ilimitada, assim ocorre com cada jornal e o 
jornal como tal. Da mesma maneira, a universalidade é um conceito 
de tipo ideal, como a periodicidade e como a atualidade e a 
publicidade também o são. (GROTH,2011, p.180) 

 

Com a universalidade, o jornalismo busca mediar informações de todas as áreas 

da natureza, da sociedade e da cultura, mas de acordo com o que o interessa, com o 

que faz diferença, para seus leitores. Caso contrário não encontraria respaldo. A 

universalidade é moldada pelo tempo histórico e social no qual a produção da 

narrativa está associada. Vários assuntos estão na pauta diária dos cidadãos e não é 

tudo que atrai a atenção jornalística. Aquilo que é comum e recorrente não tem 

normalmente, a potencialidade para tornar-se notícia por não requer mediação.   

Groth (2011, p.173) aponta que não apenas as notícias fazem parte dos 

conteúdos potenciais dos jornais, mas também opiniões e interpretações, assim como 
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 material de entretenimento, visto que não apenas informações factuais contribuem 

para a formação e entendimento do mundo diante de si do leitor. Para ele, “fechar-se 

a isso é não dar conta do mundo diante de si”.  

José Marques de Melo (1970, p.73) compartilha essa visão e afirma que a 

universalidade no jornalismo nunca pode compreender a realidade objetiva, mas a 

realidade dos mundos presentes tanto dos jornalistas (intenções) quanto dos leitores 

(preferências) em relação ao conteúdo.  

Para demonstrar a abrangência dos temas que podem vir a ser noticiáveis, 

Kunczik (2002, p.23) coloca que “já no século XVI os assuntos ‘maravilhosos’ e 

‘assustadores’ atraiam o maior interesse, e os editores enfatizavam que eram 

‘verdadeiras raridades’”. Vemos mais uma ver a noticiabilidade sendo delimitada por 

uma das características do jornalismo apontada por Groth. 

Desta forma,  

 

Universalidade deve ser entendida a priori como potencial, o jornal 
pode incorporar tudo o que ele sabe sobre o que há e acontece de 
alguma maneira no mundo. Ela significa, na verdade, a capacidade e 
disponibilidade do jornal de mediar para os seus leitores tudo de 
todas as áreas da vida e da produção humana, o que diz respeito 
àqueles, mas que não pode, sem mais nem menos, ser alcançado por 
eles, que não lhes é conhecido, que existe deles alguma tomada 
atitude. (Groth, 2011, p. 211) 

 

Podemos ligar a universalidade à variedade, característica do jornalismo 

colocada por Luiz Beltrão. Ele aponta que “um jornal moderno precisa trazer a mais 

completa síntese dos acontecimentos, e ao mesmo tempo, apresentar-se 

suficientemente segmentado para interessar aos leitores de toda uma família” 

(Hohlfedt, 2010, p.31). Outra categoria desta autorrelacionada à universalidade é a 

interpretação, que para ele é a mais importante filosoficamente. Beltrão acredita ser 

fundamental que o jornal apresente comentários e projeções para que o leitor se 

oriente suas ações futuras. Este é o caráter teleológico do jornalismo, também 

apontado por Groth.  

A universalidade possui limites. Há determinados temas que já lhe são fechados 

desde o começo, seja por causas das suas características técnicas, fatores externos ou 
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censura em determinados períodos históricos. Há também assuntos que estão fora do 

círculo de vida dos leitor e que por isso não encontraria eco ao ser publicado. “Para o 

jornal, torna-se impossível uma mediação daquilo que não pode ser alcançado por 

algum tipo de embaraço ou insuficiência ou quando uma mediação não é permitida” 

(GROTH, 2011, p.192). Groth coloca que podem haver limites naturais, legais, sociais, 

religiosos, científicos e econômicos. 

Fica fácil perceber, a partir das limitações, que o jornalismo só pode apresentar 

recortes e frações descontextualizada e recontextualizadas da realidade. A 

universalidade do jornal é a sua potencialidade de mediar o que for importante 

naquele momento, o que liga essa característica intrinsecamente à próxima que é a 

atualidade. 

 

Atualidade 

Esta característica marcante influencia a definição da periodicidade e seus 

limites são ditados pela universalidade. Ela atende à necessidade básica do ser 

humano saber o que acontece para tomar decisões e entender o seu presente.  Assim, 

a atualidade “designa em si a característica e a tarefa de oferecer, de mediar algo 

atual, portanto, presente, em voga, novo” (itálico do autor), diz Groth (2011, p,). 

Chaparro (1994, p.117) complementa com definição interessante. Para ele, a 

atualidade é representada não apenas pelo que acontece, mas também, por aquilo 

que as pessoas querem dizer e saber sobre o que acontece.E, podemos dizer, que as 

pessoas querem saber o que há de mais novo sobre aquilo que as cerca, de forma 

objetiva ou subjetiva. 

Melo (1970, p.73) afirma que a atualidade é a vivência do presente, do 

efêmero, mesmo que a perenidade valha, apenas por alguns dias ou por algumas 

horas.  Mas devemos nos atentar para o fato de que algo atual não precisa ser 

necessariamente novo. Como coloca Pena (2005, p.39) “a novidade nem sempre é 

atual e a atualidade nem sempre é nova” (negrito do autor). Ele coloca ainda que há 

de se diferenciar o novo do desconhecido, uma vez que o desconhecido para um 

indivíduo pode não o ser para os demais, e mesmo assim pode aguçar a curiosidade e 
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 ter os requisitos necessários para tornar-se notícia. Outra vez as características 

delineando a noticiabilidade. 

Groth explica essa o elo entre atualidade e novidade como uma relação mental 

do objeto com o sujeito. Segundo ele, o novo é algo que até o momento era 

desconhecido. Mas que isso só adquirirá um significado atual para o sujeito se tiver 

algum significado no mundo diante de si, ou seja que faça diferença, que o sensibilize.  

Desta forma, Groth propõe que uma matéria prima essencial para o jornal é o 

novo-atual. 

 

O novo-atual, por sua vez, tem um significado especial para mim, 
aguça meu interesse mais avivado, incita os sentimentos da maneira 
mais forte. Por isso, o âmago do conteúdo do jornal é o atual-novo, 
ele é o mais valioso para o jornal.  (...) ele não se poupada repetição 
que confirma e fortalece. (...) o jornalista não repete só para 
confirmar o que foi noticiado e dito anteriormente, mas sim 
sobretudo para ratificar e fortalecer a impressão. (GROTH, 2011, 
p.224) 

 

A atualidade remete-nos também a um conceito ideal, assim como a 

periodicidade e a universalidade. A atualidade como característica de mediação do 

presente, pode trazer em si um ideal de simultaneidade. Que, como já discutido, 

aumenta com a evolução das tecnologias de comunicação de massa e, podemos 

acrescentar, com a busca desenfreada pela superação da concorrência. O conceito é 

ideal pois não há tecnologia que consiga essa simultaneidade absoluta; até mesmo as 

mídias eletrônicas em transmissões ao vivo levam um pequeno tempo entre a 

gravação da informação e a disponibilização ao público. Esta é uma barreira física que 

não foi transposta.  

Os jornais querem sempre diminuir o tempo entre o acontecimento e a 

publicação do relato sobre ele. Já na década de 1970, quando divulgou seus estudos, 

Groth via com preocupação o aumento na quantidade de informações disponibilizadas 

pelos jornais e alertou para a ocorrência de uma notícia ficar obsoleta antes mesmo de 

sua ampla divulgação por causa da publicação de outra sobre o mesmo assunto, 

porém mais atual. Tanto ele como Pena (2005) relatam a diminuição do tempo em que 

uma informação foi considerada atual ao longo da história do jornalismo. Antes, uma 
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informação que levava até anos para chegar continuava a ser considerada atual. 

Podemos nos remeter novamente à história do jornalismo. O Correio Braziliense de 

Hipólito José da Costa Pereira tinha periodicidade mensal e ainda precisava vencer a 

viagem da Europa até o Brasil para então chegar, clandestinamente, aos leitores 

brasileiros que tinham suas informações como atualíssimas.  

Mesmo com as novas tecnologias digitais empregadas hoje na indústria da 

notícia, o ideal de simultaneidade não foi alcançado. Entretanto, essas mesmas 

tecnologias são responsáveis por diminuir a atualidade de um fato há poucos minutos. 

Groth explica que:  

 

com a redução da distância de tempo entre acontecimento e possível 
consumo, as notícias totalmente efêmeras também se mostram 
como “capazes e dignas de serem transmitidas”, assim deve-se a sua 
atualidade, a sua recepção como “mercadoria fresca” sobretudo às 
técnicas de comunicação, que ao mesmo tempo criaram novas 
possibilidades de extensão da universalidade e multiplicaram a 
quantidade de material dos jornais modernos. Como nos séculos XVII 
e XVIII resta muito mais presente do que hoje, as notícias também se 
mantinham por mais tempo frescas, elas viviam mais do que hoje – 
portanto ao contrário do que as pessoas. (GROTH, 2011, p 239-240) 

 

Mais coisas passam a pertencer ao presente do sujeito quanto maior é o seu 

entendimento da dimensão do mundo diante de si. A além do presente imediato ele 

tem necessidade também de ter informações do que se passou, do que se passará e de 

outros assuntos que não são necessariamente factuais. Fica claro, desta forma, que a 

atualidade é subjetiva e intrinsecamente ligada ao caráter teleológico – a necessidade 

de saber para preparar-se para o futuro – dos jornais. Sobre a existência de não-

atualidades nos jornais afirma Groth: 

 

Ele tem que ter a pretensão de também trazer aquelas coisas cujo 
conteúdo não pode ser extraído diretamente do presente, que não 
são “objetivamente” atuais, mas que são “subjetivamente” atuais, 
que pertencem ao mundo atual diante dos leitores, com relação às 
quais uma tomada de atitude se coloca em questão, portanto 
sobretudo tais coisas que descansam e entretém, instruem e 
aconselham, elevam e edificam. (GROTH, 2011, p.246) 

 



37: 
 

C
O

M
U

N
IC

A
Ç

Ã
O

, C
ID

A
D

A
N

IA
 E

 C
U

LT
U

R
A

 A discussão de Groth quanto à atualidade mostra-se ainda mais 

contemporânea quando ele menciona os perigos de falta de apuração e a ocorrência 

de publicação de informações erradas em nome da atualização.Para ele, os jornalistas 

são, muitas vezes, vítima das próprias ilusões, imaginam que seu público quer mais e 

mais depressa as informações e se descuida da apuração. “O repórter apressado se 

engana frequentemente sobre a compreensão e a aclamação que a sua pressa sobre o 

globo terrestre encontra junto aos leitores do jornal” (GROTH, 2011, p.261).   

A potencialidade da internet de disponibilizar informações no momento mais 

oportuno para o produtor, faz com que se consiga ficar muito próximo da 

simultaneidade e também dá abertura para que se cometa os maiores erros. Uma vez 

que com a ferramenta fica disponível, em tese, 24 horas por dia, os níveis de 

ansiedade para publicação tendam a aumentar e com isso também os erros cometidos 

devido à falta de apuração e a ambição pelo furo jornalístico. 

 

Publicidade 

A publicidade é a característica definidora da abrangência espacial do 

jornalismo; ou para Groth, dos jornais.  O autor toma a característica como essencial, 

uma vez que é o que dá a acessibilidade a cada indivíduo à universalidade e atualidade 

contidas na produção dos jornais.  

A produção jornalística,para ser classificada como tal, deve ter a possibilidade 

de acesso a um público maior do que aquele círculo que o produziu. Para Groth, 

quando os “jornais” chegam a pessoas predeterminadas, não são jornais, mas sim 

mensagens secretas. É preciso dar notoriedade aos seus conteúdos, seja pela venda de 

exemplares, seja pela transmissão eletrônica, com distribuição gratuita ou não. Groth, 

utiliza a publicidade “no significado objetivo, tanto potencial, como acessibilidade 

geral, quanto atualizado, como conhecimento geral (difusão)”. 

O pesquisador brasileiro José Marques de Melo (1970) nomeia essa 

característica como “difusão coletiva”. Ele coloca a difusão coletiva como o elemento 

que define a função do jornalismo como instrumento público, ao alcance de todos. 

“Isso se processa através dos seus veículos – a imprensa, o rádio, a televisão e o 
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cinema – que poderão ser utilizados, por quaisquer indivíduos, para a recepção de 

informações”, explica.  

Groth deixa claro que assim como as outras características, esta também 

carrega em si um conceito potencial e uma existência atual.  

 

Se a universalidade diz que o jornal é capaz de e deve empenhar-se 
em buscar as coisas no mundo inteiro e compilá-las nos seus espaços, 
graças à sua publicidade, o jornal se abre a todas as pessoas no 
mundo e procura reuni-las em torno de si. A publicidade potencial 
expressa o possível, a publicidade atual expressa a proporção de fato, 
em que o número e a distribuição espacial do consumidor (leitor) do 
jornal está para o número e a distribuição espacial das pessoas de 
determinada área. (GROTH, 2011, p.272) 

 

A publicidade enfrenta também limitações tanto sociais, como políticas, 

econômicas e técnicas, além de geográficas. A abrangência das primeiras publicações 

jornalísticas institucionais enfrentaram ambientes sociais nos quais o letramento era 

limitado e ao longo de sua história foram vários os momentos em que enfrentou a 

censura do Estado e da Igreja. Assim como podemos apontar hoje os limites impostos 

pelos interesses comerciais. Novamente remetendo-nos à história, é preciso 

compreender que a falta de letramento é um problema, mas não chega a ser uma 

barreira intransponível.  

Segundo Santaella (2004), mesmo depois de fixado o hábito de ler-se 

silenciosamente, continuaram existindo leituras em voz alta. O que ocorria com duas 

funções comunicar o texto aos que não sabem decifrar, e cimentar as formas de 

sociabilidade em espaços comunitários. A internet não pode romper a barreira do 

analfabetismo, ainda, porém as alarga e muito as fronteiras da publicidade. 

 

As características de Groth no ciberjornalismo 

As características descritas por Groth para o que ele chamou da Ciência dos 

Jornais, e os demais autores colocam como do jornalismo, podem ser apreciadas em 

cada modelo de jornalismo que surgiu com a evolução tecnológica da transmissão de 

dados.  

A história da imprensa nos mostra que o jornalismo se desenvolveu apoiando 

primeiramente no gênero opinativo, haja vista o uso de folhas de notícias e jornais que 
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 circularam nos períodos da Revolução Francesa. As tecnologias que vieram a seguir – 

rádio e televisão – não foram pensadas especificamente para o jornalismo. Porém cada 

uma contribuiu a sua maneira para modificar a forma de se fazer jornalismo e até 

mesmo para criação ou desenvolvimento de novos gêneros. Este é o caso – por 

exemplo – do telégrafo e da fotografia que possibilitaram (junto com o contexto social) 

o surgimento de uma imprensa mais voltada ao factual do que à opinião. Para 

conquistar seu espaço o jornalismo incorporou e aprendeu a utilizar as características 

de cada meio para dar continuidade à fabricação de seu produto a narrativa noticiosa. 

A cada passo nesse aprendizado os profissionais deram um nome ao novo jornalismo 

fotojornalismo, radiojornalismo, telejornalismo, e agora ciberjornalismo. 

Cada um em suas potencialidades técnicas assumiu as características de 

periodicidade, universalidade, atualidade e publicidade. Com a industrialização e as 

tecnologias aplicadas à produção e a difusão foi possível aumentar a potência de cada 

uma destas características, que atingiram quase que o patamar ideal.   

O ciberjornalismo é a última expressão tecnológica da comunicação noticiosa e 

é a primeira a conseguir quebrar quase todas as barreiras impostas às características 

delineadas por Groth.  Para entender isto é preciso relembrar quais são as 

características da comunicação via internet que não se restringe ao ciberjornalismo. 

Dentre as características estão: não-linearidade, instantaneidade, acessibilidade, 

dirigibilidade, os custos de produção acessíveis, interatividade; pessoalidade e 

recepção ativa. Estas então vão possibilitar as características, então, do 

ciberjornalismo: hipertextualidade, multimidialidade, customização, memória, 

atualização contínua e instantaneidade, ubiquidade, flexibilização do tempo e do 

espaço, ferramentas automatizadas e interatividade.  

O ciberjornalismo potencializa as características apontadas por Groth. Promove 

quase que uma aproximação com o ideal. Zamith (2013, p.26) coloca que “o jornalismo 

não tem que ser periódico”. Porém, o que vemos não é isso e sim a quebra da 

marcação temporal da periodicidade. Ou seja, uma aproximação com o conceito ideal 

que é a aproximação da simultaneidade. Para Groth a periodicidade é marcada pelo 

conjunto da obra e a construção de sentido proposto por ela não pela publicação de 

suas edições. A publicação jornalística na rede que se mantenha e se atualize continua 



40: 

 

C
O

M
U

N
IC

A
Ç

Ã
O

, C
ID

A
D

A
N

IA
 E

 C
U

LT
U

R
A

 

tendo o caráter de periodicidade proposto por Groth, ele apenas não terá a obrigação 

de manter seu sentido em uma sucessão de números publicados uma vez que nunca 

tem fim. As edições são na verdade uma atualização contínua do primeiro exemplar, e 

este está presente em potencial em todos os equipamentos acessados à Internet, em 

qualquer lugar do mundo. Isso nos leva a refletir que então barreiras espaciais podem 

ser quebradas pela internet quando à publicidade. 

O ciberjornalismo é resultado da transformações da sociedade e do 

aproveitamento das tecnologias disponíveis. Portanto a periodicidade da publicação na 

internet – que pode não estar ligada a marcações temporais exata - apenas segue o 

que o mercado buscou para atender às necessidades (criadas ou naturais) de seus 

partícipes. Assim como o jornal um dia assumiu uma periodicidade diária, hoje há 

publicações ciberjornalísticas que disponibilizam conteúdos a qualquer hora do dia. 

Mas é preciso entender também que nem todas as publicações online estão neste 

patamar ideal de ciberjornalismo, mesmo utilizando a rede mundial.  

Segunda característica proposta por Groth, a universalidade é potencializada ao 

máximo, a partir da ubiquidade, da flexibilização do tempo e espaço na rede e da 

hipertextualidade. Mas nem sempre sua potencialidade é aproveitada. O mundo 

globalizado colocou a frente de cada cidadão muito mais do que ele tem a capacidade 

de compreender e isso pode suscitar tanto angústia pela quantidade de informações 

como um desejo de saber mais. Desejo esse que pode ser saciado pela rede com sua 

praticamente infinita capacidade de armazenamento e de nós associados de forma a 

criar caminhos também infinitos.  

O ciberjornalismo continua a apresentar recortes e frações descontextualizadas 

e recontextualizadas da realidade. Contudo as ligações infinitas proporcionadas pelo 

hipertexto,deixam nas mãos do próprio leitor o trabalho de fazer a recontextualização 

dos fatos de acordo com os seus interesses e percepções. Ele não precisa parar em 

uma opinião ou em uma narrativa, pode buscar quantas mais fontes achar necessário 

para, em sua leitura não linear, criar a sua própria visão a partir das referências 

acessadas. Pode até mesmo manifestar-se por meio de espaço proporcionados pelas 

páginas de notícia nos campos de comentários ou nas redes sociais. 
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 Já a atualidade parece ser a característica de Groth mais acentuada pelo 

ciberjornalismo. Com as possibilidades de agilidade na publicação de conteúdo, a 

atualidade na Internet se aproxima do ideal de simultaneidade quando não o alcança, 

em caso de transmissões ao vivo (mas que já existiam em televisão e rádio). A 

atualidade é intimamente ligada à periodicidade e à universalidade, com a ampliação 

de uma as outras são imediatamente aumentadas.  

A rapidez com que as informações podem ser publicadas na rede faz com que 

elas também percam mais rápido sua atualidade. Isto fica muito claro em relatos 

escritos de coberturas de eventos ao vivo, como uma partida de futebol, em 

ambientes de últimas notícias. O jogo pode estar um a zero para um dos lados e ser 

noticiado, em menos de 10 minutos o outro time pode passar a frente com outros dois 

gols. Entretanto há um lado da atualidade que não se altera. Continua sendo atual 

para o ciberleitor aquilo que ele não sabe ainda, da mesma forma como sempre o foi 

para o leitor de jornal.  Se ele tiver acesso primeiro a uma notícia em um site que está 

desatualizado em relação a outro, para ele a notícia continua sendo atual. 

Por último refiro-me novamente à publicidade, ou difusão coletiva como 

proposto por autores brasileiros. Essa característica é definida pela abrangência 

espacial do jornalismo e ele determina as demais características uma vez que todas 

são relacionadas ao mundo diante de si de seus consumidores. Com a abrangência 

mundial da rede, percebemos que o ciberjornalismo enfrenta mais um desafio do que 

uma benesse.  A rede diminui barreiras espaciais no sentido subjetivo. Pode-se estar 

mais perto do que nunca de situações que ocorrem a quilômetros de distância a partir 

das informações que se tem na Internet. As informações noticiosas alcançam com a 

internet um espaço maior do que o jamais conseguido por qualquer outro meio. 

Porém há de se pensar os critérios de noticiabilidade com mais rigor para que não se 

obrigue o leitor ficar imerso em um mar revolto de informações descontextualizadas 

que ele não consegue encontrar um norte.  
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 O bandido deve morrer: representações de jovens pobres na 
mídia6 

 
Gardene Leão de Castro MENDES7 

 
Resumo 
Este texto discute as representações sobre juventude e criminalidade na mídia 
impressa goiana, a partir da análise de alguns enunciados presentes nessas matérias.  
A ficção midiática contribui para desenvolver na população uma crescente crença na 
estigmatização do jovem pobre por meio do mito da periculosidade. A sociedade 
passa, então, a reproduzir este discurso, como apontam Souza e Rabelo (2011), 
Fratarri (2011), Mendes (2013) e Porto (2009). A cristalização desta representação 
permite que tais interpretações sejam tomadas como “verdades”, fazendo com que a 
violência seja considerada como algo comum e necessário para controlar jovens. 
 
Palavras-chave: Mídia; Representações Sociais; Violência; Juventude.  
 
 
Representações sociais: conhecimento socialmente praticado 

As representações sociais tiveram sua origem a partir do conceito de 

representações coletivas, de Durkheim (2001). Para definir o fato social, na obra “As 

regras do método sociológico”, o autor aponta duas características distintivas deste 

fenômeno: a sua exterioridade em relação às consciências individuais e a ação 

coercitiva que este exerce sobre os indivíduos. Portanto, o fato social acontece e se 

impõe independente da vontade do ser social em relação às suas manifestações 

individuas. 

O francês Serge Moscovici foi o criador da Teoria das Representações Sociais 

(TRS), em estudos oriundos da psicologia social, especificamente, em um trabalho 

sobre a psicanálise na sociedade francesa. Moscovici (2012), em seu estudo pioneiro A 

psicanálise, sua imagem e seu público, desejava compreender como a psicanálise era 

entendida pela sociedade de sua época. A partir da aplicação de questionários e da 

                                                           
6  Trabalho apresentado no GT – Cidadania e Leitura Crítica da Mídia do VIII Seminário de Mídia e 
Cidadania (SEMIC) - Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 20 e 21 
de outubro de 2014. 
7 Professora da Faculdade de Comunicação e Informação da UFG, Doutoranda em Sociologia pela UFG; 
Mestre em Educação; Pós-Graduada em Juventude; Pós-Graduada em Assessoria de Comunicação; 
Graduada em Relações Públicas.  
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leitura e da análise das matérias de jornais franceses, ele buscou entender quais as 

representações que circulavam sobre a psicanálise na mídia. 

Para Moscovici (2009), as representações sociais são um sistema de valores, 

ideias e práticas que estabelecem uma ordem que faz com que as pessoas e grupos se 

orientem no mundo social, possibilitando que a comunicação seja possível entre os 

membros de uma comunidade. As representações sociais circulam, cristalizam-se e 

transformam-se continuamente na sociedade, nas relações sociais e no mundo 

coletivo. Elas correspondem à substância simbólica de sua elaboração e à sua prática 

na realidade.  

Segundo o autor, o indivíduo tem acesso a informações que são distorcidas por 

representações impostas que as fazem parcialmente imperceptíveis, já que fazem 

parte do cotidiano. A principal diferença das representações coletivas, de Durkheim 

(2000), para as representações sociais é que, na segunda, o indivíduo participa do 

processo de construção de novas representações, não sendo totalmente passivo 

diante das mesmas.  

Moscovici (2009) explica que a TRS confere racionalidade à crença coletiva e 

sua significação, buscando entender as ideologias, os saberes populares e o senso 

comum. Para o autor, é impossível pensar no dualismo no mundo individual e do 

mundo social. Portanto, é preciso incorporar o mundo social ao individual para 

entender as construções coletivas das representações que circundam a sociedade.  

O ponto de partida dos estudos de Moscovici foi a insatisfação com os modelos 

de influência social que tratavam apenas da conformidade. O questionamento é sobre 

como poderiam ocorrer mudanças se o processo de submissão e sujeição do indivíduo 

fosse único processo de influência social. Logo, a teoria das representações sociais 

possui um sentido mais dinâmico, referindo-se tanto ao processo pelo qual as 

representações são elaboradas como às estruturas de conhecimento que são 

estabelecidas. A familiarização é um processo construtivo através do qual o não 

familiar passa a ocupar um lugar como familiar.  

As representações sociais regem nossa realidade com o mundo, nos orientam e 

organizam nossas condutas e comunicações. Elas intervêm na difusão de 

conhecimentos, no desenvolvimento individual e coletivo, na expressão de grupos, na 
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 definição das identidades e nas transformações sociais. Jodelet (2001) produz uma 

síntese ao conceito das Representações Sociais como sendo: “[...] uma forma de 

conhecimento socialmente elaborada e compartilhada, que tem um objetivo prático e 

concorre para a construção de uma realidade comum a um conjunto social” (2001, 

p.22).  

Segundo Moscovici (2012), as representações sociais possuem duas funções: 

elas convencionalizam objetos, pessoas e acontecimentos, colocando-os como 

modelo, distinto e partilhado por um grupo de pessoas. “Assim, nós passamos a 

afirmar que a terra é redonda, associamos comunismo com a cor vermelha, inflação 

com o decréscimo do valor do dinheiro” (Moscovici, 2012, p. 34).  

O autor afirma que as representações sociais são constituídas através de dois 

mecanismos - a ancoragem e a objetivação - que transformam palavras não familiares, 

ideias ou seres, em palavras usuais, próximas e atuais. Estes processos dão ao não 

familiar uma feição familiar, sendo baseados na ativação da memória e da referência a 

conclusões passadas. 

Segundo Abric (2001), a representação é um conjunto organizado de opiniões, 

de atitudes, crenças e informações referentes a um objeto ou a uma situação. Ela é 

determinada pelo próprio sujeito, pelo sistema social e ideológico no qual ele está 

inserido e pela natureza dos vínculos que ele mantém com este sistema social. 

Mesmo quando um objeto ou pessoa não se adequa exatamente ao modelo, o 

indivíduo o força a assumir determinada forma, a se tornar idêntico aos outros, sob 

pena de não ser compreendido ou decodificado, através das representações sociais. 

Nenhuma mente está livre dos efeitos condicionantes anteriores que lhe são impostos.  

Porto (2010) ressalta que as representações sociais não são nem racionais, 

nem irracionais. São ontológicas e respondem por uma lógica que as constituem em 

objeto do conhecimento a serem submetidas, enquanto objeto da análise sociológica, 

ao crivo da ciência, para serem compreendidas, mais do que somente explicadas.  

Portanto, a pesquisa centrada nas representações sociais se constitui 

enquanto conhecimento do social. As subjetividades presentes nas representações 

referem-se, direta ou indiretamente, aos processos de organização e às relações 

sociais. “Afirma-se a relevância de centrar o foco da compreensão nos indivíduos, 
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sem desconhecer que eles não pairam no ar: movem-se e movem suas práticas 

sociais em contextos específicos” (PORTO, 2010, p.84) 

 

Mídia e violência simbólica  

Segundo Bourdieu (1997), em análise que pode ser estendida aos meios de 

comunicação de massa, a televisão expõe um grande perigo às diferentes esferas da 

produção cultural, à vida política e à democracia, por ser a principal propagadora de 

uma violência que age de forma invisível e imperceptível. Para o autor, a tela de 

televisão se tornou hoje um lugar de exibição narcísica, já que há uma ausência de 

interrogação por parte de quem participa do processo de produção de conteúdo, com 

o objetivo de se fazer ver e ser visto. Com os meios de comunicação de massa, pode-se 

a atingir um grande público. Contudo, o autor questiona: o que merece ser dito neste 

lugar? 

Bourdieu (1997) afirma que nos meios de comunicação de massa, 

especialmente na televisão, há uma grande perda de autonomia durante o processo de 

produção da notícia, já que a limitação do tempo impõe ao discurso restrições que 

pouco pode ser dito de forma aprofundada, além das pressões econômicas ligadas aos 

proprietários dos monopólios e anunciantes de publicidade.  

Ao insistir em publicar notícias “vazias”, com nada ou quase nada que 

realmente tenha interesse público, os meios de comunicação de massa afastam as 

informações pertinentes que o cidadão deveria possuir para exercer seus direitos 

democráticos. Segundo o autor, o princípio desta seleção é a busca do sensacional, do 

espetacular. “A televisão convida à dramatização, no duplo sentido: põe em cena, em 

imagens, um acontecimento e exagera-lhe a importância, a gravidade, e o caráter 

dramático, trágico...” (Bourdieu, 1997, p.25).  

Thompson (2007) confirma que vivemos hoje em um mundo em que a 

circulação generalizada de formas simbólicas, através da grande mídia, desempenha 

um papel fundamental e sempre crescente. Para o autor, a ideologia está envolta em 

uma série de problemas que se referem às inter-relações entre sentido e poder.  

O sociólogo afirma que hoje vivemos um processo de “mediação” da cultura 

moderna. Portanto, o mundo atual é atravessado por redes institucionalizadas de 
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 comunicação em que as experiências das pessoas está cada vez mais mediada por 

sistemas de produção simbólica. Ele argumenta que a ideologia pode ser percebida 

como o sentido mobilizado pelas formas simbólicas que servem para estabelecer e 

sustentar relações de dominação. Logo, com o desenvolvimento da comunicação de 

massa, os fenômenos ideológicos de dominação podem tornar-se fenômenos de 

massa, afetando, assim, um grande número de pessoas. 

 

(...) Se a comunicação de massa se tornou o meio mais importante 
para a operação da ideologia nas sociedades modernas, isso se deve 
ao fato de ela se ter transformado num meio importante para a 
produção e transmissão de formas simbólicas, e porque as formas 
simbólicas assim produzidas são capazes de circular numa escala sem 
precedentes, alcançando milhões de pessoas que compartilham 
pouco em comum além da capacidade de receber mensagens 
mediadas pelos meios (...) (THOMPSON, 2007, p.31). 

 

O autor relata que poucos conglomerados de comunicação detêm todo o poder 

de produzir conteúdos mundialmente. Ele ainda afirma que, com os meios de 

comunicação de massa, o público vivencia um processo de “quase inteiração”: um tipo 

de inteiração que se dá quase que exclusivamente em uma só direção, dimensionada 

pelos produtores de notícias, propiciando poucas chances de resposta ou de diálogo 

com os receptores.  

Ramonet (2001) observa que através dos meios de comunicação de massa, ao 

invés de um poder autoritário, hierárquico, conquistado anteriormente por meio do 

uso da força e da coerção, passa-se a viver um poder consensual e disperso, muitas 

vezes imperceptível, que é obtido através da aprovação da opinião pública. 

Nessa posição de destaque, os veículos de comunicação deveriam ser meios de 

debate, se colocando como agentes de vigilância e de controle dos poderes, servindo 

como instrumentos de troca de informações e de estímulo à cidadania. Contudo, eles 

são muitas vezes utilizados em função de interesses particulares.  

Sobre a produção da notícia, Bourdieu (1997) afirma que a o índice de 

audiência exerce um efeito particular: a pressão da urgência e a concorrência pelo furo 

da notícia, para ser o primeiro a noticiar um acontecimento. Assim, para ele, a 

televisão não é propícia à expressão do pensamento. Souza (2000) confirma os 
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argumentos de Bourdieu. Convivendo com uma realidade de maior pressão e de 

competitividade, alguns veículos de comunicação passaram a retratar os fatos por 

meio de enunciados superficiais para não perder o “furo da notícia”, isto é, divulgar 

um fato novo antes de outros veículos.  

Portanto, como apontado, os veículos de comunicação de massa, pressionados 

pelo tempo, pela concorrência e pela busca da audiência acabam sendo produtores de 

enunciados que não propiciam a reflexão. A construção destes conteúdos é movida 

por batalhas discursivas que são motivos de disputa e de controle por meio da 

violência simbólica.  

 

As representações sociais de jovens pobres na mídia 

Ao atuar no plano da representação social, a mídia se consolida como um dos 

principais instrumentos de formação de opinião pública, utilizando-se de recursos 

discursivos para legitimar seus enunciados. Para Porto (2009), os meios de 

comunicação de massa são um dos principais produtores de representações sociais. 

Independente se um conteúdo noticiado pela mídia é falso ou verdadeiro, este passa a 

fazer parte do imaginário social, constituindo-se como “verdades”. Portanto, os meios 

de comunicação acabam assumindo para si a tarefa de explicar o mundo, produzindo 

significados sob a forma de representações sociais.  

Moscovici (2012) percebeu que uma das funções essenciais da propaganda é 

estabelecer a unidade mais rigorosa em todos os níveis: o da linguagem e a do 

pensamento. Portanto, os meios de comunicação de massa têm o poder de construir 

estereótipos e a homogeneização de sentidos sobre um determinado assunto, sendo 

capazes de formar a opinião e de construir uma barreira semântica, que dificulta, ou, 

até mesmo impossibilita a percepção de outros significados e diferentes 

interpretações pelos sujeitos.  

O autor ressalta que a estereotipia designa um estado de simplificação das 

dimensões dos estímulos, de imediatismo e de rigidez. Essa noção exprime o grau de 

generalidade de uma opinião, da aceitação ou rejeição de uma representação, de um 

grupo ou de uma pessoa. 
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 O desenvolvimento crescente por fenômenos da comunicação requer 
uma análise cada vez mais fina do papel que representam na 
formação de condutas. Na maioria dos estudos, nos aplicamos em 
constatar a existência de ligação entre o conteúdo do que é 
comunicado e o da resposta de um auditório determinado. Uma 
avanço, nesse domínio, convida a substituir o registro dos efeitos 
globais pela análise das interações e dos processos específicos, 
devidamente identificados (MOSCOVICI, 2012, p.446) 

 

Diante destas reflexões sobre estereotipia, ao pensar como a mídia representa 

a juventude, existe um paradoxo: se o jovem em nossa cultura é naturalmente 

concebido como um potencial consumidor e como um padrão de beleza e de vigor a 

ser seguido; caso não consiga fazer valer tais características, ele é representado pelos 

veículos de comunicação de forma estigmatizada.  

Ao não atender às expectativas do mundo adulto e do mercado de trabalho, 

caberá ao jovem pobre pagar um preço muito alto, tornando-se, assim, “aquele que 

não deu certo”, pois não conseguiu atender à demanda ideal do que se espera dele 

(aquele que consome, trabalha, estuda, é saudável etc.). Abramo e Leon (2005) 

relatam como estes estigmas são construídos e reforçados pelos meios de 

comunicação:  

 

De forma geral, e grosso modo, pode-se notar uma divisão nestes 
dois diferentes modos de tematização dos jovens nos meios de 
comunicação. No caso dos produtos diretamente dirigidos a esse 
público, os temas normalmente são cultura e comportamento: 
música, moda, estilo de vida e estilo de aparecimento, esporte, lazer. 
Quando os jovens são assunto dos cadernos destinados aos 
“adultos”, no noticiário, em matérias analíticas e editoriais, os temas 
mais comuns são aqueles relacionados aos “problemas sociais”, 
como violência, crime, exploração sexual, drogadição, ou as medidas 
para dirimir ou combater tais problemas (p.25). 

 

Porto (2009) afirma que, na democracia contemporânea, as mídias se 

constituem em um dos principais produtores de representações sociais, com função 

prática de orientação das condutas dos atores sociais. Segundo a autora, 

independente se um conteúdo noticiado pela mídia é falso ou verdadeiro, este passa a 

fazer parte do imaginário social, constituindo-se como “verdades”. Portanto, os meios 
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de comunicação acabam assumindo para si a tarefa de explicar o mundo, produzindo 

significados.  

Almeida et al. (2008) concluem que, em uma sociedade onde a mídia assume 

um papel central na vida das pessoas, ela se torna um veículo ideal para apreendermos 

como há a efetivação de uma violência simbólica contra os jovens pobres. Ao analisar 

os casos do jornal Correio Brasilense e três jornais pernambucanos, as autoras afirmam 

que há nestas publicações uma representação associada ao jovem desfavorecido, 

situando a pobreza como fator explicativo da violência. Contudo, para elas, há uma 

longa distância entre o que é noticiado pela mídia e o real registro de crimes 

cometidos. A consequência desta visibilidade espetacular da violência é o aumento da 

sensação de insegurança entre a população. 

Em relação à cobertura midiática sobre juventude e violência, as autoras 

afirmam que há uma recorrência de análises com clara referência à classe e origem 

social, decorrente uma imediata ligação entre pobreza e violência. Logo, uma 

característica seria consequência imediata da outra. Contudo, elas ressaltam que, na 

realidade, os dados comprovam que estes jovens e adolescentes são as principais 

vítimas da violência, e não o contrário.  

Ramos e Paiva (2007), em pesquisa feita com repórteres e jornalistas em todas 

as regiões do Brasil, afirmam que,ao construir uma rede de enunciados sobre os jovens 

moradores das periferias, percebe-se que a mídia promove uma violência simbólica a 

partir de um discurso que reforça sua representação como principais agentes da 

violência. Esta cobertura dá espaço somente aos assuntos relacionados à criminalidade 

e à violência, sendo que temáticas como a cultura, o esporte, a realidade cotidiana 

destes jovens, entre outras, são quase nunca abordadas por estes veículos. 

Outro fator que caracteriza a cobertura enviesada da mídia, principalmente dos 

jornais sensacionalistas, é o tratamento diferenciado para jovens suspeitos pobres e 

ricos. Os depoimentos dos jornalistas entrevistados relatam que os jovens suspeitos de 

classe baixa encontram menos oportunidades de defesa do que os jovens das classes 

média e alta e chegam a ser obrigados a mostrar o rosto para os fotógrafos, sendo 

sentenciados pela autoria do crime antes mesmo de seu julgamento.  



51: 
 

C
O

M
U

N
IC

A
Ç

Ã
O

, C
ID

A
D

A
N

IA
 E

 C
U

LT
U

R
A

 Para observar o funcionamento discursivo da violência simbólica que 

caracteriza o jovem pobre como violento, em Goiânia, Goiás, percebi, em pesquisas 

anteriores (2007 e 2013), que a tendência destes veículos é a reprodução de um 

sentido que reforça a criminalização da juventude das periferias.  

No primeiro estudo, em 2007, analisei a cobertura feita pelo jornal O Popular 

sobre os casos de violência policial contra jovens goianienses. Diante da análise das 

informações coletadas, percebi que as representações apresentadas nas matérias do 

O Popular apontavam para a criminalização dos jovens pobres, com enfoque nos 

depoimentos e laudos da Polícia Militar do Estado de Goiás, sem dar espaço de 

resposta ou apresentar depoimentos das famílias das vítimas da violência policial ou 

do Comitê Goiano Pelo Fim da Violência Policial8. Em outra pesquisa, continuei 

trabalhando com as representações midiáticas envolvendo a temática: “juventude, 

criminalidade e violência”, analisando, especificamente, a cobertura do jornal Daqui.  

Ao analisar as notícias deste jornal, pode-se perceber que os jovens 

comparecereram diariamente no Daqui tendo suas mortes relatadas de forma 

espetacular devido a alguma infração cometida, ao envolvimento com o tráfico de 

drogas ou devido a um suposto confronto com policiais. Em todos os 78 números 

publicados durante três meses, apareceram 241 chamadas e notícias sobre jovens 

envolvidos em ações violentas ou criminosas.  Ao reforçar uma cobertura que prioriza 

a criminalização da juventude empobrecida nas manchetes estampadas em sua capa, o 

Daqui parece repetir em seu discurso, por meio da paráfrase, um sentido que passa a 

ser sedimentado por seu público leitor: o estereótipo criminal da juventude das 

periferias.  

Ao vincular os termos “adolescente” e “jovem” aos sentidos reproduzidos pelo 

termo “bandido”, os mesmos acabam se inscrevendo em uma representação 

sedimentada pelas instituições socializadoras que criaram um ideal do que é ser jovem 

e, consequentemente, acabaram julgando, condenando e até mesmo autorizando 

simbolicamente a excussão destes “bandidos” considerados “perigosos”. Para estas 

                                                           
8 Comitê fundado no ano de 2006, em Goiânia, GO, formado por famílias de jovens vítimas da violência 
policial, destinado a divulgar desaparecimentos e execuções cometidas pela polícia e exigir a 
investigação e punição dos responsáveis. 
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instituições, estes jovens estão à margem da sociedade, por isto são descartáveis. 

Como explica Kehl (2008): 

 

Antes de mais nada, como já se notou, existe o viés social. De um 
lado existem jovens que ocasionalmente cometem atos 
delinquentes... Tentamos compreender: o que aconteceu? 
(psicólogos são chamados a justificar). E existem os outros, os que já 
são bandidos antes de chegar (quando chegam) diante do juiz. A 
execução sumária confirma, a posteriori, o veredicto que a imprensa 
divulga sem questionar: “A polícia matou 18 suspeitos”... “em 
confrontos com supostos bandidos”... Ninguém persegue o resultado 
das investigações sobre as tantas chacinas que caem no 
esquecimento. O que distingue uns dos outros é o número do CEP... 
Qualquer delegado de bom senso percebe na hora a diferença. Se a 
cor da pele confirmar o veredicto, melhor... (p.203). 

 

Para Deleuze (1999), toda comunicação trata-se, em essência, de emissão de 

palavras de ordem. As palavras de ordem processadas e emitidas pela imprensa, 

apesar de pautar a sociedade, respondem às demandas dessa mesma sociedade, em 

especial em questões relacionadas à violência e à segurança, num sistema punitivo que 

se retroalimenta. O discurso midiático revela-se importante, portanto, em dois 

aspectos: na criação de subjetividades sobre os jovens e no agendamento das medidas 

e políticas públicas destinadas a esses jovens.  

 

Jovens pobres e o mito da periculosidade 

Coimbra e Nascimento (2003) explicam que o aumento da taxa de homicídios 

entre jovens pobres está vinculado à violência simbólica que constrói o mito da 

periculosidade sobre os mesmos. Segundo as autoras, ao longo do século XX, o jovem 

morador das periferias urbanas tem sido caracterizado como perigoso, associando a 

ele elementos como a criminalidade e até mesmo a condição de não humanidade, o 

que justifica seu extermínio físico e simbólico.  

Para as autoras, ao longo do século, diferentes dispositivos sociais vêm 

produzindo subjetividades, onde o “emprego fixo”, uma “família organizada” e o poder 

de consumo tornam-se padrões de reconhecimento, legitimação social e aceitação de 

jovens na sociedade. Ao fugir destes territórios modelares, o jovem pobre entra para a 
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 legião dos que são olhados com desconfiança, sendo evitado, afastado e até mesmo 

exterminado.  

Porto (2010) afirma que é um risco associar, com exclusividade, a violência à 

pobreza, já que tal afirmativa exclui reflexões aprofundadas sobre as camadas 

desfavorecidas e sobre os imaginários sociais, que são produto e produtores de 

representações a violência. 

 

Em outras palavras, ainda que se possa admitir que a violência venha 
apresentando um componente difuso, no sentido de que penetra a 
quase totalidade do tecido social, não é viável pensá-la como 
fenômeno singular, a ramificar-se anteriormente pelo conjunto 
social. Ao contrário, não existe violência, no singular, mas violências, 
cujas raízes são múltiplas e cuja identificação é complexa, portanto, 
qualquer tentativa explicativa e de conceituação tem que, de forma 
compulsória considerar tal multiplicidade. Não sendo singular, mas 
plural, a violência não pode ser sistematicamente identificada a uma 
única classe, segmento ou grupo social... Entretanto, associar, com 
exclusividade, à violência à pobreza, à desigualdade, à marginalidade, 
à segregação espacial, etc., pode levar a desvendar apenas uma 
parte, importante, mas insuficiente, da explicação sociológica do 
fenômeno, já que exclui manifestações de violência, protagonizadas 
e sofridas pelas camadas mais favorecidas da população assim como 
exclui, também, fenômenos que povoam o imaginário social, 
produtor e produto de representações sociais da violência (PORTO, 
2010, p.14). 

 

Souza (2011, p.9) relata que, em sua dimensão subjetiva, a violência urbana é 

percebida por um sentimento de insegurança generalizado: as pessoas tomam cuidado 

ao se movimentar pelas ruas, ao buscar a proteção de seus lares, tornando 

desconfortável a vida da cidade. Segundo a autora, o pânico faz com que as 

diferenciações sociais se transformem em separações físicas e simbólicas, dificultando 

a sociabilidade e a integração, com argumento do aumento da repressão e da punição.  

Ao analisar a violência urbana na região metropolitana de Goiânia, Souza e 

Rabelo (2011) confirmam que há na população da cidade, um sentimento generalizado 

e difuso de insegurança, provocado pelos efeitos reais ou imaginários da violência 

urbana. Este sentimento traz graves consequências: uma mudança na configuração do 

espaço urbano da cidade, com condomínios e residências que prezam pela segurança 

como prioridade. Os autores também relatam que não existe relação direta entre o 
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grau de vitimização e o desenvolvimento do sentimento de insegurança. Segundo eles, 

a busca por segurança e o medo do crime, mais do que a violência objetiva, cria o 

diferente - uma classe baixa, que deve ser evitada. Portanto:  

 

...o outro que deve ser evitado é aquele que não vive no mesmo 
bairro, que não tem acesso às mesmas instituições e que não exibe 
os mesmos sinais exteriores de aparência. Os resultados encontrados 
nesta pesquisa confirmam essa tese. Ficou manifesta a tendência de 
atribuir a violência a um outro imaginário, estereotipado como 
estranho, suspeito, perigoso, os mais pobres, os habitantes da 
periferia. E na fala dos entrevistados, periferia nunca é o lugar onde a 
própria pessoa mora: a periferia é sempre um lugar mais distante... 
(SOUZA e RABELO, 2011, p.26) 

 

Vale lembrar, como argumenta Souza (2012), que as representações da 

violência em Goiânia trazem como consequência uma segregação socioespacial onde o 

poder público, articulado com os interesses do mercado imobiliário, remove as áreas 

pobres dos locais que possuem interesse de especulação imobiliária para além da área 

urbanizada da cidade, contribuindo para a visível separação espacial entre pobres e 

ricos e para a extensão das áreas periféricas.  

Frattari (2011) confirma que o sentimento de insegurança em Goiânia cria um 

espaço no qual as diferenças tendem a ser cada vez mais ameaçadoras, o que 

contribuiu para reforçar os processos de segregação social. Segundo a autora, o medo 

da violência parece colaborar com a produção representações estereotipadas de um 

sujeito “produtor da violência”. Assim, os jovens e moradores das áreas pobres sofrem 

as consequências de uma violência simbólica, invisível, sendo eleitos 

indiscriminadamente como criminosos.  

A autora relata que o discurso sobre a violência tem desdobramentos práticos 

quanto à segregação espacial e social na cidade de Goiânia, contribuindo para a 

formação de um espaço fragmentado e marcado pelo medo. Os lugares públicos vão 

ficando vazios, já que as pessoas das classes altas se escondem em condomínios 

fechados, evitando o contato com os moradores das periferias, considerados 

“perigosos”. Neste cenário, aumentam as demandas por repressão e intensificação da 

punição a esta população. A consequência desta representação é a adoção de medidas 

punitivas contra estes jovens pobres. Souza e Rabelo (2008) relatam as consequências 
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 da demanda por maior repressão entre policiais de Goiânia, especialmente quando se 

trata do extermínio de jovens pobres, do sexo masculino, com idade entre 15 a 29 

anos: 

 

Essas conclusões não podem deixar de considerar que faça parte da 
estratégia policial que setores envolvidos com o policiamento 
ostensivo e com o combate à criminalidade violenta não pratiquem a 
tolerância zero. Mais do que isso, a polícia militar tem sido acusada 
de formar grupos de extermínio de detentos do regime semi-aberto 
do sistema prisional goiano e da morte de jovens usuários de drogas. 
Levantamento feito por um jornal local registrou que nas duas varas 
criminais da justiça comum do Estado de Goiás, no período de 2006 
até setembro de 2008, 316 policiais militares foram acusados de 
matar 178 pessoas em Goiânia. Dos homicídios registrados na polícia 
civil em 2007, 7% têm por motivação “confronto” com policiais 
militares. A Ouvidoria-Geral da Polícia Militar encaminhou ao 
Ministério Público relatório acatando a consistência de 15 denúncias 
de execução presos do regime semi-aberto por policiais militares em 
2007. Informações sobre mortalidade por homicídios do DATASUS 
para 2005 mostram que em Goiânia, 66% das vítimas estavam na 
faixa etária de 15 a 29 anos. Durante o ano de 2007 181 jovens com 
até 30 anos foram assassinados Goiânia, 57% do total de vítimas de 
homicídio. Nos primeiros seis meses de 2008, já morreram 131 
jovens, mantendo-se o mesmo percentual (SOUZA e RABELO, 2008, 
p.20). 

 

A consequência desta representação é o extermínio de jovens pobres, através 

da banalização da violência contra os mesmos. Esta violência, legitimada pelo estado, 

passa a não ser questionada pela sociedade que, ao ver na mídia notícias envolvendo 

confrontos entre policiais e jovens, acaba por não questionar esta realidade. Todos os 

dias estes jovens têm suas mortes estampadas nas manchetes dos jornais locais, sem 

que haja um posicionamento ou cobrança por mudanças por grande parte da 

sociedade.   

Segundo Frattari (2011), em Goiânia, na maioria das narrativas dos membros 

da elite, os jovens pobres constituem personagens centrais da violência física e 

simbólica e principal alvo de medidas repressivas. Concebidos como indivíduos 

incompletos, em formação, eles estariam mais suscetíveis a cometer crimes. Assim, é 

sempre lembrada a questão da redução da maioridade penal, percebida como 

fundamental para a redução da violência.  



56: 

 

C
O

M
U

N
IC

A
Ç

Ã
O

, C
ID

A
D

A
N

IA
 E

 C
U

LT
U

R
A

 

Soares (2004) confirma que na sociedade brasileira o jovem pobre, negro e 

morador das periferias urbanas é um ser socialmente invisível devido à violência 

simbólica, que gera preconceito e o mito da periculosidade. O preconceito provoca 

invisibilidade na medida em que projeta sobre estes jovens um estigma que os anula e 

os substitui por uma imagem caricata, que nada tem a ver com eles, mas que expressa 

as várias formas de invisibilidade vivenciadas pelos mesmos.  

Segundo o autor, as instituições que dirigem a sociedade justificam a adoção do 

aumento da violência contra a juventude empobrecida através de medidas 

“preventivas” que vitimizam ainda os jovens moradores das periferias urbanas. Para 

ele, estas instituições erram brutalmente quando enviam os jovens infratores para 

cumprirem medidas “socioeducativas” que, de fato, oferecem condições degradantes 

para uma falsa “reabilitação”, condenando-os a uma morte simbólica e moral.  

 

Considerações finais 

Como é possível perceber, as representações produzidas pela mídia e pelas 

diversas instituições acabam por consolidar “verdades” sobre os jovens pobres, que 

sofrem as consequências de uma violência física e simbólica, aumentando sua 

invisibilidade e os definindo como perigosos e autores da violência. Cotidianamente o 

mito da periculosidade que recai sobre estes jovens é hiperdimensionalizado, inclusive 

pela mídia, justificando ações cada vez mais duras e punitivas contra os mesmos.  

Ao mesmo tempo em que a mídia sensacionalista produz uma violência 

simbólica que reforça o mito da periculosidade de jovens pobres, a realidade mostra 

dados que atestam o contrário do que é divulgado pelos veículos de comunicação. 

Conforme já apontado pela pesquisa “Mapas da Violência”, coordenada por Waiselfisz 

(2014), os jovens pobres, negros e moradores das periferias comparecem muito mais 

como vítimas da violência do que como autores de crimes. Estes jovens estão sendo 

exterminados fisicamente e simbolicamente todos os dias e sua morte se torna comum 

e rotineira aos olhos da sociedade.  

Portanto, por meio da ficção midiática, há na população uma crescente crença 

nesta violência simbólica que reforça o estereótipo de jovens pobres como criminosos. 

A população passa, então, a reproduzir este discurso, sendo, muitas vezes, 
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 complacente com a situação de extermínio e de marginalização dos jovens das 

periferias urbanas. A violência simbólica produzida pela mídia acaba cristalizando tais 

conclusões previamente construídas, estimulando o preconceito, a invisibilidade e a 

caracterização da juventude como problema e autora da violência.  
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 Antropomorfização, institucionalização e heroificação: a 
mudança de enquadramento e abordagem jornalística sobre 

um hospital estadual de Goiás9 

 
José Antônio Ferreira CIRINO10 

Simone Antoniaci TUZZO11 
 
 
Resumo 
A partir de uma leitura crítica do discurso midiático da matéria jornalística publicada 
no Jornal Diário da Manhã “Hugo, o hospital que sarou” objetiva-se compreender o 
texto em relação às práticas discursivas e seus reflexos nas práticas sociais, conforme a 
análise tridimensional da Análise Crítica de Discurso (ACD) proposta por Fairclough 
(2001). Com a análise verificam-se uma nova abordagem e enquadramento sobre o 
Hugo, diferentes dos discursos anteriormente difundidos de uma matriz discursiva 
mais ampla – a da saúde pública estadual, quase sempre posicionada nos veículos 
midiáticos como ineficiente. A antropomorfização, institucionalização e heroificação 
despontaram como elementos dessa mudança rumo ao “novo Hugo”.  
 
Palavras-chave: leitura crítica da mídia; saúde pública; análise crítica de discurso;  
 
 
Introdução 

Os discursos sobre saúde pública são construídos principalmente através do 

olhar proposto pela mídia, em seus enquadramentos e abordagens jornalísticas. 

Compreender qual o teor desses enquadramentos e abordagens é um caminho para 

entender quais vozes estão presentes na matéria jornalística e até mesmo o poder 

simbólico exercido sobre a sociedade. 

 Falar de saúde pública é discutir a cidadania, e quase sempre se esbarra em 

questões que se definem na sua própria inexistência. O que vemos sendo informado 

                                                           
9  Avanços do trabalho originalmente apresentado no GT – Cidadania e Leitura Crítica da Mídia do VIII 
Seminário de Mídia e Cidadania (SEMIC) – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade 
Federal de Goiás. 20 e 21 de outubro de 2014.  
10Mestrando em Comunicação, linha de pesquisa Mídia e Cidadania na Faculdade de Informação e 
Comunicação (FIC) da Universidade Federal de Goiás (UFG). Aluno participante do Projeto de Pesquisa 
Rupturas Metodológicas para uma leitura crítica da Mídia entre os Programas de Pós-Graduação da UFG 
e UFRJ, Casadinho/Procad.  E-mail: tonny.mfc@gmail.com 
11Doutora em Comunicação pela UFRJ, Mestre e Graduada em Comunicação pela UMESP, Docente do 
PPGCOM da Universidade Federal de Goiás – UFG. Coordenadora do Projeto de Pesquisa Rupturas 
Metodológicas para uma leitura crítica da Mídia entre os Programas de Pós-Graduação da UFG e UFRJ, 
Casadinho/Procad. Trabalho desenvolvido na linha de pesquisa Mídia e Cidadania – PPGCOM – UFG. E-
mail: simonetuzzo@hotmail.com 
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pelos veículos de comunicação? O que é a cidadania a partir da ótica da mídia e que é 

apropriada, ressignificada e utilizada por nós?  

 

A mídia apresenta o conceito de cidadania como algo em busca, o 
ideal de quem ainda não é cidadão e precisa chegar a essa categoria 
existencial. Não encontramos a palavra subcidadania nos discursos 
midiáticos, o que poderia nos levar num primeiro momento a 
compreender que a mídia não considera a subcidadania. Mas isso 
seria um erro, porque na verdade a mídia trabalha frequentemente 
com subcidadania em seus discursos e não com cidadania. Na 
verdade fala-se a palavra cidadania, mas sempre no sentido de tudo 
que falta, de um objetivo a ser alcançado. Os conceitos de cidadania 
são, na verdade, conceitos de subcidadania. O discurso é feito para o 
subcidadão, sob o título de “busca pela cidadania”, a subcidadania 
encontrou um sinônimo capaz de não chocar os pertencentes a esta 
categoria. (TUZZO, 2014, p. 176). 

 

 O conceito de subcidadania foi apresentado inicialmente no livro de Souza 

(2003) “A construção social da subcidadania”. Esse termo pode ser evidenciado nos 

discursos midiáticos referente a saúde, pois o que verificamos é sempre algo que falta. 

O cidadão nunca pleno busca o atendimento, ou qualidade nesse atendimento, ou até 

mesmo, que o próprio atendimento aconteça. Encarar a subcidadania é aceitar a 

condição sub em que nossa sociedade está mergulhada.  

 O lado sub expressado nas diversas matérias revela também a dualidade do 

fato e acontecimento onde uma realidade pode ser lida de formas diferentes. É 

passível, então, de entendimento, que o lugar de situação da população que necessita 

dos serviços de saúde é dos “[...] desprivilegiados economicamente” que “são 

subcidadãos, categorizados no discurso midiático dos desejantes, buscadores da 

cidadania, pedintes de uma doação do Estado [...]” (TUZZO, 2014, p. 176).  

 Se para Luhmann (2005, p. 143) a mídia consegue “com suas contínuas 

construções de realidade” destruir o entendimento de liberdade, poderia ela destruir 

também nossa concepção adequada do que são nossos direitos dentro de todo o 

sistema? Estariam os cidadãos acostumados a saberem que na saúde eles não têm 

nada e por isso continua-se a representação que se tem da saúde pública? 

 

[...] a saúde é uma área de cobertura jornalística que gera muita 
audiência, já que o tema é sensível e está, na maioria das vezes, 
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 ligado à ausência de algum serviço ou atendimento, sendo um 
assunto apelativo para a população e, consequentemente, gerando 
mais audiência para os veículos de comunicação. (MENEZES, 
WANDERLEY e BRAGA, 2012, p. 09) 

 

Em Goiás, a partir de 2012 o Hospital de Urgências de Goiânia passou a ser 

administrado por uma Organização Social – entidade sem fins lucrativos – que 

compartilha a gestão da unidade com a Secretaria Estadual de Saúde e é fiscalizada por 

intermédio de um contrato de gestão que regula repasses mensais de acordo com a 

produtividade de atendimentos. 

Um dos elementos mais importantes para compreender o motivo do novo 

enquadramento em relação aos hospitais reside exatamente nessa mudança de gestão 

sofrida nos últimos dois anos na saúde pública estadual, ocasionada principalmente 

pela crise nos hospitais, episódio que oportunizou a entrada das Organizações Sociais 

(OSs) em Goiás: 

 

O relatório do Sistema Nacional de Auditoria do SUS mostra que o 
Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) está “em condições 
precárias de funcionamento, com carência de insumos e 
equipamentos e falta de medicamentos. As instalações físicas, 
equipamentos e mobiliários encontram-se em processo de 
deterioração, refletindo a ausência de manutenção”. Ainda segundo 
o relatório, o mesmo cenário é visto em outros hospitais de Goiás (...) 
(O POPULAR, 2012). 

 

As matérias divulgadas em todos os veículos retratavam o caos na saúde 

pública que justificou a proposta solucionadora divulgada pela Secretaria Estadual de 

Saúde (SES-GO) de uma Gestão Inteligente do SUS, qualificando-a como uma 

administração que obtém resultados satisfatórios para o atendimento da população.  

 Esse trabalho fundamenta-se na análise de um discurso midiático que 

contrapõe o senso comum de crítica à saúde pública e pode representar uma forma da 

mídia reestruturar os pré-conceitos sobre os serviços governamentais. Ao se trabalhar 

com apenas um discurso positivo diante de uma sequência histórica de discursos 

negativos, o importante neste trabalho é a verificação de uma lógica discursiva que 

pode refletir uma nova sequência ou agir de forma isolada.  
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Discurso e a notícia 

Diversos teóricos e profissionais se debruçaram a pesquisar e compreender as 

faces de um discurso. Comumente vemos a palavra discurso ser empregada nas 

atividades de pronuncia de oratória por pessoas em posição de autoridade, 

geralmente políticos, e por isso também se tem a significação de algo como uma 

falácia, quando categoriza-se como só discurso. Para Maingueneau (2011, p. 51) 

“‘discurso’ é constantemente ambíguo, pois pode designar tanto o sistema que 

permite produzir um conjunto de textos, quanto o próprio conjunto de textos 

produzidos [...]”.  

 Embora a multiplicidade de entendimentos, o discurso que gera inquietação 

científica para a produção desta pesquisa, refere-se especificamente ao discurso 

midiático.  De acordo com Thompson (2011, p. 71, grifo do autor), “nós estamos 

ativamente nos modificando por meio de mensagens e de conteúdo significativo 

oferecidos pelos produtos da mídia (entre outras coisas)”. O autor descreve ainda um 

processo de apropriação ao qual a sociedade toma em relação aos produtos da mídia, 

que nada mais são que discursos. Esses discursos são assimilados e introduzidos na 

vida de cada indivíduo. 

 Algumas questões que devem ser compreendidas acerca do discurso e que o 

caracteriza como algo não ingênuo: ele é organizado para além da frase – constitui-se 

como existência além da própria criação; é orientado, pois é construído por um 

remetente que prevê um destinatário, e localizado em espaço-tempo; é uma forma de 

ação que exerce uma força ao(s) outro(s), com o intuito de modificar uma situação; é 

interativo e dialógico, sendo por si só uma via de mão dupla, o qual é também 

modificado pela plataforma simbólica e conjuntos de signos do interpretante/leitor; é 

contextualizado, nunca fica fora de uma prática social e contexto histórico ao qual foi 

concebido; é assumido por um sujeito que lhe confere referência; regido por normas, a 

depender do gênero a que pertence; e por fim é considerado parte de um 

interdiscurso para que tenha significado a partir do tema proposto (MAINGUENEAU, 

2011).  
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 É válido ressaltar que a ação da linguagem ou do próprio discurso não é 

exercida somente no mundo, mas principalmente nos indivíduos que interagem na 

mudança desse mundo. Fairclough (2001, p. 25) salienta que “as mudanças sociais não 

envolvem apenas a linguagem, mas são constituídas de modo significativo por 

mudanças nas práticas de linguagem”. O que na opinião do lingüista britânico é 

demonstrado pela necessidade gerada na mudança da linguagem tentando mudar as 

práticas sociais. “Causar mudanças nas práticas discursivas como parte da engenharia 

da mudança social e cultural” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 26).  

O intuito principal quando de uma análise do discurso midiático é revelarmos 

possíveis características e peculiaridades dos textos produzidos pelos veículos de 

comunicação.  Textualmente Thompson (2011, p. 37) traz que “[...] a análise da 

comunicação deve se basear, pelo menos em parte, na análise da ação e na 

consideração do seu caráter socialmente contextualizado”. Charaudeau (2014, p. 67) 

afirma que “[...] não se pode deixar de apresentar instrumentos de reflexão (e de 

descrição) que permitam compreender (e analisar) melhor esses fenômenos”.  

A elaboração de uma notícia faz parte de um processo de seleção e exclusão, 

incluindo alguma informação ou angulação da verdade, deixando de fora o outro lado. 

O fato de escolher fontes, dados e informações, privilegiando em detrimento de 

outras, demonstra o caráter parcial e opinativo das matérias jornalísticas. “O 

problema, portanto, não está na verdade, mas na seletividade, que é inevitável, mas 

também desejada e regulamentada” (LUHMANN, 2005, p. 56). 

“De tal modo, o discurso não é meramente informativo, mas também 

autoconfirmativo, gerador de uma circularidade capaz de modificar os fatos que são 

objeto da informação” (SODRÉ, 2009, p. 39). É necessário ter em mente que o mundo 

tem sido desenhado a partir das cores e os tons dados pelo jornalismo. “Os 

acontecimentos serão a imagem que a própria sociedade vai oferecer sobre si mesma, 

e sobre as outras sociedades [...]” (RODRIGO ALSINA, 2009, p. 131).  

 

Teoria Crítica Social para uma Leitura Crítica da Mídia 

Vivemos momentos difíceis em que a emancipação ideológica e de fala é uma 

questão crucial para a evolução dos indivíduos e da própria sociedade. O controle e 
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coerção impostos pelos indivíduos a si próprios ao replicar os discursos e as ações 

orientadas como as mais adequadas, castram o ideal revolucionário da busca 

alternativa de soluções. A crítica vem para romper com os próprios modelos 

metodológicos estabelecidos como padrões dentro da pesquisa. 

Teorias críticas são opostas às teorias científicas, pois as científicas exigem 

confirmações empíricas a partir de experimentos e atividades totalmente positivistas e 

às críticas se mantém conforme o grau de aceitação de suas reflexões e a 

viabilidade/validade delas para aplicação no momento vigente. “Uma meta básica da 

Escola de Frankfurt é a crítica ao positivismo e a reabilitação da reflexão com uma 

categoria de conhecimento válido” (GEUSS, 1988, p. 9). Além disso, sua condição de 

teoria social o é outorgado graças a sua preocupação com a sociedade como um todo 

e detentora de estrutura cognitiva reflexiva.  

 

1 - Teorias críticas têm posição especial como guias para a ação 
humana, visto que: a) elas visam produzir esclarecimento entre os 
agentes que as defendem, isto é, capacitando esses agentes a 
estipular quais são seus verdadeiros interesses; b) elas são 
inerentemente emancipatórias, isto é, elas libertam os agentes de 
um tipo de coerção que é, pelo menos parcialmente, auto-imposta, a 
auto-frustração da ação humana consciente. 2 - Teorias críticas têm 
conteúdo cognitivo, isto é, são formas de conhecimento. 3 – Teorias 
críticas diferem epistemologicamente de teorias em ciências 
naturais, de maneira essencial. As teorias em ciência natural são 
“objetificantes”; as teorias críticas são “reflexivas”. (GEUSS, 1988, p. 
8) 

 

De acordo com Guareschi (1991, p. 54), “as teorias críticas dão um passo atrás 

e passam a examinar as ‘configurações de mundo’ que podem ser utilizadas para 

legitimar instituições sociais repressivas”. Na interpretação do autor, “não haveria 

libertação verdadeira enquanto não houvesse consciência da figuração de mundo 

ideológica e enquanto essas instituições coercitivas básicas estivessem imunes à livre 

discussão e à crítica”. 

Sinteticamente, a teoria crítica prevê uma desalienação ou iluminação dos 

indivíduos sobre sua característica de controlado para que se possa obter a libertação 

e outro caminho possível por meio da reflexão. Diferente do que a maioria das pessoas 

classificam a Escola de Frankfurt não é pessimista para ser pessimista, mas sim tem 
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 uma visão crítica da realidade social com o propósito de imaginar uma outra situação 

possível e não só o que está em vigência. É a prática do pensar fora da caixa, tão difícil 

nos dias atuais. Talvez por isso seja uma escola de pensamento extremamente 

criticada, a maioria das pessoas não conseguem se imaginar fora desse sistema e por 

isso, é quase não-crível ver uma alternativa de sobreviver fora dele.  

Com este ângulo, podemos trazer as contribuições contemporâneas e atuais de 

uma crítica social para analisar os diferentes aspectos da cidadania a partir da ótica 

dos dominados pelos aparelhos ideológicos do Estado que sofrem diariamente com a 

execução de um poder simbólico que violenta e agride os subcidadãos, usuários e 

pedintes das benesses públicas (educação, saúde, segurança, transporte, etc.).  

 Rüdiger (2007, p. 144) conclui que a “a reflexão crítica, ao contrário, não tem 

por objetivo provar alguma tese mas, sim, nos fazer pensar e, por aí, nos tornar mais 

conscientes ao mesmo tempo dos limites e potenciais de mudança existentes na 

realidade”.  

Essa base da teoria crítica propõe uma visão contemporânea, com aporte nos 

latino-americanos. Para compreender esses processos midiáticos de superexposição 

de determinados assuntos e ocultação de outros, além da clara distribuição de pacotes 

ideológicos nas entrelinhas das matérias/textos, valemo-nos da reinterpretação sobre 

a mídia. A leitura crítica destes processos outrora jamais questionados.  

  

A proposta de reinterpretação consiste na revisão teórica e 
metodológica do histórico processo de Leitura Crítica da 
Comunicação, desde sua implementação nos anos 1970. […] Nesta 
proposta de pesquisa, portanto, o ponto de partida é o 
entendimento da crítica como possibilidade de re-descobrir – o 
lançar um novo olhar – mais profundo, que permita desconstruir a 
realidade e a partir daí lance bases para propostas de transformação. 
(TUZZO, 2014, p. 160) 

 

Um dos grandes expoentes da Leitura Crítica no Brasil foi sem dúvida o autor 

Paulo Freire, apesar de não conter nominalmente tal pratica como metodologia ou 

embasamento teórico, percebe-se nitidamente a influência frankfurtiana/adorniana 

em seus escritos voltados à emancipação dos oprimidos, conscientizando-os 

principalmente para reconhecer seus opressores. “O diálogo crítico e libertador, por 
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isto mesmo que supõe a ação, tem de ser feito com os oprimidos, qualquer que seja o 

grau em que esteja a luta por sua libertação” (FREIRE, 2005, p. 59).  

 

[...] Os novos meios oferecem facilidade técnica para a 
publicação/circulação de informações e, de várias formas, colocam 
em cheque a própria prática jornalística, na medida em que abrem a 
possibilidade para a produção de informantes autônomos, amadores 
e experimentais. No meio dessa avalanche informacional, com 
notícias e construções (retratos) da realidade que se sobrepõem nas 
mídias eletrônicas e digitais, o imperativo da crítica faz-se ainda mais 
necessário. (PAIVA e GABBAY, 2009, p. 8-9) 

 

 Com a exposição do cenário contemporâneo da produção jornalística retratada 

por Paiva e Gabbay (2009), é possível compreender a necessidade – salientada desde a 

época do nascimento da Escola de Frankfurt – de preocupar-se com a indústria 

cultural, os conglomerados midiáticos e mais especificamente com o que tem sido 

divulgado aos indivíduos. A leitura crítica vem ocupar nas pesquisas brasileiras o 

espaço e o campo teórico-crítico que elucida e revela o lado humano do rádio, TV, 

jornais, internet, etc. Humano, pois, assim como os seres que os concebem e 

controlam, estão passíveis de erros, conscientes ou inconscientes capazes de gerar 

uma nova visão sobre a realidade, ou gerar uma própria nova realidade.  

 

Sejam quais forem as limitações da obra dos teóricos críticos, eles 
estavam corretos, no meu ponto de vista, ao enfatizar a importância 
persistente da dominação no mundo moderno; estavam certos ao 
realçar que os indivíduos são agentes auto-reflexivos que podem 
aprofundar a compreensão de si mesmos e de outros e que podem, a 
partir desta compreensão, agir para mudar as condições de suas 
vidas; (THOMPSON, 1995, p. 426) 

 

 O que Thompson (1995) conclui em seu livro sobre a ideologia e cultura 

moderna, refletindo quanto a teoria social crítica na era dos meios de comunicação de 

massa, é que independente de qualquer contraponto que a teoria tenha recebido, ela 

tem sua validade como um pensamento que emerge como um suspiro na luta contra a 

dominação. Freire (2005) corrobora trazendo o conceito do diálogo e o pensar crítico 

para a emancipação dos indivíduos, ação tão almejada entre os frankfurtianos. 
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 Finalmente, não há o diálogo verdadeiro se não há nos seus sujeitos 
um pensar verdadeiro. Pensar crítico. Pensar que, não aceitando a 
dicotomia mundo-homens, reconhece entre eles uma inquebrantável 
solidariedade. [...] Somente o diálogo, que implica um pensar crítico, 
é capaz também, de gerá-lo. Sem ele não há comunicação e sem esta 
não há a verdadeira educação. (FREIRE, 2005, p. 95-96) 

 

 O pensamento crítico preconizado por Freire (2005) é através da Leitura Crítica 

da Mídia o esteio e base singular para a concepção desta pesquisa para compreender a 

metodologia aplicada.  

 

Análise Crítica de Discurso do hospital que sarou 

Ciente da dificuldade em obter um método totalmente eficiente para 

compreender esse jogo de persuasão e ocultação ideológica dos interesses nas 

informações difundidas optou-se nesta pesquisa por uma abordagem da Análise Crítica 

do Discurso (ACD), proposta por Fairclough (2001), atual e que se baseia nas relações 

do texto com as práticas discursivas e com as práticas sociais.  

A ACD é pertinente a esta pesquisa por tratar-se da análise de um objeto 

inserido em um contexto voltado às mudanças sociais no que tange à saúde pública e 

um de seus aparelhos mais notáveis situados na cidade de Goiânia, o Hugo – Hospital 

de Urgências de Goiânia, com foco especial em uma matéria publicada a seu respeito 

trazendo à tona um enquadramento diferenciado sobre o mesmo. 

Fairclough (2001) entende que o discurso transforma as práticas sociais, e que 

as próprias práticas sociais alteram também o discurso. “Sem o discurso não há 

práticas sociais” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 285). A ACD retoma conceitos e abordagens 

da análise de discurso da linha francesa, mas não se atém à linguística tradicional, 

perpassa pelo campo social, motivo pelo qual sofre críticas da academia que se dedica 

exclusivamente aos estudos convencionais do discurso.  

À luz de Dijk (2010) faz-se necessário salientar que a ACD não é uma escola ou 

linha para análise de discurso, mas sim um modo ou perspectiva de análise voltada à 

crítica, não possuindo um enfoque teórico único, e caracteriza-se como multidisciplinar 

e com diversos métodos de coleta e análise. “Isso significa que não somente aplica 

outras teorias como também, por meio do rompimento de fronteiras epistemológicas, 
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operacionaliza e transforma tais teorias em favor da abordagem sociodiscursiva” 

(RESENDE, 2006, p. 14). 

Diferente da maioria dos métodos científicos, a análise crítica de discurso não 

espera uma neutralidade de seus pesquisadores, pois isso seria utopia. A parcialidade, 

ou em melhores termos, o aprofundamento de conhecimento da área em que se está 

analisando o discurso social, fará com que a pesquisa seja aprofundada ao nível 

necessário em que se exige o olhar crítico. “Assim como o conhecimento social é 

inevitavelmente parcial, a análise textual é inevitavelmente seletiva [...]” (RESENDE, 

2006, 141). Assim também, não se espera saciar todos os anseios e inquietações 

dentro do texto analisado, são lançados olhares e apontamentos que mais se 

destacam para a problemática proposta pela pesquisa, mas longe de almejar o 

esgotamento do objeto estudado. 

A análise primária da ACD refere-se à compreensão dos níveis de interação do 

discurso, chamado modelo tridimensional de análise. Neste sentido, iniciamos a análise 

desta pesquisa compreendendo que é um texto publicado em um jornal impresso 

goiano que compõe uma prática discursiva do hospital público estadual administrado 

por uma Organização Social e que promove uma prática social dentro do contexto da 

saúde pública e da própria cidadania. O que faz com que a interdisciplinaridade esteja 

imbricada neste trabalho. 

 Nesse ínterim, a matéria analisada possui como título “Hugo, o hospital que 

sarou12” (DM, 2014) e foi publicada no dia 17 de julho de 2014 na editoria Saúde do 

Jornal Diário da Manhã, periódico diário de abrangência estadual e um dos principais 

do Estado. Além de sua relevância em termos de audiência, o jornal foi escolhido por 

apresentar um formato e linguagem diferente dos outros jornais, pontualmente sobre 

a realidade do Hospital de Urgências de Goiânia. 

Já a escolha do HUGO como objeto de estudo desta pesquisa, justifica-se 

devido ao fato de ser um dos principais hospitais do Estado, com atendimentos de 

urgência e emergência que recebe pacientes de todos os municípios de Goiás. 

Entendemos que a mudança do modo de administrar – a gestão por Organizações 

                                                           
12  A matéria completa está disponível no link: 
https://drive.google.com/file/d/0B_zsZ4s4lI5taW1WekJkUjkzUHc/edit?usp=sharing 
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 Sociais - configura-se como um dado novo no discurso sobre o hospital e a saúde 

pública brasileira, merecendo, portanto, uma análise específica. 

 Para a presente análise propõe-se um olhar amplo em relação à matéria 

jornalística, partindo-se dos ideais de Fairclough (2001), mas com uma tematização e 

categorização das críticas mais emergentes e que despontam do texto, ferramenta 

utilizada na pesquisa de Cirino e Tuzzo (2014) para analisar uma reportagem de TV 

com o mesmo assunto e abordagem semelhante à desta matéria de veículo impresso. 

A matéria desta pesquisa foi destaque de capa da edição 9.784 do jornal 

apresentando a fachada do hospital e ocupou 95% do espaço da página 03, uma das 

páginas com maior visibilidade do jornal (a próxima a ser lida na perspectiva dos 

quadrantes de visualização ao abrir o impresso).  

 As imagens utilizadas foram: mãe feliz pela alta do filho recuperado sendo 

ajudado por um profissional de saúde; lavanderia reformada; leitos de internação em 

reforma para receber pacientes; e a nova recepção do hospital, que foi reformada 

recentemente. Todas possuem o ponto em comum central do sentido da mudança, 

melhoria contínua e foco no paciente. Também foi demonstrada uma tabela com 

números de atendimentos de 2013 e uma parcial de 2014, mas sem um comparativo 

das estatísticas dos anos anteriores que demonstrariam o aumento ou não dos 

atendimentos, visto que o enfoque da matéria é a reforma e melhoria do hospital para 

atender a demanda que é crescente. É crescente, mas o quanto disso o hospital 

consegue atender atualmente? 

 A representação de vozes (RESENDE, 2006) que estão diretas na matéria 

através da citação de suas falas entre aspas são: a camareira/mãe de paciente com 

alta; o próprio paciente com alta satisfeito; o comandante do navio Hugo, o diretor-

geral (veja sobre isso no item heroificação/dramatização); médico-chefe da ortopedia 

do hospital; profissionais da psicologia; médico que recebe pacientes na entrada; e 

médica-chefe da UTI. Ao total foram ouvidos7 personagens nesta matéria, sendo que 

destes, 5 são funcionários em cargos de liderança e estratégicos no hospital e apenas 2 

são pacientes, que deveriam ser os representantes da sociedade neste texto. A palavra 

representam pode ser inadequada, visto que menos de 30% das falas presentes no 

texto são dos que mais poderiam falar do atendimento, os próprios pacientes e 
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acompanhantes, além do que estas duas falas nesta matéria se tratam apenas de um 

único caso de atendimento bem sucedido que serviu para ilustrar toda a matéria, 

então não podemos afirmar que realmente representam o universo de atendidos no 

hospital. Já a representação de vozes indiretas, são o olhar do jornalista, do jornal e 

dos seus editores, do governo do Estado de Goiás, da Organização Social que 

administra o hospital – e o próprio hospital – e da Saúde Pública Estadual. E o que 

pensa a sociedade sobre isso? E quem não conseguiu ser atendido? Qual o outro lado 

dessa história? O enquadramento e a seleção de falas não foi, então, crucial para 

formar um texto positivo acerca do hospital? 

  

Antropomorfização 

 O título é uma das partes mais importantes para qualquer obra, seja uma peça 

publicitária, um poema, uma narração, ou até mesmo nas matérias jornalísticas. É um 

elemento crucial com a responsabilidade de ser sedutor e atrair os olhares dos leitores 

quase sempre apressados. Além disso, o título consegue dar um tom à matéria, serve 

de pano de fundo onde será construído todo o discurso. 

 No caso desta matéria o título com poucas palavras conseguiu demonstrar o 

interesse principal da matéria: mostrar um novo Hugo, agora curado. Ao trazer “Hugo, 

o hospital que sarou”, também se afere um ato e uma tentativa de antropomorfização 

do hospital, visto que o ato de sarar é uma característica de um ser vivo (animal, 

humano e planta). Ao colocar que o hospital sarou, ali está implícito, provavelmente, a 

tentativa de humanizar, mostrar que todos passam por momentos difíceis, mas que a 

cura é possível, e que é compreensível que aconteça isso.  

O jogo de palavras que se encaixa facilmente com a área da saúde pôde 

demonstrar que a crise no âmbito estadual, sofrida principalmente pelo Hugo, foi uma 

virose, uma doença, e que agora sarou, foi curada. Para essa reabilitação do hospital 

foi necessário um remédio ou um tratamento que durante a matéria é explicitada: a 

organização social que assumiu a unidade em meio à doença e conseguiu curá-la com 

ferramentas da gestão inteligente do SUS – slogan divulgado pela Secretaria Estadual 

de Saúde.  
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 Institucionalização 

 O ponto mais frequente em toda a matéria é a autopromoção da unidade 

hospitalar, aqui categorizada como institucionalização, em que há uma exagerada 

demonstração de características e benefícios, outrora jamais demonstrada ou citada 

pelas matérias jornalísticas nos veículos de comunicação, mas pelo contrário, uma 

hipercrítica aos pontos negativos que culminaram na crise da saúde em meados de 

2011 e 2012.  

 Dentre as citações que mais denotam essa prática podemos verificar nas falas 

selecionadas da mãe e do paciente em alta: “há muitos anos eu moro aqui, 

antigamente o Hugo estava ruim, mas hoje está ótimo, maravilhoso, melhorou cem 

por cento” e “o Hugo está de parabéns pelo atendimento, fui muito bem atendido”. 

Podemos perceber novamente a necessidade da confirmação de um passado ruim, 

doente, mas que hoje é um presente saudável e resolutivo, também evidenciada na 

fala do diretor-geral do hospital: “o hospital corria sério risco de interdição. Não tinha 

condições de infraestrutura, não tinha remédios”. A dualidade do passado negativo 

agora apagado com o presente/futuro positivo.  

 O espaço de fala do jornalista também encontra muitas tendências de 

supervalorização dos atributos desse hospital que sarou: “muitas áreas foram 

reformadas e outras estão em processo de melhoria”; informações sobre a lavanderia 

e terceiro andar reformados; a inclusão da palavra “gigantismo” relacionado ao Hugo, 

demonstrando sua grandiosidade e eficiência; a ênfase para serviços complementares 

que também funcionam 24 horas na unidade, como o da psicologia que visitam todas 

as unidades para amparar os pacientes e acompanhantes; o destaque para os 

equipamentos modernos encontrados pelas salas e áreas do hospital, sob a ótica 

apresentada ao jornalista redator da matéria; e um dos médicos entrevistados conclui 

sobre o Hugo “a capacidade de resolução do Hugo é muito grande”, muito grande em 

relação à quê?; além disso, mais dois pontos essenciais para serem analisados: a 

humanização e a multidisciplinaridade.  

 Dois carros fortes na divulgação de unidades hospitalares são a humanização e 

a equipe multidisciplinar, ambas convergem em ações propostas e exigidas pelo 

próprio Sistema Único de Saúde, mas que são abordadas como se fossem um benefício 
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a mais para os pacientes e acompanhantes. “A atuação de vários profissionais no 

atendimento aos pacientes, chamada tecnicamente de multidisciplinaridade, faz parte 

da rotina do hospital”, assim é divulgado o atendimento multidisciplinar. Entremeio a 

estes pontos também são discutidos a importância da segurança no ambiente 

hospitalar, outro objeto de normativa reguladora que obriga tais métodos nos 

hospitais em busca da qualidade no atendimento, não sendo um benefício para a 

população, mas o mínimo que tal unidade deve oferecer para cumprir a lei.  

É encontrada uma forte tendência a adjetivação do hospital e das 

características em relação a ele, como: ótimo, maravilhoso, melhor, resolutivo, grande, 

gigante, e outros termos que levam à autopromoção do hospital e da própria imagem 

da Organização Social ali imbricada nesta relação. E por que não falar que é positivo 

também para a imagem do próprio governo que implementou tal medida e que 

acompanha e fiscaliza as ações realizadas. 

 

Heroificação/Dramatização 

 Nas matérias positivas em relação às unidades de saúde quase sempre há a 

tendência para a heroificação e transformação dos profissionais envolvidos em 

personagens heróicos que estão em uma luta e na batalha pela vida (CIRINO e TUZZO, 

2014). Neste texto em específico pode ser evidenciada claramente esta prática de 

heroificação em relação à figura do diretor-geral do Hugo, chamado no em um 

subtítulo de Comandante, parte do texto dedicada para supervalorizar a figura do 

líder. 

 

Castro está para o Hugo assim como um bom comandante está para 
um grande navio. Com mais de 20 anos de atuação na unidade, o 
médico, cuja experiência é denunciada pelos cabelos brancos, coloca 
sua vivência a favor da saúde dos milhares que passam por seu navio 
todos os meses. Paciente e muito atencioso, não descuida dos 
detalhes e ainda consegue tempo para acompanhar os casos mais 
complexos e demorados. Salvar vidas é o estímulo ao trabalho do 
diretor-geral da unidade, Cyro Ricardo de Castro. (DM, 2014, p. 3) 

 

 O texto chega a ser confundido com uma autopromoção, mas também o é, pois 

ao transformar o diretor em comandante de um grande navio, as vidas que ali são 

cuidadas não apenas pelas mãos dos profissionais de saúde habituais, mas sim por 
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 marinheiros seguindo normas que vão de encontro às estratégias de um líder maior. 

Bourdieu (1997) salienta que devemos nos preocupar também não só com o que está 

sendo dito, mas o que não está sendo dito nas matérias. Ao trazer tais informações de 

hipervalorização ocupam um espaço que poderiam dar momento à voz da sociedade e 

o que ela pensa sobre isso tudo. Dar voz ao paciente que não foi selecionado para 

entrar neste navio, por não ser perfil da unidade. Dar voz aos que veem este navio 

navegando por águas e mares diferentes das que se deu prioridade de fala nesta 

matéria. A dramatização dos textos em saúde também são uma tendência quase 

sempre utilizadas pela televisão ao dar enfoque aos dramas vividos pelos pacientes nas 

unidades hospitalares, mas que também tem espaço nas matérias de veículos 

impressos. No texto analisado evidenciaram-se os seguintes pontos de dramatização: o 

título da matéria, além de antropomorfizar também é uma forma de buscar um nível 

sensível e estético para a discussão do tema e na frase: “a gravidade dos casos expõe a 

fragilidade do ser humano, que muitas vezes precisa ser amparado”, voltando à busca 

intensa da sensibilização para a noção de que o ser humano ali presente está 

debilitado, necessitando de total apoio do comandante e seus marujos, prontos para 

entrar em combate. 

 

A roda da mudança discursiva 

 Analisamos o que se é dito sobre o objeto através da mídia, pois o intuito não é 

avaliar comparativamente se de fato o discurso apresenta a realidade. Veja, essa não é 

uma discussão sobre verdade ou inverdade, mas sim sobre o quanto desse discurso de 

melhoria apresentado na matéria do hospital que sarou de fato modifica ou muda a 

perspectiva das pessoas que vivem a realidade do Hugo: os pacientes que procuram 

atendimentos diariamente na unidade de saúde.   

Seria possível através desta publicação no Jornal Diário da Manhã promover 

uma mudança acerca do olhar das pessoas em relação ao Hugo, ou em relação a saúde 

pública estadual como um todo? A mudança do discurso ou a mudança do 

enquadramento dentro de um discurso é suficiente para que haja ao menos o início do 

rompimento de uma imagem e percepção da sociedade cristalizada e solidificada ao 



74: 

 

C
O

M
U

N
IC

A
Ç

Ã
O

, C
ID

A
D

A
N

IA
 E

 C
U

LT
U

R
A

 

longo dos anos? Caso essa matéria faça parte de uma estratégia maior para reorientar 

e atribuir novos significados à saúde pública de Goiás, ela conseguiu ser eficiente?  

 De acordo com Resende (2006, p. 113) “as visões particulares de mundo, 

internalizadas em gêneros, discursos e estilos, não apenas representam a realidade 

mas também contribuem para criar a realidade que se noticia”. De fato, ao trazer 

novos apontamentos e discussões sobre o Hugo que outrora não tinham espaço na 

mídia, pode sim iniciar um movimento de circulação de informações capazes de em 

futuro mudar a imagem que as pessoas têm do hospital, mas que não refletem em 

mudanças diretas e imediatas atualmente. As vozes diretas e indiretas presentes neste 

texto coadunam e se complementam tecendo uma nova roupagem para um velho 

objeto, uma velha imagem. Esse movimento circular de mudança social deve ser visto 

como a própria tridimensionalidade proposta por Fairclough (2001), em que um novo 

texto poderá criar uma nova prática discursiva que por sua vez é capaz refletir 

diretamente na prática social. Discursos alteram o social. E o social altera os discursos. 

Com a apresentação desse “novo Hugo” nesta matéria jornalística - e visto também em 

outra análise similar (CIRINO e TUZZO, 2014) -, pode iniciar uma roda de mudanças 

criando novas matrizes discursivas e quiçá novas percepções sobre o hospital.  
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 Representações Sociais da Comunicação Política: Moscovici e 
Schwartzenberg na Propaganda Eleitoral13 

 
Marcos Marinho Martins de QUEIROZ14 

Claudomilson Fernandes Braga15 
 
Resumo 
Este artigo propõe um diálogo entre dois autores: Schwartzenberg, que analisa a 
comunicação política como mera representação de papeis capazes de atrair e 
manipular o eleitor/público, e Serge Moscovici, que em sua teoria das representações 
sociais discorda que o indivíduo seja mero receptor passivo diante da comunicação 
recebida. Analisamos a propaganda eleitoral do candidato ao governo de Goiás no 
pleito 2014, Íris Rezende, objetivando verificar a existência de alguma representação 
proposta por Schwartzenberg, em sua obra O Estado Espetáculo, que enseje manipular 
o eleitor. Ao final identificamos a presença do papel representado pelo candidato e 
constatamos a necessidade de aprofundar este estudo em uma pesquisa empírica que 
nos permita verificar se a significação da mensagem política, feita pelo receptor, é 
concernente ao que os candidatos e seus marketólogos objetivam quando da 
elaboração da mesma. 
 
Palavras-chave 
Político; Comunicação; Representação Social; Imagem; Marketing Político-Eleitoral. 
 
 
Introdução: 

Dentre os procedimentos comunicacionais humanos, aqueles que envolvem 

temas políticos fatalmente carregam per se uma necessidade de maior atenção em 

suas significações e disseminações, pois alteram inequivocadamente as relações 

sociais. Processos políticos, como as eleições majoritárias, impactam os cidadãos e lhes 

demandam algum nível de atenção para as mensagens, discursos e midiatizações dos 

papéis representados pelos candidatos que lhes desejam conquistar apoio e voto. 

Durante a construção da relação eleitor-candidato, indispensável para que 

exista um processo de reconhecimento, significação e adesão do eleitor ao projeto do 

                                                           
13Trabalho apresentado no GT Representações Sociais e Comunicação do VIII Seminário de Mídia e 
Cidadania (SEMIC) – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 20 e 21 
de outubro de 2014. 
14Pós-graduado em Gestão de Marketing e Comunicação. Membro da ABCOP (Associação Brasileira de 
Consultores Políticos). E-mail: marcos@mmarinhomkt.com.br.  
15  Doutor em psicologia pela PUC Goiás. Professor Efetivo do Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação da Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás. 
milsonprof@gmail.com 
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postulante, é necessário que ocorra uma projeção da imagem (papel) deste candidato 

ao encontro da percepção do eleitor. A sobreposição do papel representado pelo 

postulante, que será distribuído pelos canais de divulgação da campanha, com as 

representações ancoradas pelo eleitor sobre o político, poderá ocasionar, ou não, o 

voto.  A questão inicial que aqui aflora é: qual papel será representado pelo candidato 

e como esse papel será percebido pelo eleitor? 

Nossa análise percorre o trabalho de Rogér-Gerard Schwartzenberg (1978) que, 

em sua obra “O Estado Espetáculo” (1978), apresentou quatro papéis possíveis de 

serem representados pelo político em sua relação com a sociedade. Foram nominados 

pelo autor como: Nosso Pai, Herói, Homem comum (igual a todo mundo) e Líder 

“charmoso”. 

Considerando que o processo da comunicação perpassa a emissão e encontra 

seu propósito na recepção das mensagens, pretendíamos verificar, sob a luz da Teoria 

das Representações Sociais de Moscovici (1961), como se processa a significação pelo 

eleitor do papel representado pelo candidato e como esta representação poderia 

direcionar a relação de ambos. 

Foi objetivo desta investigação o cruzamento da Teoria das Representações 

Sociais com as formulações propostas por Roger-Gérard Schwartzenberg (1978), a fim 

de verificarmos se haveria por parte dos políticos uma busca pela representação de 

papéis que chamassem a atenção e conquistassem os eleitores, mas também, e 

fundamentalmente, como os eleitores significariam estes papéis. Partindo desta 

verificação, pretendíamos discutir a pertinência ou não da utilização das proposições 

de Schwartzenberg (1978) na comunicação política das eleições 2014. 

Talvez a principal ferramenta de comunicação político-eleitoral ainda seja o 

programa televisivo, devido à sua abrangência e capacidade de carregar em suas 

produções múltiplos significados. Assim sendo, decidimos relacionar as teorias 

apresentadas com o material veiculado pelo candidato Iris Rezende (PMDB), durante o 

pleito majoritário de 2014, no Estado de Goiás. 

Ao final desta pesquisa pensávamos alcançar a hipótese de haver dissonância 

cognitiva por parte dos eleitores devido à falta de sintonia entre o que é projetado 

pelo candidato e percebido pelos receptores, orientado por estratégias que fora 
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 delineadas pela assessoria de marketing, que tem o papel de auxiliar nas decisões do 

concorrente em campanha. 

 

O Estado Espetáculo 

A discussão sobre comunicação política nos atrai por ser sine qua non ao 

amadurecimento da sociedade, da própria política, de seus sistemas e métodos, como 

ao desenvolvimento dos meios e formas utilizados para a disseminação dos conteúdos 

políticos. 

Schwartzenberg (1978) que à época era professor de Direito em Paris (Paris II), 

além de editorialista em jornais como o Le Monde, trouxe em sua obra uma visão 

bastante crítica sobre a forma e o uso das comunicações políticas. Afirmando que “a 

política deixara de ser ideias e se tornara pessoas, ou melhor, personagens” (1978, p. 

1), apresentou-nos um racional preponderantemente maquiavélico como norteador 

das relações políticas, principalmente aquelas que são mediadas. O autor nos mostra 

que o papel representado pelo ator político não é de fato seu reflexo, mas uma 

idealização deliberada, que enseja encontrar recepção e significação coerentes ao seu 

objetivo. 

Relacionando a representação política, no sentido de encenação do papel 

assumido pelo político em suas relações sociais, com a conquista e manutenção do 

poder, o autor nos diz que “o homem político vem procurando cada vez mais impor 

uma imagem de si mesmo que capte e fixe a atenção do público” (1978, p. 3). Em um 

ato de representação, aparentemente semelhante ao modus operandi da publicidade, 

o homem político busca ofuscar defeitos e ressaltar qualidades, independente de 

possuí-las ou não, que são oportunas ostentar. Aparentemente trata-se de um grande 

exercício de representação, que cria uma relação simbiótica entre o homem e a 

imagem que representa. O autor afirma que: 

 

O homem político deve, portanto, concordar em desempenhar de 
uma maneira duradoura o personagem em cuja pele se meteu. 
Precisa aceitar ajustar-se à imagem de si mesmo divulgada pela 
propaganda. Assim vive ele, aprisionado num emprego determinado, 
como um ator, e escravo de seu próprio mito. (SCHWARTZENBERG, 
1978, p.6) 
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A mediação da imagem política ocorre desde a antiguidade, perpassando o 

mise em scéne dos discursos na ágora, à utilização de efígies cunhadas em moedas que 

disseminavam a imagem dos imperadores e reis, às veiculações pela imprensa escrita 

do século XIX, até chegar aos “mass media: a “grande imprensa”, o rádio e a televisão, 

alcançando à indústria do espetáculo político, animado pelos campaign managers.” 

(1978, p.125) 

Apontando ter havido um abandono do discurso politizado em detrimento da 

necessidade de superexposição de um papel capaz de atrair e conquistar o público, o 

autor nos apresenta quatro papéis que considera serem os usuais dentro do repertório 

político, e que não necessariamente evidenciam características pessoais de seu 

intérprete.  

 

HERÓI 

Um dos papéis reconhecidos pelo autor é o de Herói. Sugerindo que este seria 

o sonho de representação dos grandes políticos, Schwartzenberg o define como sendo 

“o homem excepcional, fadado ao triunfo, e depois à apoteose. O homem das 

façanhas, do entusiasmo e da glória. Em suma: o ídolo proposto ao culto dos mortais. É 

o salvador, quase o messias”. (1978, p. 11) 

Com características que o elevam sobre os demais homens, o Herói surge 

principalmente em momentos de grande desespero, como guerras e crises econômicas 

e sociais. Sua principal função é resolver o problema. Envolto em uma mística que lhe 

confere poderes quase sobrenaturais, além de um distanciamento do povo que passa 

a admirá-lo e segui-lo como a um general, este papel se funda no culto ao 

personagem, no orgulho e distanciamento que impõe aos seus seguidores, impedindo-

os de lhe perceberem fraquezas e humanidades. 

O culto ao personagem é que o torna poderoso. Podemos resgatar a imagem 

de Adolf Hitler16, que potencializado pelas estratégias de comunicação elaboradas por 

Joseph Goebbels17 assumiu uma aura sobre-humana capaz de conquistar apoio do 

povo alemão para se por em guerra com o resto no mundo. O personagem adquire 

                                                           
16 Líder do partido Nazista 
17 Ministro de comunicação no III Reich 



81: 
 

C
O

M
U

N
IC

A
Ç

Ã
O

, C
ID

A
D

A
N

IA
 E

 C
U

LT
U

R
A

 força e representação tamanhas que se sobrepões a ideologias e bandeiras, tornando-

se ele mesmo a própria causa pela qual as pessoas lutam. 

 

Além do esplendor e do sonho, o herói também fornece a certeza. 
Tendo domínio da segurança, ele ajuda a vencer a angústia, a 
incerteza dos períodos difíceis e de mudança. Atrás de seu guia, o 
povo se sente seguro. Porque o herói não pode errar. Ele sempre 
enxerga mais longe, mais claro e mais certo. (1978, p.15) 

 

Representar este papel demanda muita estratégia e elaboração em sua 

comunicação, mas fundamentalmente também depende que seu intérprete reúna 

características próprias que o tornem capaz de encená-lo e, principalmente, sustentá-

lo perante seu público. 

 

O homem ordinário 

Antagonizando com o herói, o commom man, homem comum e banal, também 

é um papel cabível de ser representado no cenário político, segundo Schwartzenberg. 

O autor explica seu personagem como um homem: 

 

(..) sem brilhantismo, arrebatamento ou drama, é o campeão da 
normalidade. Nele, tudo é banal, comum, convencional. Nada que o 
distinga. É apenas one of us, puro reflexo de nossas próprias pessoas, 
o presidente-espelho. Como se o eleitorado o houvesse criado à sua 
própria imagem. (1978, p. 43) 

 

Como alguém que emerge da massa para comandá-la, esse homem comum 

representa a ascensão do povo ao poder. Sem o brilhantismo e os feitos sobre-

humanos do herói, esse personagem simples apresenta uma reaproximação do povo 

com o poder, principalmente quando sucede ao primeiro. Adepto do igualitarismo, 

este personagem representa a massa, se comportando e reproduzindo o senso 

comum.  

Aparentemente humilde, distanciando-se da segurança representada pelos 

líderes “charmosos”, que veremos em breve, e da grande coragem e inteligência do 

herói, este homem se relaciona com seu público se apoiando nesta relação de 

identificação, a fim de guiá-lo. 
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Um papel que, talvez, exija menos requisitos do seu intérprete por se calcar na 

mediocridade, apresenta-se viável em momentos de paz ou para restabelecer as 

relações entre o povo e o poder que foram desgastadas pela figura do herói. “Os povos 

se cansam da autoridade heróica, com seus dramas e tempestades. De modo que, de 

início, eles acolhem com satisfação a autoridade de rotina, que traz consigo a calma e a 

tranquilização”. (1978, p. 61) 

 

Líder “charmoso” 

Da mesma forma que o público se cansa da imagem do herói, assim o faz com o 

homem simples. Schwartzenberg afirma que: 

 

O homem comum – realmente comum – acaba cansando também, já 
que não pode servir de sustentáculo para as projeções. Identificando-
se com ele, o cidadão médio não consegue elevar-se. Um é igual ao 
outro. Realmente igual. Ele não o faz sonhar. Pelo contrário: essa 
anti-star provoca tédio. Com seu prosaísmo e seu perfil baixo. Com 
sua monotonia. De início, a mediocridade atrai e transmite 
segurança. Depois cansa, dá náuseas. O eleitor-espectador se volta 
então para outro espetáculo, mais gratificante, mais divertido: o do 
líder “charmoso”. (1978, p.61) 

 

Sendo assim apresentamos o Líder “charmoso”, um personagem que se 

diferencia totalmente dos dois já apresentados. Sendo associado pelo autor a uma 

imagem fraterna, de irmão, esse personagem se dedica a surpreender, cativar e 

agradar seu público. Ele “concebe a política como uma arte de sedução, se não como 

ofício teatral”. (SCHWARTZENBERG, 1978, p. 62) 

Adequado a momentos de estabilidade política e cenários de paz, a imagem 

fraterna do líder “charmoso” tem como característica a solidariedade. Associa-se à 

democracia e à luta contra o poder pessoal, contra os dirigentes opressores que 

tutelam o povo. É uma imagem ligada à juventude.  

 

Em primeiro lugar eles são carregados de diplomas, conferidos por 
universidades famosas ou grandes escolas. [...] Em segundo lugar, 
eles se ajustam aos mitos de seu tempo (a velocidade, a ação, o 
sucesso), à ideologia implícita veiculada pelos media e pela 
publicidade. Acima de tudo, eles possuem mobilidade. Ativos, 
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 dinâmicos, sempre em movimento. Eles personificam uma política do 
movimento da ação. (1978, p. 64) 

 

Posicionando-se entre o herói, com sua superioridade e capacidade de 

realização, e o homem comum, passível de gerar certo nível de identificação com o 

público, o líder “charmoso” precisa manter-se em vigília para não deixar que 

sobressaia outra imagem que não a sua. 

 

Nessa cultura do espetáculo, onde se vive de olhos cravados em 
alguém ou alguma coisa, o líder ou a estrela servem de pontos de 
apoio para a projeção dos sonhos e aspirações do público. Eles 
precisam, portanto, ao mesmo tempo, de simplicidade para que seja 
possível a identificação, e de superioridade – “distinção”, “classe” – a 
fim de permitir igualmente a valorização. (1978, p.68) 

 

Transparecendo jovialidade e estabelecendo uma relação fraternal com seu 

público, o líder “charmoso” atrai para si certa condescendência quando, devido a sua 

impetuosidade e sedução, possivelmente protagonize episódios insólitos. Quebra de 

protocolo, casos amorosos, descontração e popularidade são ações perfeitamente 

aceitáveis quando realizadas por este personagem.  

 

Nosso Pai 

O passar do tempo e o próprio cansaço do ator político que decidiu representar 

o líder “charmoso” pode fazer com que essa imagem se distancie dos anseios do 

público. Além disso, mudanças no cenário internacional ou interno, que desestabilizam 

a segurança sentida pela população que era guiada por esse líder pode acelerar o 

desejo de troca dos eleitores. O autor nos diz que: 

 

Sobretudo quando o clima econômico ou internacional começa a se 
deteriorar. Sobretudo quando vai se delineando no horizonte alguma 
crise grave. O público se afasta então do irmão, considerando-o frágil 
e pouco aguerrido. Para se voltar para uma figura paternal, cheia de 
autoridade, muito mais tranquilizante. Há quem não o enxergue? Em 
tempos de crise, o futuro pertence aos sexagenários. O líder 
charmoso se desvanece em presença do pai. (1978, p. 82) 
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Como pudemos verificar na categorização dos papéis apresentados até aqui, 

cada contexto favorece uma representação específica. Momentos de crise pedem uma 

imagem que agregue segurança e proteção. “A imagem do pai tradicionalmente 

legitima o poder”. (SCHWARTZENBERG, 1978. P.83). 

 

Como medida de precaução contra angústias de presente, nós nos 
voltamos para os que evocam um passado calmo e vitorioso. Ao se 
sentir perdido, órfão, o povo se volta para o pai protetor, único capaz 
de tranquilizá-lo. [...] O velho é o homem do passado, cheio de 
sabedoria e razão, o homem tutelar que embala a tristeza de um 
povo, sentado sobre seus joelhos. (1978, p.85) 

 

O papel de pai é imbuído de sabedoria, conhecimento, competência e 

capacidade de enfrentar dificuldades e circunstâncias adversas com moderação e 

prudência. Servindo como referência para seu público, a este pai cabe a tutela do seu 

povo, o exercício da autoridade, e como diz o autor: “Ao pai cabe, antes de tudo, 

trazer segurança. [...] ele deve tranquilizar graças a sua vontade poderosa, a sua 

enérgica ascendência” (1978, p.87). 

Schwartzenberg critica a espetacularização da política e a teatralização das 

interações entre o político e o povo. Considerando esta teatralização da política e 

percebendo seu ápice nas campanhas eleitorais, onde o marketing elabora e veicula 

imagens a fim de conquistar votos, decidimos trazer para este estudo um exemplo 

capaz de materializar o que nos apresentou Schwartzenberg (1978). Apresentaremos 

neste trabalho a análise do programa de estréia do candidato Iris Rezende (PMDB), no 

horário eleitoral de 2014.  

Além de verificar a aderência do material veiculado pelo candidato a um dos 

modelos de representação propostos Schwartzenberg (1978), ponderamos ser válido 

questionar quão passivo é o público diante desta encenação. Motivados pelo próprio 

autor, que afirma ser “primordial descobrir como levar o eleitor-consumidor a comprar 

o candidato-produto” (1978, p. 216), pesou-nos a necessidade de investigar como é a 

recepção dessas mensagens por parte do eleitor. Decidimos pesquisar este fenômeno 

através da Teoria das Representações Sociais. 
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 Teoria das Representações Sociais (TRS) 

Nosso estudo pertence ao campo da comunicação social, mais especificamente 

da comunicação político-eleitoral, pois busca entender a relação entre a mensagem 

política midiatizada no horário eleitoral gratuito e sua recepção e significação por 

parte do eleitor.  

Optamos por analisar o fenômeno da comunicação política, em sua interação 

com o público eleitor, pela lente da Teoria das Representações Sociais, que 

Moscovici18(1981) define: 

 

Por representações sociais, nós queremos dizer um conjunto de 
conceitos, afirmações e explicações originadas no quotidiano, no 
decurso de comunicações interindividuais. Elas são equivalentes, em 
nossa sociedade, aos mitos e sistemas de crenças nas sociedades 
tradicionais; elas podem até mesmo serem vistas como uma versão 
contemporânea do senso comum. (MOSCOVICI, 1981, p. 1) 

 

Estamos todos imersos em redes de transmissão de conhecimentos e 

informações, algumas com fundamentação científica, outras apropriadas pelo “senso 

comum”, que o mesmo autor interpreta como “aquela soma de conhecimentos que 

constituem o substratum de imagens e significados sem os quais, nenhuma 

coletividade pode operar”. (p.3) 

É fundamental, para entendermos a comunicação política em sua 

complexidade de formatação e disseminação em direção ao seu público-alvo, também 

pesquisarmos como esse público perceberá e significará a mensagem que lhe é 

direcionada. O eleitor, alvo da comunicação político-eleitoral, recebe essas mensagens 

em um contexto social, o mesmo que lhe circunda em todas as suas relações 

cotidianas. Sendo assim não podemos desconsiderar as possíveis interações e 

influências que a relação eleitor – grupos de pertença – mensagem político-eleitoral 

produzirá. Ao longo de sua obra Serge Moscovici afirma, segundo Campos (2014), que: 

 

Os indivíduos e grupos são os sujeitos que elaboram representações 
sociais. Deixa claro que elas só existem na interação entre o indivíduo 

                                                           
18Professor na École des Hautes Étude sen Sciences Sociales. Diretor do Laboratório Europeu de 
Psicologia Social. 
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e o grupo, na verdade o grupo é mediador da relação entre o 
indivíduo e sociedade; deixa claro que o sujeito é coletivo: de um 
lado são representações mentais ou psicológicas porque estão no 
indivíduo, mas só se mantém porque esse indivíduo está em um 
grupo que tem sua experiência na vida social. Assim são 
representações ao mesmo tempo, psicológicas (no sentido restrito) e 
sociais. (CAMPOS, 2014, p.1) 

 

Na obra de Moscovici fica clara a relação intrínseca entre o indivíduo e seus 

grupos de pertença quando falamos de produção de sentido sobre a comunicação por 

ele recebida. O autor nos diz que “a representação contribui exclusivamente aos 

processos de formação das condutas e de orientações das comunicações sociais” 

(MOSCOVICI, 1976, p.75). 

O autor iniciou seus estudos no campo da Psicologia Social, em Paris, 

pesquisando a forma como os homens criam e compartilham suas percepções do 

mundo, suas realidades. Sua obra se funda na negação de uma noção pertinente às 

Ciências Sociais de que não existiria uma sociedade pensante. Moscovici (1981) 

criticava tal teoria: 

 

A outra forma de se negar que existe uma sociedade pensante é 
mantendo que grupos e indivíduos estão sempre e completamente 
sob a influência de uma ideologia dominante que é produzida e 
imposta por uma classe social, pelo Estado, pela Igreja ou escola, e 
que seus pensamentos e palavras refletem sua ideologia. Em outras 
palavras, os indivíduos por si mesmos não pensam e não criam nada 
de novo: eles reproduzem e são reproduzidos. (MOSCOVICI, 1981, 
p.2) 

 

Convicto da autonomia do indivíduo em relação à significação das mensagens 

que recebia, o autor afirma categoricamente que:  

 

(...) indivíduos e grupos são qualquer coisa, menos receptores 
passivos, e que eles pensam de forma autônoma, constantemente 
produzindo e comunicando representações. [...] estão sempre 
fazendo colocações críticas, comentando e fermentando “filosofias” 
não oficiais e espontâneas que tem uma influência decisiva sobre 
suas relações, suas escolhas, sua forma de educar suas crianças, fazer 
planos e assim por diante. (MOSCOVICI, 1981, p.2) 
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 Ao considerar a exposição feita até aqui sobre a TRS, ponderamos ser 

pertinente usá-la na pesquisa que intentamos fazer quanto à recepção e significação 

da mensagem político-eleitoral que, segundo Schwartzenberg (1978), é formatada 

para ludibriar e manipular o público eleitor por meio dos papéis representados pelos 

candidatos, a fim de questionar se são mesmo os eleitores meros títeres nas mãos de 

marketeiros e políticos em campanha.  

 

Metodologia 

Se como diz Moscovici (1981, p.1) “quando estudamos representações sociais, 

o que estamos estudando são seres humanos que pensam, e não apenas manipulam 

informação ou agem de uma determinada maneira”, podemos inferir que a mensagem 

político-eleitoral recebida durante as campanhas não encontra uma caixa vazia 

disposta a simplesmente alojá-la.  

Mesmo que haja uma imagem política representada pelo candidato, elaborada 

por sua equipe a fim de ser introjetada no eleitor, é oportuno avaliarmos se há 

barreiras à aceitação desta. A construção das representações que fazemos do mundo 

que nos cerca perpassa processos dinâmicos, sendo dois os mais importantes para 

seguirmos em nossa pesquisa: ancoragem e objetificação.  

Usando o termo ancoragem, o autor nos relata a necessidade que o homem 

possui de tornar o desconhecido em conhecido, para isso usando formas de 

comparação e categorização que lhe permitam apreender o significado de tal objeto 

e/ou ideia. 

Ao descrever o processo de ancoragem, o autor subdivide este instrumento em 

classificação e nomeação. Sobre o ato de classificação, diz: “é, pois, classificar e dar 

nome a alguma coisa” (MOSCOVICI, 1981, p.62). O autor ainda nos explica que: 

 

Classificar algo significa que nós o confinamos a um conjunto de 
comportamentos e regras que estipulam o que é, ou não, permitido, 
em relação a todos os indivíduos pertencentes a essa classe. [...] nós 
o confinamos a um conjunto de limites linguísticos, espaciais e 
comportamentais e a certos hábitos. (MOSCOVICI, 1981, p.63) 
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Em relação à nomeação, o autor nos diz ser impossível classificar sem atribuir 

nomes. Em busca de se relacionar com o que outrora era desconhecido, podendo 

assim ancorar-lhe um significado, o indivíduo e/ou grupo nomina esse objeto (pessoa, 

coisa) e lhe atribui uma representação. Essa nomeação produz três efeitos: 

 

(...) (a) uma vez que um nome tenha sido imputado, o objeto ou 
pessoa pode ser descrito e certas qualidades, intenções, etc, podem 
ser imputadas a ele; (b) pode ser distinguido de outros objetos ou 
pessoas pelas suas qualidades ou imputações; (c) se torna sujeito a 
uma convenção entre aqueles que o utilizam e dividem a mesma 
convenção. (MOSCOVICI, 1981, p. 67) 

 

Sobre objetivação, o autor nos diz ser uma forma de tangibilização do que era 

desconhecido e, portanto, inexistente. Apresenta ainda duas fases para este processo: 

 

Na primeira fase, objetificar significa descobrir o aspecto icônico de 
uma ideia ou ser mal definido, isto é, fazer equivaler o conceito com 
a imagem. [...] A segunda fase, durante a qual um conceito é 
verdadeiramente naturalizado, se dá quando o percebido substitui o 
concebido e se torna sua extensão lógica. (MOSCOVICI, 1981, p. 11) 

 

Partindo dos pressupostos acima, podemos elaborar o seguinte raciocínio: todo 

eleitor é, antes de votante, um elemento participante do contexto social. Sendo assim, 

é possível aludir que já há em seu referencial alguma classificação e objetificação sobre 

políticos, política, candidato e eleição, o que empresta lentes que lhe farão enxergar e 

se relacionar com toda a comunicação político-eleitoral recebida através delas. 

Por ser nosso campo de estudo a comunicação social, neste caso específico a 

comunicação político-eleitoral, delimitou-se como universo deste trabalho o pleito 

majoritário no Estado de Goiás em 2014. A fim de viabilizar a realização desta 

pesquisa, definimos como amostra o programa de abertura do candidato Iris Rezende 

(PMDB) no horário eleitoral gratuito, veiculado em 19 de Agosto do corrente ano. 

Inicialmente a análise foi na direção de identificar a presença ou não de 

características que aproximassem a imagem representada pelo candidato a alguma das 

propostas por Schwartzenberg (1978). Posteriormente intentamos confrontar essa 

representação objetivada pelo candidato com a significação e as representações 
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 possivelmente pré-existentes na mente de um grupo de eleitores. Neste caso, eleitores 

goianienses, situados na faixa etária entre 18 e 25 anos. 

Pretendíamos com esse estudo levantar questionamentos sobre a consonância 

da imagem proposta por Schwartzenberg com a representada pelo candidato em seu 

programa eleitoral, e, principalmente, com as representações ancoradas e 

objetificadas pelos eleitores selecionados.  

 

Análise da representação do candidato: 

Para este estudo decidimos usar parte do material veiculado pelo candidato Iris 

Rezende Machado19 que representava a coligação “Amor por Goiás”, composta pelos 

partidos: PMDB / DEM / SD / PC do B / PRTB / PTN / PPL. 

Pelo histórico do candidato Iris Rezende, podemos supor, partindo da premissa 

de ancoragem, que provavelmente já existia uma imagem consolidada na mente dos 

eleitores goianos, pelo menos entre a maior parcela, sobre o mesmo. No caso de haver 

alguma representação consolidada sobre o ator político em questão, seria esta 

consonante com a imagem proposta pelo material de campanha veiculado no horário 

eleitoral no dia 19 de Agosto de 2014? 

Analisando o primeiro programa eleitoral veiculado pelo candidato, na tv, 

apresentamos imagens e transcrições da narração reproduzidas na peça, para então 

avaliar possíveis semelhanças entre o estereótipo por nós aventado, o “Pai”, que seria 

uma manifestação da objetificação trabalhada por Moscovici, e o que foi veiculado. 

Segue: 

O tempo de televisão do candidato Iris Rezende era de 04 minutos e 18 

segundos, soma dos tempos regulares dos partidos que compunham a coligação 

“Amor por Goiás”, de acordo com suas bancadas no congresso nacional. 

                                                           
19Iris Rezende é candidato ao cargo de Governador de Goiás pelo PMDB.  Nascido em 1933, no 
município de Cristianópolis em Goiás, Iris Rezende Machado é formado em Direito pela Universidade 
Federal do Goiás e iniciou sua carreira política como Vereador de Goiânia, eleito em 1958. Em seguida 
foi eleito Deputado Estadual em 1962, e Prefeito de Goiânia em 1965. Voltou à política em 1982 sendo 
eleito Governador de Goiás e em 1986 foi nomeado Ministro da Agricultura no Governo de José Sarney, 
permanecendo no cargo até 1990, quando foi reeleito Governador do Estado. Em 1994 foi eleito 
Senador e quatro anos depois se candidatou novamente ao cargo de Governador, mas desta vez 
terminou derrotado. Foi eleito Prefeito de Goiânia em 2004 com 56% dos votos válidos no segundo 
turno e na eleição seguinte foi reeleito.  
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O primeiro vídeo exibido no programa eleitoral do candidato Iris Rezende 15 foi 

introduzido por uma animação gráfica em formato de pétalas se abrindo, com a 

seguinte narração: “Começa agora o programa de quem vai mudar Goiás para melhor, 

Iris Rezende Governador”. O programa se inicia com o locutor (em off) apresentando o 

candidato e ressaltando suas características.  

O candidato é introduzido como um homem de espírito jovem, disciplinado e 

experiente, um homem simples que sabe cuidar de gente (sic), e que colocou Goiás no 

caminho do desenvolvimento. Aqui já podemos perceber uma estratégia para driblar 

rejeições à idade do candidato, um octogenário, e uma busca por seus feitos passados 

durante suas gestões estaduais e municipais. 

O candidato tem atributos sentimentais ressaltados, como: “Iris tem um bom 

coração, gosta de tomar cafezinho na casa da gente, e de proporcionar uma vida cada 

vez melhor para todos”. Tal mensagem tenta aludir a uma relação de proximidade e 

altruísmo, que também pode ser associada à figura de um pai. O material toma 

contornos bastante aproximados das elucubrações de Schwartzenberg (1978) em 

relação à imagem de pai, nos depoimentos das filhas do candidato, onde as mesmas 

ressaltam características como: cuidador, doce, protetor, presente, carinhoso, entre 

outros adjetivos. A fala da filha Ana Paula é bastante emblemática associando a 

imagem do pai, enquanto cuidador, à sua imagem de mãe na forma de cuidar dos 

próprios filhos, o que torna o candidato, enquanto avô, pai duas vezes.  

 

Programa veiculado em 19/08/2014 

 

A finalização deste programa inaugural, precedida de uma fala do candidato 

dizendo possuir um dom para a vida política - ressaltando suas conquistas e afirmando 
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 nunca ter usado o poder lhe conferido pelo povo e por Deus em benefício próprio - é 

emoldurada pela imagem do senhor Iris Rezende levando duas crianças pelas mãos - 

também uma construção passível de nos arremeter a cenas do imaginário das relações 

paternais. 

 

Programa veiculado em 19/08/201. 

 

Nos programas subsequentes, ainda no mês de agosto, pudemos perceber a 

tentativa de consolidar a imagem de cuidador, atribuída ao candidato, e 

principalmente a afastar referências negativas motivadas pela idade avançada, 

reforçando os adjetivos: vigor, disciplina e determinação. Nos próximos programas 

também foram adicionadas cenas do candidato partilhando o café da manhã na 

residência de uma família humilde, na condição de homem merecedor de deferência, 

admiração e, talvez, certa devoção. Os programas passaram a contar com ataques ao 

atual gestor estadual e em sequência à apresentação de fragmentos de propostas para 

solução das demandas destacadas. 

 

Veiculado em 22/08/2014.                                           Veiculado em 30/08/2014. 
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Confrontando o material veiculado pelo candidato Iris Rezende com o modelo 

idealizado por Schwartzenberg (1978) de pai, percebemos certa sobreposição de 

papéis, nos parecendo coerente pensar que a imagem pretendida pelo candidato, 

provavelmente orientado por uma equipe de marketing eleitoral era, sim, paternal e 

tinha como fim adequar sua história ao momento atual e aos anseios dos eleitores. 

Ao observar a comunicação político-eleitoral como estratégia de marketing 

político, que aqui definimos como um “conjunto de técnicas e procedimentos que 

procuram adequar um candidato ao seu eleitorado potencial, procurando torná-lo 

conhecido do maior número de eleitores possível”, de acordo com Dilma Teixeira 

(2006), somos direcionados a uma etapa inexorável do planejamento de marketing: a 

análise do público-alvo. 

Como já citado neste artigo, o público que nos interessava investigar, 

inicialmente, era formado por jovens entre 18 e 25 anos, votantes no Estado de Goiás, 

e que vivenciaram o pleito 2014, tendo sido ou não impactados pela comunicação 

eleitoral do candidato. Por questões atinentes ao tempo necessário para realização 

desta pesquisa, e os prazos para submissão deste trabalho, não nos foi possível 

concluí-la. 

 

Conclusão 

É sobejamente importante avançarmos nas pesquisas em comunicação política 

e marketing eleitoral, a fim de compreender o processo de elaboração das estratégias, 

e a pertinência destas, para cooptação do público eleitor.  

Este tema é concernente a dois assuntos que, efetivamente, condicionam a 

vida em sociedade: comunicação e política. Pelo viés da comunicação, o 

aprofundamento deste estudo pode representar uma maior compreensão dos 

processos e percepções desencadeados pelo discurso político, e seu eco na sociedade. 

Pelo viés do marketing político-eleitoral, compreender o que ocorre antes durante e 

depois do momento em que o eleitor é impactado pelas mensagens estrategicamente 

elaboradas pode contribuir para melhorias no planejamento das campanhas e escolha 

dos papéis a serem representados pelos candidatos. 
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 Não nos foi possível, neste artigo, concluir se a estratégia do candidato Iris 

Rezende encontrou a recepção pretendida, quando de sua definição pela imagem do 

“pai”, de Schwartzenberg, pois isso demandaria uma investigação mais aprofundada, 

empírica e estruturada.  

A fim de contemplar todos os objetivos elencados no início deste estudo, 

propomos uma continuação desta pesquisa, prevista no projeto a ser apresentado 

para admissão no mestrado em Comunicação da Universidade Federal de Goiás, onde 

poderemos receber as orientações necessárias para sua realização e dispor de tempo e 

ferramentas adequadas para levá-la a campo e assim contribuir com os avanços da 

comunicação política e eleitoral. 
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 O estigma da Aids e o preconceito contra homossexuais: O 
estudo da discriminação contra homossexuais segundo a Teoria 

das Representações Sociais20 

 
Marília de Almeida e ALMEIDA21 

Claudomilson Fernandes BRAGA22 
 
Resumo 
O presente artigo propõe o estudo do preconceito contra homossexuais a partir da 
Teoria das Representações Sociais, proposta por Serge Moscovici. Acredita-se que esta 
teoria possibilitará a identificação dos diferentes aspectos que formam a 
representação social dos homossexuais e a compreensão da resistência da sociedade 
em aceitá-los. Tem-se como hipótese principal que o preconceito contra homossexuais 
em muito se deve ao estigma da Aids e à vinculação difundida pela mídia na década de 
1980 entre o vírus HIV e a homossexualidade. 
 
Palavras-chave: Homossexualidade; Aids; Discriminação; Comunicação; Teoria das 
Representações Sociais. 
 
 
Introdução 

A proliferação do vírus HIV entre seres humanos no início da década de 1980 

trouxe à tona a discussão sobre um dos maiores tabus da humanidade, a sexualidade. 

A chegada de uma doença sexualmente transmissível, assustadoramente contagiosa e 

letal, trouxe pânico à sociedade, que imaginava estar livre das grandes moléstias que 

assustaram o mundo em séculos anteriores.  

A Aids então assume a característica de uma patologia moral, uma espécie de 

castigo divino para comportamentos proibidos e vergonhosos, para o sexo sem fins 

reprodutivos, apenas como busca de prazer. Como aponta Soares (2001, p. 86), a Aids 

“já havia se caracterizado como uma doença moral antes mesmo de ser mortal”. 

                                                           
20Trabalho apresentado no GT Representações Sociais e Comunicação do VIII Seminário de Mídia e 
Cidadania (SEMIC) – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 20 e 21 
de outubro de 2014. 
21Jornalista, especialista em Assessoria de Comunicação e Marketing e aluna especial da disciplina 
Estudos Avançados em Mídia e Cidadania do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da 
Faculdade de Informação e Comunicação da UFG. 
22  Doutor em psicologia pela PUC Goiás. Professor Efetivo do Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação da Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás. 
milsonprof@gmail.com 
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O primeiro registro oficial da Aids data de 1981, nos Estados Unidos, quando se 

descobriu que o elevado número de casos de homens homossexuais com Sarcoma de 

Kaposi23e pneumonia por Pneumocystiscarinii24 era causado por uma doença até então 

desconhecida pela ciência. O primeiro agente etiológico, denominado vírus da 

imunodeficiência humana ou HIV-1, só seria identificado dois anos após essa 

constatação, em 1983, seguido do HIV-2, o segundo agente etiológico, isolado em 

1986 (LIMA, 1996). 

A ciência não explica ainda qual a origem precisa da Aids entre os seres 

humanos. Sabe-se que os vírus HIV-1 e HIV-2 assemelham-se a uma família de 

retrovírus presentes em primatas não-humanos da África Sub-Sahariana. Segundo 

Hansen (2004), é provável que a transmissão do HIV de macacos para humanos tenha 

ocorrido entre 1920 e 1950 na África pelo consumo de carne do animal, via relações 

sexuais entre humanos e macacos ou por ritos culturais que utilizavam sangue animal. 

Antes mesmo de o retrovírus ser isolado, reportagens em todo o mundo, e 

inclusive no Brasil, traziam informações imprecisas sobre a doença, desconhecida 

tanto pela sociedade quanto pela comunidade científica. A primeira delas foi publicada 

pelo jornal norte-americano The New York Times, em julho de 1981, sob o título 

“Câncer raro é encontrado em 41 homossexuais” 25 . O texto não menciona 

especificamente a Aids, que ainda não havia sido descoberta, mas aponta que a 

maioria dos casos registrados de Sacorma de Kaposi eram entre homens homossexuais 

que haviam mantido relações sexuais com grande frequência e com diferentes 

parceiros. O médico entrevistado para a reportagem afirma ainda que não existia 

perigo aparente de contaminação entre pessoas “não-homossexuais”.  

O fato dos primeiros casos de Aids terem sido registrados em homossexuais, a 

falta de informação existente na época quanto à contaminação e prevenção, e a 

necessidade da sociedade em apontar culpados, fizeram com que a doença fosse 

imediatamente vinculada aos homossexuais e ao comportamento promíscuo.  

 

                                                           
23 Tipo raro de câncer normalmente encontrado em pessoas com sistema imunológico debilitado. Atinge 
as camadas mais internas dos vasos sanguíneos e apresenta como sintoma lesões na pele e outros 
órgãos. 
24 Fungo que causa pneumonias principalmente em pessoas com imunidade debilitada. 
25 Disponível em < http://www.nytimes.com/1981/07/03/us/rare-cancer-seen-in-41-homosexuals.html> 
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 É claro que a ciência logo se deu conta de que o surgimento do HIV 
em pacientes homossexuais foi apenas uma coincidência e 
prontamente alertou para o fato de que todas as pessoas poderiam 
ser atingidas pela doença se não tomassem alguns cuidados. Mas o 
estrago já estava feito. (FERREIRA, 2003, p. 106-107) 

 

A ligação entre Aids e homossexualidade, portanto, nasce nos primeiros anos 

da década de 1980 e perdura até os dias atuais, como aponta Ferreira (2003). Ligação 

esta que em muito se deve ao trabalho da imprensa, responsável por reunir e traduzir 

as informações do mundo científico para que a população pudesse se informar e se 

prevenir contra o vírus HIV. 

Como afirma FAUSTO NETO (1999), a mídia é um dispositivo de construção da 

realidade e contribuiu para a inteligibilidade da Aids junto à sociedade. A partir do que 

era publicado pela imprensa, a sociedade se informou sobre a Aids e formou a sua 

opinião acerca daquela nova doença.  

 

Uma característica da AIDS no Brasil, ao contrário dos Estados 
Unidos, por exemplo, é que a nova enfermidade se torna conhecida 
antes que casos de AIDS fossem oficialmente reportados no país. 
Hebert Daniel (1991, p. 32) escreveu que a AIDS chegou ao Brasil 
antes da AIDS, em alusão ao fato de que a mídia brasileira, em 
meados de 1981, começou a noticiar uma nova doença que estava 
surgindo nos Estados Unidos sendo que, no país, nenhum caso havia 
sido reportado (CANCER, 1981). Ou, como tão bem definiram Sérgio 
Carrata e Claudia Moraes (1985), ao descreverem a AIDS como um 
“mal de folhetim”.  (GALVÃO, 2002, p. 78) 

 

Enquanto a imprensa norte-americana noticiou mortes em decorrência da Aids 

antes que a comunidade científica identificasse e isolasse o vírus HIV, a imprensa 

brasileira noticiou as mortes que ocorriam em outros países, reproduzindo matérias de 

agências de notícia internacionais, antes que o primeiro caso fosse registrado 

oficialmente no país. A primeira matéria sobre o HIV em veículos brasileiros foi 

publicada no Jornal do Brasil, em julho de 1981, e somente em 1982 foi registrado o 

primeiro caso de Aids no território nacional.  

Além de noticiar os casos de contaminação e informações oriundas da 

comunidade científica, a imprensa criava termos para designar a doença e para que 

seus leitores pudessem entender do que se tratava o vírus HIV. Termos que remetiam 
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a outros males que assolaram a humanidade em séculos anteriores foram adaptados 

para a realidade atual. Jornais estampavam em suas capas e manchetes termos como 

“câncer gay”, “peste rosa”, “praga gay” ou “mal dos homossexuais”, em uma clara 

alusão ao câncer, à sífilis e à peste negra. 

Sontag (2007, p. 120) afirma que a utilização destas metáforas procurava 

vincular à Aids a imagem de uma doença que “não apenas era repulsiva e punitiva, 

como também apresentava uma invasão”. A palavra “peste”, por exemplo, é 

historicamente utilizada para se referir a doenças que além de enfraquecer, são 

motivo de vergonha para quem as possui. Desta forma, os termos “peste gay” ou 

“peste rosa” fizeram com que a Aids fosse “encarada ao mesmo tempo como um 

castigo merecido por um grupo de ‘outros’ vulneráveis e como uma doença que 

potencialmente ameaça a todos” (SONTAG, 2007, p. 127). 

 

A associação da AIDS com homossexualidade e moral produziu uma 
crença de que a aquisição da doença por parte dessas pessoas é 
consequência de um ato deliberado e, portanto, são culpadas. Já as 
pessoas portadoras de câncer tiveram a má sorte de desenvolvê-lo 
sem terem cometido nenhum ato consciente que o justificasse. 
Assim, em relação a essas duas doenças passa a existir um grupo de 
culpados e outro de inocentes. Um que merece a própria doença e 
outro que é vítima dela. Um que mobiliza sentimentos de raiva e 
repulsa e outro que provoca pena e pesar. Claro que ambos os 
grupos sofrerão um processo de exclusão, mas cada um com uma 
trajetória diferente, com proporções distintas de dor e preconceito. 
Da mesma forma que no passado e muitas vezes ainda hoje a sífilis 
estava associada com a prostituição, a AIDS, por um erro histórico, 
vincula-se fortemente aos homossexuais masculinos. (FERREIRA, 
2003, p. 107) 

 

A Aids assumiu então a característica de uma patologia moral, uma espécie de 

castigo divino para comportamentos proibidos e vergonhosos, para o sexo sem fins 

reprodutivos, apenas como busca de prazer. A homossexualidade, personificação 

destes comportamentos libidinosos, recebeu também o caráter de doença, um mal 

que precisava ser erradicado da sociedade.  
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Estigma e preconceito  

Na busca por identificar e definir o que era o vírus HIV, logo após o registro dos 

primeiros casos da doença, a comunidade científica delimitou um grupo de risco de 

contaminação que incluía usuários de drogas, prostitutas, hemofílicos e homossexuais. 

Esta classificação era baseada na forma de contaminação do vírus HIV: troca de fluídos 

corporais que carregavam o vírus, como sangue e esperma. 

Simbolicamente, o grupo de risco servia tanto para tranquilizar o restante da 

população, que se via livre da contaminação pelo HIV por não fazer uso de drogas ou 

por não ter um comportamento sexual considerado imoral, quanto para protegê-la dos 

“pecadores” que propagaram o mal da Aids em todo o mundo. 

 

A doença expõe uma identidade que poderia ter permanecido oculta 
dos vizinhos, colegas de trabalho, familiares e amigos. Ao mesmo 
tempo, confirma uma identidade, e, no grupo de risco mais atingido 
nos Estados Unidos num primeiro momento, o dos homossexuais 
masculinos, chegou a dar origem a uma comunidade bem como a 
uma experiência que isola e expõe os doentes a discriminações e 
perseguições. (SONTAG, 2007, p. 97) 

 

Embora todos esses subgrupos tenham sido impactados negativamente pela 

classificação do grupo de risco, os homossexuais parecem carregar ainda nos dias 

atuais a maior carga por essa vinculação. “Até hoje um paciente com AIDS é visto com 

uma certa suspeita de também ser homossexual.” (FERREIRA, 2003, p. 106-107) 

Ainda que o grupo de risco tenha sido desmentido pela própria ciência pouco 

após ser adotado, sua ampla difusão pela imprensa já havia vinculado o vírus HIV a 

esse grupo de pessoas e marcado o imaginário da sociedade até os dias atuais. Os 

incluídos no grupo de risco da Aids, em especial os homossexuais, vivenciaram e alguns 

ainda vivenciam o estigma, o preconceito e a discriminação.Como afirma Moscovici 

(1981, p.8), “mesmo que haja alguma consciência de certa falta de substância ou do 

caráter imperfeito da reconstrução, ela é mantida enquanto ela preserva alguma 

coerência entre o que é conhecido e o que não é conhecido”. 

Segundo Goffman (1980), o estigma é uma característica ou atributo que torna 

um indivíduo diferente dos demais. A característica em questão seria motivo de 
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grande descrédito junto aos demais, considerada como um defeito ou fraqueza. O 

autor afirma que existem três tipos diferentes de estigma: aqueles ligados ao corpo, os 

que se referem às culpas de caráter individual e aqueles chamados por ele de estigmas 

tribais de raça, nação e religião. A homossexualidade carrega o estigma de culpas de 

caráter individual, quando há “vontade fraca, paixões tirânicas ou não naturais, 

crenças falsas e rígidas”, dentre outros aspectos. (GOFFMAN, 1980, p. 7) Entram nesta 

mesma categoria os distúrbios mentais, tentativas de suicídio e criminalidade. Já o 

preconceito se trata de uma postura ou ideia pré-concebida em relação ao que foge do 

padrão. São conceitos próprios de cada pessoa, mas que podem ser construídos 

segundo o que pensa a coletividade.  

No caso da vinculação entre Aids e homossexualidade, temos o encontro de 

dois estigmas: o estigma da doença mortal, transmitida sexualmente, que denigre e 

humilha seu paciente diante da sociedade; e o estigma do comportamento sexual 

impróprio, imoral, pecaminoso. Esses estigmas levam a preconceitos em vertentes 

distintas, impactando tanto o homossexual que é previamente classificado como 

portador do vírus HIV quanto o portador que é previamente considerado homossexual.  

 

Aids e homossexualidade segundo a Teoria das Representações Sociais 

Proposta por Serge Moscovici na década de 1960, a Teoria das Representações 

Sociais estuda como conceitos e impressões se formam a partir de processos 

comunicativos, seja por meio da mídia seja por meio da interação interpessoal. As 

representações sociais são a representação de algo ou alguém em uma relação de 

simbolização, interpretação e, por fim, de significação. O sujeito identifica o não-

familiar, classifica, nomeia e objetiva; é na objetivação que ele devolve ao mundo, por 

meio de opiniões ou ações, a representação social formada acerca do não-familiar. 

A formação da representação social consiste na transformação do 

desconhecido, o universo reificado, em conhecido, universo consensual, 

necessariamente por meio da comunicação. Com o surgimento de uma nova doença 

altamente contagiosa e mortal, a Aids, a sociedade faz a ancoragem deste mal não-

familiar com base no que lhe é familiar, os males que assolaram a humanidade 

anteriormente e que causam humilhação a quem os portava, como a sífilis, por 
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 exemplo. Neste processo de internalização, classificação e nomeação do objeto 

(ancoragem), os estigmas e preconceitos vinculados à sífilis são transferidos para a 

Aids.  

 

Elaboradas como que ‘se tem à mão’, essas representações 
inscrevem-se nos quadros de pensamento pré-existentes, engajam 
uma moral social, faça-se ou não a amálgama entre o perigo físico e o 
moral. À liberdade do ‘sexo-seguro’ opõe-se às ‘virtudes’ da tradição 
que aí encontra um novo cavalo de batalha, sustentado pela 
autoridade religiosa. Valores e modelos sociais carregam a palavra 
AIDS de conteúdos diferentes, a doença e suas vítimas. (JODELET, 
1989, p. 3) 

 

Nota-se que a representação social da Aids, resultado da ancoragem e 

objetivação, está vinculada à promiscuidade, à comportamentos sexuais considerados 

inaceitáveis, em especial a homossexualidade. Desta forma, as representações sociais 

da Aids e da homossexualidade, assim como o estigma e preconceito enfrentados por 

portadores do HIV e por homossexuais, estão diretamente relacionados. Ambas são, 

segundo a divisão de Moscovici, representações sociais do tipo polêmicas, pois são 

geradas a partir do antagonismo entre grupos; o desfavorecimento de um grupo em 

detrimento de outro. O grupo dos não-doentes se sente mais saudável e protegido ao 

denegrir o grupo dos doentes; enquanto o grupo dos não-homossexuais se sente mais 

hetero ao denegrir o grupo dos homossexuais. 

Jean-Claude Abric, também estudioso da Teoria das Representações Sociais, 

propõe que as mesmas são formadas por um núcleo central imutável e resistente, 

responsável por organizar a representação antes de devolvê-la ao mundo, e pelo 

sistema periférico, mecanismo que tem a função reguladora e protege o núcleo 

central. Esta proteção evita que opiniões consideradas “politicamente incorretas” 

sejam verbalizadas de forma que o sujeito seja coagido a mudar sua opinião e alterar o 

núcleo central de representação social. O sistema periférico evita a mudança da 

representação social ao proteger seu núcleo central. Por isso, representações sociais 

dificilmente são alteradas, pois são protegidas por mecanismos conscientes. 

A zona muda das representações, conceito também proposto por Abric, 

também explica essa resistência das representações sociais à mudanças. Em respeito à 
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normatividade social, o sujeito oculta o seu pensamento acerca de algo ou alguém. 

Essa omissão se dá conscientemente, como estratégia de defesa do sujeito quando sua 

opinião pode não ser bem vista socialmente. Devido à sua natureza, as representações 

sociais da Aids e da homossexualidade encontram-se na zona muda das 

representações, na qual o que é verbalizado nem sempre corresponde à realidade.  

Desta forma, embora aparentemente estas sejam questões já superadas, ainda 

que se afirme que homossexuais têm cada vez mais espaço positivo na mídia e que 

portadores do HIV não sofrem mais preconceito em seus locais de trabalho, a 

existência da zona muda das representações sociais deve ser considerada ao estudar 

ambos os casos. 

O estudo da relação entre Aids e homossexualidade no imaginário social passa 

necessariamente pela mídia, responsável por traduzir dados científicos e informar a 

sociedade sobre aquela doença até então desconhecida. Se a sociedade construiu a 

imagem da doença de acordo com o que recebeu de informação sobre ela, pode-se 

dizer que a mídia atuou nesta significação. Ao dar voz às fontes, ao metaforizar a 

doença, ao torná-la compreensível, a mídia atuou na construção da representação 

social da Aids. 

Segundo Jodelet (1989), a comunicação “é o vetor da transmissão da linguagem 

e portadora de representações”, pois incide sobre os processos de interação social. 

Embora existam outras formas de comunicação além daquela mediada por meios de 

comunicação de massa, é possivelmente na mídia que as representações sociais 

encontram a maior oportunidade de difusão. A mídia media as relações entre sujeitos, 

absorve as representações sociais já existentes e as compartilha. 

 

Metodologia 

O presente artigo propõe o estudo do preconceito contra homossexuais a partir 

da Teoria das Representações Sociais, partindo da hipótese de que o estigma da Aids 

ainda causa influência neste cenário. Para isso, será necessário entender como foram 

formadas as representações sociais da homossexualidade e da Aids, como se dão a 

ancoragem e objetivação de ambas e como as zonas mudas das representações 

influenciam na percepção do preconceito existente. Propõe-se analisar o papel da 
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 mídia no início da década de 1980 – responsável pela difusão de termos como “mal 

dos homossexuais” e “peste gay” – e como essa representação se reflete atualmente.  

Para analisar a mídia, a metodologia utilizada será a análise de conteúdo a fim 

de identificar como a mídia informou a sociedade sobre a Aids no início da década de 

1980. A técnica de evocações, metodologia de caráter qualitativo proposta por Abric, 

será utilizada para identificar os elementos que constituem as representações sociais 

da homossexualidade e da Aids na sociedade assim como a existência de uma zona 

muda acerca de ambas. A técnica de evocações seria aplicada com dois grupos 

distintos: de 45 a 60 anos, representando aqueles que vivenciaram os primeiros anos 

da Aids no mundo; e de 15 a 30 anos, representando aqueles que não vivenciaram os 

primeiros anos da doença.  

 

Conclusão 

Ainda que já não fosse bem aceita pela sociedade cristã contemporânea, a 

homossexualidade passou a sofrer maior preconceito e discriminação após o advento 

da Aids, no início da década de 1980. Baseado no que liam nos jornais, que por sua vez 

se baseavam em informações científicas divulgadas precipitadamente, a sociedade 

vinculou a Aids aos homossexuais, culpando-lhes por ter espalhado este novo mal pelo 

mundo com seu comportamento promíscuo e imoral. 

Nos dias atuais, o preconceito contra homossexuais não apenas lhes impede ou 

dificulta o acesso a direitos, como é responsável pela morte simbólica e física de um 

número crescente de gays. Segundo dados do 2º Relatório sobre Violência Homofóbica 

no Brasil, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República26, referente 

ao ano de 2011 e publicado em 2012, 4.851 pessoas foram vítimas da homofobia no 

Brasil, número possivelmente inferior ao real, já que muitas ocorrências não são 

notificadas.  

O combate à homofobia pressupõe um longo caminho, assim como o racismo 

que até hoje, mais de 120 anos após a abolição da escravatura, ainda não foi eliminado 

da humanidade. Entretanto, é preciso enfrentar o preconceito e garantir que os 

                                                           
26  Disponível em: http://www.sdh.gov.br/assuntos/lgbt/pdf/relatorio-violencia-homofobica-ano-2012. 
Acesso em 25 de setembro de 2014. 

http://www.sdh.gov.br/assuntos/lgbt/pdf/relatorio-violencia-homofobica-ano-2012
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homossexuais, assim como quaisquer outras minorias, não tenham seus direitos 

humanos e civis negados. 

Enfrenta-se a homofobia com leis que a criminalizem, mas também com o 

estudo aprofundado de suas causas. Por meio da Teoria das Representações Sociais é 

possível conhecer os diferentes aspectos que formam a imagem da homossexualidade 

e os motivos de a sociedade resistir em aceitá-la e insistir em negar-lhes direitos 

básicos, como o direito à vida. Esta teoria também pode auxiliar na comprovação da 

hipótese de que o preconceito enfrentado pelos homossexuais em muito se deve à sua 

vinculação com a Aids, há mais de 30 anos. 

Este artigo, portanto, propõe o estudo do preconceito contra os homossexuais 

a partir da Teoria das Representações Sociais,contribuindo para o aprofundamento dos 

estudos sobre a questão assim como para a criação de políticas de enfrentamento à 

homofobia que sejam mais eficazes e menos impositivas.  
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A comunicação pública no contexto de uma TV controlada pelo 
Estado: Subsídios para um estudo de caso da Televisão Brasil 

Central27 

 
Denyse Parreira de Deus Araújo FREITAS28 

Magno MEDEIROS29 
 
Resumo 
Este trabalho apresenta um breve panorama de pesquisas e estudos de autores 
diversos que se dedicaram a investigar o conceito de comunicação pública. Em um 
segundo momento procurou-se diferenciar os conceitos de comunicação pública e 
comunicação política partindo da ideia de que a confusão ou assimilação dos dois 
acaba por tornar ainda mais nebuloloso esse campo de estudo. Por fim, foram 
apresentadas algumas questões referentes aos campos da mídia e da política, em 
especial acerca da regulamentaçãodo sistema de radiodifusão de sons e imagens no 
Brasil, a partir deste contexto foi apresentada uma descrição da Televisão Brasil 
Central, tomada como objeto de estudo para uma pesquisa que se pretende 
posteriormente a partir da discussão teórica sobre a comunicação pública. 
 
Palavras-chave: Comunicação pública; comunicação política; mídia; Televisão Brasil 
Central. 
 
 
Introdução 

Depois de um longo período de governos ditatoriais, a sociedade brasileira 

vivencia há poucas décadas o regime democrático. A volta da democracia implicou em 

avanços nas questões de cidadania, com o restabelecimento dos direitos civis e 

políticos. No que tange aos direitos sociais também houve melhorias. Sem os 

elementos opressores da ditadura, organizações e comunidades podem tornar 

públicas com mais facilidade suas demandas e reivindicar mudanças ou expansão dos 

serviços públicos prestados, seja na área de saúde, educação ou transporte. 

Essa condição mais favorável na busca pelos direitos de cidadania acontece no 

mesmo momento em que as sociedades experimentam grandes avanços nas 

                                                           
27Trabalho apresentado no GT Mídia, Cidadania e Direitos Humanos do VIII Seminário de Mídia e 
Cidadania (SEMIC) – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 20 e 21 
de outubro de 2014. 
28Mestranda da linha de pesquisa Mídia e Cidadania do Programa de Pós-Graduação em Comunicação 
da UFG-GO, email: deparreira@gmail.com. 
29 Orientador. Doutor pela USP, professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e do 
Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos, ambos da Universidade Federal de 
Goiás (UFG). 
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 tecnologias de informação e comunicação. A popularização dos computadores, dos 

dispositivos móveis, como tablets e celulares, a melhoria na velocidade das conexões 

de internet resultaram em alterações significativas no processo de divulgação de 

informações. O monopólio da produção de conteúdo informativo e noticioso, que até 

então pertencia aos meios de comunicação de massa foi quebrado. 

O maior acesso a fontes de informação e o avanço nas questões de cidadania 

implicaram em mudanças, inclusive, na relação entre os governos e a sociedade. É 

crescente a demanda por maior visibilidade das ações dos governantes e das 

instituições públicas. A exigência da sociedade por uma prestação de contas mais 

efetiva resultou em medidas como a Lei Complementar nº 131/2009 ou Lei da 

Transparência que determina a disponibilização, em tempo real, de informações sobre 

a execução orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios. 

É neste cenário que se insere a discussão a respeito da comunicação pública. 

Sobre a presença do tema comunicação pública (CP) nas pesquisas acadêmicas é 

importante salientar que constitui objeto de estudo de certa forma recente, quando 

comparado ao número de pesquisas e publicações de outras áreas da comunicação. 

Segundo Duarte (2009), o interesse por pesquisar o assunto tem partido 

principalmente de servidores públicos que são comunicadores e que atuam ou 

atuaram nas esferas do poder, seja ele Executivo, Judiciário ou Legislativo.  

Por conta de certa novidade do tema e da escassez de referenciais teóricos que 

levem em conta o contexto nacional, a maioria das pesquisas se concentra na tentativa 

de conceituar o termo CP e buscar parâmetros para defini-lo. Os estudos brasileiros 

tomam por base, principalmente, as ideias de pensadores europeus, como o francês 

Pierre Zémor, considerado um marco decisivo na concepção de comunicação pública 

entre os pesquisadores, como apontado por Brandão (2009). Outro trabalho publicado 

recentemente é fruto da tese de doutorado de Mariângela Haswani (2013) que 

recorreu a autores italianos para enriquecer a literatura sobre o tema no Brasil.  

A intenção é oferecer um breve panorama a respeito das problematizações do 

conceito e das teorias elaboradas por pesquisadores que se debruçam sobre o tema há 

alguns anos por meio de pesquisa bibliográfica com o objetivo de subsidiar o estudo de 
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caso da TV Brasil Central, emissora de televisão cuja concessão pertence ao governo 

do Estado de Goiás. Faz-se necessário ressaltar que o objetivo neste trabalho é 

fornecer elementos que servirão como norteadores do referido estudo de caso que 

será realizado posteriormente em pesquisa mais abrangente. 

 

Comunicação pública: conceito em construção 

Brandão (2009) aponta que a expressão comunicação pública é utilizada com 

diferentes significados de acordo com o país, autor ou contexto. A autora lista a partir 

de pesquisas e levantamentos sobre o tema cinco entendimentos diversos para o 

conceito. 

Na América do Norte, América Central e em alguns países da América Latina, a 

CP é relacionada a técnicas da área de Comunicação Organizacional e Relações 

Públicas. Segundo a autora, diz respeito à comunicação no interior das organizações e 

entre elas e seus públicos e tem como objetivo maior o mercado, visando atingir os 

públicos das corporações com o intuito de vender (imagem, produto ou ideia). 

Outro sentido para a expressão comunicação pública é sua associação com a 

comunicação científica. Segundo Brandão (2009) essa associação acontece por dois 

aspectos principais: o desenvolvimento da divulgação científica de informações 

relacionadas à área da agricultura, no meio rural e da saúde, para comunidades 

necessitadas, em iniciativas fomentadas pelos governos. Outro aspecto é o 

crescimento, nos últimos anos, da preocupação com o papel social da ciência criando a 

necessidade de uma prestação de contas por parte das instituições de pesquisa, 

visando uma legitimação perante a sociedade. 

CP também é entendida em certos contextos como comunicação governamental. 

Para Brandão (2009, p. 4) “é uma dimensão da comunicação pública que entende ser 

de responsabilidade do Estado e do Governo estabelecer um fluxo informativo e 

comunicativo com seus cidadãos”. Dessa forma constitui-se como instrumento de 

construção da agenda pública, prestação de contas, divulgação de projetos, ações, 

atividades e políticas que necessitam do engajamento da população. Podem ser 

citadas como exemplo as campanhas de vacinação e alistamento militar. 
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 O termo é ainda identificado como comunicação política e associado à utilização 

das técnicas de comunicação para a defesa de ideias e posicionamentos políticos de 

governos e partidos e também o campo da disputa entre os detentores dos veículos de 

mídia e o direito da sociedade de ter acesso a esses veículos e tecnologias em seu 

benefício. De acordo com Brandão (2009, p. 6) esse é o sentido mais difundido de CP, 

“advinda de uma tradição de estudos que analisa a questão da comunicação 

contraposta ao interesse público e o seu lugar de direito no espaço público”. 

Por fim, CP também vem sendo associada a estratégias de comunicação da 

sociedade civil organizada. Segundo Brandão (2009, p.7), servem como exemplo as 

práticas e formas de comunicação desenvolvidas pelas comunidades e membros do 

terceiro setor e movimentos sociais e populares. Nesse entendimento, CP consiste na 

“prática da comunicação a partir da consciência de que responsabilidades públicas não 

são exclusivas dos governos, mas de toda a sociedade”. Para a autora, o termo passa a 

ser utilizado como referência a uma prática democrática, sem compromissos com a 

indústria midiática. 

Em sua pesquisa, Haswani (2013) utiliza a classificação do italiano Paolo Mancini 

que considera CP formada por três dimensões: a comunicação da instituição pública, a 

comunicação política e a comunicação social. 

A comunicação da instituição pública ou comunicação institucional é, segundo 

Haswani (2013), apontada pela maioria dos autores italianos, cujos referenciais 

teóricos servem de base ao seu trabalho, como a comunicação promovida pela 

administração pública e os servidores públicos com o objetivo de informar aos 

cidadãos dos atos e ações do governo ou pode ser entendida como publicidade oficial 

do Estado. Nesta perspectiva estariam incluídas a publicidade institucional com a 

publicação de editais de licitação; publicidade de serviços como campanhas de 

vacinação; publicidade de atividades ou funcionamento de repartições ou instituições 

públicas,essa última considerada rara na comunicação institucional brasileira, segundo 

Haswani (2013). E ainda a publicidade de imagem e de promoção, referente a 

promover a identidade, cultura ou turismo de determinada cidade, estado ou país, 

essa sim bem frequente no Brasil, como aponta a autora. 
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Segundo Haswani (2013, p. 140), a concepção de comunicação política pode ser 

entendida de duas formas de acordo com os autores pesquisados. Parte dos teóricos 

entende que a comunicação política está compreendida no âmbito da CP, já que essa 

seria mais ampla, por envolver todas as atividades de interesse público e que a 

comunicação política, portanto, se refere em particular à comunicação praticada pelos 

partidos políticos. A outra concepção considera CP como um braço ou subárea da 

comunicação política. Mesmo sem um consenso em relação à definição do termo é 

acordo entre os pesquisadores, conforme ressalta a autora, que a comunicação 

política “se ocupa da relação entre o sistema político, com particular atenção aos 

partidos políticos e à competição eleitoral, e o sistema das mídias e os cidadãos 

eleitores”.  

Em relação à comunicação social, terceira dimensão da CP apontada por 

Mancini, Haswani (2013) afirma que apresenta como principal característica a 

presença não só do Estado, mas também de atores sociais privados envolvidos em 

questões que dizem respeito a toda a sociedade.  

 

A comunicação social tem como hipótese tratar do mesmo âmbito da 
‘comunicação de solidariedade social da área não lucrativa’, ou seja, 
‘os grandes temas sociais a respeito dos quais é necessário 
sensibilizar a opinião pública’, a respeito do papel dos atores e aos 
objetivos que se quer atingir (FACCIOLI, 2000 apud HASWANI, 2013, 
p. 144). 

 

A autora cita como exemplo de comunicação social, a veiculação de filmes 

produzidos pelo governo federal para alertar a população sobre a gravidade do roubo 

de peças de arte e antiguidades nas Igrejas e ainda campanhas como as que convocam 

a sociedade a denunciar a exploração sexual de crianças e adolescentes. 

Duarte (2009, p. 64) inicia sua problematização sobre o conceito de CP a partir 

da concepção de comunicação utilizada por Paulo Freire. Para o educador, o processo 

de comunicação supõe reciprocidade e sujeitos que dialogam em termos de igualdade. 

“A comunicação implica a existência de credibilidade, respeito e interesse pelo outro”. 

A partir dessas reflexões o autor afirma que CP não deve se restringir a fornecer 

informação. Mais do que isso deve garantir ao cidadão, meios de compreender o que 

lhe diz respeito e de se expressar.  
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Deve incluir a possibilidade de o cidadão ter pleno conhecimento da 
informação que lhe diz respeito, inclusive aquela que não busca por 
não saber que existe, à possibilidade de expressar suas posições com 
a certeza de que será ouvido com interesse e a perspectiva de 
participar ativamente, de obter orientação, educação e diálogo 
(DUARTE, J.,2009, p. 64). 

 

Para o autor, portanto, a CP deve se constituir por meio de uma relação dialógica 

entre entes do Estado e cidadãos para que se torne verdadeiramente efetiva. O ato de 

divulgar informações seja para o cumprimento de leis ou por pressão popular por si só 

não estabelece condições de CP. É preciso que as pessoas saibam encontrar e 

interpretar essas informações para então questioná-las e utilizá-las em uma vivência 

mais cidadã em um Estado democrático de direito. 

 

Diferenciando comunicação pública e comunicação política 

Apesar das múltiplas abordagens e da dificuldade em estabelecer consenso em 

torno de uma única definição do conceito de CP um caminho plausível para auxiliar em 

um maior esclarecimento do tema aponta para o estabelecimento de uma 

diferenciação entre CP e comunicação política. Brandão (2009) ao listar as cinco 

definições mais utilizadas do termo CP afirma que o entendimento mais comum é a 

associação entre as duas práticas de comunicação. Para distingui-las, a autora aponta 

duas características da comunicação política: a utilização de meios de comunicação 

para a defesa de interesses partidários e a disputa entre os detentores do aparato 

técnico de comunicação e a sociedade enquanto receptora, além da responsabilidade 

do Estado na gestão das políticas públicas de comunicações e telecomunicações. 

 

[...] (1) a utilização de instrumentos e técnicas de comunicação para a 
expressão pública de ideias, crenças e posicionamentos políticos, 
tanto dos governos quanto dos partidos; (2) as disputas perenes 
entre os proprietários de veículos e detentores das tecnologias de 
comunicações e o direito da sociedade de interferir e poder 
determinar conteúdos e o acesso a esses veículos e tecnologias em 
seu benefício. Neste sentido, diz respeito também à responsabilidade 
do Estado para gerir as complexas questões sobre políticas públicas 
de comunicação e telecomunicações. (BRANDÃO, 2009, p. 6) 
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Monteiro (2009) classifica a comunicação política como aquela praticada por 

candidatos e por partidos políticos, e dirigida aos eleitores. Segundo a autora, nos 

últimos anos a expressão marketing político tem sido utilizada como sinônimo de 

comunicação política. Mesmo com termos variados a prática é a mesma: o uso de 

métodos publicitários no convencimento da opinião pública. “Ela abusa dos meios de 

comunicação de massa como instrumento de competição eleitoral ou político-

partidário, para influenciar e controlar as percepções do público a respeito dos temas 

políticos” (MATOS, 2003 apud MONTEIRO, 2009, p. 38-39). 

A autora reconhece a existência de uma fronteira muito tênue entre as 

classificações de comunicação política, comunicação governamental e pública. E 

propõe dois pontos que devem ser levados em conta na problematização do tema. 

“Primeiramente, o fato de que o tempo de duração de uma instituição pública é mais 

longo do que o do exercício do poder por quem ocupa um cargo político ou um 

mandato eleitoral. Em segundo lugar, a perspectiva de que o cidadão é também 

eleitor” (MONTEIRO, 2009, p. 39). 

Matos (2009) afirma que uma pesquisa a respeito do emprego da expressão 

comunicação pública no Brasil mostra que desde o início do século XX o conceito era 

relacionado à ideia de comunicação estatal e a implantação da radiodifusão e mais 

tarde da televisão pública. O termo, segundo a autora, era utilizado em oposição à 

comunicação do setor privado. Matos (2009) ressalta que cabe ao Estado conceder por 

tempo determinado o direito de utilizar uma determinada faixa do espectro 

eletromagnético, desde que seu uso seja em benefício público. 

Duarte (2009) afirma que a CP é objeto de estudo recente no país, sendo que as 

pesquisas são, em sua maior parte, de comunicólogos que atuam no serviço público. 

Para o autor, o tema no Brasil está além de designar um conjunto de conhecimentos 

ou uma área específica. 

 

[...] é uma expressão que não especifica um conjunto de 
conhecimentos, áreas, profissões ou estruturas, estando mais 
próximo de se caracterizar como um etos, uma postura de perceber e 
utilizar a comunicação como instrumento de interesse coletivo para 
fortalecimento da cidadania. No setor público, em que tem maior 
potencial de desenvolvimento, incorpora o pressuposto da 
transparência [...] (DUARTE, J. ,2009, p. 60). 
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O autor aponta que um caminho mais simples talvez seja o de tentar definir a CP 

por meio do oposto, o que ela não é. E lembra que não se trata de comunicação 

pessoal, de mercado ou institucional, não se refere à comunicação de um único 

público, característica que caberia à comunicação política. Para Duarte (2009, p. 61) 

são características essenciais do processo de CP: a garantia do direito à informação e à 

expressão, o diálogo e o estímulo à participação. “Praticar comunicação pública implica 

assumir espírito público e privilegiar o interesse coletivo em detrimento de 

perspectivas pessoais e corporativas”. 

Nesta mesma perspectiva, Monteiro (2009, p. 40) afirma que a CP pode ser 

distinguida da comunicação política por conta da natureza de sua mensagem. Segundo 

ela, a informação que é de interesse geral caracteriza a singularidade da CP. Nesse 

contexto, não importa se a informação é referente a serviços de governos ou algum 

tipo de ação realizada por agentes privados ou do terceiro setor. “Importa que elas 

sejam portadoras do interesse coletivo; que elas coloquem o interesse público à frente 

do interesse particular esteja este último no mundo dos negócios ou no da política. 

Importa que elas sejam fruto do debate público e propiciem o debate público”. 

 

Aspectos da relação entre mídia e política no Brasil e o caso da TV Brasil Central 

Alguns autores analisam o papel desempenhado pela mídia nas sociedades 

urbanas atuais, a partir da relevância alcançada por ela com a popularização dos meios 

de comunicação. Lima (2009, p. 86), qualifica a maioria das sociedades 

contemporâneas como “centrada na mídia”, afirmando que as decisões tomadas 

cotidianamente por todos dependem da “construção do conhecimento público”, 

propiciado pelos meios de comunicação. O autor ressalta como exemplo dessa 

centralidade, a função crescente da comunicação na socialização, em especial, na 

socialização política. Segundo ele, instituições sociais como a família, igrejas, escola e 

grupos de amigos, vêm perdendo importância, gradativamente, para os meios de 

comunicação de massa em relação à apreensão da realidade e a tomada de decisões. 
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Ao teorizar sobre o tema, Josenildo Guerra (1998) destaca a importância que o 

jornalismo informativo produzido pelos meios de comunicação de massa adquiriu na 

sociedade contemporânea como mediação espaço-temporal. 

 

Instituição cuja função básica é tornar conhecidos os fatos - que 
existiram, que podem existir ou que passam a existir - dos quais o 
indivíduo não tem possibilidade de saber através de uma 
participação direta deles, mas que lhe tocam enquanto pertencente 
ao mundo que existe para além da sua capacidade pessoal de 
explorá-lo. Embora não participe diretamente, tais fatos podem ter 
implicações, estas sim, diretas, na sua experiência particular do 
mundo. O discurso do jornalismo, portanto, torna disponíveis 
informações de fatos sobre os quais o indivíduo, ao tornar-se ciente, 
atualiza suas coordenadas em relação ao mundo (GUERRA, 1998, p. 
2). 

 

Outra demonstração da abrangência da mídia na vida social contemporânea é a 

sua capacidade de pautar a opinião pública, argumento explorado pela Teoria da 

Agenda e que, segundo Temer e Nery (2004), “demonstra que a compreensão que as 

pessoas têm de grande parte da realidade social é fornecida predominantemente 

pelos meios de comunicação de massa”.  

Entretanto, Lima (2009, p. 86) afirma que o papel mais relevante desempenhado 

pela mídia está na construção da realidade em longo prazo. Essa construção se daria a 

partir da “representação que faz dos diferentes aspectos da vida humana – das etnias 

(branco/preto), dos gêneros (masculino/feminino), das gerações (novo/velho), da 

estética (feio/bonito) etc. - e, em particular, da política e dos políticos”. Para o autor, a 

política é construída simbolicamente por meio da centralidade midiática. 

Em relação ao cenário político brasileiro, Lima (2009) aponta que o papel central 

dos meios de comunicação e, em especial da televisão chamou a atenção, 

primeiramente, dos militares que tomaram o poder no país pouco mais de uma década 

depois de a primeira transmissão de TV ter ido ao ar em 1950, pela emissora TV Tupi. 

 

Foram os militares e seus aliados civis que – por motivos, em 
primeiro lugar, de segurança nacional, e de mercado, em segundo – 
criaram as condições de infraestrutura física indispensáveis à 
consolidação de uma mídia nacional. E foram também eles que 
primeiro fizeram uso político dela, não só com o recurso à censura, 
mas sobretudo com o apoio “conquistado” – explícito em muitos 
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 casos – das principais redes impressas e  eletrônicas, algumas 
consolidadas durante o próprio período militar (LIMA, 2009, p. 86). 

 

A reflexão sobre comunicação e política no Brasil não pode deixar de lado a 

discussão sobre o Modelo de Organização da Radiodifusão adotado no país. Sobre esse 

aspecto, Duarte (2009, p. 107) pontua que a Constituição Federal (CF) confere à União 

a competência de explorar diretamente ou por autorização, concessão ou permissão 

os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens. “Assim sendo, a radiodifusão 

privada é uma concessão pública – as empresas operadoras dos canais de TV são 

propriedades privadas, mas os canais por elas utilizados são públicos”.  

A mesma CF prevê a complementaridade dos sistemas privado, público e estatal, 

embora essa norma ainda aguarde regulamentação. Segundo De Lima (2001 apud 

DUARTE, M., 2009) a opção pela consolidação do sistema privado sustentado pela 

publicidade aconteceu ainda na década de 30, no governo de Getúlio Vargas. A autora 

ressalta que a decisão pelo modelo comercial foi feita às portas fechadas, sem debate, 

sem participação da sociedade, sem que sequer houvesse a compreensão por parte da 

sociedade civil do que estava sendo decidido. E a falta de conhecimento, de debate 

público sobre o tema permanece até hoje entre a maior parte da população brasileira.  

Para Lima (2009, p. 93) a questão da regulação dos serviços de radiodifusão é a 

mais relevante quando se trata de mídia e política por influir diretamente no processo 

de democratização da comunicação.  O que se tem hoje é a predominância das 

emissoras privadas, concentração de propriedades, ligações entre grandes grupos de 

mídia com lideranças políticas, quando não são os próprios políticos a possuírem a 

concessão. Todos esses aspectos atuam contra a democratização da comunicação “e 

sem ela não haverá diversidade e pluralidade de informações, vale dizer, opinião 

pública autônoma e, portanto, democracia plena”. 

Dessa forma, a maioria dos veículos de comunicação ou pelo menos os de maior 

audiência no Brasil são empresas privadas, pertencentes a grupos empresariais, que 

visam, antes de tudo, ao lucro para se manter em funcionamento. O conteúdo de uma 

emissora de TV comercial é produzido com o objetivo de angariar audiência. Nesse 

sentido o primeiro objetivo será o de atrair a atenção do público, muitas vezes 

apelando para mecanismos de espetacularização e de sensacionalismo na busca pela 



116: 

 

C
O

M
U

N
IC

A
Ç

Ã
O

, C
ID

A
D

A
N

IA
 E

 C
U

LT
U

R
A

 

audiência. A política editorial das emissoras privadas leva em conta ainda os interesses 

comerciais e políticos daqueles que estão no comando. 

Partindo dessa reflexão, queremos ampliar o debate para as emissoras mantidas 

pelo Estado. É possível inferir que um veículo de comunicação que não necessite da 

audiência como moeda de troca para se manter em funcionamento, que possua 

recursos financeiros previamente definidos e reservados para a execução de seus 

programas possa priorizar temas de interesse público, que digam respeito à 

coletividade. É esperado que veículos de comunicação com essa postura colaborem 

para o desenvolvimento de uma consciência crítica junto aos seus telespectadores. 

Para Bucci (2010) a existência de meios de comunicação públicos que possam de 

fato atuar de forma independente está ligada, diretamente, a não subordinação das 

emissoras à autoridade estatal. 

 

Quando subordinada à orientação da autoridade estatal, a emissora 
pública não é pública de fato; sua linha editorial, sua programação e 
sua visão de mundo tendem a ser capturadas pela óptica estatal ou 
governamental, o que a distancia irreversivelmente dos pontos de 
vista próprios da sociedade civil. (BUCCI, 2010) 

 

Mas o próprio autor enxerga uma possibilidade mais otimista para as emissoras 

vinculadas diretamente ao Estado. Na publicação Indicadores de Qualidade nas 

Emissoras Públicas- Uma Avaliação Contemporânea, Bucci, Chiaretti e Fiorini (2012) 

constatam 

 

É possível que uma emissora estatal conquiste, no curso de sua 
tradição, um alto grau de autonomia editorial e administrativa, 
contando para isso com o apoio da sociedade, que a legitima. Nesse 
sentido, é possível que boas emissoras estatais desenvolvam uma 
vocação pública, buscando, no limite, emancipar-se inteiramente do 
jugo estatal. Do mesmo modo, é possível que instituições cuja 
natureza se aproxime das definições formais de uma emissora 
pública demonstrem, na sua programação e na sua gestão, 
subserviência voluntária ou negociada em relação a governos ou 
grupos de poder. (BUCCI; CHIARETTI; FIORINI, 2012, p. 24) 

 

É neste cenário que pretendemos situar a discussão a respeito da Televisão Brasil 

Central (TBC). A TBC foi o terceiro canal de televisão a entra no ar, em Goiás. De 
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 acordo com Godinho (2008, p. 54) a ideia de criar o canal foi do governador Mauro 

Borges no início da década de 60, “decidiu que o governo precisava levar a sua imagem 

para dentro das casas dos eleitores”. Por conta do golpe militar, Borges acabou 

deposto e a TBC saiu do papel em maio de 1975, graças à disposição do então 

governador, indicado pelos militares, Leonino di Ramos Caiado. 

Logo na primeira transmissão, a TBC enfrentou resistência dentro do próprio 

governo. Godinho (2008) relata que o secretário de Segurança Pública à época ligou na 

emissora no dia marcado para o início do seu funcionamento e disse a um dos 

diretores que eles não poderiam transmitir nada. O problema, segundo o autor, foi 

resolvido de maneira singela, “a Brasil Central foi ao ar com um programa de 

entrevistas, onde um dos participantes era o senhor secretário”. 

Atualmente a TBC é vinculada a Agência Goiana de Comunicação, que por sua 

vez é subordinada à Secretaria de Estado da Casa Civil de Goiás e seus recursos são 

provenientes do orçamento público do Estado de Goiás. A emissora retransmite a 

programação da TV Cultura de São Paulo nos horários em que não há programas 

locais. Apesar de ser mantida pelo Estado e ter o quadro de funcionários formado por 

servidores estaduais, a TBC possui características inexistentes em emissoras públicas, 

como a venda de horários na programação para terceiros, que podem ser ocupados 

por programas e/ou publicidade. 

Mesmo assim, a TBC está incluída entre as 36 emissoras públicas brasileiras 

listadas pelo site Observatório da Radiodifusão Pública na América Latina30. Entre as 

informações disponíveis sobre a TBC no site, há o tópico Missão/valores institucionais 

onde se lê que o objetivo da emissora é “executar a política de comunicação do 

governo de Goiás de forma transparente e comprometida com o cidadão. Pretende ser 

um órgão de referência para o país na comunicação entre governo, sociedade 

organizada e cidadão”. Aqui nota-se uma ambiguidade em relação ao funcionamento 

                                                           
30 O Observatório da Radiodifusão Pública na América Latina foi criado em 2011 pelo Laboratório de 
Políticas de Comunicação da Universidade de Brasília (UnB) em parceria com o Programa de Pós-Graduação 
em Comunicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Segundo a descrição no site, se trata 
de um “espaço público virtual, voltado para a promoção de debates e a elaboração de análises e 
diagnósticos (acadêmicos e profissionais) sobre estrutura, legislação, sistemas e serviços públicos de 
radiodifusão do Brasil e demais países da América Latina”. 
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da TV: a TBC se comporta como uma TV comercial e ao mesmo tempo adota um 

discurso de prática de serviço público. 

Outra situação que chama atenção em relação à TBC é a forma como os 

profissionais de outras emissoras a reconhecem. No meio jornalístico, a emissora é 

conhecida como “chapa branca”, vista como um veículo de comunicação a serviço do 

chefe do governo estadual. Já entre os telespectadores, a TBC é lembrada pelos 

programas esportivos (produzidos por terceiros) e raramente pelas produções 

próprias. 

Por outro lado, os profissionais da emissora vêm se destacando na conquista de 

prêmios de jornalismo ofertados por diferentes entidades. É o caso de uma 

reportagem que abordou o tema Impunidade no Brasil e foi classificada em primeiro 

lugar em um concurso promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil, seccional 

Goiás, em novembro de 2013. Outro exemplo foi uma reportagem sobre a campanha 

de reconhecimento de paternidade desenvolvida pelo Tribunal de Justiça do Estado de 

Goiás com a finalidade de reduzir o quantitativo de pessoas que não possuem o nome 

do pai no registro de nascimento. A matéria ganhou o primeiro lugar em um concurso 

de telejornalismo da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás.  

 

Considerações finais 

Este trabalho tem a intenção de expor diferentes problematizações e pontos de 

vista acerca do conceito de CP com a intenção de explorar diferentes abordagens 

sobre o assunto. O objetivo não é, porém, avaliar quais reflexões estão mais corretas, 

mais relevante é observar os pontos em que são convergentes e aqueles em que se 

diferenciam e como se complementam para uma discussão mais aprofundada a 

respeito da questão da comunicação pública.  

Vários autores associam CP com a comunicação promovida pelo ente público, 

apontando como ponto de partida fundamental para a análise o emissor, neste caso, o 

Estado. Esse tipo de prática comunicacional inclui a publicização de informações 

oficiais obrigatórias como as veiculadas nos Diários Oficiais, a divulgação de serviços 

públicos e campanhas sobre assuntos que necessitam da participação popular e são de 

interesse coletivo, como as campanhas contra a dengue e de vacinação, por exemplo. 
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 Por outro lado é possível notar que alguns pesquisadores em uma análise mais 

ampla não se detêm a ideia de que CP precisa se referir exclusivamente àquela que 

tem origem no Estado. Esses autores entendem o termo a partir de seu elemento 

base: a informação. Nessa perspectiva o conteúdo da informação é fundamental, caso 

remeta a algo que diz respeito à coletividade, o tratamento dado a ela deve, 

compulsoriamente, atender aos critérios da comunicação pública. 

Outro aspecto levantado por autores como Jorge Duarte é o da CP como espaço 

dialógico e democrático. Ele pondera que o ato de tornar as informações públicas, 

divulgá-las, por si só não implica que serão compreendidas, que serão absorvidas. Essa 

questão é ainda mais relevante se tomarmos por base informações referentes a 

serviços públicos de primeira necessidade, como saúde e educação. Se não houver 

esforço em oferecer uma informação que facilite o entendimento, o público que utiliza 

esses serviços pode ser prejudicado e o processo de comunicação terá falhado. 

Em um segundo momento achou-se oportuno diferenciar o conceito de 

comunicação pública do conceito de comunicação política. A intenção é estabelecer 

limites, fronteiras entre as duas práticas, já que as concepções atuais de CP não 

admitem mais o seu entendimento restrito às práticas de comunicação ligada a 

governos ou partidos a partir de técnicas de marketing e/ou publicitárias.  

A partir do Modelo de Organização da Radiodifusão no Brasil procuramos 

mostrar de que forma se dão alguns aspectos do entrelaçamento entre as esferas 

midiática e política no Brasil. A relação nebulosa entre mídia e poder fez com que no 

passado, decisões que dizem respeito à coletividade fossem tomadas sem qualquer 

participação popular. Até hoje é possível verificar as consequências de atos como esse, 

na falta de um modelo de comunicação plural, que garanta e delimite o espaço de 

cada sistema, seja ele comercial ou público. 

A apresentação dessas problemáticas, dos conceitos de comunicação pública e 

comunicação política fizeram-se necessários para a pesquisa que se pretende 

empreender posteriormente. Os dois conceitos: comunicação pública e comunicação 

política, tomados como categorias serão norteadores do estudo de caso da TBC. 

Pretende-se investigar a trajetória percorrida pela emissora desde a sua criação até os 

dias atuais. O objetivo é alcançar um panorama histórico amplo para a partir desses 
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dados e dos subsídios teóricos entender a forma como se estabelecem as negociações 

entre os interesses dos controladores (Estado), interesses do público e o interesse 

público na condução da linha editorial da emissora. 
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Dos Direitos Humanos ao Direto Humano à Comunicação na 
atualidade: Uma breve trajetória histórica de conceitos31 

 
Michael Alessandro Figueira VALIM32 

Goiamérico Felício Carneiro dos SANTOS33 
 

Resumo 
O presente artigo objetiva apresentar uma breve trajetória histórica do conceito de 
direitos humanos e demonstrar como o mesmo está ligado à problemática da 
comunicação e da mídia no mundo contemporâneo. O artigo busca também apontar 
as bases conceituais para o reconhecimento da comunicação como um direito humano 
fundamental e estratégico para o reconhecimento, defesa e promoção de direitos na 
atualidade. 
 
Palavras-chave: Direitos; Direitos Humanos; Comunicação; Mídia; Direito Humano à 
Comunicação; 
 
 
Introdução 

Os direitos humanos podem ser definidos, em linhas gerais, como um conjunto 

de condições subjetivas e materiais de garantia, proteção e promoção da dignidade 

humana; que vão desde preservação física, psicológica e social do indivíduo, contra 

toda e qualquer forma de violência e arbítrio, até o acesso aos bens naturais, 

tecnológicos, culturais e científicos necessários ao pleno desenvolvimento humano. O 

reconhecimento dessas condições como um direito de todas as pessoas tem se dado 

em um processo lento e gradual de contínuas lutas que começou há muito tempo e 

que prossegue empreendendo novos embates a fim à superar os desafios impostos 

pelo mundo contemporâneo. 

Dentre esses desafios, destaca-se a luta pelo acesso equitativo aos meios 

tecnológicos de produção e difusão de informação e de comunicação que, na 

atualidade, tornaram-se essenciais para o sucesso das lutas por reconhecimento de 

direitos, promoção da cidadania e proteção da democracia e dos demais direitos 

                                                           
31Trabalho apresentado no GT 3 – Mídia, Cidadania e Direitos Humanos do VIII Seminário de Mídia e 
Cidadania (SEMIC) – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 20 e 21 
de outubro de 2014. 
32Mestrando do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos da Universidade 
Federal de Goiás. 
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 humanos. Uma vez que, no mundo contemporâneo, a arena eletrônica e digital 

transformou-se no principal local de disputas simbólicas e políticas, exigindo uma 

presença midiática de pessoas, grupos, organizações e causas que queiram existir 

simbolicamente e ter visibilidade nos atuais tempos de digitalização da vida. 

Historicamente, o fenômeno da comunicação humana, mediada ou não por 

tecnologia, sempre esteve intimamente ligado à trajetória dos direitos humanos, como 

nas lutas por liberdade de expressão e imprensa; sendo que para alguns autores a 

própria dignidade humana residiria justamente na garantia, proteção e legitimidade da 

interlocução entre as diferentes e diversas pessoas e grupos que compõem a 

sociedade e suas organizações sociais, sem distinções e/ou privilégios. 

Desse modo, busca-se aqui apresentar uma breve trajetória histórica do 

conceito de direitos humanos e demonstrar a relevância da comunicação e da mídia 

para a luta por reconhecimento, garantia e proteção de direitos. Busca-se também 

levantar possíveis bases para se considerar a comunicação como um direito humano 

fundamental e estratégico para o reconhecimento de novos direitos, promoção da 

cidadania e proteção da democracia e dos demais direitos humanos no mundo 

contemporâneo. 

 

Origem do conceito de direitos humanos: direitos naturais 

Os direitos humanos encontram sua genealogia ligada aos conceitos de 

dignidade e direito que ao longo da história emprestaram seus sentidos e significações 

e conformaram o atual conceito de direitos humanos. Para Dalmo de Abreu Dallari 

(2004), a noção de dignidade encontra uma de suas primeiras referências históricas em 

Antígona, uma tragédia grega do século V a.C., escrita por Sófocles, em que a 

protagonista desafia a determinação real de não poder enterrar o corpo do irmão, que 

foi acusado de conspiração contra o rei, argumentando que o falecido possuía um 

direito anterior às leis e à própria sociedade: o direito à dignidade (DALLARI, 2004, 

p.26). 

Originalmente, o termo direito (right em inglês) era utilizado somente em um 

sentido geométrico derivado da palavra latina rectus (reto), ou seja, aquilo que não era 

torto ou curvo. Com o tempo, adquiriu também um sentido abstrato e passou a 



124: 

 

C
O

M
U

N
IC

A
Ç

Ã
O

, C
ID

A
D

A
N

IA
 E

 C
U

LT
U

R
A

 

designar, de maneira objetiva, uma conduta social moralmente aceita, correta. 

Somente muito tempo depois, a palavra adquiriu também um segundo sentido 

abstrato, porém agora subjetivo, de posse ou propriedade particular de um indivíduo 

que o autoriza a realizar ou evitar determina coisa de acordo com sua vontade 

(DAGGER, 1995, p.294). 

Richard Dagger (1995) aponta essa mudança de significado da palavra direito 

de um sentido objetivo (no qual algo era bom, por isso o indivíduo poderia fazê-lo) 

para um sentido subjetivo (no qual o indivíduo pode fazer ou evitar determinada coisa 

porque tem o direito de fazê-lo) como sendo o ponto de origem do atual 

entendimento acerca do conceito de direitos humanos. Segundo o autor, essa 

alteração ocorreu, provavelmente, em algum momento indefinido entre a metade e o 

final da Idade Média, período em que o termo latino para direito, ius, passa a ser 

utilizado no sentido subjetivo (de qualidade, privilégio, liberdade, possibilidade de agir) 

por pensadores da época, tais como: Accursius (século XII), Tomás de Aquino (século 

XIII), William of Ockham (século XIV), Hugo Grotius (século XV), entre outros. Dagger 

ressalta também que foi Thomas Hobbes (século XVII) quem estabeleceu de maneira 

mais clara a diferença entre os termos latinos ius e lex, ou em inglês right e law; sendo 

right (direito) uma liberdade para fazer algo, ou mesmo evitá-lo, e law (lei) um dever, 

uma obrigação; o que contribuiu para distinguir os sentidos objetivo e subjetivo 

presentes, ao mesmo tempo, na palavra direito (DAGGER, 1995, p.294-298). 

Dagger acredita não ser possível encontrar plenamente o conceito de direitos, 

no sentido subjetivo, antes da metade da Idade Média; uma vez que a ideia de status, 

de estratificação social, encontrava-se muito arraigada ao pensamento político e 

jurídico dos períodos anteriores, e acabava desempenhando o papel que o conceito de 

direitos possui hoje. Nesse sentido, por exemplo, um cidadão grego, romano ou um 

nobre feudal possuía certos direitos, e possivelmente deveres, pela posição social que 

ocupava na sociedade. Para Dagger, mesmo existindo outra corrente de pensamento 

que busca identificar noções e práticas do que atualmente entendemos por direitos no 

pensamento medieval, no Direito Romano, na Filosofia Grega, no Código de Hamurabi, 

no Cilindro de Ciro, no Velho Testamento e em outras formas de pensamento da 

Antiguidade (ainda que não houvesse um termo específico para definir termo) essas 
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 conjecturas são somente possíveis em retrospectiva, a partir dos pressupostos do 

conceito de direitos da atualidade. Portanto, segundo o autor, foi preciso que o 

conceito de status perdesse força para que a ideia de direitos subjetivos ganhasse 

destaque (DAGGER, 1995, p. 294-299). 

Esse processo de enfraquecimento do conceito de status foi impulsionado por 

uma série de fenômenos históricos ocorridos na Europa entre o final da Idade Média e 

o início da Moderna (Renascimento - século XIV, Grandes Navegações e Invenção da 

Prensa - século XV, Revolução Copernicana e Reforma Protestante - século XVI) que 

promoveram profundas mudanças econômicas, políticas, científicas e filosóficas na 

sociedade ocidental e contribuíram fortemente para a construção de uma nova 

tradição (Moderna); na qual o homem passa a ser o centro de todas as coisas e dotado 

de razão, dignidade e direitos. 

Dallari (2004), em sua análise do processo histórico dos direitos humanos nesse 

período, dá destaque especial para o surgimento e ascensão da classe burguesa na 

Europa do final da Idade Média; fenômeno que, segundo o autor, marcou 

profundamente a trajetória do atual conceito de direitos humanos e do próprio mundo 

ocidental. Segundo o autor, com o fim das chamadas invasões bárbaras (a partir do 

século X), os núcleos urbanos, burgos, passaram a ser cada vez mais procurados por 

pessoas que não suportavam mais os desmandos dos senhores feudais; e que 

buscavam nesses lugares oportunidades de trabalho, principalmente na construção 

das grandes catedrais góticas que se erguiam por essa época. Com isso, esses núcleos 

urbanos cresceram rapidamente e passaram a demandar grandes quantidades de 

alimentos que começaram a ser vendidos por comerciantes nas vilas e aldeias. Esses 

indivíduos não possuíam terras ou títulos de nobreza e eram intermediários que 

obtinham lucros comprando alimentos na zona rural, ou em outras partes da Europa e 

do Oriente, e vendendo-os nos centros urbanos. Um negócio que se revelou tão 

próspero que muitos desses comerciantes rapidamente enriqueceram a ponto de 

poderem emprestar dinheiro aos nobres e aos reis (DALLARI, 2004, p.27). 

No entanto, o poder econômico dos comerciantes burgueses não se refletia na 

participação dos mesmos no poder político da época; uma vez que, em um mundo no 

qual o nascimento dividia os indivíduos entre nobre e plebeu, não importando a 
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riqueza, o poder político era exclusividade do rei e da nobreza que, com frequência, o 

exerciam de maneira arbitrária e injusta contra o restante da população, 

especialmente contra os burgueses, seus credores. E tudo isso era promovido com a 

conivência da Igreja Católica que também exercia um poder arbitrário na época, 

mesmo com o frade dominicano Tomás de Aquino tendo proclamando, no século XIII, 

que os homens recebiam de Deus direitos naturais por serem a Sua imagem e 

semelhança (DALLARI, 2004, p.29). 

Desse modo, com o crescente poder econômico dos burgueses; as constantes 

injustiças e arbitrariedades da realeza; os frequentes desmandos da Igreja Católica; e a 

ausência de participação da população nas decisões políticas, a Europa passou 

vivenciar uma série de revoltas e revoluções (Reforma Religiosa - século XVI, Revolução 

Inglesa - século XVII, Revolução Americana e Revolução Francesa - século XVIII) que 

acabaram alterando profundamente toda a sociedade do período e promovendo, 

entre outras coisas, a quebra do monopólio católico do cristianismo (protestantismo); 

a retirada de Deus do centro de todas as coisas e a colocação da razão humana em Seu 

lugar (racionalismo); a retirada do poder absoluto do rei e o estabelecimento da figura 

do povo como legítimo soberano (democracia); e a consagração da ideia de que todos 

os homens nascem livres e dotados de direitos naturais, inalienáveis e universais 

(direitos fundamentais). Dentre estes: o direito à vida e à não opressão; a livre 

iniciativa; o direito à propriedade; a liberdade religiosa; a liberdade de expressão, 

opinião e pensamento; e a liberdade de imprensa. É justamente nesse conturbado 

período histórico que se estabeleceu de maneira mais clara a conexão histórica entre 

direitos humanos, comunicação e mídia; pois as lutas por liberdade de expressão, e 

mais tarde de imprensa, desempenharam, desde o início, um papel fundamental nas 

batalhas por outros direitos e nas lutas contra o arbítrio, a opressão e a violência. 

Prova disso foi a invenção da prensa de tipos móveis (1450) que possibilitou a 

circulação de informações em grande escala em toda a Europa por meio de livros, 

almanaques, folhetos e, posteriormente, jornais e revistas; o que passou a representar 

um enorme risco para o poder político e religioso da época, já que facilitava o acesso 

da população ao conhecimento e também aos meandros desses poderes. Assim, desde 

então, essas instituições passaram a estabelecer uma relação ambivalente com a 
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 recém-criada mídia, ora utilizando-a com fins estratégicos, ora impedindo o seu 

funcionamento na mão de opositores (THOMPSON, 2011, p.84). O temor e o cuidado 

com essa novidade não era infundado, pois a difusão das técnicas de impressão para 

vários países europeus contribuiu fortemente para a Reforma Protestante (1517) ao 

retirar da Igreja Católica o controle absoluto sobre a palavra de Deus e possibilitar a 

circulação das ideias reformadoras de Martinho Lutero (1483-1546) (THOMPSON, 

2011, p.89-90). 

Além disso, com as novas possibilidades de reprodução, o acesso aos textos 

clássicos da Antiguidade Grega e Romana foi facilitado; o que acabou contribuindo 

para o surgimento do Humanismo e, posteriormente, de toda a corrente filosófica 

ligada ao Racionalismo que, por sua vez, levou à alteração da fundamentação da 

dignidade humana do divino (direitos naturais em Tomás de Aquino no século XIII) 

para o racional (direito natural em Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques 

Rousseau nos século XVII e XVIII). E foram essas ideias que, por sua vez, influenciaram 

os ideais revolucionários americanos e franceses (século XVIII) e acabaram 

consagrando os direitos naturais, com ênfase na liberdade, na Declaração de Direitos 

da Virgínia (1776) e na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789). 

No entanto, como havia um componente muito forte de luta social da classe 

trabalhadora, camponesa e urbana, nesses movimentos revolucionários, 

principalmente no francês, um outro importante princípio foi também consagrado, a 

igualdade, que estabelecia a aplicação igualitária da lei para todas as pessoas e a 

obrigação do poder político-administrativo de abrir-se à participação dos cidadãos 

(direitos civis e políticos). Contudo, para boa parte da população, essa participação na 

vida pública limitava-se, quando muito, ao voto em representantes eleitos dentre os 

homens de posses da sociedade, ou seja, os burgueses. Assim, os outrora oprimidos 

comerciantes burgueses passaram a constituir uma nova aristocracia em substituição à 

antiga nobreza. E para terem seus direitos, e seus novos privilégios garantidos, a 

aristocracia burguesa inventou a figura do Estado-Nação, a quem foi concedido a 

administração do bem comum e o uso exclusivo da força para manter a ordem e a 

segurança toda vez que o conflito entre o indivíduo e seus pares – ou contra o próprio 

Estado – não pudesse ser remediado pela via do Judiciário. 
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A construção do conceito de direitos humanos universais 

Embora seja inegável a importância histórica dos ideais revolucionários 

franceses (liberdade, igualdade e fraternidade) na alteração da ordem feudal e 

absolutista e na própria noção atual de direitos humanos; na prática, esses ideais 

mostraram-se pouco eficazes na garantia, promoção e proteção dos direitos humanos. 

Quer seja pela mera formalidade dos conceitos de liberdade e igualdade na ordem 

capitalista burguesa, que não se preocupa em diminuir as desigualdades sociais. Quer 

seja pela opção feita pela aristocracia burguesa em construir a unidade e a identidade 

do trinômio Pátria-Nação-Território a partir do apagamento das diferenças étnicas, 

culturais e linguísticas locais. Desse modo, a invenção do Estado Moderno mostrou-se 

bastante ineficaz na proteção da dignidade humana, principalmente dos menos 

favorecidos e, especialmente, daqueles que não se enquadravam no formato 

idealizado de pátria-nação por cada povo; pois a garantia de direitos era, e na prática 

ainda é, de responsabilidade do Estado-Nação, não havendo, até a ocorrência da 

Primeira Guerra Mundial, nenhum sistema de proteção internacional para os direitos 

individuais ou de grupos. 

A autora Hannah Arendt (ARENDT, 1989) critica com veemência a ideia de 

direitos do homem consagrada nas declarações americanas e francesas. Para a autora, 

ao emancipar a dignidade do homem de um sistema de valores sociais, espirituais e 

religiosos e proclamar o homem como o único soberano em questões de lei e o povo 

(nação) em questões de governo, a sociedade criou um ser humano abstrato, separado 

da história e da natureza; não se preocupação em garantir, efetivamente, a dignidade 

para aqueles povos ou indivíduos que, porventura, deixassem de ter um território, 

uma nação ou um governo próprio, uma vez que com isso perderiam, ao mesmo 

tempo, o direito de opinar e a relevância de sua fala (ARENDT, 1998, p. 335). 

Arendt, portanto, estabelece uma relevante conexão entre direitos humanos e 

comunicação, pois, para a autora, o homem só é digno de ser considerado como um 

ser humano dotado de direitos, se ele se torna uma outra coisa diferente de um 

simples exemplar da espécie humana; se ele se torna um outro com capacidade e 

legitimidade de falar, agir e ser reconhecido em sua comunidade por seus pares 
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 (ARENDT, 1998, p. 330). Como prova disso, Arendt lembra que todo o processo de 

arbitrariedades impetrado pelo totalitarismo nazista contra o povo judeu, e também 

outras etnias e grupos, iniciou-se com a retirada da legitimidade de fala dos mesmos 

(retirada da cidadania alemã) e continuou gradualmente com a retirada da 

possibilidade que tinham de falar com os outros (confinamento em guetos) e culminou 

na retirada da própria capacidade que possuíam de falar (envio para os campos de 

extermínio) (ARENDT, 1998, p. 329). Desse modo, para a autora: 

 

... aquilo que hoje devemos chamar de “direito humano” teria sido 
concebido como característica geral da condição humana que 
nenhuma tirania poderia subtrair. Sua perda envolve a perda da 
relevância da fala (e o homem, desde Aristóteles, tem sido definido 
como um ser que comanda o poder da fala e do pensamento) e a 
perda de todo relacionamento humano (e o homem, de novo desde 
Aristóteles, tem sido concebido como o “animal político”, isto é, que 
por definição vive em comunidade), isto é, a perda, em outras 
palavras das mais essenciais características da vida humana. 
(ARENDT, 1998, p.330) 

 

Segundo Celso Lafer (2006), o mundo passou a conviver com o agravamento da 

problemática dos refugiados e das minorias a partir da dissolução de Estados 

multinacionais, como o austro-húngaro, o otomano e o czarista, após o fim da Primeira 

Guerra Mundial (1914 – 1918). Contribuíram para esse agravamento, segundo o autor, 

as restrições à livre circulação de pessoas, por motivações econômicas (a crise de 

1929) ou xenofóbicas, e as decisões soviética e nazista de cancelarem em massa as 

nacionalidades de pessoas que pertenciam a minorias linguísticas, étnicas ou 

religiosas. Fatores que reunidos aumentaram significativamente o número de 

refugiados e apátridas em toda a Europa, ou seja, milhares de pessoas que 

repentinamente passaram a não mais contar com a proteção da trindade Estado-

Nação-Território e que, por isso, deixaram de possuir qualquer garantia legal de seus 

direitos e de sua dignidade (LAFER, 2006, p.22-24). O autor chama atenção para a 

importância no pensamento de Hannah Arendt da noção de cidadania, considerada 

pela autora como a condição de possibilidade do direito a ter direitos e que, para ela, 

precisaria possuir uma proteção supranacional para que fosse garantida, de fato, a 

dignidade humana a todas as pessoas (LAFER, 2006, p.22-24). 
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Lafer, por sua vez, identifica no pensamento de Immanuel Kant (século XVIII) o 

fundamento filosófico que justificaria a tutela internacional dos direitos humanos; pois 

o filósofo alemão, segundo Lafer, considerava a existência de três instâncias jurídicas 

distintas: o jus civitatis (o direitos interno), ligado à nacionalidade; o jus gentium (o 

direito internacional público), ligado às relações dos estados entre si; e o jus 

cosmopoliticum (o direito cosmopolita), ligado à ideia de que os seres humanos são 

cidadãos de um Estado universal que compreende toda a humanidade. Para Lafer, esse 

conceito de direito cosmopolita de Kant era bastante inovador e carregava em si a 

noção de hospitalidade universal entre todos os povos e indivíduos, o que justificaria a 

tutela internacional dos direitos humanos (LAFER, 2006, p.17-19). 

Lafer observa que, mesmo não observando totalmente o princípio kantiano 

acima exposto, após a Primeira Guerra Mundial, houve uma tentativa inicial de tutela 

internacional de direitos com a criação da Sociedade das Nações (1919), entidade que 

tinha por objetivo tentar promover a paz nas relações internacionais. Para isso, o 

organismo estabeleceu um acordo internacional: o Pacto da Sociedade das Nações, no 

qual se encontra, timidamente na visão de Lafer, algumas proposições relativas aos 

direitos humanos, tais como: direito à diversidade, combate a crimes como o tráfico de 

mulheres e crianças, proibição do tráfico de ópio e outras drogas, e controle e 

fiscalização do comércio de armas e munições no mundo. Outro desdobramento ainda 

desse período, bem mais duradouro, foi a criação da Organização Internacional do 

Trabalho, organismo internacional que tinha como objetivo padronizar e harmonizar as 

relações de trabalho no mundo e que acabou promovendo a positivação de direitos 

econômicos e sociais antes mesmo dos direitos civis e políticos no plano internacional. 

A ação desse organismo, segundo Lafer, foi uma tentativa de resposta dos países 

capitalistas aos temores comunistas gerados pela Revolução Russa (1917) e às 

inquietações operárias vividas em todo mundo desde a Revolução Industrial (1760-

1840) (LAFER, 2006, p.19-21). 

Entretanto, esses esforços iniciais de proteção internacional de direitos foram 

solapados pela explosão da Segunda Guerra Mundial. Evento que chocou o mundo 

pelo ineditismo do mal infligido nos campos de concentração contra judeus, ciganos, 

homossexuais, dentre outros grupos e etnias, nos quais esses seres humanos foram 



131: 
 

C
O

M
U

N
IC

A
Ç

Ã
O

, C
ID

A
D

A
N

IA
 E

 C
U

LT
U

R
A

 descartados como um material supérfluo e dispensável. Lafer identifica na dissociação 

entre os direitos dos povos (cidadania) e os direitos humanos uma das causas que 

levaram ao desastre do Holocausto e aponta que esse horror acabou provocando a 

necessidade de reconhecimento, garantia e proteção universal de direitos à todas as 

pessoas, independentemente da tutela do Estado-Nação (LAFER, 2006, p.27-29). 

Essa necessidade levou os países, principalmente do mundo ocidental e seus 

aliados, a criarem a Organização das Nações Unidas, uma nova entidade que ficou 

responsável pela mediação das relações internacionais e pela proteção e garantia dos 

direitos humanos em todo o mundo, em substituição ao fracasso da Sociedade das 

Nações. Esse organismo, de fato, foi mais bem sucedido que o anterior, pois conseguiu 

promulgar importantes documentos que ainda são as referências mais importantes 

para os direitos humanos no mundo, são eles: a Carta da ONU (1945) e a célebre 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948). 

Mais tarde, outros dois documentos promulgados pela ONU tiveram também 

aplicação prática relevante para os direitos humanos na atualidade. O primeiro deles 

foi o Pacto de Direitos Civis e Políticos (1966) que estabeleceu, entre outras coisas, o 

respeito ao direito à vida, à integridade física e psíquica, à intimidade, à liberdade de 

expressão e os direitos da cidadania (participação no processo de decisões dos 

governos e eleições livres). O segundo foi o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais (1966) que estabeleceu o compromisso de promoção, por parte dos Estados, 

do direito à educação, à saúde e ao trabalho (LAFER, 2006, p.29-30). Mais 

recentemente foram reconhecidos, no âmbito da ONU, direitos não centrados 

somente no indivíduo, os chamados direitos de titularidade coletiva ou difusos 

(direitos de terceira dimensão) e que se aplicam à coletividade humana, tais como: 

direito à paz, à autodeterminação dos povos, ao desenvolvimento, ao meio ambiente, 

à conservação e utilização do patrimônio histórico, científico e cultural da humanidade 

(SOARES, 2004, p.61). 

Todos esses documentos representaram a abertura para a positivação dos 

direitos humanos no âmbito do Direito Público Internacional e possibilitaram a 

construção de um sistema internacional de proteção dos direitos humanos, o Sistema 

ONU, composto pelo Conselho de Direitos Humanos, Tribunal Penal Internacional, 
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Tribunal Internacional de Justiça, Corte Interamericana de Direitos Humanos, entre 

outros órgãos internacionais. Esses documentos também exerceram grande influência 

na formulação das Constituições dos países-membros da ONU, inclusive na 

Constituição Brasileira de 1988, considerada “a Constituição Cidadã”, na qual estão 

positivados tantos os direitos civis e políticos (artigos 1º, 4º e 5º) quanto os direitos 

econômico, sociais e culturais (artigos do 6º ao 11º) (DALLARI, 2004, p.40-41). No 

entanto, a luta por reconhecimento de novos direitos não parou e, uma vez que o 

mundo contemporâneo impõe novos desafios ao homem e à sociedade, outras 

demandas de direitos estão em processo de reconhecimento, tais como os direitos 

ligados à bioética: o direito a uma morte digna,  contra a manipulação genética, a favor 

da mudança de sexo; e os direitos ligados à comunicação, informação e informática, 

tais como o direito a privacidade e a neutralidade na rede de computadores, o direito 

ao acesso aos meios técnicos e tecnológicos de produção de notícias e informações, 

entre outros (direitos de quarta e quinta dimensões). 

Como vimos, os direitos humanos percorreram um longo e sinuoso percurso 

que se entrecruzou com os caminhos da comunicação e da mídia; e chegam à 

atualidade podendo comemorar importantes conquistas, sem deixar de se preocupar, 

porém, com os grandes desafios e perigos que o mundo contemporâneo os reserva. A 

maior conquista, talvez, seja o fato de nunca ter havido tantos direitos assegurados e 

tantos organismos, governos, entidades, grupos e pessoas tão engajadas na garantia e 

promoção dos direitos humanos como atualmente. O maior perigo, com certeza, 

reside na possibilidade do uso do discurso dos direitos humanos como arma simbólica 

de legitimação de intervenções militares que objetivam, tão somente, atender aos 

interesses políticos, econômicos e comerciais das grandes potências ocidentais, 

principalmente dos Estados Unidos da América. E o maior desafio é o de continuar a 

luta pelo reconhecimento de novos direitos, sem negligenciar a efetivação daqueles já 

positivados para todas as pessoas, em todos os lugares, respeitando a diferença do 

outro e combatendo as desigualdades e opressões. 

A partir de agora, busca-se com o presente texto apresentar possíveis bases 

para se considerar a comunicação como um direito humano fundamental e estratégico 
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 para o reconhecimento de novos direitos, promoção da cidadania e proteção da 

democracia e dos demais direitos humanos na atualidade. 

 

Comunicação como um direito humano fundamental 

Jean-Françoais Lyotard (1993) afirma que o homem é um animal que se 

diferencia dos demais por possuir a capacidade de comunicar-se com os seus pares por 

meio da fala. Essa faculdade, embora latente na espécie, só é adquirida durante o 

processo civilizatório que, ao mesmo tempo, legitima o indivíduo a exercê-la de 

maneira qualificada em sua comunidade. Para o autor, a comunicação humana 

caracteriza-se pela alternância da posição de fala entre o “eu” e o “tu” no tempo; 

assim, o “eu” que fala em breve será o “tu” que ouve e voltará a ser o “eu” 

novamente; não existindo, portanto, posições fixas para essas duas figuras e, menos 

ainda, espaço para as figuras do “ele” ou do “eles” (aquele ou aqueles de quem se 

fala); uma vez que somente por meio do processo de interlocução entre o “eu” e “tu” 

é que se forma o “nós” (social e coletivo). Lyotard considera que o "eu" está contido 

no "outro" e, por isso, todas as pessoas carregam a figura do outro em si, construindo 

a semelhança pela diferença, ou seja, todos são diferentes e por isso são iguais; e 

afirma que a dignidade humana estaria fundada na garantia da interlocução com o 

outro e no reconhecimento do outro como sujeito falante e digno em três instâncias 

necessárias e complementares que se interligam, a saber: 1) a capacidade física para 

falar; 2) a possibilidade de dizer algo novo, diferente e estranho a quem queira; 3) e o 

reconhecimento da legitimidade do que diz (LYOTARD, 1993, p. 135-147). 

Assim, de modo semelhante à Arendt, Lyotard busca estabelecer um 

fundamento teórico-prático para a dignidade humana a partir da abertura para a 

interlocução com o outro, o estranho, o diferente, com tudo aquilo que não somos 

nós, mas que, ao mesmo tempo, nos define (LYOTARD, 1993). Entretanto, tanto a 

proposta de Lyotard com a de Arendt é de difícil aplicação na sociedade atual; marcada 

pelo individualismo, pela competição entre os indivíduos, pela intolerância com o 

outro; e na qual as possibilidades de fala, as relações sociais e as dispostas do poder 

simbólico e político estão cada vez mais dependentes das complexas possibilidades de 

comunicação mediada por tecnologias desenvolvidas a partir da modernidade. 
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Jhon Thompson (2011) afirma que a visibilidade pública e as disputas simbólicas 

e políticas na sociedade atual necessitam, fundamentalmente, de uma existência na 

mídia para obterem sucesso em suas intenções; pois, no mundo contemporâneo, é 

cada vez mais na arena eletrônica e digital que se encontra o front principal das lutas 

pela defesa, promoção e afirmação de temáticas como: alteridade, diversidade, 

igualdade, sexualidade, meio ambiente, cultura, memória, autodeterminação dos 

povos e dignidade humana. Sobre isso Thompson afirma que: 

 

Desde o advento da imprensa e especialmente da mídia eletrônica, 
lutas por reconhecimento se tornaram cada vez mais lutas pela 
visibilidade dentro de espaços não localizados de publicidade 
mediada. A luta por se fazer ouvir e ver (e impedir que outros o 
façam) não é um aspecto periférico das turbulências sociopolíticas do 
mundo moderno; pelo contrário, está no centro dele. O 
desenvolvimento dos movimentos sociais, como o movimento das 
mulheres e o movimento dos direitos civis, fornecem amplo 
testemunho de que as reivindicações de grupos até então 
subordinados ou marginalizados só se conquistam através de lutas 
pela visibilidade na mídia. (THOMPSON, 2011, p. 310) 

 

Thompson (2011) explica até o século XV, devido à dificuldade de acesso a 

textos escritos e à pouca difusão da escrita e da leitura, as pessoas comuns só podiam 

acessar conteúdos e informações por meio da interação face a face com o 

compartilhamento do mesmo espaço-tempo. No entanto, os desenvolvimentos da 

mídia (meios, veículos e dispositivos de comunicação) possibilitaram a criação de duas 

novas formas de interação não mais submetidas às exigências de compartilhamento do 

mesmo espaço-tempo e que poderiam ser exercidas à distância e em momentos 

distintos pela mediação tecnológica. A partir de então, segundo o autor, as relações 

sociais passaram a estenderem-se para além das fronteiras locais e comunitárias, o 

que contribuiu para a compressão do tempo e do espaço e para uma profunda 

mudança na visibilidade pública que se tinha até então (THOMPSON, 2011). Essa 

mudança criou novos campos de ação e interação com características de visibilidade 

específicas de cada meio, nos quais as relações simbólicas de poder passaram a ser 

alteradas rapidamente e de maneira imprevisível, uma vez que possibilitaram a 

interação com acontecimentos passados no tempo presente e com eventos e 

indivíduos distantes no agora (ao vivo e/ou em tempo real) (THOMPSON, 2011, p.12). 
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 Desse modo, para Thompson, os meios, veículos e dispositivos de comunicação não 

são meros transmissores neutros de informações e conteúdos entre indivíduos ou 

grupos; ao contrário, essas tecnologias criam nos indivíduos novas formas de inter-

relação com os outros34 e consigo mesmos (THOMPSON, 2011, p. 9-10) que não, 

necessariamente, trabalham a favor do reconhecimento do direito do outro ou da 

proteção da dignidade humana. 

Como foi dito anteriormente, a luta por liberdade de expressão e de impressão 

sempre esteve presente nas batalhas contra o arbítrio. No entanto, o desenvolvimento 

da mídia ao longo a modernidade transformou a mesma em um poder concentrado 

nas mãos de poucas corporações aliadas dos poderes políticos e econômicos 

internacionais, nacionais e regionais; que com isso passaram a exercer um forte 

controle sobre a produção, a circulação e a interpretação das informações e notícias e 

a pautar a agenda da sociedade em nível mundial, nacional e local. Desse modo, os 

discursos de paz, direitos humanos, liberdade de imprensa e expressão foram, e são, 

utilizados de maneira ideológica em favor dos interesses político-econômicos desses 

grupos hegemônicos e de seus aliados. A prova disso pôde ser comprovada com a 

revelação do apoio estratégico que os grupos de mídia brasileiros deram ao golpe civil-

militar de 1968 no Brasil, na oportunidade dos 50 anos do golpe35, ou na blindagem 

promovida pelos grupos globais de mídia no caso da intervenção militar de Israel em 

Gaza no ano de 2014 que matou mais de 1.800 civis, sendo cerca de 400 crianças36, 

para ficar somente com dois exemplos. 

Portanto, diante do exposto por Lyotard, Arendt, Thompson e pela própria 

trajetória histórica dos direitos humanos aqui brevemente relatada, chega-se à 

conclusão da premente necessidade de se considerar a comunicação como um direito 

                                                           
34 Em sua análise, Thompson (2001) faz uma importante diferenciação entre duas novas formas de inter-
relação com o outro: a interação mediada e a quase-interação mediada. Segundo ele, a interação 
mediada estabelece uma troca de informações em mão-dupla e possibilita a interlocução com um outro 
definido (exemplos: carta, telefone, e-mail, skype, gtalk, whatsapp). Por outro lado, a chamada quase-
interação mediada estabelece um fluxo de informação em sentido único para uma audiência indefinida 
de indivíduos (exemplos: livro, jornal, revista, cinema, rádio, televisão, youtube, streaming). 
35  Disponível em: <http://memoriaglobo.globo.com/acusacoes-falsas/concessoes-de-canais.htm>. 
Acessado em: 8 de agosto de 2014. 
36  Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2014/08/05/ofensiva-
israelense-em-gaza-deixa-408-criancas-mortas-segundo-unicef.htm>. Acessado em: 8 de agosto de 
2014. 

http://memoriaglobo.globo.com/acusacoes-falsas/concessoes-de-canais.htm
http://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2014/08/05/ofensiva-israelense-em-gaza-deixa-408-criancas-mortas-segundo-unicef.htm
http://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2014/08/05/ofensiva-israelense-em-gaza-deixa-408-criancas-mortas-segundo-unicef.htm
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humano fundamental e estratégico para o reconhecimento de outros direitos, 

promoção da cidadania e proteção da democracia e dos demais direitos humanos na 

atualidade. Pois, em um mundo no qual cada vez mais a digitalização da vida social 

obriga os indivíduos, grupos e organizações a manterem uma existência virtual para 

existirem simbolicamente e em que há um forte controle da informação por parte de 

poucas corporações da mídia, é urgente a ação de governos e da sociedade na 

promoção de acesso mais equitativo aos meios tecnológicos e de financiamento da 

produção e difusão de conteúdos e notícias à toda a população; bem como a regulação 

dos meios de comunicação com vistas à democratização dos mesmos e a criação e 

implantação de políticas de incentivo ao desenvolvimento e consolidação de mídias 

públicas locais e regionais. Em resumo: a sociedade contemporânea necessita do 

reconhecimento, promoção e garantia do direito humano à comunicação e 

informação; somente assim poderemos ver grupos minoritários e mais frágeis da 

sociedade apresentarem suas demandas e reivindicações de maneira qualificada para 

a disputa política que é travada na arena eletrônica e digital do mundo 

contemporâneo. 

 

Direito humano à comunicação e informação 

Para Murilo César Ramos (2005), o direito à comunicação e informação é 

tributário das noções de liberdade de opinião, expressão e imprensa nascidas das lutas 

contra o arbítrio monárquico e religioso empreendidas a partir do século XV. Segundo 

o autor, na atual fase do desenvolvimento das sociedades capitalistas pós-industriais, 

essas liberdades puramente negativas não são mais suficientes para garantir que a 

comunicação, enquanto atividade humana, seja de fato democrática, dialógica e 

acessível a todos. Decorre daí, segundo autor, a necessidade de formulação de um 

direito humano à comunicação no qual estariam contidas além das liberdades citadas 

os conceitos de participação, diversidade, proteção da intimidade e acesso aos meios 

técnicos e tecnológicos de produção da informação e de comunicação (RAMOS, 2005). 

Ramos (2005) entende o direito à comunicação como um direito social de 

quarta geração que nasceu, como conceito autônomo, das discussões sobre o papel da 

comunicação no fortalecimento das democracias no âmbito da UNESCO, órgão da ONU 
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 que trata de educação, ciência e cultura (RAMOS, 2005), entre os anos 60 e 70 do 

século passado. Segundo o autor, uma comissão presidida pelo jurista e jornalista Sean 

MacBride apresentou, em 1980, um extenso relatório, intitulado: “Um mundo e muitas 

vozes – comunicação e informação em nossa época”, no qual pode ser encontrado o 

mais importante diagnóstico já realizado sobre a importância da comunicação e da 

informação no mundo atual (RAMOS, 2005). Embora polêmico e contraditório, 

segundo Ramos, o Relatório MacBride, como ficou conhecido, foi o primeiro 

documento oficial da ONU que reconheceu a comunicação como um direito humano 

fundamental para além das noções herdadas dos direitos civis de primeira geração 

(liberdade de opinião, expressão e imprensa) e que nas democracias representativas 

modernas converteu-se no direito restritivo de ser informado. No escopo do relatório, 

esse novo direito humano estabelece que a comunicação deve ser uma atividade 

dialógica em que cada sujeito de direito, individual ou coletivo, tenha o direito de 

informar-se e comunicar-se, não somente o de receber informações de maneira 

monológica (RAMOS, 2005). 

No entanto, esse direito fundamental ainda não foi plenamente reconhecido, 

nem em âmbito nacional ou internacional, e carece ainda de uma definição mais clara 

quanto ao seu objetivo, alcance e limite. Para Ramos, a necessidade de 

democratização da comunicação é notória e compreende, além do incentivo à 

diversificação de meios de comunicação e informação, o acesso equitativo aos meios 

de produção e difusão da comunicação e da informação a todas as pessoas, grupos, 

entidades, organizações, forças políticas e nações (RAMOS, 2005, p. 249). O que, 

segundo Ramos, implica não só em aumento da quantidade de veículos, emissoras, 

sítios e canais de comunicação, mas, fundamentalmente, na abertura dos mesmos a 

procedimentos dialógicos e democráticos de produção e difusão de informações, 

notícias e conteúdos. Assim, para Ramos:  

 

Sem a circulação de duplo sentido entre os participantes, sem a 
existência de várias fontes de informação que permitam maior 
seleção, sem o desenvolvimento das oportunidades de cada 
individuo para tomar determinadas decisões baseadas no 
conhecimento completo de fatos heteróclitos e de pontos de vista 
divergentes, sem a participação dos leitores, espectadores e dos 
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ouvintes na adoção de decisões e na constituição dos programas dos 
meios de comunicação social, a verdadeira democratização não 
chegará a ser uma realidade. (RAMOS, 2005, p. 250). 

 

Portanto, o desafio proposto por RAMOS é enorme, tanto pelos conflitos com 

aqueles que detêm o controle da mídia quanto porque implica em uma completa 

alteração na histórica relação entre o público e a mídia. O que o autor propõe passa, 

substancialmente, por uma postura menos passiva e contemplativa do público, que 

deve estar disposto a participar da elaboração, produção e financiamento dos 

produtos da mídia. Em geral, as pessoas estão acostumadas a receber as informações e 

conteúdos da midiáticos sem muito esforço e por essa lógica proposta por Ramos isso 

não poderia se dar mais assim, ao contrário, necessitaria de uma boa disposição das 

pessoas para a construção das notícias e dos conteúdos. Da parte das empresas e 

organizações da mídia seria uma mudança radical e de complexa execução, pois 

necessita de uma total reestruturação dos processos de produção e de metodologias 

de trabalho completamente novos e diferentes do tradicional; o que, claro, 

necessitaria de investimentos financeiros em pesquisas, equipamentos e capacitação 

profissional. Todo esse ideal, no entanto, poderia ter início com políticas públicas que 

incentivassem a formação de núcleos de produção de conteúdos midiáticos em 

comunidades e escolas; pesquisas e estudos focados em novas formas, compartilhadas 

e democráticas, de produção e difusão de conteúdos; e o surgimento e consolidação 

de mídias públicas e comunitárias comprometidas com o direito humano à 

comunicação. 

 

Considerações finais 

Como vimos, os direitos humanos nasceram dos conceitos de direitos e 

dignidade humana que, num primeiro momento, fundiram-se no conceito de direitos 

naturais, de fundo religioso, mas que, com as revoluções burguesas, passaram a ser 

fundados na razão e no indivíduo; contudo, devido a Segunda Guerra, os mesmos 

ganharam as características que possuem hoje de proteção da dignidade humana e de 

desenvolvimento do indivíduo. 

No entanto, o forte individualismo presente no conceito de direitos humanos, 

herdado da raiz liberal da luta por direitos no ocidente, gerou questões controversas 
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 que desafiam a efetivação dos mesmos no mundo contemporâneo; um vez que, 

dentro da concepção liberal de direitos humanos, os mesmos são utilizados, na maioria 

das vezes, como um direito do indivíduo contra o outro e a coletividade; e, no mundo 

atual, é cada vez mais urgente a alteração do sentido de direitos do indivíduo para 

uma concepção de direitos do coletivo, sem que isso represente a supressão ou a 

opressão da pessoa. Talvez o grande desafio que se impõe para os direitos humanos 

no século XXI seja, justamente, o reconhecimento e a garantia do direito do outro, de 

um direito que seja para o outro, com o outro, em relação ao outro; sendo que dentro 

desse “outro” não pode estar contido somente pessoas, grupos ou minorias, mas, 

também, a natureza, o planeta e as gerações passadas e futuras; enfim, tudo aquilo 

que não se encerra na identidade do “eu”. 

Contudo, na contemporaneidade, essa abertura para o outro passa, 

necessariamente, pelo acesso qualificado desse outro aos meios de comunicação de 

massa e às mídias digitais. Assim, o direito humano à comunicação e informação torna-

se estratégico e fundamental para a superação do desafio aqui apontado, bem como 

para o reconhecimento de novos direitos, promoção da cidadania e proteção da 

democracia e dos demais direitos humanos no mundo contemporâneo. 
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 A Comunicação Organizacional e a Pesquisa Qualitativa37 

 
Adriane Geralda Alves do Nascimento38 

 
Resumo 
Neste paper discute-se a importância da pesquisa qualitativa para o campo da 
comunicação organizacional, levando-se em consideração que não existem técnicas 
melhores ou piores, mas sim, técnicas mais viáveis. A escolha deste tipo de pesquisa 
relaciona-se com os objetivos e com o problema a ser investigado pelo pesquisador. 
Nesse sentido, para a construção dessa reflexão teórica, foram abordadas, questões 
relativas ao conceito, às possibilidades, os desafios e a legitimidade da pesquisa 
qualitativa. Na revisão de literatura, foram utilizados autores que destacam sua 
relevância e a caracterizam como uma abordagem que se aproxima da experiência da 
vida cotidiana e do campo de agir de atores sociais. 
 
Palavras-chave: Comunicação organizacional; trabalho; pesquisa qualitativa. 
 
 
Introdução 

A definição do tema, a construção do objeto de pesquisa e sua 

problematização, são fatores importantes na definição da técnica e do instrumento de 

coleta de dados a ser utilizado para a condução de uma investigação. Tal fato, está 

também, intrinsecamente relacionado a clareza da comunicação do conhecimento 

produzido, a ética e relevância dos dados e sua análise criteriosa, bem como 

reconhecimento de que não existe um único caminho, mas possibilidades no percurso 

a ser empreendido. Demo (2012, p. 11), inclusive, esclarece que: 

 

reconhecendo o caráter problematizante da metodologia, decorre 
ser mister aceitar que tudo em ciência é discutível, sobretudo nas 
ciências sociais. Não há teoria final, prova cabal, prática intocável, 
dado evidente. Isto é uma característica, não uma fraqueza, o que 
funda, ademais, à necessidade inacabável da pesquisa, seja porque 
nunca esgotamos a realidade, seja porque as maneiras como a 
tratamos podem sempre ser questionadas. 

 

                                                           
37Trabalho apresentado no GT Comunicação, Cultura e Imaginário nas organizações, do VI Seminário de 
Mídia e Cultura (SEMIC) – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 20 
e 21 de outubro de 2014. 
38 Doutoranda em Sociologia pela Universidade Federal de Goiás e docente do curso de Relações 
Públicas da Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás. 
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Nesse sentido, o objetivo desse paper é refletir acerca das contribuições da 

pesquisa qualitativa na compreensão de determinados fenômenos,em especial no 

campo das ciências sociais e aplicadas, considerando-se o contexto do trabalho no 

campo das organizações.  

A escolha desse objeto está relacionado ao fato,de que, a centralidade da 

dinâmica do trabalho enquanto motor da vida social e individual,recebe hoje, novos 

olhares investigativos conforme as rápidas transformações dos fatores que o 

compõem. Assim como proposto por Marx (1983), no método da economia política, a 

característica social estaria pautada em um modelo que vai se reconfigurando a partir 

da dinâmica do capitalismo e da sociedade, que se modifica o tempo todo. Ou seja:  

todo aspecto da vida social é transformado constantemente, como a cultura, a 

economia, tecnologia, política, o próprio trabalho etc., conforme momento histórico e 

conjuntura que o representa. 

A partir dessa ideia, percebemos que na sociedade contemporânea, assistimos 

de forma acelerada, a uma reestruturação dos fluxos de informação e dos processos 

de comunicação, fazendo deles um dos componentes mais estratégicos das 

organizações e das questões que norteiam o pensamento acerca do trabalho. Desta 

forma, percebe-se, de forma cada vez mais acelerada, que a informação enquanto 

matéria-prima da comunicação se constitui em um sistema digitalizado e intangível, 

que surge diante das telas das redes de computadores e dos dispositivos móveis de 

colaboradores de uma organização, sem restrições de fronteiras, de geografia e de 

culturas. Há uma reconfiguração nas formas de trabalho e de relações estabelecidas no 

ambiente profissional e social. Nessa mesma rapidez, assistimos a quebra dos limites 

entre espaços organizacionais e espaços individuais, refletindo outra transformação 

recorrente: a diluição do limite entre a esfera pública e privada.  

Castells (1999) afirma que o fenômeno de conexão social por meio de redes 

não é privilégio da sociedade do século XXI, mas que, em razão das inovações 

tecnológicas com que lidamos, a presença da rede é determinante nas relações sociais, 

especialmente nos processos de comunicação. Sendo assim, se faz importante, nesse 

contexto de mudanças, impactadas pela dinâmica do capital, compreender a relação 

estabelecida entre trabalho e tecnologia. Não é sem razão, que o tempo de trabalho, 
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 preocupação inicial dos modelos tayloristas e fordistas de produção, intensificam-se na 

atual conjuntura capitalista, reproduzindo novas formas de controle. 

Até certo ponto, é natural associar a intensificação do trabalho às mudanças 

tecnológicas e organizacionais. Os recursos tecnológicos são utilizados, muitas vezes, 

como meio para manter o trabalhador ligado em tempo, quase “integral à empresa”, 

fazendo de seu ambiente familiar, uma extensão de seu trabalho, por meio da adesão 

e da interiorização das regras que lhe foram condicionadas, com o objetivo de 

reproduzir os objetivos da organização. Até mesmo o lazer – tempo destinado ao não 

trabalho, pode ser, de alguma forma, apropriado pelas organizações. 

Percebe-se que, é também, através das inovações tecnológicas que o capital 

redefine os processos, o tempo e a intensificação do trabalho. Assim, toda tecnologia 

cria gradualmente um ambiente totalmente novo, seja no contexto do trabalho ou no 

próprio contexto das relações sociais. McLuhan (1971, p.11) já dizia “hoje, o jovem 

estudante cresce num mundo eletronicamente estruturado. Não é um mundo de 

rodas, mas de circuitos, não é um mundo de fragmentos, mas de configurações e 

estruturas.” Isso demonstra que a preocupação com a influência das tecnologias já 

existe, antes mesmo, desse jovem ingressar no mercado de trabalho ou escolher uma 

profissão. 

Considerando-se o exposto, acredita-se que a pesquisa qualitativa, enquanto 

técnica que se coloca mais próxima do campo de agir dos atores sociais, seja um 

importante recurso para auxiliar na compreensão dos fenômenos relativos às 

mudanças tecnológicas e organizacionais e seus impactos na vida cotidiana dos 

trabalhadores e trabalhadoras no campo das organizações, pois conforme, afirma 

Melucci (2005, p.30), uma das definições para escolha da pesquisa qualitativa, é a 

“implícita e latente busca de relações.” Nela está embutida as motivações, percepções 

e uma análise profunda da experiência de atores sociais. 

 

Pesquisa qualitativa: possibilidades e desafios. 

Diversos autores têm buscado à credibilidade científica da pesquisa qualitativa 

e por sua vez, a sua legitimidade no campo das ciências sociais e aplicadas. O grande 

desafio da comunidade científica que trabalha com esse tipo de pesquisa é mostrar 
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que nenhuma técnica, particularmente, se sobrepõe a outra, mas que, a escolha da 

mesma, esta intrinsecamente associada ao tipo de problema que se deseja investigar 

e,particularmente, aos objetivos da pesquisa. A própria escolha da técnica, diz muito 

acerca do sistema de ideias que será adotado e da própria visão de mundo do 

pesquisador.  

Não há como negar que, há, de fato, um debate a respeito do uso da pesquisa 

qualitativa. Todavia, ela não tem sido alvo somente de críticas, mas também de um 

debate teórico e epistemológico para afirmar a sua relevância enquanto técnica, bem 

como, para caracterização dos seus principais pressupostos. “Não há metodologias 

“boas” ou “más” em si, mas metodologias adequadas ou inadequadas para tratar de 

um determinado problema. Toda metodologia supõe uma concepção da realidade.” 

(GRESSLER, 2004, p.75). 

 

Enfrentamos um problema semelhante ao dos terapeutas ou 
médicos, que têm que decidir quais dos métodos ou intervenções 
que aprenderam e que estão disponíveis eles deveriam usar em um 
caso específico de intervenção. Nesses contextos, esse problema é 
discutido como a “indicação” dos tratamentos. Na medicina ou na 
psicoterapia, os profissionais verificam a adequação de um certo 
tratamento para problemas e grupos de pessoas específicos. Os 
resultados dessa verificação são a indicação ou não (isto é, 
adequação) de um tratamento para um determinado problema em 
um caso concreto. (FLICK, 2009, p. 166). 

 

Flick (2009, p.16) afirma que “a pesquisa qualitativa chegou à idade adulta”. Há 

um número cada vez mais crescente de livros, publicações, bem como uma ampliação 

dessa prática em várias disciplinas. Para o autor, um dos maiores desafios desse tipo 

de pesquisa remete particularmente a credibilidade dos resultados obtidos. Diferente 

das pesquisas quantitativas, que trabalham, particularmente, com testes de validade, 

confiabilidade etc, que permitem uma verificação de credibilidade em relação aos 

resultados, as técnicas qualitativas, ainda enfrentam, de certo modo, essa dificuldade. 

Estas, por vez, tentariam cumprir tal interesse, a partir de critérios criados por 

considerações levantadas por pesquisadores de diferentes tradições qualitativas. 

Melucci (2005) também concorda com Flick (2009) ao afirmar a respeito do 

crescimento que vem obtendo esse tipo de pesquisa. Para o autor ocorreu nas últimas 
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 três décadas uma grande mudança na própria pesquisa social, principalmente ao que 

concerne, simultaneamente, à teoria e à prática, afetando, também, de forma direta 

as técnicas de pesquisa.  

Nesse aspecto Gressler (2004) reforça o posicionamento de Flick (2009), 

ressaltando que, a importância do estudo qualitativo, consiste em questões que 

esclareçam por que a pesquisa deve ser conduzida, partindo do pressuposto de sua 

relevância para a produção do conhecimento, além de buscar o preenchimento de 

lacunas e inconsistências de determinado problema a ser explorado, de forma mais 

profunda e não mensurável. “Estes elementos devem ser integrados em um 

documento coerente, que convença os leitores do projeto, agências financiadoras, 

comissões examinadoras de que a pesquisa deve ser feita (necessidade), pode ser feita 

(viabilidade) e será feita (cronograma)”. (GRESSLER, 2004, p.94). 

 

Conceito, pressupostos e legitimidade da pesquisa qualitativa. 

De acordo com Creswell (2007) a pesquisa qualitativa é um estudo não 

estatístico que identifica e analisa profundamente dados não mensuráveis como 

sentimentos, percepções, pensamentos, intenções, comportamentos passados, 

entendimentos de razões, significados e motivações de um determinado grupo de 

indivíduos em relação a um problema em específico. Para o autor, o uso do estudo 

qualitativo é recomendado quando não se dispõe de mapeamento anterior em relação 

a um determinado problema e quando é necessário gerar hipóteses sobre usos, 

costumes, imagens, aceitação de produtos, percepções, crenças, experiências, estilo 

de vida, comportamentos passados e presentes. "A pesquisa qualitativa é feita em 

cenários naturais, onde ocorrem o comportamento humano e os fatos." (CRESWELL, 

2007, p.202). 

Segundo Gressler (2004) os métodos da pesquisa qualitativa são interativos, 

humanísticos e participativos, além de ser, também, fundamentalmente 

interpretativos, tendo como base a descrição de um fenômeno em um contexto. A 

autora aponta que o pesquisador qualitativo parte de uma visão holística do fenômeno 

social e busca compreender suas inter-relações. Ele é historicamente posicionado 

como um observador da condição humana que é, acima de tudo, humano. 
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A autora trabalha com um quadro explicativo, que destaca os principais 

pressupostos do paradigma qualitativo: 

 

Quadro 1. Principais pressupostos do paradigma qualitativo. 

Fonte: Adaptado pela autora de GRESSLER, Lori Alice. Introdução à pesquisa projetos e relatórios, 2004. 

 

Segundo Gressler (2004) a abordagem qualitativa da pesquisa teve início no 

final do século XIX, quando os cientistas sociais começaram a questionar se o método 

das ciências naturais deveria servir como único modelo para os estudos dos 

fenômenos humanos e sociais, já que os mesmos baseavam-se numa perspectiva, 

particularmente, positivista de conhecimento. 

 

A realidade, no fundo, é uma só, devendo ser tratada de modo 
unitário, mas o divisor das águas poderia ser a ideologia: enquanto as 
ciências sociais são intrinsecamente ideológicas, visto que o homem 
é sujeito e objeto de pesquisa, as ciências naturais não tem 
consciência própria, portanto não são intrinsecamente ideológicas. A 
realidade social é histórica, é feita e, consequentemente, é menos 
objetiva e neutra que a realidade natural. (2004, p. 75). 

 

Pressupostos Pergunta Qualitativo 

Pressuposto 

epistemológico 

Qual é o 

relacionamento 

entre o pesquisador 

e o pesquisado? 

O pesquisador interage com quem está 

sendo pesquisado. 

Pressuposto axiológico Qual é o papel dos 

valores? 

Valorativo e tendencioso. 

Pressuposto retórico Qual é a linguagem 

da pesquisa? 

Informal; definições evoluem com o 

estudo; pessoal; usa terminologia 

qualitativa padrão. 

Pressuposto 

metodológico 

Qual é o processo de 

pesquisa? 

Processo indutivo, simultâneo; as 

categorias são identificadas durante o 

processo da pesquisa; contextualizado.  
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 Para Chizzotti (2010) nas ciências humanas e sociais, a hegemonia das 

pesquisas positivistas, que privilegiavam a estrutura fixa das relações e a ordem 

permanente dos vínculos sociais, foi questionada pelas pesquisas que se empenharam 

em mostrar a complexidade e as contradições de fenômenos singulares e, sobretudo 

das relações interpessoais e sociais. Para o autor, a pesquisa qualitativa é uma 

designação que abriga correntes de pesquisa muito diferentes, que em síntese, se 

fundamentam em alguns pressupostos contrários ao modelo experimental que 

defende um padrão único de pesquisa para todas as ciências, calcada no modelo de 

estudo das ciências da natureza. Este autor enfatiza que: 

 

A abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma 
relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, um vínculo 
indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito. O 
conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados, conectados 
por uma teoria explicativa; o sujeito-observador é parte integrante 
do processo de conhecimento e interpreta os fenômenos, atribuindo-
lhes um significado. O objeto não é um dado inerte e neutro; está 
possuído de significados e relações que sujeitos concretos criam em 
suas ações. (CHIZZOTTI, 2010, p.79) 

 

Gressler (2004) aponta diferenças significativas entre a pesquisa qualitativa e a 

quantitativa, colocando que a pesquisa quantitativa está muito mais relacionada com o 

viés positivista, experimental e empírico, baseado em autores como Comte, Mill, 

Durkheim, Newton e Locke, enquanto que a pesquisa qualitativa está mais direcionada 

a uma abordagem interpretativa e pós-positivista de autores como Dilthey, Weber e 

Kant. Para a autora a pesquisa qualitativa começou a se destacar e a ganhar força na 

década de 1970, em formas de modelos “alternativos” que depois foram chamados de 

“paradigmas qualitativos”. 

 

Seus objetos de estudo apoiam-se em fatos, dados e acontecimentos 
sociais, como, por exemplo, as guerras, os hábitos culturais, as 
organizações da sociedade. Já as ciências naturais assentam-se na 
realidade da natureza: quando se estuda a composição das plantas, 
do solo, a origem das chuvas, não se esta trabalhando com 
elementos impregnados de ideologias, portanto intrinsecamente não 
são ideológicas, mas o uso que se fará dos resultados poderá ser 
considerada extrinsecamente ideológico. (GRESSLER, 2004, p.32). 
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Redefinição epistemológica da pesquisa social 

Melucci (2005) destaca uma redefinição de todo o campo da pesquisa social, 

cujos novos parâmetros se aplicam às teorias e as práticas de pesquisa. Nesta enorme 

redefinição, perde significado a oposição entre qualidade e quantidade, e, 

particularmente, entre pesquisa qualitativa e quantitativa. Assim, essa oposição seria 

cada vez mais obsoleta, principalmente a partir do momento em que a contribuição 

das ciências cognitivas começaram a fazer parte da bagagem normal da comunidade 

cientifica. 

A esse respeito Gressler (2004, p.16) aponta que “muitos pesquisadores 

perceberam que muitas informações sobre a vida dos povos não podem ser 

quantificadas e precisam ser interpretadas de forma mais ampla que a circunscrita ao 

simples dado objetivo”. Concordando com Gressler (2004) e Melucci (2005), Chizzotti 

(2010, p.78) reforça: 

 

Os pesquisadores que adotaram essa orientação se subtraíram à 
verificação das regularidades para se dedicarem à análise dos 
significados que os indivíduos dão às suas relações, no meio 
ecológico em que constroem suas vidas e suas relações, à 
compreensão do sentido dos atos e das decisões dos atores sociais 
ou, então dos vínculos indissociáveis das ações particulares com o 
contexto social em que estas se dão. 

 

Segundo Melucci (2005), o interesse pela pesquisa qualitativa relaciona-se, 

inicialmente, aos processos de individualização das sociedades complexas que tendem 

a criar autonomia para os indivíduos agirem como sujeitos da ação. Outro fator 

apontado, diz respeito, a importância da vida cotidiana como espaço no qual os 

sujeitos constroem o sentido do seu agir, o que, estende o foco, sobre a 

particularidade dos detalhes e a unidade dos acontecimentos que dificilmente servem 

para ser observados, contidos e organizados dentro dos modelos de análise 

unicamente quantitativos. Por fim, o autor aponta uma dimensão de diferenciação que 

envolve diferenças culturais, individuais e territoriais e que a pesquisa qualitativa, seria 

nesse sentido, mais importante para captar estes aspectos e dimensões do que, 

particularmente, outras técnicas e métodos. 
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 Todos esses processos, segundo Melucci (2005) produzem uma verdadeira 

virada epistemológica, que diz respeito não somente aos métodos qualitativos, mas 

que abrange todo o campo da pesquisa social: 

 

É como se as práticas de tipo qualitativo tivessem aberto estrada 
para uma redefinição do campo no seu conjunto e começassem a 
produzir uma mudança dos velhos limites que separavam quantidade 
e qualidade; como se tivessem começado a superar a herança 
dualística da modernidade e operassem como fatores de inovação 
por todo o campo da pesquisa social (p.32). 

 

O autor coloca que não se trata de produzir conhecimentos absolutos, mas sim, 

interpretações plausíveis. Nesse sentido, os atores sociais buscam dar sentido às suas 

ações e a pesquisa, por sua vez, produzir interpretações dessas ações. “Trata-se de 

relatos de sentidos, ou, se queremos, de narrações de narrações”. (MELUCCI, 2005, 

p.33).  

 

Considerações (não) finais 

Por meio dessa reflexão teórica, percebe-se que a pesquisa qualitativa tem 

crescido enormemente no campo das ciências sociais e aplicadas, afirmado dessa 

forma seu posicionamento. Estamos diante de um processo no qual se combinam 

questões teóricas e problemas práticos, e nesse sentido, o conhecimento como 

empreendimento humano, se torna essencial em sociedades que intervém de modo 

crescente sobre si mesmas. Nessa intervenção, não há como deixar de lado as relações 

sociais e os atores sociais que dela fazem parte, bem como a importância da 

comunicação. 

Muitos são os desafios, mas também grandes são as possibilidades. A pesquisa 

quantitativa, baseada em técnicas consolidadas e instrumentos matemáticos precisos, 

mantiveram facilmente a sua legitimação e por vez, sua explicação objetiva da 

realidade. Por outro lado, a pesquisa qualitativa, apesar de sua fragilidade institucional 

e consequente necessidade de legitimação, marcou um novo emergir de discussão, 

baseado na dimensão relacional e subjetiva, que se faz tão necessária e importante, 

principalmente no campo da comunicação. 
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 Neste trabalho não se teve, obviamente, a ambição de captar todo o universo 

de abordagem do estudo qualitativo de pesquisa para uso no ambiente das 

organizações. Selecionaram-se alguns autores a partir dos quais foram levantadas 

algumas ideias acerca da importância e relevância, cada vez maior, desta técnica de 

pesquisa. Não se tem respostas nem conclusões fechadas, mas sim uma abertura no 

aprofundamento da temática ora discutida.  
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 Comunicação na biblioteca: o modelo de comunicação do 
Sistema de Bibliotecas da UFG39 

 
Rose Mendes da SILVA40 

Maria Francisca Magalhães NOGUEIRA41 
 
Resumo 
Relato acerca da pesquisa que está em curso no mestrado em Comunicação na 
Universidade Federal de Goiás (UFG). O objeto teórico da pesquisa é a análise da 
comunicação emitida pelo Sistema de Bibliotecas (Sibi) da UFG para o público interno à 
instituição, tendo três setores como parâmetro e representação: a Gerência de 
Circulação, a Seção de Referência e o Setor de Comunicação, todos instalados na 
Biblioteca Central. Nesta pesquisa a biblioteca e a comunicação emitida por ela estão 
sendo vistas de forma multidimensional, partilhando do pensamento sobre 
complexidade de Edgar Morin, um dos autores-base para este estudo. Pretende-se, 
como resultados, projetar ângulos e facetas da comunicação do Sibi/UFG com seus 
públicos a partir da dimensão institucional da comunicação administrativa, interna e 
institucional. 
 
Palavras-chave: Comunicação; Biblioteca; Biblioteca universitária. 
 
 
Introdução 

Este artigo apresenta um resumo da pesquisa ‘Comunicação, cultura e 

biblioteca: uma reflexão sobre o processo de comunicação do Sistema de Bibliotecas 

da Universidade Federal de Goiás’, que está em curso na linha Mídia e Cultura, do 

mestrado em Comunicação, da Universidade Federal de Goiás (UFG). A pesquisa em 

questão está fundamentada em alguns conceitos, entre eles os de comunicação, 

comunicação organizacional, cultura e cultura das organizações. Trata-se de um estudo 

de caso e a organização enfocada é a Biblioteca Central (BC) do Sistema de Bibliotecas 

da UFG (Sibi/UFG), que se constitui no objeto empírico da pesquisa. 

                                                           
39Trabalho apresentado no GT Comunicação, cultura e imaginário das organizações, do VI Seminário de 
Mídia e Cultura – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 20 e 21 de 
outubro de 2014. 
40Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Goiás (UFG). 
Bibliotecária (2013). Especialista em Assessoria em Comunicação pela UFG (2005) e em Marketing 
Político pela UFG (2004). Jornalista (1995). Membro do Grupo de Pesquisa Complexidade e 
Comunicação da UFG/CNPq. E-mail: rosemsilva38@gmail.com. 
41Doutora em Ciências Sociais pela PUC/SP. Mestre em Ciências da Comunicação pela ECA/USP. Docente 
do Mestrado em Comunicação da Universidade Federal de Goiás (UFG). Coordenadora do Grupo de 
Pesquisa Complexidade e Comunicação da UFG/CNPq.E-mail: mfrancisnogueira@gmail.com. 
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Para alcançar os objetivos propostos para esta pesquisa foram selecionados 

três departamentos que estão instalados na Biblioteca Central. São eles: a Gerência de 

Circulação, a Seção de Referência e o Setor de Comunicação. Estes departamentos são 

de grande relevância no âmbito do Sibi/UFG por serem emissores diretos de 

informações de interesse da comunidade UFG. Além do mais, as seções de Referência 

e de Circulação atendem as principais necessidades do público que busca a biblioteca. 

São o que se pode chamar de ‘centro nervoso’ da mesma. Ambas são diretamente 

assessoradas pelo Setor de Comunicação, que atua na mediação da emissão da 

comunicação formal para os usuários – compreendendo estudantes e servidores da 

UFG, em todos os níveis, e também a comunidade em geral que utiliza as bibliotecas. 

Os três departamentos atuam de forma interligada. 

Ressalta-se que, para a pesquisa empírica, neste momento, optou-se por 

trabalhar somente com o público interno à UFG, aproveitando-se do fato de a 

pesquisadora ser servidora do Sibi/UFG. Assim, em momento mais apropriado, pode-

se dar continuidade a esta pesquisa, alcançando os demais públicos. 

Nesta pesquisa parte-se do princípio de que não há organização sem 

comunicação; seja formal ou informal, a comunicação acontece. Wolton (2010) 

considera que a comunicação permeia toda a relação social e institucional. Sendo 

assim, comunicar exige padrões de conduta e políticas que expressem a filosofia da 

instituição em variados modos e tipos para atender a diferentes públicos.  

Para Rego (2003), a comunicação está no centro dos problemas de 

relacionamento entre setores de uma organização, assim como também está na raiz 

das soluções de integração. Este autor sugere que a organização deve criar 

mecanismos de comunicação que lhe capacitem conhecer o ambiente onde atua, o 

mercado onde deverá competir e o próprio ambiente interno que congrega sua 

estrutura. Isto sem se esquecer de que a comunicação é um processo simbólico que 

mexe com os sentimentos das pessoas na organização, mas que pode proporcionar a 

reunião das partes distintas da mesma.  

É certo que a comunicação não se desvincula do meio em que está inserida. Ou 

seja: sua cultura. Por isso mesmo o campo desta investigação – a comunicação do 

Sibi/UFG – está sendo analisado de um ponto de vista multidimensional, 
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 considerando-se que a cultura é “[...] co-produtora da realidade que cada um percebe 

e concebe. As nossas percepções estão sob controle, não apenas de constantes 

fisiológicas e psicológicas, mas também de variáveis culturais e históricas.” (MORIN, 

2002, p. 25). Neste sentido, comunga-se da definição de Morin (2000) para cultura, o 

qual diz que ela é um “[...] patrimônio de saberes, know-how, crenças, mitos 

adquiridos e transmissíveis de geração a geração.” (MORIN, 2000, p. 39). Para este 

autor é a cultura que fornece os conhecimentos, valores, símbolos que orientam e 

guiam as vidas humanas.  

Assim, é neste contexto que se propôs, como problema para a pesquisa, 

analisar a comunicação emitida pelo Sibi/UFG para o público interno à UFG, tendo 

como parâmetro e representação os três citados setores selecionados na Biblioteca 

Central. Ressaltando que o recorte teórico desta pesquisa é centrado na emissão. 

Ao longo de minha trajetória profissional e acadêmica sempre me preocupei 

com o campo da comunicação nas instituições, em especial na instituição pública na 

qual trabalho: a Biblioteca Central, onde atuo desde 1999. Nestes anos fui percebendo 

a importância da biblioteca como organização social e pública diante dos contextos 

educacional, científico e cultural. No entanto, ao observar a realidade de muitas 

bibliotecas, inclusive a da UFG, foi possível constatar que ainda há falhas no processo 

de comunicação nestes ambientes, em particular na biblioteca do Sibi/UFG – lugar de 

onde falo. As inquietações surgidas da minha atuação no Setor de Comunicação do 

Sibi/UFG deram origem à pesquisa em questão. 

 

Comunicação e bibliotecas universitárias  

Não é comum uma biblioteca, no Brasil, seja ela de qualquer tipo, possuir um 

departamento específico para cuidar do planejamento da comunicação. Tampouco há 

estudos, publicados, disponíveis e com acesso fácil acerca do processo de comunicação 

em bibliotecas no Brasil. Tais afirmações são baseadas em buscas e observações que 

vêm sendo empreendidas por esta pesquisadora desde 2005, quando ocorreu o 

desperta para a temática que liga comunicação e biblioteca. Até este momento da 

pesquisa foram encontrados alguns artigos que tocam no assunto sem aprofundá-lo, 
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especialmente na base de dados SciELO 42  e em anais de eventos da área de 

Biblioteconomia. E, em menos quantidade, também foram encontrados alguns 

trabalhos acadêmicos que tangem o assunto43.  

Em 2005 realizei a pesquisa44: ‘A comunicação na biblioteca: um estudo de 

como é realizada a comunicação nas bibliotecas das universidades federais das capitais 

brasileiras com os diversos públicos’. O objeto deste estudo foi o conjunto das 

bibliotecas das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) instaladas nas capitais 

dos 26 Estados brasileiros naquela época. A proposta era verificar como era realizada a 

comunicação nas bibliotecas e buscar dados em outras experiências para melhorar o 

que já vinha sendo realizado no Sibi/UFG. No entanto, os resultados encontrados 

mostraram que as bibliotecas pesquisadas não possuíam um departamento específico 

para responder pelo processo de comunicação. As atividades competentes a este setor 

eram atribuídas a outros departamentos, principalmente à Seção de Referência e à 

Assistência da Direção (SILVA, 2005).  

A partir daquela pesquisa venho observando os anais de eventos da área e 

tenho verificado que as palavras-chave ‘comunicação’ e ‘biblioteca’, quando aparecem 

juntas, em geral, estão relacionadas a trabalhos que versam sobre novas tecnologias, 

tecnologia da informação e comunicação (TIC) e comunicação científica. Em um 

levantamento recente45 observei que a base SciELO possuía apenas dois artigos cujas 

temáticas apenas tangem os dois assuntos, ‘comunicação’ – no sentido do processo de 

comunicação  – e ‘biblioteca’.  

Realizei a mesma busca também nos anais das três últimas edições dos dois 

eventos de maior repercussão na área de Biblioteconomia: o Congresso Brasileiro de 

                                                           
42 A Scientific Electronic Library Online (SciELO) é uma biblioteca eletrônica de referência que abrange 
uma coleção selecionada de periódicos científicos brasileiros com o apoio do  Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 
43 Buscas realizadas entre março e maio de 2014 na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) do 
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), disponível em: <www.bdtd.ibict.br>, 
e no Portal Capes, disponível em: <http://periodicos.capes.gov.br>. 
44 A pesquisa completa pode ser encontrada em Silva (2005). A mesma foi realizada como trabalho final 
do curso de Especialização em Assessoria em Comunicação, cursado na Faculdade de Comunicação e 
Biblioteconomia da UFG (FACOMB/UFG), entre 2004 e 2005. 
45 Realizado durante os meses de março, abril e maio de 2014 na base SciELO, disponível no endereço: 
<www.scielo.br>. 
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 Biblioteconomia e Documentação (CBBD)46 e o Seminário Nacional de Bibliotecas 

Universitárias (SNBU)47. A busca foi feita na lista de títulos dos trabalhados aprovados 

para apresentação oral utilizando-se o termo ‘comunicação’ como palavra-chave 

principal. Nos anais das três últimas edições do CBBD, realizados respectivamente em 

2009, 2011 e 2013, foram encontrados 34 trabalhos cujos títulos contêm a palavra-

chave selecionada. Deste número, apenas quatro trabalhos se aproximam da 

perspectiva que se estuda na pesquisa ora em curso – comunicação como processo na 

biblioteca. Já nos anais das três últimas edições do SNBU, realizados respectivamente 

em 2008, 2010 e 2012, foram encontrados 24 trabalhos cujos títulos contêm a palavra-

chave selecionada. Destes, apenas três se enquadram na perspectiva estudada.   

Durante as pesquisas, localizei, de forma não intencional, artigos que indicam 

que em Portugal existem trabalhos de assessoria de comunicação nas bibliotecas 

locais. Particularmente em Aveiro, cidade de onde falam os autores dos artigos 

encontrados. Também localizei um livro em inglês que fala a respeito da 

temática‘comunicação na biblioteca’ a partir da ótica norte-americana. Ao que tudo 

indica o mesmo não tem tradução para outra língua, mas, se traduzido para o 

português, teria como título: ‘O desenvolvimento da comunicação na biblioteca’48.  

De acordo com uma recensão encontrada sobre esta obra (RAMOS, 1989), as 

autoras decidiram abordar o tema deste livro após identificar que há escassez de 

literatura disponível sobre o assunto e que há necessidade de os bibliotecários 

saberem mais sobre a temática ‘comunicação organizacional’. O livro é dividido em 

três partes: a primeira delas trata da comunicação organizacional em bibliotecas; a 

segunda parte se preocupa com a comunicação interpessoal e intergrupal; e a terceira 

chama a atenção para as transformações por que estão passando as bibliotecas hoje e 
                                                           
46 Os anais eletrônicos das edições pesquisadas do CBBD, 2009, 2011 e 2013, podem ser encontrados no 
site da Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, Cientistas da Informação e Instituições 
(FEBAB), responsável pela sua organização, disponível em: <http://febab.org.br/?page_id=557>. Acesso 
em: 6 jun. 2014.  
47 O SNBU, a cada edição, é realizado por uma instituição de ensino superior no País, e os anais ficam a 
cargo de cada organizadora. Assim, os mesmos estão dispersos na rede ou disponíveis em suportes 
eletrônicos, como pen drive. Os anais da edição de 2012 estão disponíveis em: 
<http://www.snbu2012.com.br/anais/index.php>. Os da edição 2010 estão em pen drive. E os da edição 
2008 podem ser encontrados em: <http://www.sbu.unicamp.br/snbu2008/anais/site/index.php>. Todas 
as buscas foram realizadas em 6 jun. 2014. 
48CONROY, Barbara; JONES, Barbara Schindler. Improving communication in the library. Phoenix, USA, 
Oryx Press, 1986. 195 p. 
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a importância crucial da comunicação organizacional nessa mudança. Nos dois 

capítulos que compõem esta parte as autoras propõem estratégias específicas de 

comunicação para auxiliar o bibliotecário. Enfim, uma obra de grande valia se estivesse 

ao alcance de todos, principalmente com tradução para o português. 

Tais buscas acabaram por reforçar o que já se tinha encontrado na base SciELO. 

Desta forma, infere-se que a temática ‘comunicação na biblioteca’, referindo-se ao 

processo de comunicação desenvolvido na biblioteca, ainda não despertou grande 

interesse nos estudiosos da área de Comunicação e/ou de Biblioteconomia.  

Como profissional atuante em biblioteca, e também como recém-graduada em 

Biblioteconomia49, tenho verificado que, no que tange ao ensino formal, a orientação 

dada pelos estudiosos da área de Ciências da Informação no início da década de 1980 

foi adotada, porém sem grandes novidades no sentido de explorar mais a temática. 

Continua-se seguindo o que preconizam os autores tradicionais da literatura 

biblioteconômica que tratam do tema ‘comunicação na biblioteca’, reduzindo-o ao 

marketing– termo que não tem tradução literal para o português, mas que é muito 

utilizado no sentido apenas de divulgação. 

A literatura da área de Biblioteconomia no Brasil inclui o processo de 

comunicação entre as funções da Seção de Referência. O processo, no entanto, é 

reduzido às atividades referentes à divulgação da própria biblioteca e dos produtos e 

serviços oferecidos aos seus usuários, como se vê em Maciel e Mendonça (2000). E 

para efetivar tais atividades os autores da literatura voltada para Biblioteconomia 

indicam que os profissionais utilizem as ferramentas do marketing. 

Silveira (1987, 1993) e Amaral (1996, 2007) são duas autoras clássicas quando o 

assunto é aplicação das ferramentas do marketing em bibliotecas. Segundo Silveira 

(1987), no que diz respeito ao ensino, já em 1982 havia recomendação, por parte da 

Associação Brasileira de Ensino de Biblioteconomia e Documentação (ABEBD), para a 

inclusão de uma disciplina que tratasse da comunicação nas bibliotecas. Tal sugestão 

foi acatada nas escolas e o marketing aparece como disciplina na maior parte dos 

                                                           
49 Graduação realizada na UFG entre 2010 e 2012, tendo ingressado como portadora de diploma de 
graduação em Comunicação Social – habilitação em Jornalismo, concluída em 1994. 
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 cursos de graduação em Biblioteconomia no Brasil – se não com este nome, com 

algum bastante próximo, como mercadologia e divulgação50. 

A ideia, ao se recomendar a inclusão de uma disciplina que trate da 

comunicação nas bibliotecas, era buscar melhorias na relação com os usuários, diz 

Silveira (1987).No entanto, acredita-se − com base na experiência que vendo sendo 

acumulada ao longo dos anos lidando com o processo de comunicação em uma 

biblioteca universitária, bem como nos estudos que vêm sendo realizados dentro da 

temática − que apenas o marketing, sozinho, não dá conta da complexidade do 

processo de comunicação, que inclui a relação com usuários e vai muito além da 

atividade de divulgação.  

 Como bem diz Wels (2008, p. 90), “A comunicação [...] consiste em um 

processo complexo e sistêmico, cujos elementos obedecem a um encadeamento 

seqüencial e dinâmico, retroalimentando-se através de conhecimento, 

reconhecimento e percepção das respostas recebidas”. Assim, entende-se que a 

comunicação na biblioteca é um processo complexo que envolve a comunicação em 

todos os seus aspectos, em particular a comunicação organizacional, considerando 

aqui a biblioteca como um tipo de organização.  

Assim, neste processo, estão envolvidos: a relação com os públicos-alvo; a 

comunicação interna, entre colaboradores e gestão e interpessoal; a comunicação 

formal e a informal; a comunicação descendente, ascendente e multidirecional; a 

comunicação visual; as novas tecnologias de comunicação – podendo ser entendidas 

aqui como os novos meios de comunicação por meio da tecnologia; a divulgação ou o 

marketing dos produtos e serviços; o marketing bibliotecário; os eventos na biblioteca, 

culturais ou não; a presença da biblioteca em eventos institucionais e 

extrainstitucionais – como os eventos da área de Biblioteconomia; as campanhas 

educativas, entre outros. 

 

 

 
                                                           
50Como se pôde observar em levantamento realizado em 2011 para a pesquisa empreendida durante a 
disciplina TCC 2, do curso de graduação em Biblioteconomia. Para ver mais sobre o assunto, consultar 
Silva (2011). 
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Os objetivos, o método e as técnicas 

Na pesquisa em questão, inicialmente foi feita uma incursão na história a partir 

do surgimento do Sibi com o objetivo de melhor situá-lo no contexto da UFG. Além 

disto, teve-se o cuidado de conhecer sua estrutura para, a partir daí, analisar a 

comunicação emitida pela biblioteca a seus públicos – com foco no público interno à 

UFG. Os objetivos empreendidos estão indo no sentido de verificar se a filosofia, os 

valores, a política, os objetivos inerentes à instituição estão realmente sendo 

expressos através da comunicação que ela emite. Além disto, estão sendo levantados 

os meios e verificados quais, dentre os utilizados, são mais eficazes no quesito alcance 

dos públicos do Sibi/UFG e, ainda, verificadas se a linguagem e as estratégias utilizadas 

para emitir a comunicação estão adequadas a seus públicos, tendo como parâmetros 

os setores selecionados. 

Quanto à metodologia, escolheu-se um caminho que se faz enquanto se 

caminha, no processo de produção do conhecimento que se deseja. As técnicas de 

pesquisa selecionadas são instrumentos de coleta de dados em consonância com o 

método, a metodologia, o problema em foco e os resultados que se deseja alcançar. 

Tendo em vista esta concepção, a escolha do método se deu pelo estudo de caso. 

Neste método os dados são coletados a partir de múltiplas fontes e o foco temporal é 

bastante amplo, pois se pode estudar o fenômeno com base em situações 

contemporâneas ou passadas, mas que sejam importantes para a compreensão das 

questões colocadas. 

Assim, o que se propôs realizar nesta pesquisa, que é de natureza qualitativa, 

envolve grande variedade de materiais empíricos que, de certa forma, descrevem a 

rotina e os significados da comunicação dentro do Sibi/UFG. A caminhada está 

estruturada em partes que só se separam por uma questão metodológica. São elas: a) 

revisão bibliográfica; b) diário de campo; c) pesquisa documental; d) pesquisa 

institucional ou administrativa; e) entrevista.   

O diário de campo é uma ferramenta útil para não se perder de vista o que 

acontece no dia-a-dia do órgão – a Biblioteca Central, no caso, que é o objeto empírico 

deste trabalho. Este permitiu fazer anotações, observações e levantar questões no 

cotidiano da pesquisa, ou seja, na vivência da instituição. Não se pretende, com isto, 
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 nenhuma pesquisa etnográfica – com informantes previamente selecionados, como 

propõe DaMatta (1987); são anotações informais, porém valiosas percepções de 

valores e ideias da realidade do Sibi/UFG que estão sendo utilizadas na redação da 

dissertação.  

A pesquisa institucional ou administrativa é a “[...] compilação de dados 

resultantes de atos administrativos ou opiniões de diretores, chefes e funcionários, 

bem assim a sua interpretação e apresentação inteligente [...].” (ANDRADE, 1988, p. 52 

apud FORTES, 1990, p. 20). Esta tem permitido conhecer mais sobre o Sibi/UFG: sua 

história, estrutura física, estrutura de funcionamento, relacionamento entre as 

pessoas, produtos e serviços oferecidos, bem como informações acerca dos setores 

selecionados especificamente para esta pesquisa. 

Já a pesquisa documental está permitindo estudar documentos que fazem 

parte da comunicação administrativa de modo geral e, em particular, dos setores 

selecionados. Bem como documentos que fazem parte da comunicação institucional 

(interna) dividida em mídias do tipo tecnológicas, escrita dirigida, visuais e outras. Nas 

mídias escritas se está buscando materiais tais como: folders, panfletos, memorandos 

e outros pertinentes. Tendo claro que a comunicação do Sibi/UFG está sendo 

observada do ponto de vista do emissor.  

Outra etapa dentro da pesquisa documental é a análise do site do Sibi e 

também o da UFG, este é gerenciado pela Ascom/UFG. Para a análise de ambos os 

sites, em particular, buscar-se-á autores que versam sobre a temática ‘avaliação de 

fontes de informação na internet’, tais como Tomaél et al (2004), que propõem 

critérios de avaliação para este tipo de fonte por entenderem que os sites devem 

permitir que a recuperação das informações seja de qualidade. 

A última etapa metodológica prevista são as entrevistas, as quais serão 

realizadas com dois grupos: a)os colaboradores que atuam nos setores selecionados, 

entre servidores efetivos e terceirizados; b)uma amostra dos usuários dos mesmos 

setores, com foco na comunidade UFG, estudantes e servidores da UFG que têm por 

hábito utilizar a Biblioteca Central e que foram selecionados através do software 

gerenciador que o Sibi/UFG utiliza. Pretende-se levantar o que os dois grupos pensam 

sobre os referidos setores a partir da comunicação que é emitida pela Biblioteca 
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Central. Esta pesquisa já passou pelo Comitê de Ética da UFG, tendo sido aprovada. 

Bem como também já foram realizados os pré-testes com os questionários para a 

pesquisa empírica e sua execução está em curso. 

Ressalta-se que esta é uma pesquisa que prescinde de autores das áreas de 

Ciência da Informação/Biblioteconomia e da área de Comunicação, pois há uma 

convergência das mesmas no trabalho realizado no Setor de Comunicação do Sibi/UFG.  

 

Pesquisando o processo de comunicação no Sibi/UFG: resultados iniciais 

A partir da pesquisa documental levantou-se a história não só do Sibi/UFG 

como também do Setor de Comunicação, que é o ponto de partida do projeto que deu 

origem à pesquisa em curso. As duas narrativas estão entrelaçadas no primeiro 

capítulo da dissertação, concluído e apresentado na qualificação desta pesquisadora 

em março deste ano. 

Criado em 1992 a partir de um projeto experimental de alunos do curso de 

Relações Públicas da UFG, o Setor de Comunicação é hoje um departamento 

consolidado na estrutura do Sibi/UFG. O setor funcionou, durante seus primeiros anos, 

como parte da Seção de Referência e sob a coordenação de uma bibliotecária. A partir 

de 1997 uma profissional de jornalismo, lotada na Biblioteca Central, assumiu a função 

de gerir o processo de comunicação nas bibliotecas e o setor foi desmembrado, 

tomando corpo próprio.  

No entanto, isto não significa que o setor atue de forma independente – uma 

das constatações já possíveis na pesquisa. Pelo contrário, a maior parte de suas 

atividades é interligada à Seção de Referência e à Gerência de Circulação, por estes 

serem os dois setores que oferecem a maioria dos produtos e serviços da biblioteca – e 

é tudo corroborado, é claro, pela direção do Sibi/UFG. É perceptível também que há 

um modelo de comunicação do Sibi/UFG e que este está impregnado do modelo de 

gestão da biblioteca, o qual é baseado na participação, nas decisões colegiadas e na 

corresponsabilidade. De modo que as decisões inerentes ao Setor de Comunicação, e 

ao processo de comunicação em si, também são tomadas de forma colegiada, com 

participação e corresponsabilidade da direção do Sibi. Mesmo porque, não faria 
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 sentido algum o planejamento de comunicação não estar alinhado às propostas, ideias 

e visões da gestão da biblioteca.  

Também entre os dados inicialmente levantados na pesquisa em curso, tem-se 

que o Setor de Comunicação do Sibi/UFG– cuja implantação completa 22 anos em 

2014, atualmente reúne e executa 38 atividades, entre permanentes e esporádicas. 

Tais atividades são previamente definidas em um plano anual de comunicação que é 

construído em conjunto com a direção do sistema e as gerências das seções. Este 

plano reúne desde as atividades mais simples – como elaborar a lista de 

aniversariantes e o envio de agradecimentos por doações recebidas, até as mais 

complexas – como a produção do vídeo institucional da biblioteca, do roteiro à 

finalização; a manutenção do site do Sibi/UFG, incluindo aí o contato com os usuários 

pelo Fale Conosco; entre outros. 

Está claro que a responsabilidade principal do Setor de Comunicação do 

Sibi/UFG é a de gerir a comunicação das bibliotecas com seus públicos, facilitando o 

diálogo entre um lado e outro. Para tanto, utilizando-se das ferramentas disponíveis, 

tais como as mídias tradicionais − boletim informativo, cartaz, panfleto e folder; bem 

como as mídias mais recentes: website, intranet, rede social e e-mail.  

No caso do Sibi/UFG, os públicos com os quais o Setor de Comunicação 

trabalha está separado em três categorias bem definidas: a) público interno ao Sibi − 

composto pelos colaboradores das bibliotecas, que inclui servidores do quadro 

permanente, terceirizados, bolsistas, estagiários, pessoal da limpeza e da segurança; b) 

público misto − composto pelos funcionários da UFG do quadro permanente, 

terceirizados e visitantes, e pelos estudantes da instituição de todos os níveis, da 

creche até a pós-graduação, passando pelos intercambistas e oriundos de projetos; e 

c) público externo − todo aquele que não tem vínculo algum com a UFG, denominado 

‘comunidade em geral’. Ressalta-se que, por questões metodológicas, o público 

externo não será considerado para efeito da pesquisa empírica. 

A partir do levantamento já realizado para a pesquisa em questão – utilizando-

se da pesquisa institucional, compreendida em entrevistas com ex-diretores e 

servidores mais antigos de casa que atuam na Biblioteca Central – foi possível inferir 

que a inserção do trabalho de comunicação, desde o princípio foi bem aceita pelo 
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grupo de colaboradores. Ou seja, havia uma lacuna a ser preenchida. E, talvez por isso, 

conseguiu-se firmar sua necessidade na estrutura da biblioteca, de forma que as 

equipes já não veem a organização sem o Setor de Comunicação. Também foi possível 

concluir que, apesar de o setor não existir oficialmente no organograma do Sibi/UFG, 

cujo desenho utilizado ainda é baseado no primeiro regimento, que é de 1980, não há 

conflitos acerca de sua necessidade e de sua atuação, seja dentro do Sistema de 

Bibliotecas, seja na instituição maior, a UFG.  

Pelo contrário, o Setor de Comunicação do Sibi é reconhecido 

institucionalmente e, inclusive, atua em parceria com a Assessoria de Comunicação da 

universidade – a Ascom/UFG. Assim, não é demais afirmar que a comunicação na 

biblioteca se constitui em um processo no qual todo o Sibi/UFG participa, de forma 

direta ou indireta, e que foi sendo constituído e consolidado ao longo destes anos na 

cultura 51  da organização como um setor que é imprescindível para o bom 

desenvolvimento de suas atividades. 

Outro aspecto já identificado a partir da pesquisa documental, utilizando-se de 

relatórios gerais e das seções e das entrevistas, é que a implantação de um novo 

software gerenciador nas bibliotecas do Sibi/UFG em 2004 contribuiu para o 

fortalecimento do Setor de Comunicação em sua estrutura, de forma direta e indireta. 

Conforme os relatos coletados entre os servidores, a partir daquele ano o setor passou 

a atuar de forma mais integrada às demais seções da biblioteca, em particular no que 

diz respeito à divulgação de produtos e serviços novos propiciados pelo software 

recentemente implantado. Percebe-se que, por um lado, tal integração aumentou 

significativamente o montante de serviço do setor; por outro, acabou por reforçar sua 

importância na estrutura da biblioteca.  

Daí se pode inferir que o setor foi fortalecido com a mudança de software, pois 

teve sua importância ampliada, alcançando todas as instâncias do órgão ‘biblioteca’, 

ao ponto de algumas das outras unidades do Sibi/UFG terem a preocupação de ter um 

                                                           
51 Está-se usando a definição de Morin (2002) para a cultura, o qual diz que esta “[...] caracteriza as 
sociedades humanas é organizada/organizadora via o veículo cognitivo da linguagem, a partir do capital 
cognitivo coletivo dos conhecimentos adquiridos, das competências aprendidas, das experiências 
vividas, da memória histórica, das crenças míticas de uma sociedade. [...] E, dispondo de seu capital 
cognitivo, a cultura institui as regras/normas que organizam a sociedade e governam os 
comportamentos individuais.” (MORIN, 2002, p. 19, grifo do autor). 
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 Setor de Comunicação presente em suas estruturas para assessorá-las. Como já dito, 

atualmente o setor está fisicamente instalado na Biblioteca Central e realiza suas 

atividades com o apoio das gestões locais de cada biblioteca.  

O que, aliás, é um dado encontrado e que pode ser considerado um ponto fraco 

– a ausência de um setor, ou de uma pessoa dedicada, para gerenciar o processo de 

comunicação em cada uma das bibliotecas de acordo com suas necessidades locais, 

visto que a quantidade de serviço tem aumentado e que as bibliotecas setoriais têm 

sentido a necessidade de ter um apoio mais próximo para suas atividades de 

comunicação. Até 2005 o Sibi/UFG era composto por três bibliotecas, todas em 

Goiânia, hoje já são oito, com previsão de mais duas serem construídas em curto 

prazo. O novo software gerenciador permitiu a incorporação das unidades setoriais ao 

sistema, o que levou ao aumento do raio de atuação tanto do Sibi/UFG quando do 

próprio Setor de Comunicação, alcançando também o interior do Estado. 

Outro aspecto já detectado do fortalecimento do Setor de Comunicação na 

estrutura do Sibi/UFG é que o setor integra a proposta de novo regimento do órgão, 

que está em fase de aprovação na instituição, a UFG. O documento traz uma proposta 

de organograma que inclui, de forma definitiva, o Setor de Comunicação como uma 

instância de assessoria para todo o sistema, vinculado à direção do Sistema – 

institucionalizando uma prática já existente, na verdade. A aprovação institucional 

deste documento, com o novo desenho de organograma proposto, trará a 

possibilidade de a biblioteca pleitear, para seu quadro de pessoal efetivo, profissionais 

da área de comunicação, bem como também de vagas para estagiários da área. 

Possibilidades que hoje não existem. 

Na pesquisa até agora empreendida se pode considerar que o fato de a 

comunicação, como processo de mediação, interação e integração para melhor servir 

o usuário, ser bem aceita pelos colaboradores e gestores das bibliotecas da UFG em 

muito facilita qualquer atividade de comunicação. No entanto, isto não é o suficiente. 

Quanto mais a biblioteca como emissora de comunicação tiver consciência das causas 

que pesam sobre um ato seu, ou, sobretudo, sobre a identificação de seus públicos 

com sua filosofia, políticas e objetivos, mais adequado será o processo de comunicação 

às necessidades de seus usuários. E é este o sentido de comunicação proposto por 
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Wolton (2010), que considera que a comunicação só acontece na relação com o outro, 

ou seja, implica dizer que sempre há um emissor e pelo menos um receptor – que no 

caso da biblioteca são seus usuários, e um receptor que está cada vez menos passivo 

mediante as novas tecnologias de informação e comunicação.  

 

As perspectivas da pesquisa sob o olhar do paradigma da complexidade  

Nesta pesquisa a biblioteca está sendo compreendida no quadro formalizado, 

ou, como diz Castoriadis (1986), no imaginário instituído. Isto quer dizer: no ambiente 

onde ela está inserida, que é a UFG, e ela própria em sua cultura, onde se manifestam 

e presentificam um conjunto de elementos e de fenômenos passíveis de descrição e de 

investigação – nos fatos da vida cotidiana da instituição, nas formas de organização do 

sistema e da própria biblioteca, nas rotinas de trabalho, na maneira de os funcionários 

se vestirem, comportar-se e se produzir nas mídias utilizadas. O que significa que a 

biblioteca e a comunicação emitida por ela estão sendo vistas de forma 

multidimensional, partilhando da ideia de paradigma da complexidade de Edgar Morin 

– um dos autores-guia deste estudo.  

O paradigma da complexidade, segundo Morin (2005a), reassocia o que está 

dissociado, comunica o que está incomunicável, bem como religa o que está separado. 

O que significa, então, que acontecimentos, fatos e organizações devem ser estudados 

a partir do intercâmbio dos fenômenos, fugindo da simplificação de entendê-los em 

separado e sem neles se aprofundar. Ou seja, ao se estudar as organizações se deve 

fugir do paradigma oposto, o da simplificação, pois as organizações se desenvolvem 

mediante interações complexas, tanto endógenas (dentro delas mesmas) quanto 

exógenas (com o meio ambiente). Todo o conhecimento gerado e adquirido nestas 

interações é incorporado pela cultura organizacional, um processo através do qual o 

conhecimento individual se converte em conhecimento de toda a organização. 

Neste estudo se está partindo da ideia de que a biblioteca é uma organização 

complexa. Considera-se ela complexa em si mesma, como organização, pois reúne e 

realiza todas as funções administrativas – de planejamento, organização, direção, 

coordenação e controle. E também mantém relações de complexidade quando se 

observa o ambiente do qual faz parte, que, no caso, é a UFG.  
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 Neste paradigma as organizações são vistas como sistemas vivos, que 

interagem com o meio-ambiente, estabelecendo relações de causalidade linear, 

circular e retroativa. As organizações, ao serem vistas a partir da lente deste 

paradigma, estão em constante processo de ordem e desordem, de junção e disjunção, 

de certeza e incerteza, provocando e estimulando movimentos simultâneos de auto-

organização e autoprodução. É o caso, por exemplo, das bibliotecas, que estão em 

contínuo processo de organizar e reorganizar acervos; de unir e separar atividades 

conforme as necessidades; de produzir de acordo com as demandas ou previamente a 

elas, entre outras ações diárias. 

A compreensão destes movimentos simultâneos requer uma visão complexa, 

multidimensional, pois há, entre os componentes de um sistema complexo, uma 

interdependência. O que reforça o que diz o princípio hologramático52, que diz que o 

todo está gravado na parte que está incluída no todo, sem, no entanto, significar que a 

soma das partes seja igual ao todo. “[...] assim, a complexidade organizacional do todo 

necessita da complexidade das partes, a qual necessita retroativamente da 

complexidade organizacional do todo.” (MORIN, 2005b, p. 114).Trazendo para a 

pesquisa, observa-se que a biblioteca tem uma cultura própria, que afeta e é afetada 

pelo meio em que ela está inserida, ou seja, pela cultura da UFG; e, se ampliarmos o 

olhar, a biblioteca também é afetada pela cultura da sociedade goiana enfim.  A 

cultura da biblioteca diz muito sobre o modelo de comunicação vigente – 

considerando-se aqui que a cultura produz a comunicação, que também é produtora 

de cultura, ainda conforme orienta Morin (2002). Ao focar no sistema de significações 

que já estão formalizadas se acredita que será possível responder questões acerca do 

                                                           
52 Segundo Morin (2005a), três princípios servem de base para o paradigma da complexidade: 
hologramático, dialógico e de recursão organizacional. O princípio dialógico “[...] nos permite manter a 
dualidade no seio da unidade. Ele associa dois termos ao mesmo tempo complementares e 
antagônicos.” (MORIN, 2005a, p. 74). Ou, ainda, “A dialógica permite assumir racionalmente a 
inseparabilidade de noções contraditórias para conceber um mesmo fenômeno complexo.” (MORIN, 
2000, p. 96). O princípio da recursão organizacional é um processo onde “[...] os produtos e os efeitos 
são ao mesmo tempo causas e produtores do que os produz. [...] a sociedade é produzida pelas 
interações entre os indivíduos, mas a sociedade, uma vez produzida, retroage sobre os indivíduos e os 
produz.” (MORIN, 2005a, p. 74). E continua: “A idéia recursiva é, pois, uma idéia em ruptura com a idéia 
linear de causa/efeito, de produto/produtor, estrutura/superestrutura, já que tudo o que é produzido 
volta-se sobre o que o produz, num ciclo ele mesmo autoconstitutivo, auto-organizador e 
autoprodutor.” (MORIN, 2005a, p. 74).  



166: 

 

C
O

M
U

N
IC

A
Ç

Ã
O

, C
ID

A
D

A
N

IA
 E

 C
U

LT
U

R
A

 

modelo de comunicação da biblioteca, ou seja, sobre as formas de conceber, construir, 

estabelecer objetivos e estratégias, selecionar seus públicos e suas mídias. 

Refletir sobre a comunicação do Sibi/UFG permite observar, entre outras 

coisas, se a filosofia da instituição está realmente sendo expressa através da 

comunicação que ela emite e se está atendendo aos diversos públicos ou, quem sabe, 

se não está. E, ainda, se a cultura da biblioteca efetivamente se reflete no processo de 

comunicação, olhando a partir da emissão. Ao final, como resultados, pretende-se 

projetar ângulos e facetas da comunicação do Sibi/UFG com seus públicos, valendo-se 

da dimensão institucional da comunicação administrativa, interna e institucional. E, 

quem sabe, apontar para uma política de comunicação mais voltada para o espírito do 

tempo – dinâmico, técnico e tecnológico, não meramente tecnicista, que exprima o 

perfil da UFG e do estado das coisas no Sistema de Bibliotecas desta universidade.  
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Análise da articulação de saberes e práticas de poder segundo 
Foucault, explicitada no caso do juiz federal Eugênio Rosa de 

Araújo53 
 

Elizabeth de Lima VENÂNCIO54 
 
Resumo 
Este texto analisa duas questões, a intolerância religiosa e o exercício do direito à 
liberdade de expressão distinguida em um episódio que se tornou midiático. Preocupa-
nos o fato de não ter encontrado estudos que assinalem os mecanismos dentro do 
Sistema Judiciário que coíba e previna a intolerância religiosa por seus membros. A 
metodologia utilizada neste breve estudo consiste no estudo exploratório, pesquisa 
bibliográfica, com abordagem qualitativa, tendo como base teórica a relação de poder 
pensada a partir das obras de Michel Foucault e Pierre Bourdieu, bem como na noção 
de sistema-comunicação, tema de Niklas Luhmann.  
 
Palavras-chave: Intolerância religiosa; Liberdade de expressão; Comunicação. 
 
 
Introdução 

Segundo Foucault (1979) pode-se afirmar que para se desenvolver a capacidade 

de percepção e compreensão do agir humano, nas formas em que ele aparece como 

potência já realizada, é imprescindível entender que o poder se manifesta como 

prática cotidiana, por isso, torna-se premente analisar e compreender sua 

historicidade. 

Este texto avalia os aspectos envolvidos na sentença, desfavorável ao 

Ministério Público Federal, proferida pelo juiz federal Eugênio Rosa de Araújo, do Rio 

de Janeiro, Brasil, no primeiro semestre de 2014.  

Trata-se de uma ação requerendo a retirada da internet de 14 vídeos postados 

no Google Brasil Internet Ltda. e considerados ofensivos pelos representantes das 

religiões: candomblé (afro-brasileira) e umbanda (brasileira). Este caso está relatado 

                                                           
53Trabalho apresentado no GT Comunicação e Religiosidade, do VI Seminário de Mídia e Cultura – 
Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 20 e 21 de outubro de 2014. 
54 Bacharel em filosofia e membro do grupo de pesquisas em comunicação e religiosidade, orientação 
Luiz Signates,  graduado em Comunicação Social – Jornalismo pela Universidade Federal de Goiás (1983), 
especialização em Políticas Públicas pela Universidade Federal de Goiás (2006), mestrado em 
Comunicação pela Universidade de Brasília (1998) doutorado em Ciências da Comunicação pela 
Universidade de São Paulo (2001) e Pós-Doutorado em Epistemologia da Comunicação pela Unisinos 
(2009).  
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 em mais de 100 publicações de internet e foi destaque em rede nacional por emissoras 

de televisão, não só no modelo jornalístico, mas, também,  talk show e religioso. 

Na sentença o juiz Eugênio não determina a retirada dos vídeos, baseado no 

argumento de que a umbanda e o candomblé não se constituem como religião.  

Enredados contra está argumentação encontra-se a Associação Nacional de Mídia Afro 

(ANMA), o Ministério Público Federal, a Associação Brasileira de Imprensa (ABI), e 

diversas denominações religiosas. Com repercussão do conflito nas agências de 

notícias e respeitáveis meios de comunicação, como a Central Globo de Jornalismo. 

 Todas as divulgações iluminaram a questão da intolerância religiosa, menos a 

divulgação realizada pela Associação dos Juízes Federais do Rio de Janeiro e do Espírito 

Santo (Ajuferjes) que afirmou tratar-se o caso noticiado de “vil tentativa de 

intimidação da independência judicial”.  

A premissa é de que existe a articulação de um conjunto heterogêneo de 

saberes e práticas, numa estratégia de poder cuja intenção precisa ser desvelada para 

que o valor significado deste episódio histórico seja compreendido em sua totalidade.  

 

Análise do caso 

Realizada esta explanação inicial, este estudo buscará compreender o que há 

de novo na questão da intolerância religiosa e na liberdade de expressão, a partir do 

caso em comento, tendo como contexto um país laico de origem católica, onde há, em 

curso, um processo de ascensão dos evangélicos, propiciada, entre vários fatores, pela 

intensificação da utilização de tecnologias de comunicação. Há neste momento a 

obrigação de entender o fenômeno de comunicação em seu processo ativo de redução 

de complexidade da informação e mediação dos acontecimentos. Assim, transcrever-

se-á na íntegra a publicação noticiosa em mídia televisiva, sobre a polêmica decisão do 

juiz Eugênio, de modo a servir de base para o desenvolvimento desta análise: 

 

O Primeiro Dossiê 

Jornal Nacional - Juiz não reconhece manifestações afro-brasileiras  como 

religiões – 17/5/2014 http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2014/05/juiz-nao-

reconhece-manifestacoes-afro-brasileiras-como-religioes.html 

http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2014/05/juiz-nao-reconhece-manifestacoes-afro-brasileiras-como-religioes.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2014/05/juiz-nao-reconhece-manifestacoes-afro-brasileiras-como-religioes.html
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A decisão gerou polêmica e surpreendeu líderes do candomblé e da 
umbanda e o Ministério Público Federal. 
A decisão de um juiz federal do Rio de Janeiro gerou polêmica. Ele 
manteve vídeos de cultos evangélicos, considerados ofensivos por 
lideranças do candomblé e da umbanda, que foram postados na 
internet. Um dos argumentos usados é que as manifestações afro-
brasileiras não podem ser consideradas religiões. 
A Associação Nacional de Mídia Afro procurou a ajuda do Ministério 
Público Federal para retirar os vídeos da internet. Em um documento, 
o juiz federal Eugênio Rosa de Araújo não concede a liminar. Afirma 
que os vídeos são manifestações de livre expressão de opinião. 
E diz ainda que “as manifestações religiosas afro-brasileiras não se 
constituem em religiões”, porque “não contêm os traços necessários 
de uma religião como um texto base, uma estrutura hierárquica e um 
Deus a ser venerado". 
A decisão surpreendeu líderes do candomblé e da umbanda e o 
Ministério Público Federal. Para o procurador do caso, o juiz não 
poderia determinar o que é religião, nem ignorar os princípios da 
oralidade, ancestralidade, as tradições das religiões afro-brasileiras. 
Para Ivanir dos Santos, da Comissão de Combate à Intolerância 
Religiosa, a decisão do juiz estimula a discriminação. “Ele é 
funcionário de um estado laico que está submetido à Constituição 
brasileira e às leis. E no fundo ele violou inclusive a lei da 
discriminação, ele viola a Constituição e viola a própria lei que diz que 
tem que coibir o preconceito e a discriminação no país”. 
A Procuradoria da República já entrou com um recurso. O texto 
destaca que "a decisão maltrata a consciência, a honra e a dignidade 
de milhões de brasileiros que se reconhecem nessas religiões. A 
Constituição diz que é inviolável a liberdade de consciência e de 
crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos”. 
Direitos que segundo o jurista Alexandre Aragão não foram 
respeitados pela decisão do juiz. 
“Ao reduzir o conceito de religião a apenas três religiões, que são as 
três grandes religiões monoteístas, ela deixa desprotegida uma 
grande parcela de expressões religiosas que a Constituição protege 
sim”. 
Até o momento, não há uma decisão sobre o recurso do Ministério 
Público Federal. A TV Globo ainda não conseguiu contato com o juiz 
Eugênio Rosa de Araújo. 

 

No dia 17 de maio de 2014, o Jornal Nacional, da TV Globo, divulgou a matéria 

“Juiz não reconhece manifestações afro-brasileiras como religiões” observa-se então 

que o comportamento colocado em debate e o enunciado proferido são de um juiz, ou 

seja, um agente público que enuncia em nome do Estado. 
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 A figura institucionalizada do juiz tem relação com o nascimento das 

civilizações; tendo em vista que conflitos surgem naturalmente, a idéia de um terceiro, 

tido como neutro, é essencial para compor uma visão livre de parcialidade. 

A maioria dos Estados até a Idade Média constituía-se em Estados totalitários. 

O poder era absolutista, mas a realeza delegava a atividade jurisdicional para os 

magistrados que não possuíam independência, nem se submetiam ao dever de 

imparcialidade. O favorecimento dos senhores de terras, então, era a regra; a justiça, a 

exceção. 

Segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), na contemporaneidade o juiz, 

como órgão (agente) político do Estado, precisa ter liberdade para gerir o processo, 

mas o interesse do juiz no processo não é pessoal, mas do Estado em solucionar, com 

justiça, os conflitos de interesses. 

No Código de Ética da Magistratura, diz o Art. 8º que o magistrado imparcial é 

aquele que busca nas provas a verdade dos fatos, com objetividade e fundamento, 

mantendo ao longo de todo o processo uma distância equivalente das partes, de modo 

a evitar todo o tipo de comportamento que possa refletir favoritismo, predisposição 

ou preconceito. 

No caso em questão pode-se pensar que houve favoritismo, uma vez que a 

prova apresentada pelo Ministério Público Federal ao Estado perdeu seu valor quando 

o juiz Eugênio negou a legitimidade da religião afro-brasileira, em outras palavras: se 

não há religião, não há ofensa. 

Investiga-se que elementos relevantes são detectados na frase “as 

manifestações religiosas afro-brasileiras não se constituem em religiões”. Salvo melhor 

juízo, o primeiro elemento é que não se tratar de falta de informação por parte do juiz 

Eugênio, pois se pode facilmente acessá-la em diversas fontes, inclusive teses de 

mestrado e doutorado acerca da umbanda e do candomblé disponível na internet. O 

segundo elemento parece ser a cegueira voluntária, ocorre quando a pessoa, de forma 

consciente ou em um nível subconsciente, mente para si mesma e para os outros 

sobre a realidade por ela própria testemunhada, ou seja, sob certas circunstâncias 

existe um silêncio e uma cegueira competente. Afinal, não tem como se ignorar que no 

Rio de Janeiro há 847 terreiros de matriz afro-brasileira, conforme revela o 
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Mapeamento das Casas de Religiões de Matriz Africana do Rio de Janeiro, realizado 

por pesquisadores da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) em 

2013. Já o terceiro elemento é cultural, um espaço de luta e diferença, que inclui três 

premissas principais:  

 

A primeira é que os processos culturais estão intimamente vinculados 
com as relações sociais, especialmente com as relações e as 
formações de classe, com as divisões sexuais, com a estruturação 
racial das relações sociais e com as opressões. A segunda é que 
cultura envolve poder, contribuindo para produzir assimetrias nas 
capacidades dos indivíduos e dos grupos sociais para definir e 
satisfazer suas necessidades. E a terceira, que se deduz das outras 
duas, é que a cultura não é um campo autônomo nem externamente 
determinado, mas um local de diferenças e de lutas sociais. 
(ESCOSTEGUY, 2010, p.13): 

 

Para enriquecer este estudo utilizar-se-á a percepção de poder na obra de 

Foucault (1979), pois se acredita que a religião deva ser captada na extremidade, 

assim, trabalha-se com a hipótese de que a religião seja um catalisador de forças. Não 

importa qual seja a religião, ela será positiva e detentora de uma argumentação 

particular, cuja ordenação e organização ao longo de seu desenvolvimento deságuam 

no coletivo. Neste estudo a extremidade da religião são os elementos de composição 

da identidade religiosa no individuo, ou seja, a força motriz de sua atuação em todas 

as esferas sociais.  

Historicamente, no Brasil, a igreja católica dominou por todo o período colonial. 

Não sendo permitida neste período outra manifestação religiosa, o que provocou 

marcas profundas na cultura, na educação, na arte, na política, ou seja, em quase toda 

a sociedade.  

A liberdade religiosa no Brasil ocorreu com a Independência, na Constituição de 

1824, mas com a restrição de que as reuniões não-católicas acontecessem em locais 

que não tivessem “aparência exterior de templo”. Este dado é interessante por que 

coloca um limite para a tolerância da religião alheia e determina o espaço onde ela não 

poderia ocorrer. No mesmo ano, alemães fundaram a primeira comunidade luterana 

do Brasil. Logo depois chegaram as correntes missionárias, como os metodistas, 
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 dispostos a pregar nas ruas para salvar almas. Nenhuma destas manifestações 

religiosas foi tão perseguida quanto às de origem indígena e africana. 

Atualmente, a temática da religião tornou-se noticia constante na mídia 

brasileira. De acordo com os dados do Censo 2010 sobre religião no Brasil, podem-se 

confirmar mudanças no perfil religioso da população brasileira. Tem diminuído o 

número de pessoas que se declaram católicas, ao mesmo tempo em que tem crescido 

aqueles que se declaram evangélicos. Pode-se afirmar que no Brasil tanto o 

crescimento quanto uma maior visibilidade dos evangélicos nos meios de comunicação 

ocorreram com mais força nas últimas três décadas do século 20, com o fim do 

período da ditadura militar, seguido do processo de redemocratização do país. 

As mudanças sucedidas a partir de 1985 influenciaram diretamente a expansão 

e a visibilidade da fé evangélica. Com isso, este grupo social pôde inserir-se 

politicamente no contexto social mais efetivo e reconhecido, facilitado pela aquisição 

de concessão de rádio e TV por parte de seus representantes no Congresso Nacional, e 

também pela compra de horários na mídia televisiva, e ainda, pelo uso da internet. 

Dotadas assim de tecnologias de informação e de comunicação, as igrejas 

potencializaram a produção e ampliação discursiva, aumentando seu poder dentro do 

Campo religioso.   

Utiliza-se neste estudo o conceito de campo, caro a Bourdieu (2001), para ele, o 

campo é o espaço estruturado onde agentes sociais interagem, concorrem entre si, 

marcam posições, dominam ou são dominados.  Nesta perspectiva pensa-se a conexão 

estabelecida entre o Campo religioso e o Campo comunicacional como uma ampliação 

da comunicabilidade do fenômeno religioso em toda a sua complexidade. A religião 

compete de forma cada vez mais eficiente pelo agendamento da mídia.  

Segundo McCombs55, a mídia realiza um agendamento ao redor do mundo. 

Desse modo, aquilo que a agenda midiática informa termina influenciando a agenda 

pública, ao mesmo tempo em que constrói uma homogeneidade da notícia.  

As notícias publicadas permitem perceber a origem da agenda da mídia. Dessa 

maneira, ficam perceptíveis também as diversas influências que formam essa agenda 

midiática, principalmente, em virtude da pressão imposta pela necessidade de sua 

                                                           
55 Intercom – Revista Brasileira de Ciências da Comunicação 204 São Paulo, v.31, n.2, jul./dez. 2008 
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atualização contínua, como também da própria concorrência entre os veículos de 

comunicação.  

Nas palavras do professor do Departamento de Jornalismo e do Programa de 

Pós-Graduação em Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, Rogério 

Christofoletti. 

 

O papel da mídia é documentar, registrar, noticiar os fatos. Fiscalizar 
os poderes, denunciar abusos e permitir à população uma 
compreensão mais ampla da realidade que nos cerca. Os meios de 
comunicação têm limites e precisam ter limites, como quaisquer 

outros atores numa sociedade complexa. (MARINI, 2010)56: 

 

Quando a mídia produz o que lemos, ouvimos e vemos, realiza a seleção de 

alguns fragmentos da realidade. Mesmo assim, isto é feito apenas por uma parte 

minúscula dos observadores dessa realidade midiática, se for considerado que no 

Brasil temos uma população de quase 200 milhões de observadores desta realidade 

enquanto que, conforme estimativa da Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ), a 

soma de todas as redações jornalísticas dificilmente chega a 50 mil profissionais.   

Segundo o sociólogo alemão Niklas Luhmann (1990), a totalidade dos possíveis 

acontecimentos, das circunstancias e das relações que ocorrem no mundo é algo 

extremamente complexo para a compreensão humana. Assim, entre a extrema 

complexidade do mundo e a consciência humana existe uma lacuna. E é neste ponto 

que os sistemas sociais desempenham a sua função. Estes assumem a tarefa de 

redução dessa complexidade. Pode-se afirmar que os meios de comunicação reduzem 

a complexidade do mundo não apenas para poder compreendê-lo, mas, sobretudo 

para comunicá-lo. 

Ainda, na esteira da compreensão do fenômeno comunicacional, a teoria de 

Luhmann tem como elemento central o sistema-comunicação. Segundo ele, a 

comunicação é o dispositivo fundamental da dinâmica evolutiva dos sistemas 

sociais.   Assim, um sistema é definido pela fronteira entre ele mesmo e o ambiente, 

separando-o de um exterior infinitamente complexo. O interior do sistema é uma zona 

de redução de complexidade: a comunicação no interior do sistema opera 
                                                           
56 Ana Rita Marini e Candice Cresqui em 30/03/2010 na edição nº 583 observatoriodaimprensa. 
com.br/news/view/grande_imprensa_assume_que_nao_e_isenta 
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 selecionando apenas uma quantidade limitada de informação disponível no exterior. 

Em decorrência disso, a comunicação é vista como um processo eminentemente 

seletivo, já que a própria comunicação é um processo de seleções que se desenvolve a 

três níveis: a produção de um conteúdo informativo, sua difusão e também a aceitação 

desse mesmo conteúdo. Assim, considerar que a visibilidade da noticia decorre da 

redução de complexidade e também da seleção do que será tema nos meios de 

comunicação é compreender a necessidade de um conjunto heterogêneo e poderoso 

de forças desencadeadoras desse fenômeno. Em outras palavras, quão influente 

precisa ser o dispositivo de poder para realizar o agendamento da mídia. 

O candomblé e a umbanda ocupam pouco espaço nos meios de comunicação, 

mesmo tendo se desenvolvido num processo cultural rico e conturbado. Fazendo parte 

do sincretismo religioso do Brasil, ou seja, a mistura de concepções, fundamentos, 

preceitos, ritualísticas e divindades que se processou num quádruplo aspecto: negro, 

índio, católico e espírita.    

Essas religiões são um fenômeno relativamente recente na biografia religiosa 

do Brasil, mas vem ganhando expressão. Por exemplo, segundo o mapeamento dos 

terreiros de Salvador, realizado pela Universidade Federal da Bahia, o primeiro terreiro 

de candomblé no Brasil data de 1830. Somente em Salvador, no ano de 2013, foram 

cadastrados 1.155 terreiros. 

O primeiro terreiro apareceu na periferia urbana brasileira, onde viviam os 

escravos e onde puderam expressar sua religiosidade. No entanto, desde seu 

surgimento, começaram as perseguições, numa evidente demonstração de que 

religião é poder. Em outras palavras, a religião de então já se constituía como força 

para um grupo que se encontrava longe das disputas e das relações sociais de poder.  

A umbanda foi fundada em 1917 na cidade de Niterói, mas só alcançou 

visibilidade a partir de 1945. A mudança democrática daquele momento histórico 

capacitou a umbanda a se espalhar, tornando-se assim mais visível no Sudeste 

brasileiro por meio de programas de rádio, jornais e ainda, por meio da fundação de 

várias federações de umbanda, porém sem a mesma intensidade peculiar aos 

evangélicos.  
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No início dos anos 80, já não havia mais a perseguição governamental, mas a 

religião afro-brasileira encontrou uma nova oposição nas denominações 

Pentecostalistas e Neopentecostalistas.   

Conforme ORO (2006) há um vinculo entre a construção da identidade da 

religião neopentecostal e a luta contra o mal, que é identificada nas religiões afro-

brasileiras. Assim, estas religiões são definidas como demoníacas pelos evangélicos, 

que também as associam à cultura negra. Com efeito, o candomblé e a umbanda 

passaram então a denominações consideradas “inimigas”. Por exemplo, se for 

acessado o site da igreja universal e nele digitar a palavra “umbanda”, o texto que 

surge é “Espíritos enganadores - Cuidado para não cair nas ciladas do mal”.  

 

Atualmente, há no Brasil um profundo antagonismo, sem 
praticamente nenhum canal de comunicação, entre o movimento 
negro organizado e o movimento pentecostal. Do lado do movimento 
negro, o pentecostalismo é visto como inimigo porque está 
impregnado da tradição religiosa européia e porque declarou guerra 
à religião afro. Enquanto isso, os pentecostais solidários com a luta 
contra o racismo sentem-se alienados do movimento negro por 
causa, entre outras razões, do compromisso deste último com as 
religiões afro. Trata-se, sem dúvida, de gigantescas barreiras 
ideológicas à colaboração entre os dois movimentos. (BURDICK, 
2002, p. 207) 

 

Quando duas manifestações religiosas se confrontam e o Estado laico é 

chamado a intervir, nota-se em movimento regras que, segundo Foucault (1979), 

denuncia que se excedeu o limite em que o discurso permitia ser combatido com mais 

discurso, pois passou a acarretar danos diretos e imediatos. O Estado, nesta situação, 

significa a “razão” em andamento, autônoma, que, mesmo com limitações, possui um 

potencial critico capaz de fazer um balanço entre custos e benefícios do que deverá ou 

não ser permitido. 

Para nos ajudar a pensar acerca deste assunto buscamos subsídios no trabalho 

de Pierre Bourdieu (2001), principalmente, em sua investigação explicitadora das 

relações de poder desenhadas no campo social. Para este estudioso, a noção de 

campo social representa um campo de forças imposto aos agentes que nele se 

encontram, como também um campo de lutas, no qual esses agentes lutam com meios 

e fins diferenciados conforme sua posição na estrutura desse campo.  Nesse caso, o 
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 campo consiste em uma estrutura de relações sociais, num espaço também 

socialmente estruturado cujos limites só podem ser determinados em cada situação. 

Assim, o objetivo de Bourdieu (2001) é revelar as formas implícitas de dominação de 

classes nas sociedades capitalistas, defendendo a tese, segundo a qual, a classe 

dominante não domina completamente e não força seus dominados a se conformarem 

com a dominação. Esta defende, de fato, a existência de um poder simbólico, 

mediante o qual, as classes dominantes (ou campos dominantes) são beneficiárias de 

um capital simbólico, reproduzido e disseminado por meio de instituições e práticas 

sociais, que lhes possibilita exercer o poder. Para o autor, esses símbolos são 

instrumentos por excelência da integração social que tornam possível a obtenção do 

consenso acerca do sentido do mundo social, que contribui fundamentalmente para a 

reprodução da ordem social dominante.  

Assim, nota-se claramente, na analise do presente caso, que, diante de uma 

divergência do campo religioso, a interferência do campo jurídico só fez acirrar ainda 

mais a questão, tida por alguns segmentos como intolerância religiosa. Uma vez que a 

atitude do juiz Eugênio configurou-se em uma reafirmação da perseguição e anulação 

de um grupo minoritário cuja religiosidade difere da concepção homogênea de cultura 

européia imposta ao Brasil, nota-se, a despeito dessas forças contrárias, um grupo 

capaz de resistir ao ponto de fazer um agente do Estado retroceder, conforme  

noticiado abaixo: 

 

O Segundo Dossiê 

Juiz federal volta atrás e afirma que cultos afro-brasileiros são religiões 

Indeferimento de liminar, no entanto, foi mantido por liberdade de expressão. 

Magistrado reviu fundamentos de decisão após polêmica.  

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/05/juiz-federal-volta-atras-e-afirma-

que-cultos-afro-brasileiros-sao-religioes.html 

 

O juiz federal titular da 17ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Eugênio 
Rosa de Araújo, reconheceu nesta terça-feira (20) que as 
manifestações religiosas afro-brasileiras constituem, de fato, uma 
religião. O magistrado foi criticado após dizer que os cultos como 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/05/juiz-federal-volta-atras-e-afirma-que-cultos-afro-brasileiros-sao-religioes.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/05/juiz-federal-volta-atras-e-afirma-que-cultos-afro-brasileiros-sao-religioes.html


178: 

 

C
O

M
U

N
IC

A
Ç

Ã
O

, C
ID

A
D

A
N

IA
 E

 C
U

LT
U

R
A

 

candomblé e umbanda não seriam religiões. A frase foi usada na 
justificativa para indeferir um pedido do Ministério Público Federal 
(MPF) para a retirada, por motivos de preconceito religioso, de 
vídeos postados pela Igreja Universal na internet. 
"Destaco que o forte apoio dado pela mídia e pela sociedade civil, 
demonstra, por si só, e de forma inquestionável, a crença no culto de 
tais religiões, daí porque faço a devida adequação argumentativa 
para registrar a percepção deste Juízo de se tratarem os cultos afro-
brasileiros de religiões, eis que suas liturgias, deidade e texto base 
são elementos que podem se cristalizar, de forma nem sempre 
homogênea", declarou Eugênio Araújo em sua sentença. 
Vídeos seguem no ar 
A decisão pela não retirada dos vídeos, no entanto, foi mantida: "A 
liminar indeferida para a retirada dos vídeos no Google teve como 
fundamento a liberdade de expressão de uma parte (Igreja Universal) 
e de reunião e expressão de outra (religiões representadas pelo 
MPF), tendo sido afirmado que tais vídeos são de mau gosto, como 
ficou expressamente assentado na decisão recorrida, porém refletem 
exercício regular da referida liberdade", explicou. 
O Ministério Público Federal do Rio havia recorrido no Tribunal 
Regional Federal da 2ª Região da decisão do juiz Eugênio Rosa, que 
não aceitou o pedido do MPF para retirar vídeos do Youtube que 
continham mensagens de intolerância contra religiões afro-brasileiras 
– candomblé e umbanda. O recurso foi feito no dia 9 de maio. 
'Não se constituem religião', dizia texto 
Na justificativa, a decisão em primeira instância, publicada no dia 1 
de abril, dizia que "manifestações religiosas afro-brasileiros não se 
constituem religião”, porque elas não conteriam “traços necessários 
de uma religião, de acordo com um texto-base", tais como a Bíblia 
para os cristãos ou o Alcorão para os islâmicos. O juiz ainda citou 
"ausência de estrutura hierárquica e ausência de um Deus a ser 
venerado". 
Leia a íntegra do novo texto da decisão do juiz: 
"Cumpre esclarecer que a liminar indeferida para a retirada dos 
vídeos no Google teve como fundamento a liberdade de expressão 
de uma parte (Igreja Universal) e de reunião e expressão de outra 
(religiões representadas pelo MPF), tendo sido afirmado que tais 
vídeos são de mau gosto, como ficou expressamente assentado na 
decisão recorrida, porém refletem exercício regular da referida 
liberdade. 
Fica visto que tais liberdades fundamentais (expressão e reunião) 
estão sendo plenamente exercidas como manifestação coletiva dos 
fiéis dos cultos afro-brasileiros. 
Destaco que o forte apoio dado pela mídia e pela sociedade civil, 
demonstra, por si só, e de forma inquestionável, a crença no culto de 
tais religiões, daí porque faço a devida adequação argumentativa 
para registrar a percepção deste Juízo de se tratarem os cultos afro-
brasileiros de religiões, eis que suas liturgias, deidade e texto base 
são elementos que podem se cristalizar, de forma nem sempre 
homogênea. 
A decisão recorrida, ademais é provisória e, de fato, inexiste perigo 
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 de perecimento das crenças religiosas afrobrasileiras e a inexistência 
da fumaça do bom direito diz respeito à liberdade de expressão e não 
à liberdade de religião ou de culto. 
Assim, com acréscimo destes esclarecimentos, mantenho a decisão 
recorrida em seus demais termos." 

 

Ao avaliar as relações que envolvem o objeto deste estudo, é possível 

depreender desta as noções defendidas por Foucault (1979, 1995), assegura-se que o 

aspecto que está em jogo é o do exercício do poder.  

 O poder funciona e é exercido em rede. Não mais de forma hegemônica, muito 

menos com a preocupação de obtenção e detenção do poder, mas sim concebido 

como um conjunto de práticas sociais e de discursos construídos historicamente. Estes 

discursos disciplinam o corpo e a mente de indivíduos e grupos, numa perspectiva em 

que se acredita conter dois elementos: o conflito, parte inerente à convivência 

humana e que pressupõem o convencimento do outro; e também o confronto, que é a 

tentativa de anular o outro, vencer, aniquilar. Neste caso, o juiz atuou de forma 

negativa ao tentar anular não só a legitimidade da ofensa, mas o próprio ofendido. 

Foucault interpretou o que ele designou de estratégias do poder, desviando o 

foco de quem possui o poder, para os efeitos de seu exercício, obscurecendo as 

realizações globais em favor das práticas locais e contingenciais; destacando as 

alianças inconstantes e instáveis que se alteram invariavelmente ao longo dos 

momentos; não acreditando em qualquer centro de poder único, originário e decisivo, 

mas sim no caráter dinâmico e capilar das relações de poder, que perpassam todas as 

esferas sociais, construído por meio da participação de cada individuo. No caso do juiz 

Eugênio, líderes de diversas religiões repudiaram o seu discurso, num embate de 

forças que só foi possível pela publicidade do acontecido, propiciada pelos meios de 

comunicação. 

Pode-se distinguir que o papel exercido pelo juiz Eugênio excedeu a delimitação 

do campo jurídico, uma vez fora do domínio a que pertence seu discurso perdeu força 

e legitimidade e pode ser combatido com aparente efetividade. Contudo inverte o jogo 

quando recua de sua argumentação utilizando a idéia de “liberdade de expressão”.  

Ressalta-se um dado na fala do juiz que indica a não interferência institucional  

para mudança de sua posição, conforme disse: "Destaco que o forte apoio dado pela 
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mídia e pela sociedade civil, demonstra, por si só, e de forma inquestionável, a crença 

no culto de tais religiões...” percebe-se que o ato de comunicar permitiu estabelecer 

um acordo intersubjetivo, pois o juiz passa a se referir a umbanda e o candomblé como 

‘...tais religiões”. 

A idéia do papel da Mídia neste episódio parece ser o de promover e 

intermediar trocas discursivas, viabilizando ações e entendimentos.  Contudo que 

desdobramentos tiveram a questão da intolerância religiosa e a liberdade de 

expressão? Ora, o juiz manteve intacta sua decisão quanto a retiradas dos vídeos, ou 

seja, o conflito nada alterou de substancial sua decisão, parecendo mero simulacro 

destinado a aparentar uma concordância que na realidade não existe.  

Quando o juiz deu a sentença o que cintilou aos olhos na argumentação foi a 

sua percepção pessoal sobre religião, Deus, etc. No direito existe o chamado fator 

“decido-conforme-minha-consciência”. Contudo o juiz não deve decidir conforme seus 

humores, pendores, desejos, crenças etc. conforme nos ensina o filósofo do Direito 

norte americano Ronald Dworkin (1999) que diz que não importa o que pensam os 

juízes sobre impostos, jogos etc. Importa é que seu ato é de responsabilidade política. 

No segundo momento o juiz mantém sua decisão baseado na liberdade de 

expressão, que está historicamente ligada a intolerância religiosa.   

A Constituição Federal brasileira prescreve, no inciso VI do art. 5.º, a 

inviolabilidade da liberdade de expressão de consciência e de crença. O escopo maior 

deste dispositivo é proteger a livre expressão do pensamento no campo religioso e, 

portanto, constitui uma especificação da liberdade de expressão genérica do 

pensamento. Nota-se que a liberdade de crença e a liberdade de culto encontram-se 

no cerne da formação histórica dos direitos humanos, pois a liberdade de professar 

livremente a própria crença religiosa foi uma das conquistas que abriram a senda para 

a proteção jurídica do valor da pessoa humana por meio de seus direitos 

fundamentais. 

 As provas apresentadas no caso em analise foram 14 vídeos, conforme 

endereços eletrônicos: 1) http://www.youtube.com/watch?y=Z2ndCtck-c; “Bispo 

Macedo – Livro caboclos guias Orixás”  2) 

http://www.youtube.com/watch?v=e2fOoRIjhu8 ; “Bispo Macedo entrevista o ex-pai 

http://www.youtube.com/watch?y=Z2ndCtck-c
http://www.youtube.com/watch?v=e2fOoRIjhu8
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 de santo que o desafiou” 3) http://www.youtube.com/watch?v=6cUITFcd41l; “Cantor 

Felipe Santana Jesus já revelou Pr. Wellington filho do fogo”. 4) 

http://www.youtube.com/watch?v=4V8rBpbieL8; “Demônio é desafiado por pessoas 

que duvidavam que ele estivesse manifestado”. 5) 

http://www.youtube.com/watch?v=ugLfekyldSw; “Entrevista com encosto – demônio 

na criança sexta-feira forte”. 6) http://www.youtube.com/watch?v=fHscE1p-AvA; “ex-

macumbeira”; 7) http://www.youtube.com/watch?v=mgAAX53Di6m; “ex-

macumbeiro, hoje liberto pelo poder de deus parte 1”. 8) 

http://www.youtube.com/watch?v=VMXDxeYJ3yo; “Ex-pai de santo se converte e 

aprende a sacrificar para o deus vivo – Amigos da Universal”.  9) 

http://www.youtube.com/watch?v=CpG5ZM3aY6A; “Ex-mae de santo Sara Capeta – 

Testemunho”. 10) http://www.youtube.com/watch?v=0X1MKTbshw10; “Exu Caveira 

explica como Lúcifer se tornou o Diabo”. 11) 

http://www.youtube.com/watch?v=zAacdHtkrp4; Jovem ex-pai de santo manifesta um 

demônio na hora da Reconciliação. Pastor Eliseu Lustosa”. 12) 

http://www.youtube.com/watch?v=FPjO2s-CZDk; “Pomba gira rainha e Oxossi 

Mutalambó na Igreja Universal”. 13) 

http://www.youtube.com/watch?v=pSWOaCQCh1e; “PR Melvin – A minha família é de 

Jeová”. 14) http://www.youtube.com/watch?v=5LYBySdpjog; “PR. Wellington Silva – 

Testemunho – ex-bruxo”.  

Para verificar os conteúdos destes vídeos parte-se das seguintes questões: qual 

a forma, o conteúdo e a finalidade das declarações? Em qual contexto elas foram 

manifestadas? No Estado Democrático de Direito, quais são os valores éticos atingidos 

por elas?  

Nos vídeos encontra-se difundida a idéia de que todo o mal que acomete as 

pessoas está relacionado à influência das religiões em que orixás, caboclos e guias se 

manifestam. Por exemplo, em um dos vídeos uma suposta manifestação demoníaca 

diz “ eu falo em dois dialetos africanos, Ketu e Angola; que não existe como alguém ser 

de bruxaria e de magia negra, ou ter sido e não falar em africano; então vou falar em 

africano”  “...os demônios a quem serve na casa de umbanda...”;  “...jogava búzios...” 

“...mentira do capeta.” “ ela deixou de ser uma filha de deus e foi bater cabeça para o 

http://www.youtube.com/watch?v=6cUITFcd41l
http://www.youtube.com/watch?v=4V8rBpbieL8
http://www.youtube.com/watch?v=ugLfekyldSw
http://www.youtube.com/watch?v=fHscE1p-AvA
http://www.youtube.com/watch?v=mgAAX53Di6m
http://www.youtube.com/watch?v=VMXDxeYJ3yo
http://www.youtube.com/watch?v=CpG5ZM3aY6A
http://www.youtube.com/watch?v=0X1MKTbshw10
http://www.youtube.com/watch?v=zAacdHtkrp4
http://www.youtube.com/watch?v=FPjO2s-CZDk
http://www.youtube.com/watch?v=pSWOaCQCh1e
http://www.youtube.com/watch?v=5LYBySdpjog
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diabo” “...olha só que desgraça, ele fala em linguagem, em dialeto do candomblé.” “ os 

males que acometem à família vem dos cultos dos orixás ou entidades de umbanda.”   

Nota-se que existe um espaço midiático onde os símbolos de uma crença 

religiosa são atacados e ofendidos sem direito à defesa. O que viola os direitos 

humanos, conforme garantido no art. 18 da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos e nos Art. 2º, 3º e 4º da Declaração Sobre a Eliminação de Todas as Formas 

de Intolerância e Discriminação Fundadas na Religião ou nas Convicções.   

Em levantamento bibliográfico constatou-se que existe uma ampla publicação 

acerca do discurso da igreja Universal sobre as religiões afro-brasileira e brasileira, 

reforçando a idéia de que elas são do “mal”. Por outro lado, a Igreja Universal adota 

como tática o negar-aceitando; nega os bens simbólicos dessas religiões, ao mesmo 

tempo em que utiliza seus símbolos, tais como, o sal grosso, sessões de descarrego, o 

uso de velas, cânticos, óleos, unção dos fiéis, entre outros. Esses são alguns dos 

elementos que muito aproximam a igreja universal das religiões combatidas por ela. 

Com efeito, o discurso que se propaga nos vídeos é, de fato, uma tentativa de 

alastrar o medo, em que o demônio como símbolo do mal precisa ser destruído, 

propiciando assim um solo fértil para a intolerância.  

 

Conclusão 

O conceito defendido pelo juiz Eugênio Rosa de Araújo reafirma atos de 

perseguição e anulação e num segundo momento se disfarça atrás da liberdade de 

expressão para perpetuar a intolerância.  

As democracias vivem a partir da domesticação da intolerância, pois 

democracia significa inclusão, regra em comum, reconhecimento do outro, 

fragmentação do poder. Assim, deve haver um esforço constante para elaborar 

argumentos capazes de distinguir entre quais discursos devem e quais não devem ser 

protegidos de qualquer interferência, e esta argumentação só pode ocorrer no exato 

momento em que está em andamento a ação. Um passo neste sentido foi que entrou 

em vigor em junho de 2014 o Marco Cível da Internet, momento em que a 

operacionalização do cumprimento da decisão de exclusão de conteúdo indesejado 

também muda: agora, isto só pode ser solicitado com amparo de ordem judicial. Não 
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 mais fica a cargo dos provedores a decisão de manter ou retirar do ar informações e 

notícias polêmicas, o que confere mais poder ao judiciário para dirimir o que seja vídeo 

ou texto ofensivo. Nesta perspectiva, a sociedade precisa estar atenta, pois no jogo 

das definições e interpretações podem ocorrer situações como a do julgamento 

realizado pelo juiz Eugênio, caso em comento. 
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Pode haver uma cidade espírita? A representação da cultura 
religiosa em Palmelo57 

  
João DAMASIO58 
Luiz SIGNATES59 

 
Resumo 
A inquietação expressa neste artigo é saber até que ponto a categoria sociológica de 
cidade diferenciada funcionalmente como sociedade pode se aliar à ideia de uma 
cultura específica, no caso, a religiosidade espírita em Palmelo, pequeno município 
goiano. Lançar notas iniciais para seu estudo como representação social, com foco na 
ideia de cultura, é o empreendimento deste artigo. As referências neste artigo buscam 
a crítica à cultura e aos estudos culturais para abordar a representação social da 
cultura religiosa e suas possíveis identidades. 

 
Palavras-chave: Cultura, cidade, religião, Palmelo. 
 
 
Introdução 

“Cidade espírita” é o modo como é conhecido o município de Palmelo, no 

interior goiano. Lançar notas iniciais para seu estudo como representação social, com 

foco na ideia de cultura, é o empreendimento deste artigo, como parte das primeiras 

discussões para a pesquisa de mestrado do autor. 

 

O município de Palmelo tem suas raízes diferenciadas da maioria dos 
municípios brasileiros que se formaram em torno de uma igreja 
católica e um coreto. Palmelo foi criado a partir de um centro 
espírita, razão de ser o município com o maior percentual de 
espíritas, 42,1%. Palmelo surgiu em 9 de fevereiro de 1929, em 
decorrência da fundação de um centro espírita denominado Luz da 

Verdade60. 

 

Considerando que “cidade” é uma noção sociológica e geográfica, enquanto 

“espírita” remete ao campo cultural e religioso, é que se delimita o questionamento 

                                                           
57  Trabalho apresentado no GT Comunicação e Religiosidade do VI Seminário de Mídia e Cultura (SEMIC) 
– Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 20 e 21 de outubro de 
2014.  
58 Jornalista e mestrando em Comunicação (UFG), na linha de pesquisa mídia e cultura. E-mail: 
joaodamasio16@gmail.com 
59 Orientador do trabalho. Pós-doutor em Epistemologia da Comunicação (UNISINOS), Doutor em 
Ciências da Comunicação (USP). Professor dos PPGs Comunicação (UFG) e Ciências da Religião (PUC 
Goiás). Coordenador do Grupo de Pesquisas em Comunicação e Religiosidade (GP-Cor). 
60 Disponível em: <http://palmelo.net/historia/>. 
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 central deste artigo entre o objeto material e o simbólico na formulação da 

representação social: Pode haver uma cidade espírita? 

A ideia que se tem de cultura, em sua relação com a formação das cidades ao 

longo da história, é fundamental para esse entendimento. Portanto, de modo mais 

analítico, a pergunta que aqui se ensaia sob o viés da cultura pretende explorar: Até 

que ponto a noção (sociológica) de cidade é compatível com o vínculo a uma 

identidade cultural específica, no caso, a religiosidade espírita? 

 

Cultura e estudos culturais 

O ponto de partida deste artigo é a compreensão da crítica aos estudos 

culturais e à ideia de cultura, respectivamente com Armand Mattelart (2004) e Terry 

Eagleton (2005), para um consecutivo olhar sobre as mediações culturais no trabalho 

da representação, em Stuart Hall (1997 e 2003). 

Cultura - como conceito, ideia ou corrente de pesquisa - é uma noção 

abrangente, mas essa abrangência é variável de acordo com as metamorfoses do 

pensamento social, ligado diretamente à formação de cidades e sociedades. A questão 

central, conforme Mattelart (2004, p. 14), “é compreender em que a cultura de um 

grupo, e inicialmente a das classes populares, funciona como contestação da ordem 

social ou, contrariamente, como modo de adesão às relações de poder”. 

Geralmente, as críticas dirigidas aos estudos culturais remetem a sub ou super 

valorizações do papel da cultura nessas relações com a ordem social e o poder. 

Mattelart (2004) introduz o pensamento cultural com uma leitura genealógica, 

considerada consensual por Martino (2012) e verificada nos autores citados no 

presente artigo. Enquanto crítica cultural da sociedade burguesa no século XIX, “o 

conceito de cultura se torna a pedra de toque de uma filosofia política e moral” 

(MATTELART, 2004, p. 19). Essa primeira noção fundadora surge sob a demanda de 

análises românticas da cultura com papel de civilização, principalmente por meio da 

literatura. 

Da ligação com o materialismo histórico e o trabalho com a categorização de 

classes sociais a partir de certa junção de estudiosos de áreas diversas na Universidade 

de Birmingham (1964-1980), emerge a época de ouro dos estudos culturais, 



186: 

 

C
O

M
U

N
IC

A
Ç

Ã
O

, C
ID

A
D

A
N

IA
 E

 C
U

LT
U

R
A

 

aprimorando a questão das classes populares para novas alteridades, como as 

questões de gênero e de “raça” (MATTELART, 2004). 

O advento dos estudos de mídia, quando encontrados pelos estudos culturais, 

promove nestes uma virada epistemológica e política. Ganha importância o sujeito e 

sua recepção em detrimento dos produtores da informação. Trata-se da identidade 

como contestação ou adesão à ordem social, corporificada nas representações da 

mídia. O incômodo aqui registrado pela crítica foi sobre a tomada da recepção apenas 

como resistência, quando a identidade cultural poderia ser uma “produção positiva” 

(MATTELART, 2004). 

A vertente dos estudos de recepção ganha uma contribuição específica na 

América Latina. “A interrogação sobre as culturas populares e as identidades culturais 

na América Latina é rica de uma vasta memória política”, vide os trabalhos de Paulo 

Freire, Jesus Martin-Barbero, Nestor Garcia Canclini, Renato Ortiz e Jorge Gonzáles, 

cada um apropriando-se de diferentes teóricos da cultura (MATTELART, 2004, p. 142). 

Em sua crise de “tamanho”, ou melhor, de influência e incidência social, os 

estudos culturais apresentam uma conjuntura que não dissimula sua fundação. Com a 

integração de pesquisadores provindos de várias áreas, “mais predispostos a exegeses 

textuais que a pesquisas de campo ou à familiaridade com o raciocínio sociológico”, já 

calcados pelo dilema anterior entre militância e trabalho intelectual, respaldados em 

um construtivismo/estruturalismo com excessiva centralidade da cultura, os estudos 

culturais precisariam saber “onde se situam hoje as conexões interdisciplinares 

produtivas” como condição de sua renovação (MATTELART, 2004, p. 165). 

A margem incerta - hora fragmentária, hora universalizante - dos estudos 

culturais reflete sua origem entre a premissa de identidade local e as perspectivas 

sociais que hoje tem dimensão global, o que “torna profundamente ambígua toda 

abordagem da cultura, das culturas e de sua diversidade” (MATTELART, 2004, p. 195). 

 

A atenção à dimensão cultural do processo de integração mundial e 
dos fenômenos de dissociação que são o seu inverso é um feito de 
agentes tão diversos que a significação da cultura como instrumento 
de pensamento livre, como técnica de defesa contra todas as formas 
de pressão e de abuso de poder simbólicos, se tornou aqui, se não 
marginal, secundária (MATTELART, 2004, p. 195). 
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 Concebe-se, portanto, que a noção de cultura nasce de modo interdisciplinar e 

com papel crítico, mesmo que seja considerada como resistência (e não ação positiva) 

à ordem social. Sob censuras por não se constituir uma disciplina e pela característica 

imanente de militância em seus autores e escritos, esses estudos perdem a noção de 

sua dimensão e se tornam instrumentais. 

Mattelart (2004) se ocupa com o “consenso genealógico” para uma introdução 

aos estudos culturais. Na análise de Martino (2012), encontra-se a confirmação dessa 

genealogia, acrescida da crítica à indefinição epistemológica que, para este autor, é 

própria e coerente com os princípios que nortearam a criação dos estudos culturais. 

 

Seria possível pensar em termos de uma disseminação de algumas 
concepções básicas dos Estudos Culturais em todo o tecido das 
ciências humanas, influenciados não por um conjunto de premissas 
epistemológicas ou por um conceito específico, mas como uma 
maneira de pesquisar o social de dentro, mas, ao mesmo tempo, com 
um olhar crítico e questionador das próprias atividades. Se essa 
premissa pode ser defendida, a dissolução dos Estudos Culturais 
pode ser entendida no duplo sentido da palavra ... – como algo que 
não é mais discernível porquanto está incorporado ao contexto 
(MARTINO, 2012, p. 99). 

 

A (in)disciplina da cultura manteria, assim, por característica própria, sua linha 

tênue, medida e criticada em termos de dissimulação das fragmentações de 

identidades culturais e a noção universal de cultura, reforçada pelo fenômeno da 

globalização. Essa diferenciação é feita graficamente entre cultura (minúsculo) e 

Cultura (maiúsculo) por Terry Eagleton, autor que foca uma aprofundada análise sobre 

a ideia de cultura, para além do percurso dos estudos culturais. 

Eagleton (2005) começa por relacionar versões de cultura dialeticamente, para 

o que recorre, antes, à base etimológica. A ambiguidade do termo nos estudos 

culturais já é de pronto reconhecida nos diversos sentidos originários entre habitar, 

colonizar, cultuar ou ser culto; o que serve a uma infinidade de objetivos. 

 

A cultura, então, herda o manto imponente da autoridade religiosa, 
mas também tem afinidades desconfortáveis com ocupação e 
invasão; e é entre esses dois pólos, positivo e negativo, que o 
conceito, nos dias de hoje, está localizado. Cultura é uma dessas 
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raras ideias que têm sido tão essenciais para a esquerda política 
quanto são vitais para a direita, o que torna sua história social 
excepcionalmente confusa e ambivalente (EAGLETON, 2005, p. 11). 

 

Explica Eagleton (2005, p. 10) que “‘cultura’ denotava de início um processo 

completamente material, que foi depois metaforicamente transferido para questões 

do espírito”. Para ele, essa passagem indica a falência tanto da cultura como regras 

puramente aleatórias como da cultura como regras rigidamente determinadas. É o 

embate entre cultura e natureza, que não é de todo construtivista e relativo nem pré-

fixado naturalmente, mas dialético. 

 

Se cultura originalmente significa lavoura, cultivo agrícola, ela sugere 
tanto regulação como crescimento espontâneo. O cultural é o que 
podemos mudar, mas o material a ser alterado tem sua própria 
existência autônoma, a qual então lhe empresta algo de 
recalcitrância da natureza (EAGLETON, 2005, p. 13). 

 

O surgimento da cultura na agricultura não é visto apenas na etimologia. O 

personagem anticristo “B” faz a seguinte narrativa ao padre laurenciano Jared 

Osborne, na obra do escritor Daniel Quinn61: 

 

Há cerca de dez mil anos, as pessoas que haviam vivido no Crescente 
Fértil durante dezenas de milhares de anos começaram a viver de 
uma outra forma, a forma que chamamos ‘o modo de vida do 
Pegador’. (...) 
Elas não começaram a viver de uma outra forma porque estavam 
morrendo de fome [como a explicação padrão forja], porque pessoas 
que estão morrendo de fome não inventam modos de vida, assim 
como pessoas que estão caindo de um avião não fabricam pára-
quedas. E sua nova maneira de viver não foi adotada por ser tão 
maravilhosa e por representar apenas um próximo passo – inevitável 
– a ser dado. O que esses fundadores de nossa cultura inventaram 
basicamente para nós foi a noção de trabalho. Criaram um modo 
trabalhoso de viver – mais trabalhoso jamais visto neste planeta 
(QUINN, 2000, p. 101). 

 

O ato de plantar e colher, para Quinn (2000), indicaria o desenvolvimento da 

possibilidade do homem em dar sentido, interpretar, compreender. Isso ele chama de 

                                                           
61 QUINN, Daniel. A história de B: uma aventura da mente e do espírito. Trad. Dinah de Abreu Azevedo. 
São Paulo: Peirópolis, 2000. 
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 capacidade para “prever o futuro”: em uma pegada no chão, o homem percebe que 

tipo de animal passou por ali, para onde vai e se corre o risco de estar por perto, 

podendo planejar a caça ou a fuga. Assim, torna-se possível ao homem a capacidade 

civilizadora de dominação da natureza, sem o que não teria chance perante a força e a 

velocidade da maioria dos animais. 

Contudo, o desenvolvimento da agricultura denunciaria muito mais que um 

modo de ser baseado no ato de plantar e colher. O forte argumento de que a vida do 

homem precede à agricultura serve para explicar que a cultura, conforme entendida 

etimologicamente, é uma cultura particular de caráter civilizatório, existente dentre 

outras, e não o fim cabalístico da humanidade. A agricultura ganha um adjetivo 

obrigatório para o escritor: ela é totalitária. “A revolução não foi por causa de 

alimento, foi pelo poder. É por isso que se mantém até hoje” (QUINN, 2000, p. 102). 

Para Quinn (2000), o que os fundadores dessa cultura estavam fazendo “fazia 

sentido para eles e faz sentido para nós, seus continuadores”. O que cada cultura faz 

não precisa fazer sentido para a outra cultura, mas para si mesmos. Contudo, a 

agricultura totalitária, que resultou em toda a cultura de que se fala nos dias atuais, 

desponta na ambição de ter sentido para todos, dominando-os, transformando-os e 

civilizando-os. Esse ranço é o gerador de toda problemática da globalização e a 

supressão das representações locais. 

O personagem “B” quer libertar (salvar?) o mundo do salvacionismo a partir de 

ciclos fechados de palestras, em que procura desfazer o aprendizado histórico sobre a 

versão oficial de cultura, com o argumento de que a cultura do agricultor, assumida 

com mais representatividade no termo de ocidentalização, é só uma dentre várias 

formas de vida, que não precisavam dominar o mundo. 

A visada ecológica de Quinn amplia o alcance do relativismo cultural, que pode 

ser identificado em Eagleton como “pendor romântico anticolonialista”. 

 

A origem da ideia de cultura como um modo de vida característico 
está estreitamente ligada a um pendor romântico anticolonialista por 
sociedades ‘exóticas’ subjugadas. O exotismo ressurgirá no século XX 
nos aspectos primitivistas do modernismo, um primitivismo que 
segue de mãos dadas com o crescimento da moderna antropologia 
cultural (EAGLETON, 2005, p. 24). 
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“B” denuncia que, diante dos rumos da civilização atualmente alardeada por 

uma crise ambiental e sistêmica, a salvação é prometida para outro mundo pelas 

religiões ocidentais porque esta cultura não pode salvar o mundo material, sendo seu 

mito fundador o poder e a dominação do outro. É o que Eagleton chama de 

pluralização da versão de cultura e um modo de vida total. A pedra de toque, contudo, 

não é a (des)importância de algumas identidades tribais, mas a discussão sobre as 

possibilidades de continuação da vida no planeta Terra. 

O exotismo ressurge “numa roupagem pós-moderna, numa romantização da 

cultura popular, que agora assume o papel expressivo, espontâneo e quase utópico 

que tinham desempenhado anteriormente as culturas ‘primitivas’” (EAGLETON, 2005, 

p. 25). 

Para Eagleton (2005, p. 29), há três variantes da palavra “cultura”: “Se a 

primeira é a crítica anticapitalista, e a segunda um estreitamento e, 

concomitantemente, uma pluralização da noção a um modo de vida total, a terceira é 

a sua gradual especialização às artes”. Importante na análise das versões de cultura é 

saber “o que é que liga a cultura como crítica utópica, cultura como modo de vida e 

cultura como criação artística? A resposta é certamente uma resposta negativa: todas 

as três são, de diferentes maneiras, reações ao fracasso da cultura como civilização 

real” (EAGLETON, 2005, p. 35). 

Se há versões de cultura, há também variáveis da relação entre cultura e 

cidade. Precisamente, o que Eagleton aponta é que as versões de cultura não apenas 

se relacionam com a sociedade, mas são leituras (de resistência, de modo de vida ou 

de estética) a partir dela. 

A posição de Eagleton (2005, p. 184), afinal, é a de colocar a cultura de volta em 

seu lugar. Em seus termos, sem “cartas de direitos humanos ou tratados de comércio”, 

representando as variantes socialista e capitalista que se apropriam 

instrumentalmente da cultura. Conclui-se que quaisquer questões materiais têm um 

lado cultural, associado a crenças e identidades, normalmente inconscientes. 
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 Representação social 

Os estudos culturais se ocupam, entre o idealismo e o reducionismo, de 

encontrar sua dinâmica teórica. Conforme os autores aqui citados, o pensamento 

sobre a cultura é, em si, cultural. Parte dessa dinâmica será tratada neste subtópico 

sobre o trabalho das representações sociais, com base em Stuart Hall que, escapando 

da crítica comum a estes estudos, trata do assunto a partir das pesquisas sobre 

linguagem. 

O consenso genealógico e a indefinição epistemológica dos estudos culturais 

são vistos também por Hall, um dos mais representativos teóricos contemporâneos 

desses estudos. Dá-se a entender que a crise da cultura e seus estudos é contínua 

porque imanente à história humana. 

 

Mudanças em uma problemática transformam significativamente a 
natureza das questões propostas, as formas como são propostas e a 
maneira como podem ser adequadamente respondidas. Tais 
mudanças de perspectiva refletem não só os resultados do próprio 
trabalho intelectual, mas também a maneira como os 
desenvolvimentos e as verdadeiras transformações históricas são 
apropriados no pensamento e fornecem ao Pensamento, não sua 
garantia de ‘conexão’, mas suas orientações fundamentais, suas 
condições de existência (HALL, 2003, p. 131). 

 

O pensamento e a ação cultural têm como fator central a significação dos 

diversos campos sociais. 

 

O entendimento, portanto, da cultura com ênfase no significado, na 
importância da formação de um senso comum, a partir de um 
conjunto de práticas estruturado pela produção e intercâmbio de 
significados, será central para o exame do conceito de representação 
(SANTI e SANTI, 2008, p. 2). 

 

A produção do significado social se dá por meio das representações e, 

concomitantemente, depende ontologicamente da linguagem para que haja 

comunicação. A representação é o que liga o significado à cultura. Construcionista, Hall 

(1997) separa três abordagens da representação: a) reflexiva, como espelho do 
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mundo; b) intencional, com o significado sendo imposto pelo emissor do discurso e; c) 

construcionista, quando a linguagem, como produto social, constrói as representações. 

Para Hall (1997), os significados não são efeitos mentais, mas têm efeitos 

materiais e regulam as práticas sociais. A linguagem é colocada como eixo, guardadas 

as dimensões discursiva e semiótica. Apesar da relevância do pensamento sobre signo, 

significante e significado, Hall faz sua crítica a partir do cultural e prioriza o aspecto 

discursivo para o trabalho da representação, justamente por não se tratar de questão 

objetiva com resposta única, correta ou errada. Não há uma só maneira de interpretar 

e é essa a base dos estudos de recepção, onde importa o sujeito e sua cultura. 

 

Ao iniciar a investigação sobre o sujeito, Hall (1997) primeiro situa as 
concepções de Saussure – que preferiu priorizar a língua. Depois de 
Foucault que, apesar de também buscar entender o que é o discurso 
como produtor de conhecimento, dedicou-se ao aprofundamento da 
noção de sujeito, mesmo não o considerando central para o trabalho 
de representação (SANTI e SANTI, 2008, p. 11). 

 

Um importante argumento conclusivo de Hall (1997, p. 42) sobre o trabalho da 

representação remete à aceitação de certo relativismo cultural de uma cultura à outra, 

pois que nada garante a universalidade do significado entre elas. Isso fica claro na sua 

definição do conceito de representação: processo pelo qual os membros de uma 

cultura usam a linguagem para produzir sentido. 

 

Somos nosotros - dentro de las culturas humanas - los que hacemos 
que las cosas signifiquen, los que significamos. Los sentidos, en 
consecuencia, siempre cambiarán, entre culturas y entre períodos. 
No hay garantía de que un objeto de una cultura tenga un sentido 
equivalente en otra, precisamente porque las culturas difieren, a 
veces radicalmente, una de otra en sus códigos - la manera como 
ellas inventan, clasifican y asignan sentido al mundo (HALL, 1997, p. 
42). 

 

O fato de a linguagem estar na base do conceito de representação em Hall 

(1997) reflete no problema entre cultura específica e cidade neste trabalho, pois 

denota que a representação social pertence ao simbólico, assim como – e por causa da 

– cultura, lembrando sua relação com o inconsciente. Enquanto isso, a cidade pode 

estar relacionada aos sistemas sociais, produtos da modernidade. Sem cair no duo 
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 marxista entre base e superestrutura, a representação social pode, entretanto, estar 

entre a cultura específica de uma comunidade e a sociedade, prefigurando-se, de 

acordo com Hall, em mediação cultural. Sendo este o fato a ser investigado nas 

estruturas de percepção sobre a representação social. 

 

Cultura religiosa e o comunicacional 

Este item ressalta o campo de estudo da sociologia das religiões e, a partir de 

seus indicativos, tenta selecionar o aspecto comunicacional, ou seja, o estudo que 

cabe à ciência da comunicação. Sabe-se que os estudos de comunicação e religião 

referenciam-se no que se conhece por modernidade, especificamente no fenômeno da 

secularização62 e nas formas de existência/resistência da instituição religiosa enquanto 

sistema simbólico, apelando cada vez mais ao processo denominado por midiatização 

(MARTINO, 2012). 

A sociologia da religião adquire campo vasto como fruto e parte integrante da 

modernidade. 

 

A sociologia, com sua proposta de análise da sociedade e de sua 
evolução do modo mais sistemático e objetivo possível, nasceu da 
mudança social que conduziu ao advento da sociedade moderna. 
Podemos afirmar que o desenvolvimento da sociologia é um 
elemento integrante da própria modernidade e que seu indissociável 
questionamento quanto ao futuro do religioso nas sociedades 
industriais também se impõe como elemento constitutivo 
(WILLAIME, 2012 apud BASAGLIA, 2013, p. 256). 

 

Vínculos culturais específicos como o exercício de uma religiosidade são 

registrados na fundação de cidades. A sociologia, enquanto ciência moderna, estuda a 

formação das sociedades e dos sistemas sociais, diferenciados funcionalmente. Por 

isso, é paradoxal a articulação das noções de cultura religiosa e sociedade. Não por 

acaso, todos os fundadores da sociologia tem importantes escritos sobre religião, 

destacando-se Weber, que discute o problema da ética religiosa com as inferências da 

fragmentação e da cidade, frutos da modernidade. 

                                                           
62 “Deslocamento da religião para a esfera das preocupações individuais, não públicas”, a partir de uma 
intensa valorização da razão como valor fundamental da modernidade (MARTINO, 2012). 
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Weber é, também, a referência central para Willaime (apud BASAGLIA, 2013). 

São destacadas duas rupturas do pensamento weberiano desmistificadoras da religião 

como transcendental à medida que mostra como ela é racional, materialista e, nesta 

medida, também fundadora da modernidade. 

 

A primeira é que, para Weber, as formas de comportamento 
motivadas por fatores religiosos dizem respeito à vida na terra. A 
segunda ruptura diz respeito ao fato de ter se recusado em associar o 
religioso ao irracional uma vez que para ele a racionalização da 
própria religião exerceu um papel essencial no surgimento da 
modernidade, o que é referenciado na obra Economia e Sociedade 
onde se pode ler que “[...] atos motivados pela religião ou pela magia 
são atos, ao menos relativamente, racionais.” (WILLAIME, 2012 apud 
BASAGLIA, 2013, p. ). 

 

Atual, Willaime (apud BASAGLIA, 2013, p. 258) afirma os radicalismos e os 

pluralismos (tendo, neste último caso, o Brasil como exemplo) como principais temas 

da sociologia da religião, abrindo o leque, contudo, à medida que fala das “mutações 

contemporâneas do crer nas sociedades ocidentais”, quando é preciso atentar aos 

dados empíricos ao invés de enquadrar a realidade com aparato teórico que pede 

atualização. Neste sentido, o autor considera a diferenciação funcional dos sistemas 

sociais e a individualização como os pontos-chave de influência da modernidade na 

religião. 

 

Atualmente, a religião ou se tornou um segmento da vida social, 
dentre outros, ou compõe um universo cada vez mais estranho a um 
grande número de pessoas, o que de modo algum significa um 
declínio da religião ou o desaparecimento dos fenômenos da crença, 
mas, que remete a dois processos característicos da modernidade: 
diferenciação funcional das instituições e individualização crescente 
dos atores sociais (BASAGLIA, 2013, p. 259). 

 

Moreira (2008) confirma o dado de que “a religião não acabou, ela se 

deslocou”. Para onde? 

 

A experiência religiosa contemporânea, tanto subjetiva como 
institucionalizada, deslocou-se do que se costuma chamar “campo 
religioso” (religiões, templos e igrejas) para outras áreas ou 
dimensões da vida social que não são caracterizadas como religiosas, 
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 como o complexo midiático-cultural, a economia, o turismo, o lazer, 
as terapias, o culto ao corpo e outras. Tais mudanças deslocam e 
redimensionam o(s) lugar(es) e o(s) papel(is) social(is) da religião nos 
horizontes da sociedade em processo acelerado de globalização 
(MOREIRA, 2008, p. 70). 

 

Este autor afiança que a religião e o campo religioso já se tornaram “cobertor 

curto” para cobrir a experiência religiosa no quadro da modernidade tardia, apesar do 

esforço tanto das instituições religiosas quando dos teóricos que, pluridisciplinares, 

lançam apenas olhares regionalizados quando o problema é religião. 

Moreira (2008) destaca as formas mais evidentes de deslocamento do religioso: 

Midiatização do religioso, migração e flutuação das comunidades religiosas, 

hibridização de práticas religiosas e pluralismo religioso, crise dos intermediários e 

surgimento dos novos especialistas do sagrado, disputa pela interpretação, religião 

como tarefa individual e interpenetração da religião com a ordem global. 

Com o deslocamento, a religião não desaparece, o que é até extemporâneo 

dizer, conforme o autor. 

 

A religião permaneceria, portanto, como inspiração cultural, talvez a 
maior fonte de valores e quadros de referência que entram na 
construção das identidades e da percepção das unidades no campo 
da interação global. (...) Para R. Robertson (1991, p. 282), a religião 
como um gênero de expressão, comunicação, legitimação e consumo 
continuaria sua persistência como fonte de inspiração cultural e 
axiológica (MOREIRA, 2008, p. 77). 

 

O deslocamento ocorre devido à globalização e à modernidade. Como se trata 

de uma mudança observada na ordem social, há necessidade de estudos empíricos 

que avaliem ou contestem a validade deste deslocamento para além do que já é 

observável. Para isso, já foram estudados vários casos que compõe o fenômeno da 

midiatização. Dificilmente há comunidades isoladas no contexto da cultura globalizada. 

O religioso que depende da formação de comunidade religiosa tem se adaptado 

criando novas formas de pertencimento ou se deslocando indeterminadamente. Com 

Hall (1997), sabe-se que a representação social, como o caso da “cidade espírita”, 

precisa ser avaliada em seus termos específicos. A dificuldade habita realmente em 
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identificar o que é específico no contexto tão amplo, complexo e interdisciplinar da 

cultura religiosa como representação social de uma cidade. 

 

Palmelo e a representação social “cidade espírita” 

Apela-se, por fim, a uma breve referência sobre a história de Palmelo e o que 

se tem no senso comum que referenda sua representação como “cidade espírita”. 

 

Palmelo, nos primórdios dos anos 1940, já se apresentava povoado 
de porte a figurar entre os milhares de vilas brasileiras, reunindo seus 
habitantes em torno de um centro espírita criado por volta de 1929. 
Tanto que, pela Lei nº 908, de 13 de novembro de 1953, foi elevado à 
categoria de município do Estado de Goiás (SIQUEIRA, 2006, p. 74). 

 

Apesar de ser um jovem município goiano, Siqueira (2006) registra como a 

juventude da cidade fora afetada por enganos da história oral. Conta-se nas escolas 

que Palmelo surgiu da Fazenda Palmela, pertencente ao Barão de Palmela, guarda-mor 

do imperador Dom Pedro. Fato já desmentido por historiadores da região. O erro se 

perpetuara principalmente por ter sido inserido na Enciclopédia dos Municípios 

Brasileiros, elaborada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 

É provável que “antigos” moradores, de fato aí ainda há pouco 
chegados, desconhecedores da história – mesmo a oral – da região, 
tenham relatado, deturpadamente, a presença ali de um Barão de 
Palmela, tal e qual diz o povo: “Ouviu o galo cantar, mas não sabe 
onde”, porque os antigos do lugar falavam da Fazenda Palmela e, 
velhos registros, de Engenho Palmela (SIQUEIRA, 2006, p. 75). 

 

As nebulosidades, mas também claridades, em torno da história de Palmelo se 

devem em grande parte à proximidade de apenas cinco quilômetros com a antiga 

Santa Cruz de Goiás, pelo que nota-se que a região onde hoje é Palmelo não era 

inexplorada ou despovoada antes do que se narra na história oficial. 

Siqueira (2006, p. 83) conclui que “nunca existiu, no Brasil, um Barão de 

Palmela, proprietário de terras nas proximidades de Santa Cruz de Goiás, mas, sim, um 

duque português com esse título, que jamais esteve em Goiás”. A cidade de Palmelo 

“nasceu de um centro espírita, assim como a maioria das cidades brasileiras nasceu a 

cresceu à sombra de uma capela católica e, poucas delas, de um templo protestante”. 
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 Santos (2014, p. 45) registra que “a origem do nome Palmelo faz referência ao 

comandante militar do distrito de Santa Cruz, Capitão Caetano Teixeira de Sampaio, 

também dono do Engenho Palmela. Assim o topônimo passou do engenho para a 

cidade”. 

“Em 1936, chega ao povoado um homem chamado Jeronymo Candido Gomide 

acompanhado de sua esposa Francisca Gomide. Este homem marcou e dividiu a 

história de Palmelo, atuando nos mais diversos segmentos da sociedade” (SANTOS, 

2014, p. 45). 

As inscrições em uma placa na entrada do Centro Espírita Luz da Verdade 

mostra a ligação da religião com a política e a lei na cidade. 

 

PALMELO. Estância de Reequilíbrio Físico, Mental e Espiritual. 
Conforme Art. 93 da Lei Orgânica do Município. É a única cidade do 
mundo fundada em função do Espiritismo. Ela teve início no ano de 
1929, com a fundação do Centro Espírita “Luz da Verdade”. O Lema 
da Doutrina Espírita É: “Dar de Graça o que de Graça Receber”. 
Palmelo procura ser um lugar de Paz e Amor. Seja Bem Vindo 
(SANTOS, 2014, P. 44). 

 

Além de “cidade espírita”, Palmelo leva o cognome “cidade da paz”, como em 

recente - dentre diversas outras - reportagem sobre a cidade63. O questionamento 

persiste: Pode-se, no contexto atual, dizer que Palmelo é uma “cidade espírita” ou 

trata-se de aspecto ligado somente à sua fundação? 

 

Considerações finais 

Perguntou-se até que ponto a noção de cidade é compatível com a vinculação 

religiosa. A questão-problema permanece em aberto, porém, já é possível observar 

que o simples fato de Palmelo ser um município conhecido como “cidade espírita” não 

é suficiente para afirmar tal representação. É preciso ainda trabalhar na definição de 

cidade e elaborar a convergência com o pensamento sociológico. Consta neste artigo a 

discussão crítica da noção de cultura que nos encaminha para os conceitos de 

identidade cultural e representação, tão caros a Stuart Hall, e que podem ser 

                                                           
63  Disponível em: <http://g1.globo.com/globo-reporter/noticia/2013/11/cidade-do-interior-de-goias-
tem-um-medium-para-cada-sete-pessoas.html>. Acessado em: <10 jun. 2014>. 
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verificados empiricamente no contato com os moradores de Palmelo e sua percepção 

sobre a identidade palmelina. 
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  As tecnologias, os dispositivos e a comunicação64 
 

Augusto Flamaryon Cecchin BOZZ65 
Suely Henrique de Aquino GOMES66 

 
Resumo 
Os objetivos deste artigo são I) definir o termo dispositivo tal como Foucault o 
trabalhou em suas obras; II) o termo tecnologia tal como os comentadores e os 
estudiosos do nosso referencial teórico o definem; III) apontar contribuições de ambos 
para a tarefa de descrever os processos de subjetivação; IV) e, ao fim, esclarecer 
provisoriamente que tais conceitos são contrários a certa compreensão da 
comunicação. 
 
Palavras-chave: Comunicação; Dispositivo; Tecnologia; Subjetivação. 
 
 

Este artigo parte da percepção de que 1) a comunicação têm deslocado (em 

partes, talvez pequena!) seu campo problemático ou, ao menos, retirado do centro a 

figura do Homem que a sustentava como Natural. Com esse deslocamento, os aportes 

teóricos também têm sido varridos ou jogados à margem pelas novas formas de ver e 

enunciar a comunicação – melhor, o campo problemático. Mas nos parece que este 

movimento retém consigo 2) uma grande produção de conceitos a partir de um único 

e mesmo termo. Sabe-se, por exemplo, a variedade de sentido que tem a palavra 

“tecnologia” e “dispositivo”. Diante dessa percepção e de nossas pesquisas67, nos 

perguntamos o que é dispositivo? O que é tecnologia? Quais as implicações desses 

conceitos para a comunicação? Para a descrição da produção dos corpos, dos 

agenciamentos, dos acontecimentos? 

Portanto, o nosso objetivo neste artigo leitor é definir tais termos dentro do 

aparato teórico que temos trabalhado, a saber: a genealogia, a esquizoanálise ou 

                                                           
64Trabalho apresentado no GT Corpo, Subjetividade, Mídia e Consumo, do VI Seminário de Mídia e 
Cultura – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 20 e 21 de outubro 
de 2014. 
65 Aluno do Programa do Mestrado em Comunicação da Faculdade de Informação e Comunicação – 
Universidade Federal de Goiás. E-mail: augusto_bozz@hotmail.com 
66 Professora do Mestrado em Comunicação da Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade 
Federal de Goiás. E-mail: suelyhenriquegomes@gmail.com 
67 Em síntese: a descrição dos processos e modos de subjetivação, dos agenciamentos técnicos, 
corporais, materiais, textuais, imagéticos e das relações de forças que perpassam a sociedade. 
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estratoanálise e a sociologia das associações68. Já deve ter ficado claro que faremos o 

seguinte percurso: conceituar o termo “dispositivo” tal como Foucault o trabalhou em 

suas obras; conceituar o termo “tecnologia” tal como os comentadores e os estudiosos 

do referencial teórico acima o definem; apontar contribuições de ambos para a tarefa 

de descrever os processos de subjetivação; e, ao fim, esclarecer provisoriamente que 

tais conceitos são contrários a certa compreensão da comunicação. Vale ilustrarmos 

um ponto antes de nos lançarmos em nossa tarefa: para nós os conceitos não são 

senão ferramentas operatórias (GUATTARI, 2007) e o mundo uma miríade de 

acontecimentos entrelaçados e perdidos (FOUCAULT, 2005), puro movimento 

associativo (LATOUR, 2012). 

Queremos dizer com isso apenas que não trataremos de buscar uma essência 

perdida de tais termos. É claríssimo – mas caro – que conceitos são desapropriados e 

reapropriados em terrenos outros que não são aqueles que o permitiram aparecer 

historicamente. Um devir conceito, seria. Em todos os casos, as ferramentas nos 

permitem abrir as palavras e rachar as coisas (DELEUZE, 1992), mas mudam de 

natureza conforme a urgência de sua mobilização. E não seria nossa a reapropriação 

dos termos tendo em vista 1) os problemas contemporâneos que nos açambarcam e 2) 

as práticas comunicativas que atravessam, como malha fina, o corpo social de um lado 

a outro? Certamente. Por isso escolhemos precisar os conceitos e depois apontar 

contribuições para a comunicação, que é, em si mesmo, reapropriação. 

Mas não seria apenas isso. Se fosse, ficaríamos centrados apenas no 

determinismo instrumental dos termos. Ora, eles não participariam da constituição de 

um “olhar” e de uma “fala”? Se permitem abrir as palavras e rachar as coisas é porque 

são também palavras e coisas, digamos, uma perspectiva. É dessa perspectiva que 

partimos para apontarmos os problemas contemporâneos e definirmos um espaço de 

estudos chamado comunicação. Há uma reapropriação dos conceitos, mas também do 

saber que define uma área de investigação; ambos participam do mesmo movimento 

associativo, do mesmo agenciamento. Ou seja, ao nos valermos de terminologias, não 

estamos apontamos uma mudança em nosso próprio saber? 

                                                           
68 Em termos de autores, se trata dos franceses Michel Foucault, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Bruno 
Latour e entre outros. 
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 Mas também não seria apenas isso. Se fosse, ficaríamos centrados no 

determinismo ocular dos conceitos. E quanto ao mundo, não teria ele com seus 

problemas, controvérsias e acontecimentos implicações no próprio agenciamento de 

conceitos e comunicação? Os problemas que ele nos coloca a queima-roupa exige do 

pesquisador um deslocamento – aliás, ele mesmo desloca o pesquisador! As velhas 

ferramentas conceituais, em si mesmas, não servem para as novas questões, pois elas 

pressupõem resolverem os problemas que as deram condições de serem formuladas 

(DELEUZE; GUATTARI, 1997). Eis que os problemas são também agenciamentos, 

permitindo a desapropriação e reapropriação dos conceitos, a descodificação e 

recodificação de um saber específico. Em outras palavras, é-“se” interpelado pelas 

singularidades das práticas possíveis em nossa atualidade – compreendo a atualidade 

não como aquilo que simplesmente acontece hoje, mas que mobiliza a atenção e o 

pensamento. 

Para que falamos isso? Para esclarecermos ao leitor que este artigo 1) 

participa daquilo mesmo de que fala; 2) já pressupõe a perspectiva de que fala; 3) 

implica problemas que o dá condições de existência; 4) enfim, é provisório e instável, 

não sendo senão um devir. Como aponta Fernanda Bruno (2013), “sempre seremos de 

algum modo ultrapassados pelo fluxo dos acontecimentos e dinâmicas que desejamos 

apreender” (BRUNO, 2013, p. 17). Pausemos por aqui esta parte. Interessa-nos 

prosseguir com as definições de dispositivo e tecnologia. 

 

 Preâmbulo 

Como poderíamos começar as demarcações sem resgatarmos a Literatura? 

Não haveria de ser ela mesma um afecto e um prospecto que produz rasgões no 

guarda-sol da doxa (DELEUZE; GUATTARI, 1997)? Ou seja, uma percepção que nos 

impele a ir além do que já vemos? Deixemos de lado a literatura com certo teor de 

nietzscheísmo como a de Maurice Blanchot e George Bataille. No final, se falássemos 

deles, ficaria óbvio. Tomemos de empréstimo uma autora brasileira da legião 

estrangeira. Clarice Lispector começa seu conto Evolução de uma miopia com uma 

descrição belíssima de um jogo produtivo. Pedimos desculpas se a citação é extensa e 

gostaríamos colocar de lado questões do significado ou “moral da história” do conto. 
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Se era inteligente, não sabia. Ser ou não inteligente dependia da 
instabilidade de outros. Às vezes o que ele dizia despertava de 
repente nos adultos um olhar satisfeito e astuto. Satisfeito, por 
guardarem em segredo o fato de acharem-no inteligente e não o 
mimarem; astuto, por participarem mais do que ele próprio daquilo 
que ele dissera. Assim, pois, quando era considerado inteligente, 
tinha ao mesmo tempo a inquieta sensação de inconsciência: alguma 
coisa lhe escapava. Pois às vezes, procurando imitar a si mesmo, dizia 
coisas que iriam certamente provocar de novo o rápido movimento 
no tabuleiro de damas, pois era esta a impressão de mecanismo 
automático que ele tinha dos membros de sua família: ao dizer 
alguma coisa inteligente, cada adulto olharia rapidamente o outro, 
com um sorriso claramente suprimido dos lábios, um sorriso apenas 
indicado com os olhos, “como nós sorríamos agora, se não fôssemos 
bons educadores” – e, como numa quadrilha de dança de filme far-
west, cada um teria de algum modo trocado de par e lugar. Em suma, 
eles se entendiam, os membros de sua família; e entendiam-se à sua 
custa. Fora de se entenderem à sua custa, desentendiam-se 
permanentemente, mas como nova forma de dançar uma quadrilha: 
mesmo quando se desentendiam, sentia que eles estavam submissos 
às regras de um jogo, como se tivessem concordado em se 
desentenderem. (LISPECTOR, 1991, p. 75-76) 

 

Que estranho é esse que faz com que sua família se entenda? E, sem ele, se 

desentendam submissos às regras de um jogo? Quem produz a união provisoriamente 

estável – estável enquanto aquilo que os unem estiver ativo? O que escapa a ele? No 

conto da Clarice Lispector é o garoto – não perceptível no fragmento citado, mas 

presente nas páginas seguinte do conto. Ao lermos o trecho, temos a estranha 

sensação de que foi preciso que a autora colocasse esse garoto como verbo em ação 

(“garotização”) para que a família troque de par e de lugar com olhar satisfeito e 

sorriso tranqueado nos lábios. Mas o que significa colocar um personagem em ação? 

Movimento de constituições. Em outras palavras, significa três coisas: 

primeiro, o garoto de alguma forma podia ser ou não inteligente na cena. Esta indica 

somente a articulação das palavras (dizível) com os pais (visível). Portanto, a 

articulação é um movimento: ela dava ao garoto, diante dos adultos, uma inteligência. 

Dir-se-ia que esta articulação se chama Linguagem, mas ela só pôde ser o primeiro 

elemento, as palavras. As coisas que o garoto avistava eram distintas das palavras, mas 

de alguma forma se conjugavam com o que era dito produzindo uma inteligência 
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 específica. Além disso, esta inteligência movia de alguma forma o tabuleiro de damas. 

O movimento de associação produz outro movimento. 

Segundo, vejamos que a sua inteligência dependia da instabilidade. Seria esta 

o desnível necessário que permite ao garoto articular as palavras e as coisas vistas 

produzindo a sua inteligência? No conto, não haveria de ser as diferenças entre o 

menino e os adultos as forças que impelem e empuxam esse movimento associativo? 

Certamente sim. Mas instabilidade de quem? Ora, não dos adultos muito menos do 

menino, mas da relação. Ou seja, do próprio meio em que estava. E esta instabilidade, 

que permite a inteligência aparecer, gera outra instabilidade a partir da própria 

inteligência – no caso do conto, é a imitação como atualização da inteligência num 

meio instável. 

Terceiro enfim, toda essa inteligência específica possível pelo meio dava 

condições a ele de ser garoto e dos pais de serem pais. Não que não fossem antes! 

Mas o que ele dizia aos pais só podia ser dito como um garotinho; e os outros só 

podiam atestar sua inteligência como educadores. Deste modo, a inteligência tinha o 

seu sujeito, assim como os sorrisos astutos os seus. Movimento de tornar-se sujeito. 

Mas fora de cena, os sujeitos se apagam; fora de cena, a inteligência não existe; fora 

de cena, a instabilidade era outra: a de se desentenderem. Entretanto, a cena só pôde 

ser narrada e consumada na imbricação desses três movimentos constitutivos. São 

interdependentes, mas distintos. 

Clarice usa um termo pra isso: quadrilha. O que seria a quadrilha senão a 

dança, a música, os dançarinos, os pares, as trocas, a fantasia etc.? E o que eles seriam 

senão a quadrilha? Pois bem, o mais interessante a autora deixa para o final do trecho. 

Se os sujeitos se entendem na cena, dançam uma quadrilha. Mas se eles se 

desentendem, dançam outra quadrilha. Cada uma tem sua especificidade, seu modo 

de agregar os dançarinos em pares, de executar a dança e fantasiar. Em outros termos, 

cada quadrilha tem seu modo de se compor e de funcionar. Certamente o leitor 

poderia nos contestar argumentando que a autora coloca o garoto como núcleo 

aglutinador, aquilo que permite a cena uma quadrilha, e não o contrário! É verdade, o 

garoto é o duplo problema do trecho. Duplo porque é a partir dele (como problema) 

que a cena se desenrola como quadrilha, mas também porque é a própria cena que o 
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condiciona como problematização. Cairíamos num determinismo do sujeito se o 

colocássemos como a causa, assim como cairíamos num determinismo do contexto se 

colocássemos a cena como a causa. Nem um nem outro, mas ambos: o duplo. Ou a 

mônada. 

Acreditamos que aqui já esgotamos o trecho. E para quê? Estética, mas 

também para anteciparmos com uma linguagem diferente o que virá. A noção de 

quadrilha no trecho de Evolução de uma miopia é o que entendemos por dispositivo. E 

o funcionamento de uma quadrilha (as peças que a compõe), ou melhor, seu 

mecanismo, é o que entendemos por tecnologia. Desta feita, pontuaremos o conceito 

de dispositivo, em Michel Foucault, e de tecnologia em outros autores. 

 

A rede de saber-poder-subjetivação 

O que é um dispositivo? Em uma entrevista publicada no livro Microfísica do 

poder (1981), Michel Foucault definiu o dispositivo como tendo três características. 

Segundo ele, a primeira diz respeito à sua composição. O conceito não abriga ou 

compreende apenas aparato técnico, tal como poderíamos entender num primeiro 

contato com o termo 69 . Compreende também regulamentos, instituições, 

comportamentos, hábitos, disposições arquitetônicas, leis, ciências, filosofia, artes etc. 

Mas exatamente por esse primeiro caráter, o leitor poderia fazer uma objeção: ora, 

então os aparatos técnicos são dispositivos! Sim e não. Por si só, nenhum aparato 

técnico, regulamento e nenhuma instituição, lei, artes etc. é dispositivo. Haveria outra 

razão para Foucault considerar uma multiplicidade de elementos senão aquela de 

mostrar que um dispositivo se compõe na relação dessa mesma multiplicidade e não 

no elemento em si? 

É simplesmente esta relação a sua segunda característica. Os elementos estão 

dispostos em rede, de forma tal que coexistem e não podem ser tratados 

isoladamente – aliás, se o leitor olhar ao seu redor, dificilmente encontrará objeto 

isolado. A rede, imanente aos elementos heterogêneos, constitui uma espécie de jogo, 

mobilidade e variável entre os próprios elementos. O que significa argumentar que o 

dispositivo nunca é fixo, mas deslocamento. Para voltarmos à questão do aparato 

                                                           
69 Não podemos confundir o conceito com aquilo que se chama, na informática, de dispositivos móveis 
(pendrive, por exemplo). 
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 técnico, poderíamos falar, com muito cuidado, que um computador é dispositivo 

(conceito) – não importa tanto o nome que se dê: dispositivos computacionais, 

informacional, binários etc. –, desde que: 1) não se reduza ao computador em si e 2) 

descreva ou aponte para a rede que envolve o nosso comportamento diante do 

computador, das regulamentações, as leis, as instituições etc. É com esse cuidado que 

Giorgio Agamben chama o cigarro, a caneta, os telefones celulares de dispositivo 

(AGAMBEN, 2005). E não foi com essa astúcia que o próprio Foucault falava em 

dispositivos de petição (FOUCAULT, 2003)? 

A terceira característica do dispositivo é sua urgência. Ele pressupõe resolver 

um problema, mas não na forma de conceito, e sim na forma, digamos, de uma 

espécie de governo da ação. É que o dispositivo faz funcionar alguma “coisa” na 

direção de um objetivo, em seu próprio movimento estratégico e tático. Segundo 

Agamben (2005), se trata de uma “oikonomia, isto é, a um conjunto de práxis, de 

saberes, de medidas, de instituições cujo objetivo é de administrar, governar, controlar 

e orientar, em sentido em que se supõe útil, os comportamentos, os gestos e os 

pensamentos dos homens” (AGAMBEN, 2005, p. 12). Poderíamos resumir da seguinte 

maneira: todo dispositivo está ligado a uma 1) formação de saberes e nas 2) relações 

de poder; esta captura recíproca de saber-poder possíveis em determinados 

momentos históricos, implica 3) na resolução de um problema – ou urgência – 

orientado a um objetivo. 

Segundo Deleuze (1996), todo dispositivo é um novelo, um emaranhado de 

linhas que comporta: linhas de visibilidade e de enunciação (saber), linhas de forças 

(poder) e linhas de fissuras, de fugas (subjetivação). As linhas não podem ser 

confundidas umas com as outras; ora, se são linhas no plural é porque não são jamais 

linhas no singular! O que seria cada uma delas? Primeiro, o saber. As linhas de 

visibilidade formam os objetos como reverberações, cintilações (DELEUZE, 2005). 

Nenhuma população de doentes mentais poderia ser vista sem um regime óptico que 

a dê condições de existência. Mas da mesma forma, estas mesmas populações não 

poderiam ser designadas sem as linhas de enunciação, que formam os regimes 

possíveis das palavras. Os regimes óticos e dizíveis não são, portanto, nem as coisa e 
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nem as palavras, mas o que permite a existência das próprias coisas e palavras num 

determinado momento histórico. 

Entretanto, tais linhas estão sujeitas a articulações e variações porque uma 

terceira se faz presente. Trata-se das linhas de forças. São elas que permitem as duas 

linhas anteriores se cruzarem, se dividirem, bifurcarem; são mudas e cegas, mas 

possibilitam e cruzam as visibilidades e os enunciados. Como pontuou o próprio 

Foucault (2010a), essa relação entre saber e poder pode muito bem ser chamada de 

regra de imanência, pois não há algo que preceda as linhas como uma origem do qual 

tudo se sucederia. Por exemplo, 

 

Se a sexualidade se constituiu como domínio a conhecer, foi a partir 
de relações de poder que a instituíram como objeto possível; e em 
troca, se o poder pôde tomá-la como alvo, foi porque se tornou 
possível investir sobre ela através de técnicas de saber e 
procedimentos discursivos (FOUCAULT, 2010a, p. 109). 

 

Não seriam essas três linhas – ou três dimensões do dispositivo, diria Deleuze 

(1996) – as duas primeiras características que Foucault pontuou sobre o dispositivo? 

Certamente. Mas Deleuze acrescenta ainda uma quarta linha, a da fissura ou da fuga 

sem a qual nos sufocaríamos apenas no determinismo do saber-poder. Ela transpõe as 

demais linhas em direção a um Si, a um escapa-“se” que ainda não está codificado em 

saber e nem poder. Seria uma linha do possível aberta e necessária nos dispositivos? 

Em nosso Preâmbulo, argumentamos que o dispositivo era a quadrilha. Agora 

podemos nos mover em direção a uma explicação mais sensata. A cena de Evolução de 

uma miopia e seu desenrolar são puras linhas de visibilidade, enunciação, forças e 

subjetivação. Cartografar o trecho do conto – portanto, todo dispositivo – é desenhar 

o mapa dessas linhas: o momento em que se tocam, se cruzam, se desfazem, dividem, 

intensificam, rompem, desaparecem e reaparecem... O leitor poderá certamente 

objetar: se o dispositivo é essa rede, onde se encontra o homem para manuseá-la?; 

sem o homem não há nada no mundo, nem mesmo rede! Ora, essa é a beleza de certo 

nietzscheísmo: recusar todos os Universais e Transcendentais. Logo, o Homem. 

Porém, isso não significa dizer jamais que o Homem não existe. Apenas que, 

enquanto coisa vista e enunciada, aparece em determinado momento histórico. Foi 
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 por meio das relações de forças que ele se tornou um objeto de saber e, em troca, foi 

como objeto de saber que pôde ser investidos em relações de forças. É imanente ao 

próprio campo que o coloca como Transcendental. Em todos os casos, é o efeito das 

relações de saber-poder (FOUCAULT, 2010b). Não seria, portanto, o efeito de 

dispositivos específicos? Ironia destes: serem tão eficazes a ponto de acreditarmos que 

somos racionais e comunicativos por Natureza. Prossigamos em nossa tarefa. Então, se 

tudo isso é o dispositivo, em que consistiria a tecnologia? O que sobrou a ela? 

Não há definição precisa do termo tecnologia. Por exemplo, Foucault (2010b) 

fala em Tecnologia de Si e Tecnologia Política dos Indivíduos, Nikolas Rose (2001) em 

Tecnologia do eu, muitos pesquisadores (BRUNO, 2013; 2012; LEMOS, 2013; SIBILIA, 

2008; 2002; FERRAZ, 2005; VAZ, 1999) em tecnologias de comunicação e informação. 

Existem, aliás, tantas definições de tecnologias quanto de dispositivo, o que torna esta 

parte do artigo mais difícil e arriscada. Em nosso Preâmbulo, argumentamos que 

tecnologia seria certo mecanismo do dispositivo. Comecemos por esta distinção 

precária. Entendemos que, quando Foucault fala em Tecnologia de Si e Rose em 

Tecnologia do eu, não se trata especificamente de uma rede instável e móvel que 

responde a uma urgência histórica. Portanto, desconsideramos, a priori, o caráter 

problemático e de governo imanente aos dispositivos para considerarmos apenas o 

saber – o que poderá parecer extremamente contraditório. 

As tecnologias nos parecem designar as relações entre as coisas e as palavras 

e a rede que se estabelece entre elas. Em outras palavras, seriam mais ou menos os 

agenciamentos entre as matérias visíveis e os regimes de enunciação. Logo, remete ao 

saber. Mas o leitor poderá contestar: todo saber não está inscrito em relações de 

poder? Sim, certamente. Por isso é difícil precisar o termo. Queremos dizer apenas que 

as tecnologias remetem a toda e qualquer montagem (agenciamento, assemblage): 

desde corpo, passando pelos instrumentos, leis e regulamentos, até os espaços 

edificados e esquadrinhados; e não somente os instrumentos ou aparelhinhos 

eletrônicos. Como pontua Deleuze (2005),  

 

as máquinas são sócias antes de serem técnicas. Ou melhor, há uma 
tecnologia humana antes de haver uma tecnologia material. Os 
efeitos desta atingem, é certo, todo o campo social. Mas para que ela 
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mesma seja possível, é preciso que os instrumentos, é preciso que as 
máquinas materiais tenham sido primeiramente selecionadas por 
diagramas, assumidas por agenciamentos. (...) por exemplo, a prisão 
pode ter existência apenas marginal na sociedade de soberania (...), 
ela só existe como dispositivo quando um novo diagrama, o diagrama 
disciplinar, a faz ultrapassar “o limiar tecnológico” (DELEUZE, 2005, p. 
49). 

 

O Humano não é uma tecnologia porque se movimenta seja por qual for a 

energia, mas porque procede por “montagens híbridas de saber, instrumentos, 

pessoas, sistemas de julgamento, edifícios e espaços” (ROSE, 2001, p. 38). Em todos os 

casos, é a mecânica do saber com suas técnicas. Evidentemente, tal mecânica estará 

orientada ao governo das condutas, mas não se reduzirá jamais ao governo. 

Acreditamos que esta seja a distinção entre tecnologia e dispositivo. 

Seguindo a proposição de Deleuze (2005), uma tecnologia de coleta de dados 

pode funcionar discretamente em um dado momento histórico. Mas quando os dados 

se tornarem verdadeiramente um problema, tal tecnologia poderá ultrapassar o limiar 

tecnológico como dispositivo, mas sempre operando em campo tecnológico que liga as 

palavras e as coisas. “As tecnologias humanas produzem e enquadram os humanos 

como certos tipos de seres cuja existência é simultaneamente capacitada e governada 

por sua organização no interior de um campo tecnológico” (ROSE, 2001, p. 38). 

Ressaltamos ainda que as distinções não procedem por tamanho: micro e macro, local 

e global. Mas pela natureza da associação, da rede. 

 

O que se escapa, o que se dobra 

Quais as implicações das noções acima esboçadas para a descrição dos 

processos de subjetivação? A pergunta deste tópico está mais do que evidente ao 

leitor. Mesmo assim, nos cabe destacar aquilo é importante para a apropriação do 

conceito de dispositivo e tecnologia. Vamos esclarecer algumas coisas: 1) não existe 

Sujeito que seja invariável, apenas sujeitos com contornos rasos, facultativos e 

temporários tendo uma abertura a bifurcações, a variações (TEDESCO, 2007); 2) as 

subjetivações são imanentes aos dispositivos, é o seu duplo, pois toda captura 

envolverá uma dobra e uma fuga; 3) as subjetivações não são negativas (sujeição, 
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 castração...), mas dobras; 4) tais conceitos não são categorias de análises fechadas, 

mas resultados e, como resultados, nos guia a determinado tipo de trabalho descritivo. 

Comecemos com o quarto ponto, que é mais simples: tais conceitos não são 

apenas analíticos, mas sobretudo metodológicos. São methodos ou, como falamos na 

introdução, são ferramentas de exploração e entendimento. Deste modo, nos permite 

interrogar as condições em que determinado artefato, estado de coisa, enunciados, 

estratégias de poder e modos de ser sujeito aparecem em seus próprios níveis de 

formação. Envolve uma perspectiva sobre a história, sobre os acontecimentos que 

povoam o mundo. 

Explicamos no tópico anterior que o dispositivo possui três características, 

segundo a argumentação de Foucault (1981): um conjunto de elementos 

heterogêneos; esse conjunto constitui uma rede e uma espécie de jogo em si mesmo; 

a formação dessa rede responde a uma urgência histórica que a dá condições de 

existência. Se optarmos por descrever os dispositivos, não teríamos que observar esses 

três elementos? Percorrê-los como cartógrafos? Em outras palavras, os conceitos nos 

permitem decompor as próprias linhas de ver e falar, de poder e de fuga de que 

tratam; permitem-nos rastrear a captura recíproca de saber-poder, mas também a 

subjetivação imanente a tais capturas. 

Pontos um e dois. Ao nos referirmos à subjetividade, estamos sempre se 

referindo às relações, à rede de conexões que a constituem em processo variável e 

histórico (TEDESCO, 2007). O que quer dizer constituição histórica? Por um lado, 

significa afirmar que cada articulação de saber-poder possui a sua subjetivação e 

resistência. Como colocou Foucault (2012; 2010c), o saber sobre a loucura constituiu 

modos de ser para os sujeitos normais, da mesma forma que permitiu uma margem de 

resistências para os sujeitos considerados loucos. Por outro lado, se os dispositivos 

emergem na resolução de uma urgência determinada e os modos de ser sujeito são 

imanentes a tais dispositivos, logo os processos de subjetivação só podem ser variáveis 

de acordo com a urgência. Ou seja, variam conforme as problematizações. Impossível 

dissociar esses três eixos: saber-poder-subjetivação. 

Resumindo, devido a esta relação recíproca entre as linhas do dispositivo, 

estudar as subjetivações implica em observarmos os dispositivos em que este processo 
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de constituição do sujeito ocorre: os dispositivos e as tecnologias históricas. Deste 

modo é preciso colocar que “a subjetivação, a relação consigo, não deixa de se fazer, 

mas metamorfoseando, mudando de modo” (DELEUZE, 2005, p. 111). E a descrição 

abarcará a cartografia das linhas, das capturas e fugas. É um movimento conjunto 

indispensável ao pesquisador. Portanto, as características do dispositivo nos coloca 

uma forma de observar os modos de ser sujeito. 

Não está expresso nessa argumentação metodológica que não existe jamais 

Sujeito, mas apenas modos de ser, sujeições, subjetivações? É um gesto radicalmente 

nietzschiano onde sujeito e mundo não são categorias estáveis pelo qual partimos, 

mas são, incessantemente, já efeito de associações, efeitos de um conjunto de práticas 

que formam “problematizações através das quais o ser se dá como podendo e 

devendo ser pensado” (FOUCUALT, 2010b, p. 199). Não se parte do sujeito porque ele 

não é prévio as formações de saber e as relações de poder. Da mesma maneira, não se 

parte do poder ou do saber, como se algum desses elementos fosse a causa e o resto o 

efeito. Eles são a tripla raiz do mesmo problema, da mesma problematização! 

Terceiro ponto. Acreditamos que as tecnologias e os dispositivos nos 

permitem descrever as várias formas, nos diferentes momentos históricos, em que os 

sujeitos são levados a relacionar-se consigo mesmo levando em consideração: o 

privilégio de uma parte de si mesmo a ser trabalhada; o tipo de saber necessário para 

este trabalho; e, por fim, as formas de comportamento aceito e proposto. Segundo 

Deleuze (2005), a fórmula geral do processo de subjetivação possui ao menos quatro 

dobras – e não quatro castrações ou submissões, tal como se poderia pensar num 

primeiro olhar.  A primeira concerne a parte material de nós mesmo que será investida 

na dobra; a segunda é a força vergada que torna-se relação consigo; a terceira é o 

saber que constitui uma ligação do que é verdadeiro com nós mesmo; a quarta, enfim, 

é a causa final, o que se espera ao relacionar-se consigo (DELEUZE, 2005).  

A subjetivação é sempre corporificada em determinadas técnicas particulares. 

Pode ser um ascetismo para um religioso, a franqueza para um político, a fidelidade 

para um casal, a confissão para um cristão. Essas técnicas são exercidas sob um 

sistema de verdade e a partir de um indivíduo considerado autorizado. Nas palavras de 
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 Foucault (2010b), se trata de uma série de obrigações de verdade: “é preciso descobrir 

a verdade, ser esclarecido pela verdade, dizer a verdade” (FOUCAULT, 2010b, p. 95). 

O processo de subjetivação é heterogêneo, constituído por diversas 

tecnologias e técnicas particulares de se relacionar consigo. Um modo de constituição 

de Si é o cuidado, podendo estar localizado no outro ou em si mesmo, primando o 

corpo ou a alma, para obter a salvação ou a saúde, por meio da escrita ou da solidão. 

Ou seja, no plano sempre variável de produção da subjetividade, localiza-se sempre 

um modo específico em que alguém se relaciona consigo mesmo, em que a força é 

vergada. Esta forma de pensar nos conduz a uma ontologia histórica de nós mesmos. 

Atualmente a genealogia da subjetivação tem privilegiado também as 

tecnologias e dispositivos de comunicação como espaços em que se rabiscam sujeitos 

e mundos. Neste caso, vale lembrar que tecnologias de comunicação se referem aos 

agenciamentos de ver, falar, escrever, procedimentos textuais e imagéticos, olhos e 

cordas vocais etc. Enfim, toda montagem híbrida que torna possível a comunicação e  

instaura espaços de ação. Por exemplo, as tecnologias de vigilância (BRUNO, 2013). 

Mas tais tecnologias se articulam às tecnologias humanas, constituindo o próprio 

homem, e não somente expandindo-o (LEMOS, 2013). 

Quanto aos dispositivos de comunicação, além de abarcarem suas 

tecnologias, respondem a um problema contemporâneo, que pode ser a democracia, a 

interação, a regulação, normalização, previsão de riscos etc. Também determinam as 

posições para sujeitos possíveis ocuparem provisoriamente. E esses sujeitos não 

ocupam as posições sem antes dobrarem o saber-poder, não resistem sem antes 

transpor as linhas. Entendemos que, desde o momento em que a comunicação foi 

percebida enquanto problema (coletivo e individual), os dispositivos não cessaram de 

diagramar os planos de subjetivação; as tecnologias não cessaram de organizar as 

palavras e as coisas. 

Ora, o leitor certamente colocará questões complexas: quer dizer então que a 

comunicação é histórica? Quer dizer que não há Homem Comunicativo? Que os 

sujeitos se constituem na própria comunicação? São agenciamentos? A comunicação 

enquanto fenômeno só pôde ser apreendido por que se constituiu como problema? 

Não temos a menor pretensão de respondê-las! Alguns já tentaram, por exemplo, o 



212: 

 

C
O

M
U

N
IC

A
Ç

Ã
O

, C
ID

A
D

A
N

IA
 E

 C
U

LT
U

R
A

 

professor Martino (2001) a partir do viés da organização social e do desenvolvimento 

dos meios de comunicação: 

 

Em suma, é a partir da análise da Sociedade enquanto tipo de 
organização coletiva que podemos entender, de um lado, a 
necessidade de comunicação do indivíduo moderno em seu afã de 
engajamento coletivo; e, de outro lado, a presença notória e 
crescente que adquirem os meios de comunicação em nossa 
sociedade de massa, como parte importante no processo de 
instrumentalização da atividade individual face ao seu desafio de 
engajamento numa coletividade complexa (MARTINO, 2001, p. 85). 

 

Caberia a nós outra perspectiva e outra questão. Se a comunicação pôde ser 

organizada e tomada como saber, foi a partir das relações de poder que a instituiu 

como objeto possível. Da mesma forma, que foram as formações de saber que deram 

condições de possibilidade de investimento e governo nas relações de poder. 

 

Considerações finais 

O que se passou neste artigo foi a necessidade de articular os conceitos de 

dispositivo e tecnologia para a árdua tarefa de descrever os processos e modos de 

subjetivação, mesmo que isso implique em problemáticas epistemológicas. Esperamos 

ao menos ter tangenciado o objetivo. Por agora, é razoável resumirmos alguns pontos: 

1) os dispositivos não são aparatos ou artefatos; 2) as tecnologias não são aparelhos 

eletrônicos e nem sistemas informatizados; 3) descrever os processos de subjetivação 

a partir dos dispositivos e tecnologias requer olhar o mundo enquanto formação de 

saber e relações de força que se capturam um ao outro; 4) as formas de ser sujeito são 

instáveis e históricas; 5) tais ferramentas analíticas e metodológicas se distanciam de 

uma compreensão da comunicação como algo natural do Homem. 
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 Trânsitos Imagéticos Urbanos: o Sujeito, o Lugar, o Espaço e 
suas apropriações70 

 
Hertha Tatiely SILVA71 

Goiamérico Felício Carneiro dos SANTOS72 
 
Resumo: 
O sujeito pode inserir-se no mundo através da linguagem, das práticas 
comunicacionais ou caminhando pelas ruas de uma cidade. A rua é uma via de 
circulação. Trânsito. Quase geralmente um espaço público que configura itinerários. 
Destina-se a não permanência. O que se move pode passar. Para Michel de Certeau 
espaço é um cruzamento de móveis (1998, p.202). O que nos leva, junto com ele, a 
diferenciar espaço de lugar e a pensar a rua como um lugar praticado. Ao diferenciar 
esses termos, não pretendemos opô-los, mas discutir aspectos de um único tema, a 
organização dinâmica de uma sociedade. A diferenciação entre lugar e espaço é 
produzida a partir da apropriação pelo sujeito. Essas interações entre o sujeito e o 
mundo produzem significados e discursos. O aspecto que pretendemos explorar são as 
redes de significados tecidos na ‘rua praticada’. O recorte são os cartazes de rua. 
 
Palavras-chave: Rua; apropriação; cartaz urbano. 
 
 
Introdução 

 A rua é uma via de circulação. Trânsito. Quase geralmente um espaço público 

que configura itinerários. É local de passagem. Destina-se a não permanência. O que se 

move pode passar.  Para Michel de Certeau espaço é um cruzamento de móveis (1998, 

p.202). O que nos leva, junto com ele, a diferenciar espaço de lugar e a pensar a rua 

como um lugar praticado. Ao diferenciar esses termos, não pretendemos opô-los, mas 

discutir aspectos de um único tema, a organização dinâmica de uma sociedade.  

 O sujeito pode inserir-se no mundo através da linguagem, das práticas 

comunicacionais ou caminhando pelas ruas de uma cidade. A diferenciação entre lugar 

e espaço é produzida a partir da apropriação pelo sujeito. Essas interações entre o 

sujeito e o mundo produzem significados e discursos. O aspecto que pretendemos 

                                                           
70Trabalho apresentado no GT Corpo, Subjetividade, Mídia e Consumo do VI Seminário de Mídia e 
Cultura –Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 20 e 21 de outubro 
de 2014. 
71 Discente do PPG-Comunicação da Universidade Federal de Goiás 
72 Orientador. Orientador. Professor Associado – III da UFG- Universidade Federal de Goiás; integra o 
curso de Publicidade e Propaganda e os PPG’s de Comunicação (UFG) e Direitos Humanos (UFG). 
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explorar são as redes de significados tecidos na ‘rua praticada’. O recorte são os 

cartazes de rua. 

 Para o desenvolvimento do tema buscarei dialogar com as abordagens das 

categorias tempo e espaço formuladas por Michel Foucault no texto Outros Espaços 

(2005). A questão de partida é: Um espaço pode se tornar uma heterotopia a partir de 

uma diferenciação (desvio) na forma de praticá-lo? 

 Tempo e espaço são categorias elementares da experiência humana. Na maioria 

das vezes são percebidas como possuidoras de essência e objetividade. Mas não é bem 

assim, tempo e espaço não são categorias naturais, são construtos sociais que podem 

variar geográfica e historicamente. É a partir dessa noção, que pensamos, juntamente 

com Harvey (2009), tempo e espaço como dependente da ação social. Assim 

consideramos que o processo de produção do espaço liga-se diretamente ao processo 

de (re)produção da vida. 

 Michel Foucault, em Outros Espaços73, demonstra as vicissitudes na forma de 

conceber/perceber o espaço ao longo do tempo. O espaço concebido antes a partir de 

uma noção de localização, que é substituída pela extensão, sobreposta pelo 

posicionamento.Mas o que causa os deslocamentos na percepção e interpretação 

dessas categorias? Primeiramente, não há como atribuir significados objetivos 

aotempo e espaço sem levar em conta os processos materiais.  

 Muitos são os intelectuais que tem como seu objeto de investigação as 

profundas transformações da sociedade contemporânea. Metáforas temporais e 

espaciais como transformações, rupturas, deslocamentos, continuidades e etc., são 

recorrentes quando se busca entendimentos sobre a trama e a dinâmica da nova 

organização social. Quando Lewis Munford diz em A cidade na História (1991)74, 

“inicia-se esse livro com uma cidade que era, simbolicamente, um mundo: encerra-se 

com um mundo que tornou, em muitos aspectos, uma cidade” podemos apreender, 

entre tantas outras coisas, as mudanças na maneira de experienciar o tempo e o 

espaço.  

                                                           
73Texto escrito por Foucault em 1967, mas só foi autorizada a publicação em 1984.  
74  Lewis Munford deixa claro que sua pesquisa limitou à civilização ocidental, e mesmo nesse caso, não 
alcançou regiões como Espanha, América Latina, Palestina, Europa Oriental e União Soviética. 
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  Aludindo sobre os contínuos deslocamentos de sentido dessas categorias, logo 

no primeiro parágrafo de Outros Espaços, Foucault fala que a história foi a grande 

obstinação do século XIX.Isso permite fazer relações com uma concepção historicista e, 

por que não, uma teleologia e buscar conexões com as práticas e conceitos de tempo e 

espaço daquele período. Se assim considerarmos que, o campo teórico e conceitual no 

século XIX buscava compreender sua atualidade como resultado de processos 

históricos de formação.  Para logo conjecturar quais foram os movimentos que 

contribuíram para uma apreensão de tempo – cada vez mais acelerado, e de espaço – 

cada vez mais flexibilizado da trama atual. 

 Karl Marx, por exemplo, ao refletir sobre a luta de classes, buscou 

encadeamentos na história, supondo uma ordem social preexistente. Marx localiza a 

dicotomia entre dominador e dominado em todas as etapas da história. A oposição 

entre oprimidos e opressores no Império Romano, representados pelos patrícios e 

plebeus,a disputa entre senhores e servos no Feudalismo, chegando ao certame 

moderno entre burgueses e proletariados. Uma concepção linear, determinista e 

progressista que caminha para a construção inexorável de uma sociedade melhor75. No 

caso de Marx o destino manifesto seria a grande revolução comunista.  

 Marx era um homem do seu tempo, essencialmente do século XIX. Buscamos 

através dele, nesse fragmento (um pouco arbitrário, talvez),demonstrar o modelo de 

estrutura de pensamento que busca relacionar os fatos do passado com o presente, 

traçando um destino inevitável.Uma concepção em que não é o homem que faz a 

história e sim a história que faz o homem. Quando Foucault fala que “é no segundo 

princípio de termodinâmica que o século XIX encontrou o essencial de seus recursos 

mitológicos” (FOUCAULT, 2005, p.411) penso que ele se refere a essa ideia ‘de 

incrementação com o tempo’, evolucionista. O tempo como categoria fundamental, 

dialético, contínuo – invólucro do espaço localizado, fixo e pré-histórico. 

 Pode parecer irônico, mas não despropositado, pensar em um teleologismo. 

Certamente a teleologia tem mais haver com teologia do que com a ciência, mas essa 

                                                           
75 Essas reflexões partiram de videoaulas, do canal no Youtube Cantinho da História, profa. Anna Gicelle 
Garcia Alaniz – In https://www.youtube.com/watch?v=HPoPcNiRv04. Acessado em 01/07/14. 

https://www.youtube.com/watch?v=HPoPcNiRv04
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concepção da história como constituída de etapas lineares, em constante progresso 

orientado a um fim, se aproxima da doutrina cristã. 

 Seguindo com Foucault, a percepção de espaço no século XIX relacionava-se com 

a noção de extensão. Que é uma noção que privilegia o tempo sobre o espaço. Como 

vimos em Marx o tempo é substancial (outras tradições teóricas do período privilegiam 

tipicamente em suas formulações o tempo, como Weber, Adam Smith e Marshall76), 

tendo o espaço um aspecto contingente. Segundo David Harvey, 

 

A teoria social sempre teve como foco processos de mudança social, 
de modernização e de revolução (técnica, social, política). O 
progresso é seu objeto teórico, e o tempo histórico, sua dimensão 
primária. Com efeito, o progresso implica a conquista do espaço, a 
derrubada de todas as barreiras espaciais e a “aniquilação [última] do 
espaço através do tempo”. A redução do espaço a uma categoria 
contingente está implícita na própria noção de progresso. Como a 
modernidade trata da experiência do progresso através da 
modernização, os textos acerca dela tendem a enfatizar a 
temporalidade, o progresso de vir-a-ser, em vez de ser, no espaço e 
no lugar (HARVEY, 2009, p.190). 

 

 Voltamos para o presente, que é nosso campo de análise. Para Frederic Jameson 

(2004) a característica basilar da contemporaneidade é uma crise na experiênci(ação) 

do espaço e do tempo, onde categorias espaciais sobrepõem às categorias temporais – 

uma espécie de domínio do espaço sobre o tempo. Mas como isso se efetiva nos 

modos de viver? Antes de consultar qualquer embasamento teórico, busquei refletir 

sobre a minha relação cotidiana com tempo e o espaço: O tempo para mim é sempre 

ausência de tempo. E a busca pelo tempo perdido interfere na minha experienciação 

do espaço. Mas o tempo é o instante, o presente, o momento. O espaço é uma 

categoria mais difícil de assimilar, apesar de ser apreendido a partir de categorias mais 

objetivas do que o tempo: como direção, forma, área, padrão, volume, etc. Talvez seja 

por isso a dificuldade de pensar o espaço de forma abstraída. De toda forma, o espaço 

se apresenta para mim a partir da relação com o tempo-instante, por exemplo, o 

tempo que gasto para me deslocar de casa ao trabalho... Assim ficou difícil diferenciar 

o que é tempo e o que é espaço! 

                                                           
76 HARVEY, 2009, p.190. 
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  De forma bem superficial, a única constatação é que, com certeza, o meu modo 

de perceber, conceituar e experienciar o tempo e o espaço está em crise. As novas 

tecnologias de informação e transporte, os novos modos de produção, a gestão e 

organização do trabalho, as novas práticas relacionais da sociedade, tudo isso afeta o 

modo de experienciar o tempo e o espaço.  

 O espaço na contemporaneidade, seguindo Foucault, é concebido a partir de 

relações de posicionamento.  “Estamos na época do simultâneo, estamos na época da 

justaposição, do próximo e do longínquo, do lado a lado, do disperso”. A época atual é 

tida mais próxima de uma “rede que interliga pontos e que entrecruza sua trama do 

que de uma via que se desenvolverá através dos tempos”(FOUCAULT, 2005, p.411-

412). O ponto que queremos destacar nessa análise foucaultiana é que ela se aproxima 

da concepção de espaço como lugar praticado.  

 

Foi com Bergson, ou mesmo antes, que isso começou. O espaço é o 
que estava morto, fixo, não dialético, imóvel. Em compensação, o 
tempo era rico, fecundo, vivo, dialético. A utilização de termos 
espaciais tem um quê de anti−história para todos que confundem a 
história com as velhas formas da evolução, da continuidade viva, do 
desenvolvimento orgânico, do progresso da consciência ou do 
projeto da existência. Se alguém falasse em termos de espaço, é 
porque era contra o tempo. E porque "negava a história", como 
diziam os tolos, é porque era "tecnocrata". Eles não compreendem 
que, na demarcação das implantações, das delimitações, dos recortes 
de objetos, das classificações, das organizações de domínios, o que se 
fazia aflorar eram processos − históricos certamente − de poder. A 
descrição espacializante dos fatos discursivos desemboca na análise 
dos efeitos de poder que lhe estão ligados (FOUCAULT, 1998, p.212). 

  

 A abordagem de Foucault sobre o espaço corrobora com sua estratégia de 

elaboração teórica denominada em outros momentos como genealogia – sobre a qual 

irei explorar logo mais. Ao acentuar que a inquietação de hoje se refere 

fundamentalmente ao espaço, Foucault privilegia uma leitura dos acontecimentos, não 

através de uma linearidade temporal, mas nos limites e possibilidades das relações 

que se pode estabelecer. Assim o problema do lugar ou do posicionamento se 

apresenta em termos de demografia.  
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(...) não é simplesmente questão de saber se haverá lugar suficiente 
para o homem no mundo – problema que é, afinal de contas, muito 
importante – é também o problema de saber que relações de 
vizinhança, que tipo de estocagem, de circulação, de localização, de 
classificação dos elementos humanos devem ser mantidos de 
preferência em tal ou tal situação para chegar a tal ou tal fim. 
Estamos em uma época em que o espaço se oferece a nós sob forma 
de relações de posicionamento (FOUCAULT, 2005, p.413). 

 

 Isto posto, chegamos ao centro da tensão do pensamento sociológico 

contemporâneo, a dicotomia epistemológica “estrutura e ação” – as relações entre 

individuo e sociedade. Na sociedade atual padrões de sociabilidade, há muito 

sedimentado (ou talvez pouco problematizados), estão em indiscutível modificação. 

Esses fenômenos sociais, inéditos, causam certos embaraços às ciências sociais, 

acostumada a precipitar eventos. Em busca de nomear o ‘desconhecido’, surgiram os 

mais variados rótulos intentando captar a nova realidade social, podemos citar alguns 

exemplos: Revolução das tecnologias da informação (CASTELLS, 2000), pós-

modernidade ou pós-modernismo (LYOTARD, 1979; VATTIMO, 1985; JAMESON, 1991, 

BAUMAN, 1998, 2001; HARVEY, 1989; EAGLETON, 1996), modernidade líquida 

(BAUMAN, 2001), capitalismo tardio (JAMESON, 1991), capitalismo flexível (SENNET, 

1998; BAUMAN, 2001), etc.77 

 Evitando ‘cair’ nesse mosaico de terminologias (mesmo porque, acredito que 

cada um se refere a uma particularidade da nova dinâmica, e não tenho domínio sobre 

isso), o que nos importa é que estamos imersos em novas formas de sociabilidade.  

Segundo Jean Baechler (1996), sociabilidade é a capacidade humana de estabelecer 

redes, através das quais as unidades de atividades, individuais ou coletivas, fazem 

circular gostos, paixões, opiniões, etc. Tendo em vista que são, sobretudo, os 

processos comunicacionais os mediadores das dinâmicas sociais, as novas tecnologias 

da comunicação tem fundamental importância nas novas formas de sociabilidade. 

 Segundo Muniz Sodré (2002) a sociedade contemporânea está inserida em um 

espaço midiatizado, o que significa dizer que a comunicação, regida pelas novas 

tecnologias e moldada pelo virtual, passa a ser produtora de sentidos sociais. Nas 

                                                           
77 Esses exemplos foram retirados da forma que foram citados, integralmente, do artigo A Passagem 
Interna da Modernidade para a Pós-Modernidade de Ana Maria Nicolai-da-Costa, In PSICOLOGIA 
CIÊNCIA E PROFISSÃO, 2004, 24 (1), 82-93. 
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 palavras de Sodré midiatização (...) é a articulação do funcionamento das instituições 

sociais com a mídia. Essas novas tecnologias altera a nossa percepção espaço-

temporal, uma vez que a instantaneidade, simultaneidade e globalidade78, geram 

novas formas de perceber, cogitar e registrar o mundo.  

 Consideramos as tecnologias de comunicação e informação como redes de 

poderes, que como diz J. Paulo Serra assumiram nas nossas sociedades, um papel tão 

decisivo que é praticamente impossível passar (e pensar) sem elas79.  Mas é importante 

ressaltar que o que existe são relações de poder.  Segundo Roberto Machado “o poder 

não é um objeto natural, uma coisa; é uma prática social e, como tal, constituída 

historicamente” (MACHADO, 1998, p.X).  As relações de poder apresentam-se em 

formas díspares, heterogêneas, em constante transformação. 

 Voltando ao projeto genealógico de Foucault, este busca demonstrar que não 

existe sociedade livres de relações de poder, e que as individualidades são construídas 

por um intenso processo entre poderes e saberes para se tornar uma relação consigo 

(self). Citando Jurandir Costa, no texto Foucault e terapêutica dos prazeres (1999) “o 

sujeito além de formado pela ação dos dispositivos disciplinares, também aprende a se 

constituir sexualmente [acrescento as demais formas de sociabilidade] agindo sobre si 

por meio das tecnologias do self”. 

 Notamos aí uma transfiguração da noção de poder da apresentada em Marx, por 

exemplo. O poder era concebido como algo que uns tem, e outros não. Geralmente 

atribuída a grandes forças, como a Igreja ou o Estado. Nas análises foucaultianas é 

notório a existência de uma rede de micropoderes que atravessam toda a estrutura 

social. O poder é tido como uma prática social manifesta por um conjunto de relações. 

Assim se exerce como uma relação que opera entre os pares, há sempre uma 

negociação entre as forças, pois, como argumenta Foucault, nenhum poder que fosse 

somente repressor poderia se sustentar por muito tempo, as pessoas se rebelariam 

em algum momento. Segundo ele, 

 

                                                           
78Expressão de Muniz Sodré, SIG (simultaneidade, instantaneidade, globalidade). 
79 SERRA, J. Paulo. Manual de Teoria da Comunicação. Covilhã: Universidade Beira do Interior, 2007, 
p.1. 
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Trata-se [...] de captar o poder em suas extremidades, lá onde ele se 
torna capilar; captar o poder nas suas formas e instituições mais 
regionais e locais, principalmente no ponto em que, ultrapassando as 
regras de direito que organizam e delimitam, ele se prolonga, 
penetra em instituições, corporifica-se em técnicas e se mune de 
instrumentos de intervenção material, eventualmente violentos 
(FOUCAULT, 1998, p.182). 

  

 É o fim das visões totalizantes. O poder se pulveriza em micropoderes.  Em 

termos de espaço, as resistências passam a ser localizadas, e as ações cada vez mais 

regionalizadas. Isso significa que o poder se exerce em uma série de mecanismos, 

muitas vezes passando despercebidos por nós.  

 

 

MAICKNUCLEAR. In http://www.pinterest.com/pin/91338698664123116/ acesso em 

01/07/14. 

  

 Tenha um bom dia ou foda-se. Uma rápida pesquisa no Google basta para 

encontrar várias imagens de lambe-lambes contendo esta frase. Na maioria dos casos 

aparecem fixado em postes e muros espalhados por ruas de São Paulo. Esse tipo de 

manifestação pode ser considerado uma diferenciação (desvio) na forma de ocupação 

do espaço urbano.Ou seria apenas uma intervenção? Na busca de refletir sobre essas 

questões recorro a Michel Foucault. Para ele “vivemos no interior de um conjunto de 

relações que definem posicionamentos irredutíveis uns aos outros e absolutamente 

impossíveis de serem sobrepostos” (FOUCAULT, 2005, p.414). No entanto 

 

http://www.pinterest.com/pin/91338698664123116/
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 (...) entre todos esses posicionamentos, alguns entre eles tem a 
curiosa propriedade de estar em relação com todos os outros 
posicionamentos, mas de um tal modo que eles suspendem, 
neutralizam ou invertem o conjunto de relações que se encontram 
por eles designadas, refletidas ou pensadas (FOUCAULT, 2005, 
p.414). 

 

 Esses posicionamentos seriam de dois tipos: utopias e heterotopias. O primeiro 

são espaços essencialmente irreais, o segundo 

 

(...) são espécies de contraposicionamentos, espécies de utopias 
efetivamente realizadas nas quais os posicionamentos reais, todos os 
outros posicionamentos reais que se podem encontrar no interior da 
cultura estão ao mesmo tempo representados, contestados e 
invertidos, espécies de lugares que estão fora de todos os lugares, 
embora eles sejam efetivamente localizáveis. Esses lugares, por 
serem absolutamente diferente de todos os posicionamentos que 
eles refletem e dos quais eles falam, eu os chamarei, em oposição às 
utopias, de heterotopia (FOUCAULT, 2005, p.415). 

 

 Nesse sentido uma heterotopia é um lugar, uma delimitação espacial, onde se 

efetuam práticas desviantes em relação a outros posicionamentos. Uma heterotopia 

só é possível por estabelecer relações de subversão com um referencial. Foucault nos 

provoca com uma descrição sistemática desses “outros espaços”, uma espécie de 

heterotopologia. Ele descreve alguns princípios e características que os 

representariam. Buscando relações de posicionamento, onde funciona como o 

contrário, o desvio, o ‘ideal’ jamais alcançado fora da heterotopia. 

 A questão é: Um espaço pode ser considerado uma heterotopia a partir de uma 

diferenciação (desvio) na forma de praticá-lo? Ou seja, a nossa questão se desloca da 

delimitação espacial para as formas de apropriação. Tenha um bom dia ou fada-se é 

uma apropriação do espaço, e não uma delimitação. No entanto podemos considerá-la 

uma heterotopia, apesar de não ser um lugar, e sim um espaço – no sentido de Michel 

de Certeau, espaço é o lugar praticado. 

 As grandes cidades contemporâneas apresentam uma diversidade de signos, que 

simultaneamente “ordenam e direcionam fluxos, localizam lugares e também 

impulsionam desejos através da publicidade exposta” (BEDRAN, s/d, p.2).Caminhando 

pelas ruas, transitando em uma condução, não importa, as visualidades urbanas nos 
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alcança, e de alguma forma, provoca-nos. O movimento é o modus operandi do espaço 

urbano contemporâneo. E as mensagens expostas nesse itinerário tem potencial 

estratégico.  

 O cartaz urbano origina como uma ferramenta de anúncio, como diz Marcus 

Verghagen, de “aspecto tosco, preto-e-branco com uma imagem altamente 

esquemática ou sem nenhuma imagem” (VERHAGEN, 2004, p.127). Com o tempo e o 

desenvolvimento de técnicas, o cartaz foi se sofisticando, tornando no fim do século 

XIX uma poderosa estratégia de publicidade, somado a um status artístico, que o fez 

um produto cobiçado por estetas colecionadores. É atribuído a Jules Cherét o 

aperfeiçoamento e promoção do cartaz. Os desenhos da chérette80que figurava os 

cartazes produzidos para casas de espetáculos, como Moulin Rouge, ultrapassaram a 

própria figura da dançarina, se tornando um ícone de irreverência, alegria e 

libertinagem. 

 

(...) as figuras de Chéret combinavam os atributos de sensibilidade 
com um anonimato pessoal, localizando sua função fora da 
personalidade, em uma máscara, digamos, e em seu riso. Não 
possuindo almas, elas serviam de vetores para sentimentos que eram 
despertados alhures. Seu contentamento ligava-se ao lugar ou 
evento com o qual estavam associadas, nesse caso, o Moulin Rouge: 
elas simplesmente transmitiam alegria para o consumidor ou para a 
plateia para a qual os gracejos eram dirigidos. Sem o espectador, a 
cena não tinha começo nem fim. As chérettes antecipavam os 
prazeres de consumo e os temperaram com fantasias e sedução 
(VERHAGEN, 2004, p.128-131). 

 

 O cartaz a partir de Chéret passa a ter uma função promocional. As imagens se 

tornam um convite ao consumo, não com fim no produto, e sim nas sensações que se 

pode alcançar através dele. Algo bem próximo das publicidades de carro ou margarina 

dos dias de hoje. O cartaz foi, segundo Verhagen, “tanto uma expressão do surgimento 

da cultura de massa na França quanto um catalisador no desenvolvimento de novas 

formas de cultura” (2004, p.132). 

 Os cartazes urbanos evoluíram e se multiplicaram juntamente com a indústria do 

entretenimento, causando contendas. Para D’Avenel, tornou-se uma presença intrusa 

                                                           
80 Segundo Marcus Verghagen (2004, p.127-132) chérette foi a dançarina com ares de ninfa que 
dominou os desenhos de Jules Chéret.  
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 na cena pública, estimulando a vaidade do homem e incitando os sentidos81. Acusada 

de ausência de bom gosto, esta publicidade buscava atingir todos os públicos, do rico 

ao menos abonado, todos poderiam ser potenciais consumidores. No entanto, o 

grande trunfo do cartaz urbano, foi justamente o que os mais conservadores 

atacavam: a potencialidade de alcançar todas as classes. Os defensores dos cartazes – 

dos escritores de esquerda a imprensa anarquista, enalteciam esse contragosto que os 

cartazes estampavam, chegando ao ponto de Félix Fénéon recomendar aos seus 

leitores que arrancassem os anúncios dos muros onde estavam fixados para usá-los na 

decoração de suas casas82.  

 Como visto, os cartazes desde sua origem estiveram no (entre), ora tidos como 

publicidades, ora como arte, ora oblíquo. Muitos propósitos foram atribuídos aos 

cartazes, no entanto seu objetivo manifesto sempre foi comercial. As outras 

atribuições foram a posteriori.  

 No caso da imagem Tenha um bom dia, ou fada-se, não se trata de uma peça 

publicitária, mas também não seria uma obra de arte nos cânones estabelecidos. 

Penso em uma nova forma de manifestação, artística no sentido contemporâneo, sem 

valor de venda, efêmera, desinstitucionalizada. A denominação ‘arte contemporânea’, 

além de ser uma assinalação temporal, arte produzida na atualidade, corresponde a 

um rompimento em relação a categorias modernas de se produzir e conceber arte. 

Conceber essas produções com base no valor visual é anacronismo, pois a arte 

contemporânea extrapola a própria arte, abrindo-se para experiências e 

experimentações díspares. 

 A arte sempre foi produzida com os meios de seu tempo. E nessa asserção de 

Arlindo Machado (2010, p.09) podemos conceber meios não apenas como 

instrumentos, mas também como estado de ser e estar no mundo. As novas 

tecnologias de comunicação dinamizou a experiência humana na totalidade das 

práticas que a constitui: prática representativa, prática social e prática produtiva. Para 

Anne Cauquelin passamos do regime do consumo à comunicação (2005, p.56). 

Conjecturando que essas práticas e os elementos que as compõem, são três faces de 

                                                           
81 Apud VERHAGEN, 2004, p.133. 
82 Félix Fénéon foi um anarquista e crítico de arte francês (1861-1940) – Apud VERHAGEN, 2004, p.133. 
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uma única realidade, lançar reflexões sobre as expressões simbólicas demanda 

considerar os elementos materiais e as relações sociais sincrônicas. 

 Por conseguinte, a arte contemporânea apresenta-se tão singular em referência 

a modelos anteriores. No contexto em que é produzida há uma reconfiguração das 

relações sociais, transformação dos processos produtivos e a emergência de novas 

práticas representativas. Tudo isso mediado pelas novas tecnologias da comunicação, 

alterando e ampliando as formas de interação. 

 Nicolas Bourriaud no livro Pós-Produção: Como a arte reprograma o mundo 

(2009) discorre sobre como a arte não trata mais de criação, como nos modelos e 

escolas artísticas do passado, sempre em busca de inovações e superações. Hoje o 

objetivo e inscrever a obra em uma rede de signos e significações já existentes. 

Partimos da premissa de que não é a arte que reprograma o mundo, e sim a nova 

configuração do mundo que está reprogramando a arte. 

 

Dito em outros termos: como produzir singularidades, como elaborar 
sentidos a partir dessa massa caótica de objetos, de nomes próprios 
e de referências que constituem o cotidiano? Assim os artistas atuais 
não compõem, mas reprogramam formas: em vez de transfigurar um 
elemento bruto (a tela em branco, a argila), eles utilizam o dado 
(BOURRIAUD, 2009, p.13). 

 

 Reconhecemos que as produções contemporâneas de arte são sintomáticas do 

contexto mais amplo, respondem as mudanças que estamos vivendo na totalidade das 

nossas experiências. O rompimento com a ideia de criação, autenticidade, autoria nos 

remete a aumento do fluxo de informações a que temos acesso. O excesso de ofertas 

nos instiga muito mais a apropriar e reconfigurar do que criar. Trata-se de tomar todos 

os códigos da cultura, todas as formas concretas de vida cotidiana, e coloca-as em 

funcionamento. 

 Estamos suplantando a ideia de espectador passivo. As tecnologias de 

comunicação estão cada vez mais apostando na interação, um sujeito ‘ativo’ 

ressignificador. A transição do consumo à comunicação apresenta-se, entre outros 

aspectos, pelo estado de liberdade conferido a linguagem, superando os objetivos do 

modelo de consumo que presume uma relação passiva do sujeito com o produto. A 

rede produz uma descentralização da informação e a maior facilidade de acesso. 
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 Também há uma desterritorialização do conhecimento, citando Pierre Lévy (2004), 

causando uma (des)hierarquização e relativização dos saberes. 

 Esse movimento de ruptura com as metanarrativas leva-nos a uma mudança em 

direção ao conhecimento local, à valorização de um autoconhecimento e a 

consideração de que há várias interpretações para a realidade. E a arte tende a dirigir-

se as coisas do mundo a partir de signos e símbolos oriundos do cotidiano e da cultura 

de massa. Nessa nova configuração, não cabe mais a ideia de um artista gênio, com 

total domínio das questões formais da arte. Hoje vivemos a ‘democratização’ do fazer 

artístico, segundo Luciano Trigo “qualquer pessoa que seja designada artista é artista, 

qualquer pessoa que queira se sentir em sintonia com a arte contemporânea basta 

aderir a ela: ninguém lhe cobrará reflexão, análise, sequer compreensão” (TRIGO, 

2009, p.34). Essa é a lógica da rede. 

 

Consequência: uma extrema labilidade, uma estruturação 
permanente, mais próxima da topologia do que do organograma, 
quer seja piramidal, linear, em árvore, quer em estrela. Dentro dessa 
topologia, a importância não é concedida a um centro, a uma origem 
da informação em circulação, mas ao movimento que permite a 
conexão. Significa que a noção de ‘sujeito’ comunicante apaga-se em 
favor de uma produção global de comunicações. É o que designa 
também como interatividade. (...) Um exemplo: as informações das 
quais diferentes mídias nos fazem beneficiários não tem ‘autor’. Elas 
provêm de redes interconectadas que se auto-organizam, 
repercutindo umas nas outras. A autoria é uma metarrede 
(CAUQUELIN, 2005, p.59-60, grifo meu). 

 

 Afasta a ideia de obra de arte como produto acabado e registro da visão do 

artista, pronto para ser apreciado. Abdica-se da matéria-prima, produto bruto, tela em 

branco. Inscreve-se as apropriações, reconfigurações e programações de formas já 

existentes. O que fazer com isso?83, é a pergunta que rege o fazer artístico.  

 A arte não mais se coloca como forma de expressão da subjetividade do artista, 

como comunicação direta de um dado da realidade ou como ‘término do processo 

criativo’, mas como um local de manobras, um portal, um gerador de atividades84. Há 

                                                           
83 TRIGO, 2009, p.13. 
84 BOURRIAUD, 2009, p.16. 
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uma aproximação entre o artista, à obra e o público, pois a arte não se realiza como 

produto e sim como processo. Mesmo essa sendo uma noção ilusória e utópica85. 

 

(...) o que importa é introduzir uma espécie de igualdade, é supor 
que, entre mim – que estou na origem de um dispositivo, de um 
sistema – e o outro, as mesmas capacidades e a possibilidade de uma 
relação igualitária vão lhe permitir organizar sua própria história em 
resposta à história que acaba de ver, com suas próprias referencias 
(FOERSTER apud BOURRIAUD, 2005, p.16). 

  

 Nesse sentido, estamos diante da circularidade total do dispositivo: “veem-se 

expostas à vista do público não tanto as obras singulares, produzidas por autores, mas 

uma imagem da rede propriamente dita” (CAUQUELIN, 2009, p.74). Não há como 

desprender a obra da rede de comunicação que a carrega. O objeto artístico fora do 

contexto institucionalizado para a exposição artística, desconfigura-se como arte. 

Alheia aos elementos formais da linguagem visual, o que o legitima como arte é o 

próprio sistema da arte.  

 Destarte a essa configuração, a arte afasta-se das ‘qualidades’ que antes lhe 

conferia autonomia e legitimação, para se subordinar a imagem que “a comunicação 

pode fazer circular” (CAUQUELIN, 2005, p.74). Para Marcel Duchamp a arte é um jogo 

entre todos os homens de todas as épocas86. E foi o próprio Duchamp, que no início do 

século XX transcendeu a ideia de aura na obra de arte, ao se apropriar de objetos do 

cotidiano e expô-los como obras de arte em museus e galerias. Esse foi um dos 

primeiros acenos em direção a nova configuração do campo artístico. O domínio 

artístico na atualidade converge com a própria sociedade, pois como fala Cauquelin, 

tem mecanismos de atribuição de valores idênticos (2005, p.83). E como acenou 

Duchamp, o modo contemporâneo de jogar esse jogo é sucumbir ao regime da 

comunicação. 
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Pixote, Marginalidade e Melodrama: Condicionamento da 
questão social no interior da forma melodramática87 

 
Rafael FREITAS88 

 
Resumo 
O melodrama aqui é tomado para além de uma definição como gênero teatral ou 
cinematográfico. A partir do conceito de imaginação melodramática, de Peter Brooks, 
faz-se uma discussão sobre a forma do melodrama que, longe de ter uma existência 
marcada no tempo, permanece na atualidade, ora sofisticado e sutil, ora ironizado e ao 
avesso, ora tão melodramático quanto a cem anos atrás. Sua força e adaptabilidade 
solicitam investigação, o que se torna ainda mais importante quando ele é utilizado na 
representação de problemas patentes da realidade brasileira: a marginalidade, a 
miséria e a criminalidade. A análise do filme Pixote – a lei do mais fraco quer avaliar os 
modos de representação da questão social a partir da matriz melodramática e as 
consequências formais e políticas dessa operação. 
 
Palavras-chave: cinema; melodrama; marginalidade; pixote. 
 
 
O Modo Melodramático 

Peter Brooks, em seu livro The Melodramatic Imagination, de 1975, expõe o 

modo como a forma dramática do melodrama, que se originou na França no século 

XVIII, após a revolução, deixa de ser apenas um gênero para alcançar o status de um 

sistema estético e de uma sensibilidade moderna. O melodramático se torna uma 

categoria que permite analisar os modos imaginativos nos quais as formas culturais 

expressam preocupações sociais e psicológicas dominantes de um dado contexto 

histórico. Para Brooks, a categoria do melodramático aponta para um complexo de 

obsessões e escolhas estéticas centrais na modernidade. 

Brooks localiza o melodrama numa era pós-sagrada, no período posterior à 

revolução francesa, a qual pôs fim definitivo à velha ordem tradicional e ao poder das 

instituições que a representavam, a igreja e a monarquia (Brooks, p. 15). Ele aponta 

que o melodramático representou a reação estética da modernidade ao abismo criado 

pela dessacralização ao mesmo tempo em que refletia a impossibilidade de conceber o 

sagrado senão em termos pessoais, individuais, pois que uma ordem superior estava 

                                                           
87  Trabalho apresentado no GT Narrativas, Entretenimento e Tecnologia do VI Seminário de Mídia e 
Cultura (SEMIC) – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 20 e 21 de 
outubro de 2014.  
88 Mestrando em Comunicação pela UFG. Email: rafaelffreitas@gmail.com. 
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 definitivamente destruída. Segundo o autor, a arte moderna se construiu em grande 

parte na tentativa de preencher esse vazio, postulando significados e sistemas morais 

sem suporte teológico, na busca de aplacar a "vertiginosa sensação de estar sobre o 

abismo criado quando o necessário centro das coisas foi evacuado e disperso" (Brooks, 

p. 21). 

Assim, a imaginação melodramática pode ser entendida como uma forma de 

ver o mundo que busca de alguma forma lhe restituir, através da realidade das coisas e 

do cotidiano, um sentido, significados e uma moralidade. A matéria do melodrama, 

para Brooks, seria trazer à tona, fazer visível essa moralidade, uma gama de valores 

fundamentais, de escolhas e modos de ser no mundo, ressaltar aquilo que é 

importante e essencial na vida; tornar evidente algo oculto, de cunho moral, que 

molda nossa imaginação, nossa forma de olhar para o mundo. Brooks cunha o conceito 

de oculto moral, um domínio de valores espirituais que é tanto indicado quanto 

mascarado pela realidade. Ele não consiste num sistema metafísico, mas antes num 

repositório dos resquícios fragmentados e dessacralizados do mito sagrado. Por ser 

uma espécie de inconsciente social, de cunho moral, ele se relaciona e se fundamenta 

muitas vezes em papéis humanos primários como pai, mãe e filho, e em instância 

polares como a verdade e a mentira, o amor  e o ódio, o bem e o mal. A arte, o drama 

e as narrativas, para localizar e articular o oculto moral, recorrem a um modo 

melodramático de representação. 

Brooks define o modo melodramático como um sistema coerente de escolhas 

estéticas, com um repertório de recursos expressivos. Em seu melhor, esse modo de 

concepção e representação aparenta ser o próprio processo de atingir um drama 

fundamental da vida moral e uma busca pelos meios de expressá-lo. Segundo Brooks, 

a estética moderna demonstra o esforço de fazer o real, o ordinário e a vida privada 

interessantes através de enunciações e gestos de elevado apelo dramático que 

desnudam as balizas morais do nosso mundo, que dão luz ao senso moral dos gestos 

cotidianos. O modo melodramático se caracteriza pela polarização, pelo excesso, por 

uma elevada dramatização intimamente ligada ao esforço de significar algo, de dar 

sentido ao mundo. 
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A polarização no melodrama estabelece um campo semântico de forças, um 

conflito valorativo fundamental. Brooks aponta que autores melodramáticos colocam 

suas personagens em pontos de interseção de forças éticas primárias e lhes conferem, 

pelas suas ações, significados referentes ao conflito dessas forças, no qual assumem 

papéis psíquicos primários como pai, mãe e criança e expressam condições psíquicas 

elementares. Da mesma forma, o melodrama, desde o princípio, tem como 

“preocupação e razão de ser a localização, expressão e imposição de verdades éticas e 

psíquicas básicas” (Brooks, 1995, p. 15). 

A polarização é característica fundamental do modo melodramático e é tanto 

horizontal quanto vertical, as personagens representam extremos e vão a extremos, 

indo do céu ao inferno quase instantaneamente. “Boas ou más, as personagens são 

notáveis pela sua integridade, pela completa exploração de um modo de ser ou de 

uma conjuntura crítica. Elas existem num momento de crise como destinos 

exemplares.” (Brooks, 1995, p. 36). Essa dinâmica estrutura o melodrama e é essencial 

para que condições éticas puras se tornem claras e operativas, condições opostas cujo 

jogo dramático caminha num crescente rumo a uma resolução que dramatize de forma 

espetacular e contundente o reconhecimento da virtude. Ou seja, o conflito é 

resolvido; um polo é reconhecido e o outro rejeitado. Ou, no caso extremo da 

impossibilidade dramática de uma solução, a ordem social é purgada e um conjunto de 

valores éticos é evidenciado. 

O melodrama força a realidade representada, hiperdramatiza os conflitos e 

situações para atingir um drama além daquele secular e objetivo da diegese. Por isso 

Brooks destaca que a relação do melodrama com o realismo é sempre oblíqua. As 

funções e o caráter integral e polarizado das personagens, seus confrontos 

histriônicos, a visualidade dada a esses conflitos, o exagero verbal e gestual, a 

dinâmica de perseguição-resistência que se transforma em reconhecimento-castigo, os 

altos e baixos das personagens, recursos característicos dos enredos melodramáticos, 

operam no sentido de devolver à realidade alguma magia ou sentido superior, 

abstraindo das personagens para um conflito acima delas. 
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 Polarização e marginalidade 

Pixote, a lei do mais fraco, de 1980, foi dirigido por Hector Babenco, também 

co-roteirista, e baseado no livro A infância dos mortos, de José Louzeiro. O filme nos 

apresenta a um garoto de dez anos que é levado a um reformatório após uma "coleta" 

de meninos de rua feita pela polícia no esforço de encontrar o culpado da morte de 

um desembargador na cidade de São Paulo. Com cerca de duas horas de duração, o 

filme pode ser dividido, quase ao meio, em dois. Na primeira parte, vemos Pixote 

constituir vínculos de amizade com colegas do internato com os quais passa pelas 

humilhações e injustiças que assolam a vida dos reformandos daquela instituição, 

dirigida com descaso, violência e improbidade por seus servidores e que sofre 

constantes interferências policiais. As covardias e as mortes que se sucedem levam à 

revolta e ao medo crescente entre os jovens, muitos dos quais acabam por fugir. Na 

segunda parte, o filme segue os passos da vacilante quadrilha formada por Pixote e 

três amigos, numa escalada de crimes que vão do roubo de rua à cafetinagem e ao 

tráfico de drogas. Os conflitos entre eles se aprofundam com a chegada da prostituta 

Sueli e testemunhamos as brigas e o desmembramento do grupo. 

A abertura de Pixote é uma cena não ficcional, na qual o diretor fala em tom 

documental. "Isto aqui é um bairro de São Paulo, grande polo industrial da América 

Latina, responsável por 60 ou 70% do produto nacional bruto desse país". A pujança da 

frase em tom superlativo estabelece logo um contraste com o que se vê na tela. O 

pronome "isto" que não identifica, mas objetifica, e até supõe estranhamento, se 

refere à favela da periferia de São Paulo que lhe serve de cenário e que se opõe à ideia 

de desenvolvimento e riqueza que a frase, sozinha, geraria. 

Com a oposição de sentidos do verbo e da imagem, institui-se não apenas um 

contraste, mas uma contradição, numa relação frustrante de expectativa e realidade, 

com a qual o espectador brasileiro de pronto se identifica. Desse modo, o filme opõe 

desenvolvimento e pobreza. Aponta para a contradição entre o crescimento 

econômico, a industrialização e a produção da riqueza e a criação paralela da miséria, 

da desigualdade e da exclusão social. Porém, na ficção, pelo mergulho no universo 

marginal e pelo desejo de restituir aos tipos sociais que se transformam em 
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personagens sua individualidade e seus desejos, o filme abandona, de saída, a 

discussão que o prólogo suscita. 

Após o prólogo e os créditos, há uma sequência de cinco planos que focam o 

rosto de alguns adolescentes que, como o som nos indica, assistem a alguma coisa, uns 

com vidrada atenção, outros com fatigado desinteresse. O plano seguinte foca a 

imagem televisiva que transmite uma cena de luta, abre e se desloca pelo espaço do 

que passamos a reconhecer como uma delegacia de menores. A câmera caminha pelo 

ambiente e pára enquadrando um agente da delegacia sentado à sua mesa, à frente da 

qual uma mulher aguarda ser atendida (fig. 01). 

O agente está ao telefone, pela sua fala entende-se que conversa com sua 

mulher, a quem chama de meu amor e responde às suas reclamações com uma 

pergunta: O que você quer que eu faça? Que eu deixe o serviço? Um sorriso ora ou 

outra denota o tom casual e íntimo da conversa. Este telefonema é um momento de 

quebra de tensão, tanto para a personagem que tem um fugaz contato com sua vida 

particular quanto para o espectador, pois é um contraponto ao clima e à materialidade 

visual da cena. O plano se encerra junto com o telefonema. 

 

 

Figura 01 – 00:03:43 

 

No plano seguinte, o agente encarna a secura e a indiferença características 

das personagens que desempenham funções públicas no filme. O agente é o único 

naquele ambiente que demonstra, com o telefonema, ter a vida privada resguardada, 

sem que ela se misture à vida pública. Para as demais personagens, as crianças, os 

adolescentes e a mulher que procura pelo filho desaparecido, essa separação não 
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 existe, a vida doméstica é levada a público e se esclarece na delegacia. A mise-en-scène 

do quadro referido (fig. 01) corrobora a ideia de que o agente está preservado, 

protegido. Atrás de si, uma grade o separa de um grupo de jovens; à frente a mesa 

cheia de papéis e documentos, além do telefone, o distanciam da mãe e de outros 

garotos atrás dela. Nas laterais, um armário-arquivo de um lado, e uma máquina de 

escrever com a qual vai registrar a reclamação da mãe, do outro. Com efeito, a 

máquina de escrever media a relação e o diálogo das duas personagens; o agente 

deixa o telefone, dirige-se à máquina e faz perguntas sem dirigir um olhar sequer à 

mãe. Ela já reclamara que estava ali há mais de uma hora e, quando do fim do 

telefonema, diz, debruçando-se sobre a mesa com o braço estendido ao agente, que 

seu filho está desaparecido há mais de um mês, ao que ele responde: Isso é um outro 

problema, minha senhora. Por enquanto eu só quero saber o nome do seu filho. 

Se o desaparecimento de um mês do filho é outro problema e o que importa 

agora é o nome do garoto, que o agente começa a datilografar, essa fala, junto com a 

composição da cena, vem mostrar uma situação na qual o fato jurídico se abstrai no 

protocolo judicial e na qual a justificativa para sua inserção nos códigos de lei nacionais 

perde sua motivação essencial, civil e democrática, seu apelo humano, para se resumir 

à necessidade da instrumentalização técnico-burocrática que constitui materialmente 

o Estado. O filme vai refletir em sua narrativa a corrupção dos ideais do estado de 

direito no Brasil no qual o aparato burocrático existe na prática, ou funciona, para 

proteger a si mesmo, mantendo privilégios, resguardando pessoas e mantendo a 

ordem para uma parcela da sociedade apenas. O agente, ao mesmo tempo em que 

integra o serviço público, exibe sua vida privada, transformando-se num representante 

tanto do Estado quanto da sociedade estabelecida. Ali, circunscrito pelos arquivos, 

documentos, pelo telefone e pela máquina de escrever que materializam o estado 

nacional, ele se protege e se distancia de toda uma outra parcela da sociedade 

brasileira, aqueles milhões de crianças, jovens e famílias dos quais o diretor do filme 

nos informa no prólogo. 

Essa dualidade figurativa da desigualdade social brasileira, que separa a 

sociedade de um lado, e os pobres do outro, como se estes não lhe fizessem parte e 

estivessem à sua margem, tampouco é problematizada. As conexões intrínsecas da 
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marginalidade com a estrutura social, com as instituições e com as decisões políticas e 

econômicas que se processam ”na sociedade”, não se evocam no filme. Resta dessa 

partição do todo social uma relação que coloca os dois universos como espectadores 

um do outro. 

A condição da sociedade como espectador dos marginais se coloca no filme 

através da introdução de personagens que vem investigar os menores, numa clara 

separação entre sujeito do olhar e objeto de observação. Isso adquire materialidade 

visual e cênica na cena de identificação do culpado pela morte do desembargador (fig. 

02) e se repete com as personagens do jornalista e do juiz de menores que se engajam 

em apurar os fatos obscuros que rondam o reformatório. 

Os marginais se tornam espectadores através dos meios de comunicação, 

principalmente a televisão, muito presente no filme e que já se encontrava na maioria 

das casas brasileiras na década de 80. Têm acesso, portanto, a uma concepção e a uma 

imagem da sociedade filtrada pela mídia, que se encontrava à época sujeita ao 

controle e à censura do Estado. A contingente relação de espectatorialidade se 

desequilibra quando os garotos assistem a uma transmissão de tv dentro do 

reformatório, que exibe um relato jornalístico que lhes diz respeito, mas que não se 

dirige a eles. O contato com a mentira oficial, na qual se tornam os responsáveis pelas 

próprias mazelas e culpados dos crimes policiais, provoca a revolta dos internos, que 

leva à morte de um dos menores e à rebelião. 

A sociedade assiste a um teatro do mal que as instituições e os meios de 

comunicação montam tendo como conteúdo a miséria e como forma dominante a 

delinquência, donde resulta inevitavelmente um drama que responsabiliza o pobre 

pela pobreza e o crime pela criminalidade. O sujeito se confunde com sua condição e o 

fato com seu fenômeno. A pobreza e o crime existem por si e são seus únicos 

condicionantes. Essa metonímia social estigmatiza o pobre, e a forma melodramática 

em que se coloca a questão identifica no indivíduo a presença dessas forças do mal. 

Já para o marginal o espetáculo se transforma em teatro do bem, no qual ele 

se referencia nos valores vigentes, da ordem, da propriedade, do dinheiro e do 

consumo, igualmente difundidos a todos, mas, pela posição que lhe cabe, se identifica 
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 com seus contrários, a pobreza, a violência e o crime, meios pelos quais anseia 

conseguir o poder, o status e o reconhecimento que não consegue pelas vias legais. 

Os pontos de encontro trágicos entre sociedade e marginais, a despeito das 

demais conexões que estabelecem, se tornam a medida da relação e o mote das 

narrativas, ficcionais ou não, que envolvem esses dois universos. Tais encontros fatais 

dão dimensão à violência social e relevo a uma noção de segurança pública que 

convoca o Estado como mediador. 

Dessa forma a polícia se torna instrumento da sociedade para controle dos 

marginais. Essa dinâmica, Pixote sucede em mostrar sem reproduzir. O filme não 

constrói a relação entre os dois universos nos termos da criminalização e 

culpabilização que se verifica em outros filmes e em muito dos formatos jornalísticos. 

Pela abrangência que alcança na primeira parte do filme, Babenco consegue expor 

com mais complexidade, contemplando mais variáveis, a equação que resulta no 

menor delinquente. No entanto, sem levar as denúncias às ultimas consequências e 

abrindo mão de abarcar a sociedade em seu todo, não alcança as conexões estruturais 

que determinam a existência dos marginais, limitando-se a justificar suas atitudes num 

processo em que, vitimizando tanto estes quanto a sociedade, o Estado se torna o 

grande culpado. 

O filme começa com a morte do desembargador, portanto, uma vítima. 

Quando a viúva e seu filho, de dentro de uma sala escura e através de um vidro pelo 

qual não podem ser vistos, observam os garotos na outra sala, esta muito iluminada, 

na tentativa de identificar o culpado dentre vários garotos apresentados pela polícia, 

ela diz que não sabe dizer quem foi (fig. 02). Eles são todos iguais, como é que eu posso 

afirmar? A composição da cena caracteriza a intenção do filme de focar o drama do 

marginal, de dar luz a sua condição e às injustiças que sofrem e são mantidas na 

obscuridade, camufladas pela polícia. 
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Figura 02 – 00:35:45 

 

 

Figura 03 – 00:36:26 

 

A fala da mulher caracteriza o olhar da sociedade para o marginal, de 

indiferença e não reconhecimento, e embora ressalte esse preconceito, a cena abre 

espaço para demonstrar tanto alguma moralidade por parte da viúva quanto sua 

condição de vítima. Ela resiste em concordar com o policial que a pressiona para 

reconhecer um garoto que ele julga ser ou quer tê-lo como culpado, discussão que o 

filho encerra em tom melancólico ao sugerir que parem com aquilo: Mãe, vamos 

embora, isso não vai trazer o pai de volta. 

A viúva e o filho demonstram a capacidade, que os garotos não têm, de 

separar o público do privado. Ao desligarem as conexões da investigação policial, da 

hierarquia institucional e do cargo do pai, com a vida privada, mãe e filho levam 

consigo as dores da perda na vida doméstica e deixam tanto a delegacia quanto a cena 

e o filme como vítimas de um ciclo vicioso, diante do qual cabe a conformação com a 

fatalidade e o afastamento de uma realidade trágica e irremediável. Após a saída de 

mãe e filho, o policial Almir se posta de costas para as crianças, de frente para a 
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 câmera, assumindo o papel de intermediário, a função que o Estado lhe compete de 

impedir o avanço daqueles garotos, de mantê-los no seu devido lugar (fig. 03). 

Dessa forma, a atitude criminosa dos marginais é justificada pela violência que 

sofrem e a sociedade é ao mesmo tempo agente da marginalização e vítima dos 

marginais. Portanto, o conflito entre esses dois universos se dissolve. Quando a viúva 

do desembargador resiste em incriminar qualquer garoto sem a certeza da culpa ou 

quando o jornalista que investiga o reformatório é ludibriado a respeito das mortes e 

do menino desaparecido, assim como o juiz da infância nada consegue descobrir sobre 

a rebelião dos internos, pois a verdade não pode chegar à sociedade, aí, esta sublima 

sua culpa. À polícia cabe o trabalho de contenção e repressão que a sociedade não 

pode assumir. Ademais, à medida que se envolvem na criminalidade e agravam seus 

delitos, as vítimas da quadrilha de Pixote se tornam, cada vez mais, pessoas 

questionáveis pela própria sociedade, pois são aquelas que procuram a marginalidade 

para satisfação individual, seja nas drogas ou na prostituição.  

Nesse processo, tanto a sociedade quanto os marginais se tornam vítimas de 

um ciclo vicioso, no qual a polícia e o reformatório, ou seja, o aparato repressor do 

Estado caminha para se tornar o grande culpado. No período de realização do filme, 

em plena abertura política, ao final da ditadura militar - na qual o governo muito se 

utilizou da violência não apenas contra os pobres e os marginais, mas também contra 

os intelectuais e os movimentos políticos - o Estado prefigurava o inimigo comum. A 

relativização da oposição entre marginais e sociedade aponta para a contradição da 

qual falamos anteriormente, existente na relação entre bem estar social e 

marginalidade. Em Pixote, no entanto, a culpabilização da polícia ou do poder público 

como um todo contorna essa discussão ao personificar no Estado a figura materna que 

abandona os filhos à própria sorte, metáfora que o filme constrói a partir do drama 

individual narrado em paralelo com o retrato social. 

 

Questão social x oculto moral 

O diretor, em entrevista, declarou que quis dar à questão dos menores de rua 

um tratamento focado em suas individualidades. “[...] Tratava de tirar dos meninos a 

etiqueta social "menor carente" que escondia um ser humano com nome, família e 
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desejos. Fui motivado pela indignação de ver o problema do menor, essa coisa 

pungente, não ser levado a sério” (Babenco in Odeon, 2003). O filme, com efeito, 

consegue extrair da realidade representada um drama de individualidades, mas faz 

isso às custas de simplificar ou escamotear os mecanismos e as forças sociais 

relacionadas à marginalidade. Ao buscar, como declarou o diretor, devolver aos 

marginais sua humanidade, o filme abstrai a condição marginal numa série de conflitos 

e valores que elege como essencialmente humanos. 

A dupla ambição do filme determina seu ancoramento na personagem 

individual, com quem o filme vai construir seu significado moral e por meio da qual vai 

fazer um retrato das relações de poder, da sociabilidade entre os jovens marginais e da 

relação entre os moradores de rua e a polícia. Para tanto, o filme recorre a situações 

de apresentação que, embora incluídas na diegese, sem ferir o ideal da narração 

ausente, são construídas fazendo de Pixote aquele a quem a apresentação se dirige. 

Isso ocorre na cena em que Pixote e Fumaça veem pela janela um interrogatório que o 

policial Almir faz a alguns menores (fig. 04). 

A cena, entretanto, nada acrescenta ao desenvolvimento da personagem, 

uma vez que tem por conclusão o ensinamento de Fumaça a Pixote: Bico calado, falou, 

fica na sua que uma mão lava a outra. A cena denuncia o abuso e o clientelismo que 

domina nossas polícias e demonstra a lei do silêncio que vigora entre os menores, mas 

essa lição Pixote já conhece, como mostra na sequência posterior ao estupro no 

reformatório, negando ao inspetor que tenha visto alguma coisa embora a tudo tenha 

assistido de muito perto. O verdadeiro espectador da cena que Pixote e Fumaça estão 

vendo é o espectador cinematográfico. 

 

 

Figura 04 – 00:15:30 
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 É nele que a cena precisa se fazer significante. Seu objetivo é introduzir no 

espectador os modos da relação entre os menores e a polícia e as relações de 

influência que determinam o trabalho policial, prefiguradas na personagem do agente 

Almir, que expõe a violência e a presença das preocupações individuais no exercício da 

função pública. A presença de Pixote aí se faz necessária não para que a personagem 

seja apresentada a uma realidade na qual ela já vive, mas para servir, como em outros 

momentos, de filtro do olhar que o espectador lança à obra. É preciso, para que o 

filme prossiga em sua caminhada rumo ao desvelamento do oculto moral, que os 

significados que ele constrói e que as denúncias que realiza sejam absorvidas tendo 

Pixote em perspectiva e como ponto de inflexão. É por meio dele que o oculto moral 

vai se articular e é em torno dele que os valores em jogo no filme precisam orbitar. 

Pixote, mudo, desinformado, ingênuo e carente, carece de personalidade, de traços 

psicológicos individuais; suas características configuram um estereótipo de infância, 

um sujeito vazio, repositório do meio; e o filme elege Pixote como a personificação da 

infância. 

O filme opta por tornar a marginalidade cenário de um drama humano, no 

qual os valores em jogo não dizem respeito à desigualdade e à violência social, mas aos 

afetos, às carências e aos estados emocionais e psicológicos das personagens. Desse 

modo, Pixote se torna exemplar da dinâmica que Peter Brooks (1975) identifica no 

melodrama de alternar consecutivamente entre o fato e sua intepretação, entre o 

dado e seu significado, entre uma situação mundana e suas implicações morais. Modo 

pelo qual a narrativa, indo de um extremo a outro, elabora a pertinência do 

inverossímil e a causalidade do improvável, que têm por objetivo tornar evidente o 

drama moral que subjaz aos conflitos da realidade; que visa, enfim, pela contundência 

de suas demonstrações, estabelecer e evidenciar o oculto moral. 

Embora se torne um drama de motivações psicológicas, o filme adere às 

configurações que fazem do melodrama um drama da personificação. Pixote é quase 

mudo, pouco fala e, quando o faz, relata fatos ou impressões básicas. Ele adquire 

consciência de si apenas enquanto tipo social, seu desenvolvimento se dá nesse 

âmbito apenas, no qual vai demonstrando cada vez mais perspicácia para lidar com as 
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situações. Ele evolui enquanto peça do contexto, engrenagem, personagem objetiva: o 

menor delinquente; mas sem domínio e ciência da sua subjetividade. 

Pixote, portanto, não verbaliza sua carência, ela constrói-se à medida que 

uma narrativa mais objetiva desloca elementos que a compõem gradualmente, num 

processo do qual a personagem em si não tem consciência. É quase como se o conflito 

de Pixote com a maternidade, embora dele, lhe fosse externo. A mudez de Pixote, seu 

ar catatônico diante das frustrações e decepções, sua lentidão em assimilar a rejeição, 

requerem a contundência da fala alheia e da atuação do narrador em mostrar e 

marcar os pontos de evidência e vazamento do seu conflito pessoal, o que se opera 

principalmente com o uso do close e da música. Assim, sua presença é significante. Sua 

presença enquanto personificação da infância que o filme constrói. 

O aborto de Sueli, do qual Pixote encontra os restos e as provas no banheiro 

de sua casa, ignorando o que seja aquilo e confrontado por ela com agressividade 

exemplifica a dinâmica que vai do fato à moral subjacente. Longe de ser tratada com 

os panos quentes que a situação sugere, pelo crime que configura e pela polêmica 

moral que levanta, ela é assumida por Sueli, em sua angústia, com escárnio e pouco 

caso. Atitude que contrasta com a ingenuidade e a boa intenção de Pixote. A presença 

do garoto naquele banheiro, diante de Sueli e do produto do aborto, materializa o 

conflito moral que ela tenta ignorar e anular, o que motiva sua agressão e impaciência 

com o menino. A cena é o primeiro encontro das duas personagens e reverbera no 

último, na penúltima cena do filme, em que se vislumbra a possibilidade de um 

restituir sua infância e o outro sua maternidade, quando então o peso das condições 

externas e as marcas da história de ambos justificam tanto a compaixão – quando 

Pixote busca e Sueli dá-lhe o peito – quanto o horror – quando Sueli se nega àquela 

entrega e escorraça o garoto para fora de casa. 

Alternando entre o fato e o conflito moral ali implicado, que eclode a partir 

das personagens e dos valores que elas representam, o filme constrói a trajetória de 

identificação e reconhecimento do oculto moral. À medida que a narrativa avança e os 

conflitos se tencionam, as personagens expõem suas questões individuais e 

distanciam-se da sua caracterização objetiva para dar vazão à subjetividade, 

assumindo os papéis primários de mãe e filho que a condição social lhes negava, numa 
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 situação e de um modo tão contundente que não deixam dúvidas sobre do que trata o 

filme. A questão social e os papéis objetivos das personagens, prostituta e menor de 

rua, voltam como valor negativo, anulando a possibilidade do concílio entre a mulher e 

a criança, mas reforçando ainda mais, pela negação prática, a dimensão dos valores 

em jogo e a existência de uma moralidade oculta. 

Para que a infância se evidencie como valor supremo, é preciso que entre no 

filme uma força que a condicione, a qual se materializa em Sueli, na negação da 

maternidade. A infância se situa entre dois pólos, duas formas de tratamento. 

Primeiramente, o abandono e suas consequências, a violência, a revolta e o desajuste, 

que reverberam em âmbito social na criminalidade, onde o marginal (abandonado) 

reage violentamente contra a sociedade (que o abandonou). Num segundo plano, há o 

percurso da maternidade em se restabelecer e restabelecer, portanto, a infância. Mas, 

como o filme demonstra desde o princípio, na escala social essa recuperação está 

corrompida. Socialmente, a contrapartida do abandono se daria pelas instituições de 

reeducação, onde a intenção de promover o bem estar da criança e do adolescente 

naufraga ante a corrupção do Estado de direito. Situação que ressoa no âmbito 

individual quando Sueli, no impulso de restituir a Pixote sua infância, falha em restituir 

sua própria maternidade, possibilidade corrompida pela objetificação que sofrera ao 

longo da vida e pelo aborto, senão abortos, que praticara. 

O filme aponta para a caminhada da infância abandonada rumo a sua 

coisificação em menor delinquente, sem, no entanto, retratar esse processo. Pixote, 

no fim do filme, permanece o mesmo, sua caracterização estereotipada da infância é 

absoluta, e assim tem de ser para que ela possa adquirir a contundência e fazer-se 

evidente enquanto oculto moral. O melodrama não é afeito a retratar processos e 

dualidades, trabalha em termos de valores absolutos. Assim, embora seja um filme 

sobre a corrupção da infância, Pixote não deixa jamais de ser uma criança. A 

contemplação ao tema se dá com a colocação no filme de seu contrário e a 

dramatização dessas forças polares. E embora o filme decida por um fim estático, no 

qual se perpetua o abandono da infância e a negação da maternidade, a evidência dos 

valores de um e outro resta inegável. Se o final é triste e pessimista, impossível 

discordar, é porque o filme alcança com precisão os termos de uma imaginação na 
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qual a organização do mundo estabelece claramente os limites entre o que é bom e o 

que é ruim, e os papéis elementares das relações humanas. 

A cena numa cadeia, após a tentativa de identificação do culpado pela viúva 

do desembargador, na qual os jovens passam em frente a celas lotadas de prisioneiros 

é figurativa da dinâmica de polarização melodramática. Deslocada do desenvolvimento 

factual da narrativa, a cena existe pelo seu peso simbólico. Quando os garotos passam 

diante dos encarcerados, uns se tornam objeto do olhar do outro. A cena constrói um 

clima de tensão com ajuda da luz, com as feições agitadas e muitas vezes hostis dos 

prisioneiros em oposição à situação de opressão dos garotos, que desde as cenas 

anteriores, estão sob as ordens dos policiais, e que caminham em fila diante dos 

presos. Essa tensão é quebrada quando um deles chama a Pixote, e apesar da 

aparência truculenta, pergunta-lhe o nome, do qual diz ter gostado pacas. 

 

 

Figura 05 – 00:37:09 

 

 

Figura 06 – 00:37:10 

 

A neutralização da ameaça abre a brecha para a significação simbólica da 
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 cena: o abrandamento dos marginais “de carreira” e a expressão abobada do 

simpatizante de Pixote levam a infância para dentro da cela e projetam Pixote e seus 

colegas para aquela realidade - o que não escapa à composição visual quando do 

enquadramento de Pixote ao responder seu nome, no qual aparece em plongée, 

sufocado de todos os lados pelos presidiários e as grades que os retêm (figuras 05 e 06 

– campo e conta-campo). O presente dos presos se torna o futuro dos meninos, e a 

infância corrompida, essa traição à natureza, se faz visível na negação da esperança 

que lhe é característica. Esse sentido é alcançado por uma cena que não tem nenhum 

encadeamento narrativo, mas que encaminha a construção do sentido subjacente à 

ação, o drama moral e os valores implicados nas situações dramatizadas. Isso se 

processa para o espectador, a ele é que é dado ver esse significado oculto, que se faz 

evidente à revelia das personagens; estas estão ali como a personificação objetiva da 

infância e da sua violação. 

 

Conclusão 

Em 1980, Pixote, em seu pessimismo, anuncia a década perdida, herdeira dos 

vinte anos de ditadura militar, que aos poucos se abria para a redemocratização, mas 

cujo legado era um país endividado, desigual e violento. O filme vem expor com crueza 

e acidez, num naturalismo cético, a condição da criança e do adolescente pobre nas 

grandes cidades após os fluxos de migração que acompanharam a industrialização das 

décadas anteriores; vem registrar a desestruturação da família frente à situação de 

miséria; a falência do Estado em promover o bem estar social; a prevalência do 

interesse individual acima da ética e a corrupção de valores em todas as esferas da 

vida, do Estado à família. No caso específico da violência urbana e da criminalidade 

juvenil, o filme aponta para uma situação germinal, que pioraria durante aquela 

década, na qual a crise econômica, o aumento do trafico internacional de drogas e a 

crise de valores das populações migrantes de segunda geração, entre outros fatores, 

transformariam o crime e a contravenção “em grandes empreendimentos mercantis 

montados com base num exército de empregados que são simultaneamente soldados 

de uma guerra sem fim pelo controle dos mercados” (Zaluar, 1996, p. 100). 

Ao se utilizar da estética do exagero e extrapolar a superfície de um drama 
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social para trazer à tona um drama elementar no qual se definem os papéis primários 

de mãe e filho, o mundo social representado em Pixote, com seu gestus, a 

delinquência juvenil, o abandono, o aborto e a prostituição, se torna, como aponta 

Brooks (1995), veículo de uma metáfora. Partindo da condição social de desamparo e 

violência para o conflito humano da negação da maternidade, o filme frustra as 

expectativas de uma discussão mais afeita à análise da realidade social brasileira, uma 

vez que a representação da violência no filme a converte em linguagem, em expressão 

de um conflito no qual se encontram preceitos éticos e humanos essenciais. 

Por sua polarização, que trabalha o significado um nível acima da 

materialidade dramática, o melodrama tende a simplificar as questões, aplicando a 

realidades complexas maniqueísmos reducionistas. Como se lembrar da cena inicial, 

em tom de documentário, que fala da realidade das crianças no Brasil ao ver Pixote ser 

acolhido nos braços de Sueli e em seguida enxotado para fora de casa, ao final do 

filme? Isso é possível, com algum esforço, através da metáfora, já citada, que 

transcende do drama à realidade do país, configurando o estado brasileiro como uma 

mãe que abandonou os filhos à própria sorte. Como dito, essa metáfora enubla a 

discussão sobre a origem das mazelas sociais, embora possibilite ao filme realizar 

diversas denúncias. 

Pixote se sai muito melhor na articulação do drama humano que apresenta, 

em resgatar em meio à barbárie da violência e da injustiça social a questão primária da 

maternidade e da infância; o filme é assaz eficiente em nos comover, quase aos modos 

trágicos, com horror e compaixão. Na cena final, após a rejeição de Sueli, Pixote 

aparece, com a música tema tocando, caminhando sobre os trilhos de um trem, figura 

que durante todo o filme aparece simbolizando as mudanças de fase da personagem. 

No drama, o horror é aplacado, o trem leva a um final que não conhecemos, resta 

esperança. Mas se não sabemos o fim de Pixote, bem sabemos qual foi o do ator que o 

interpretou. E não há neorrealismo mais contundente do que a realidade para expor o 

trágico de um contexto social que o melodrama vem dicotomizar. 
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O videogame e seus aspectos como uma nova mídia89 

 
Victor Felipe Barbosa PESSOA90 

 
Resumo 
Neste trabalho, traçam-se certas concepções de mídia e de videogame a fim de 
encontrar um ponto comum entre elas, visando integrar o videogame aos estudos do 
campo da comunicação. Busca-se, ao relacionar o videogame com a ideia de mídia, 
destacar seu potencial e refletir sobre suas peculiaridades e potencialidades enquanto 
meio de comunicação, assim como traçar possibilidades de estudos e discussões sobre 
o tema. 
 
Palavras-chave: videogame; comunicação; mídia; novas tecnologias. 
 
 
Introdução 

 As pesquisas no campo da comunicação se mostram diversificadas e com a 

capacidade de dialogar com outras áreas do conhecimento. Dentro da comunicação, 

muitos autores se dedicaram a pesquisar a relação das tecnologias com a 

comunicação, pesquisar os meios de comunicação e a mídia em si, partindo da ideia de 

que para compreender o processo comunicacional é fundamental compreender a 

técnica ou o meio pelo qual esse processo é possível, sendo que esses fatores já 

implicam em certas especificidades, seja na modelagem da mensagem, seja em seu 

significado, entre outros. Todavia, a grande maioria das pesquisas e dos debates 

elaborados sobre o tema foram desenvolvidos tendo como objetos de estudo a 

televisão, o rádio, o telefone, entre outras tecnologias da comunicação que, para fins 

de melhor compreensão, podemos considerar clássicos ou antigos. Muitas das 

chamadas “novas” tecnologias, em especial o videogame, possuem um amplo cenário 

para discussões e estudos e que, cada vez mais, estão se mostrando recorrentes em 

novos trabalhos publicados, principalmente por pesquisadores mais novos. 

 Neste texto, busca-se discutir o potencial do videogame como uma mídia de 

comunicação em massa. Não se procura aqui estipular critérios rígidos ou verdades 

sobre o comportamento dessa tecnologia como mídia, uma vez que não há material 

                                                           
89 Trabalho apresentado no GT Narrativas, Entretenimento e Tecnologia do VI Seminário de Mídia e 
Cultura (SEMIC) – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 20 e 21 de 
outubro de 2014. 
90 Mestrando do Programa de Pós Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Goiás 
(FIC/UFG) E-mail: victorfbp@gmail.com 
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 suficiente para esse tipo de abordagem, mas sim a reflexão sobre o tema com o intuito 

de gerar um diálogo e um material de auxílio para discussões mais aprofundadas em 

trabalhos posteriores e com outros colegas da área. 

 

Conceitos de mídia e videogame 

Como esse texto procura observar o videogame como uma nova mídia, é 

necessário que estejam bem claras ambas as ideias de mídia e de videogame para, 

após isso, traçarmos o paralelo entre elas. Da mesma forma, como esse tipo de estudo 

parte de uma análise tanto empírica como teórica, muitos conceitos e posições 

tomadas podem adquirir um caráter pessoal, mas repito, não se trata aqui de ditar 

regras ou estabelecer verdades, mas de levantar um diálogo crítico sobre o tema. 

 Para trabalharmos o conceito de mídia, nos utilizaremos dos estudos 

trabalhados por Marshall McLuhan (1996), que apresenta uma ideia sobre os meios de 

comunicação (no qual adotaremos aqui os “meios” de que o autor trata como 

“mídias”, mesmo sabendo que o meio em McLuhan possui um significado maior) em 

que os meios ultrapassam a simples função de canal onde ocorre a comunicação e a 

troca de mensagens, sendo esses meios transformadores e moldadores da própria 

mensagem, uma vez que eles já antecipam e delimitam a forma de tais mensagens. Em 

McLuhan, vemos um empoderamento da mídia, onde a mídia acaba sendo a própria 

mensagem. 

 

[...] é o meio que configura e controla a proporção e a forma das 
ações e associações humanas. O conteúdo ou usos desses meios são 
tão diversos quão ineficazes na estruturação da forma das 
associações humanas. Na verdade não deixa de ser bastante típico 
que o “conteúdo” de qualquer meio nos cegue para a natureza desse 
mesmo meio. (McLuhan, 1996, p. 23) 

 

 Também iremos observar o estudo que John B. Thompson (2008) realizou sobre 

a mídia. Em sua obra “A mídia e a modernidade”, o autor faz uma análise minuciosa da 

história da mídia e de seu desenvolvimento, detalhando não só a origem e 

disseminação das mídias, mas também como o próprio desenvolvimento da mídia 

possuía uma relação direta com o desenvolvimento e a estruturação da sociedade. 
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Faz-se de grande apoio a transcrição de um parágrafo dessa obra, cujo conteúdo 

permeia a ideia de mídia trabalhada aqui neste artigo. 

 

O raciocínio central deste livro é que nós só poderemos entender o 
impacto social do desenvolvimento das novas redes de comunicação 
e do fluxo de informação, se pusermos de lado a ideia intuitivamente 
plausível de que os meios de comunicação servem para transmitir 
informação e conteúdo simbólico a indivíduos cujas relações com os 
outros permanecem fundamentalmente inalteradas. Nós iremos ver, 
ao invés, que o uso dos meios de comunicação implica a criação de 
novas formas de ação e de interação no mundo social, novos tipos de 
relações sociais e novas maneiras de relacionamento do indivíduo 
com os outros e consigo mesmo. [...] De um modo fundamental, o 
uso dos meios de comunicação transforma a organização espacial e 
temporal da vida social, criando novas formas de ação e interação, e 
novas maneiras de exercer o poder, que não está mais ligado ao 
compartilhamento local comum. (THOMPSON, 2008, p. 13) 

  

Com isso, podemos tirar uma ideia geral do conceito de mídia empregado neste 

texto. A mídia aqui é de fato, tendo em mente as mídias de comunicação em massa, 

todos os aparatos e tecnologias que permitem a troca de mensagens e informações 

entre os indivíduos a despeito das territorialidades desses mesmos, mas que, e deve-

se ter isso sempre em mente, essas mídias já implicam por si mesmas certas formas e 

práticas que não só a mensagem, mas o próprio agir e pensar do indivíduo. 

 Devemos aqui então fazer um exercício de imaginação, a fim de exemplificar 

melhor essa ideia de mídia. Imaginemos uma ponte que liga duas ilhas. Os indivíduos 

que pretendem ir de uma ilha a outra devem utilizar a ponte. Eles podem fazer essa 

travessia da maneira que mais lhes convierem, de carro, de moto, de bicicleta, de 

manhã, de noite, sozinhos, juntos, da maneira como for, mas sempre limitados ao 

espaço da ponte. Pensando então no contexto comunicacional, substituamos os 

indivíduos por mensagens ou conteúdo e a ponte por um veículo de comunicação, 

uma mídia. Não nos preocupemos, em primeira instância, com o conteúdo que é 

transmitido, da mesma forma que os indivíduos que atravessam a ponte o podem 

fazer de diferentes maneiras, o conteúdo e as mensagens que passam por uma mídia 

são extremamente variáveis e dinâmicos, o que devemos nos ater é que a mídia, assim 

como aponte, funciona como um direcional, uma forma, um modo de processamento 

que guiará as mensagens. Da mesma forma, os indivíduos que pretendem cruzar a 
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 ponte, já tomaram suas decisões de como o fazer pressupondo a existência da ponte, a 

própria ideia de travessia já vem da existência da ponte, e essas decisões estão 

entrelaçadas à ponte na limitação do individuo de ir de carro, moto, etc., e não de 

nadar ou voar, onde outros meios de cruzamento como navio ou aviões a própria ideia 

de travessia. Com a mídia, esses novos modos de cruzamento resultariam em novas 

formas de pensar e transmitir a informação, ou seja, estaríamos falando de novas 

mídias, cada qual permitindo, como toda mídia, a transmissão de conteúdo e 

mensagens, mas já os moldando e os alterando com base nas próprias potencialidades 

de cada uma. 

 A noção de mídia aqui parte então de algo que poderia se assemelhar as teorias 

de gatekeeper ou de agendamento, com a diferença de que a limitação e o molde do 

conteúdo e das mensagens parte da própria mídia, e não dos profissionais de 

comunicação. Estamos aqui mais atrelados ao que o pensador Lucien Goldman (1977) 

chama de consciência possível. Goldman usa essa expressão em um sentido mais 

particular, em oposição a certos conceitos marxistas do qual o autor é inspirado. 

Devemos então nos restringir ao seu sentido mais geral, onde essa dita “consciência 

possível” nada mais é do que aquilo que é possível racionalizar, pensar, com base no 

conhecimento do indivíduo. Por exemplo, se uma pessoa pretende reportar um 

acontecimento, ela optará em uma forma de transmiti-lo, e ao fazer essa opção, todo 

o conteúdo do que ela pretende passar se tornará modificado e apropriado ao meio 

pela qual ela utilizará. Se essa pessoa domina a fala, todo um raciocínio de como 

reportar o acontecimento pela fala chega até a pessoa, da mesma forma, se ela 

domina a imprensa, outra forma de raciocínio chega até ela, se ela domina o rádio, a 

televisão, se ela domina todos juntos, ou nenhum, cada um desses meios ou mídias 

está implicando numa possível forma de racionalização e transmissão da mensagem e 

do conteúdo, e ter esse pensamento em mente ao evocarmos a ideia de mídia é 

essencial. 

 Pelo outro lado, tratando agora da questão do videogame, também devemos 

delimitar as ideias sobre o tema que são utilizadas nesse texto. Como já dito 

anteriormente, ainda se trata de um objeto de estudo pouco discutido e, 
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consequentemente, ainda há uma escassez de material e autores a qual podemos 

recorrer. 

 Para esse texto, podemos tomar como referências os estudos de Espen Aarseth 

e Gonzalo Frasca, que nos auxiliam não apenas com pensamentos e ideias sobre a 

mídia do videogame, mas que também desenvolvem um trabalho crítico sobre o 

desenvolvimento da área de pesquisa dos jogos e dos videogames. Em Aarseth, vemos 

um questionamento mais prático do que é um videogame, qual é sua estrutura, do que 

pode e do que não pode ser considerado um videogame. O autor faz uma divisão do 

que ele chama ser “dimensões” do videogame, sendo elas três: Game-world, 

Gameplay, e Game-rules. Cada uma dessas dimensões engloba certas características 

do videogame, que atraem distintas áreas especificas do conhecimento. Sendo a ideia 

geral a de que o videogame se apresenta como uma tecnologia dinâmica e com a 

capacidade de sofisticação para ser diferenciado do status de brinquedo ou de 

passatempo, merecendo atenção e estudos. 

 Em Frasca, o autor desenvolve uma linha de pensamento para o videogame que 

ele relaciona com um raciocínio na origem dos jogos e de como os indivíduos se 

relacionam com o jogo, traçando uma relação e uma importação de significados para a 

nova tecnologia do videogame. Há também um ponto muito interessante no trabalho 

de Frasca, no qual o autor dá destaque à ação de jogar o videogame. Há uma noção de 

que a mídia do videogame é uma mídia que só existe por meio da ação, da 

performance, pelo jogar, e que ao discutir o videogame deve-se sempre levar em 

conta esse jogar. 

 Vale ressaltar também que, não só nesses autores, mas em outros textos e 

também na mídia especializada sobre o tema, ao se falar de videogame estamos 

sempre evocando uma ideia hibrida da palavra, onde o videogame representa tanto a 

sua parte física, seu hardware, quanto a sua parte virtual, seu software, que 

corresponde à emulação do jogo, ou seu código fonte. Isso é importante, pois se em 

análise nos afastarmos muito do hardware, estamos indo para um campo mais de 

análise de jogos, e nos afastamos da ideia de mídia do videogame e de um potencial 

estudo de comunicação, assim como, se nos afastarmos muito do software, acabamos 

focando em uma relação muito mecânica, dissociada do sujeito, que como ressaltamos 
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 no paragrafo anterior, não corresponde à realidade da mídia do videogame, que 

necessita do “jogar” como modo operante de ser. 

 

A comunicação presente no videogame 

 Pensemos então sobre o videogame na contemporaneidade. Como ele se 

mostra para os indivíduos? Qual é o seu alcance? Onde ele está presente? De modo 

geral, percebemos que o videogame se tornou um produto mundial, presente na 

grande maioria das sociedades, sendo usufruído por pessoas de diferentes gêneros, 

idades ou estilo. Com isso, podemos conceber a ideia de que a tecnologia do 

videogame já não é uma tecnologia estranha ou que, ao menos, não é uma tecnologia 

desconhecida. 

 Esse contato e essa familiaridade com o videogame é de vital importância, pois 

é por meio disso que a forma de raciocínio e os modos de linguagem do videogame 

passam a se difundir. Não basta haver a tecnologia, estagnada, mas uma vez que ela 

exista e que permeie o dia-a-dia dos indivíduos é que ela passará, por si só, a fomentar 

novos modos operantes. 

 No caso do videogame, quais são esses novos modos de raciocínio e de ação? 

Dentre observações e enfoques diversos, podemos destacar três aspectos próprios 

dessa tecnologia. O primeiro aspecto é o uso do controle ou do joystick, que 

estabelece uma ligação mecânica, um link entre o indivíduo e a mídia. O segundo 

aspecto é o da tomada de decisões ou o jogar, onde a transmissão do conteúdo da 

mídia não depende apenas do indivíduo se posicionar diante dela, mas depende da sua 

participação, do seu jogar e do seu desempenho, onde as tomadas de decisões do 

indivíduo possuem consequências e respostas imediatas. O terceiro e último aspecto é 

o da auto-observação, onde o indivíduo diante da mídia do videogame não assiste 

apenas ao conteúdo presente ali, mas também está permanentemente se auto 

assistindo, observando suas ações e decisões. 

 Esses aspectos, em maior ou menor grau, também podem ser encontrados nos 

computadores. Não é por mero acaso, a grande expansão do mercado de 

computadores auxiliou em muito a expansão do próprio videogame que, em fato, 

possui a parte física, o seu hardware como já dissemos, permanecendo como um 
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computador no quesito de seus componentes. O grande mérito do videogame foi 

remodelar esses aspectos em uma forma nova de interação com o conteúdo, com os 

softwares. 

 Com uma capacidade de processamento cada vez mais apurada e potente, os 

videogames conseguiram em poucas décadas, saltar da produção de simples games 

2Dsem cor e sem áudio para a produção de games 3D, com variações de textura, 

cores, som, com capacidade de espaço para armazenamento de dados que permitiram 

a implementação e ampliação de diálogos, narrativas, personagens, entre outros 

elementos, que colocaram os videogames hoje como uma capacidade comunicacional 

e representacional muito forte. 

 Muitos indivíduos ainda negam ou não compreendem esse avanço na 

capacidade comunicacional dos videogames. Um dos problemas para a assimilação 

desse salto talvez seja o próprio salto. Como dito, em menos de três décadas, os 

videogames que não passavam de quadrados rebatendo uma bola, simulando um jogo 

de tênis, como em Pongou peças aleatórias caindo para se montar um quebra-cabeça 

como em Tetris, começaram a apresentar grandes cenários, personagens elaborados, 

histórias, e a tratar de assuntos complexos como morte e traição, como em Final 

Fantasy7ou GTA V. Aliado ao fato de que, diferente de outras mídias, como o cinema, 

onde o avanço tecnológico de certa forma extinguiu a forma de produção anterior (o 

fim do cinema mudo e em preto e branco, por exemplo), a produção de jogos e 

videogames continua fornecendo jogos de vários estilos, desde os mesmos jogos 

lançados em seus primórdios até esses jogos mais elaborados, o que pode causar a um 

observador desatento ou não familiarizado com o tema a não perceber esse avanço. 

 Então, quando nos colocamos diante de um videogame, estamos frente a 

frente com uma tecnologia capaz de representar paisagens, personagens, narrar, 

emular, que está difundida globalmente e que é acessível. Esse tipo de objeto está em 

um nível de sofisticação equivalente ao das tecnologias da comunicação que já 

conhecemos e devemos perceber sua importância. 

 Assim como em outras mídias, onde a constância e o contato como o formato 

que as mensagens e os conteúdos podem ter vão fomentando e elaborando a 

consciência e o modo de raciocínio possível, da mesma que McLuhan descreve a 
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 eletricidade ou da mesma forma que Thompson descreve os catálogos de venda e os 

cartazes, o videogame se insere como um modo de raciocínio, a comunicação possível 

já se baseia na existência dessa nova mídia. 

 Pensemos então nos aspectos mencionados anteriormente. A ligação mecânica 

que o videogame implementou entre o conteúdo e o indivíduo foi uma implementação 

muito mais revolucionária do que aparatos similares como os botões do rádio ou o 

controle remoto da televisão. Vemos cada vez mais o desenvolvimento de interfaces 

interativas onde a essência desse link estabelecido pelo videogame se manifesta, é o 

caso, por exemplo, dos tablets e dos smartphones que temos atualmente. Esses 

aparelhos se popularizaram de uma maneira tão rápida, pois, entre outros fatores, a 

ideia do manejamento dinâmico do conteúdo já existia no videogame, não por menos, 

muitos dos jogos produzidos atualmente são para esses dispositivos, o aspecto e o 

modo como utilizá-lo já estão interiorizados lá. 

 Essa própria questão da ligação mais acentuada entre o indivíduo e a mídia do 

videogame no remete ao segundo aspecto, o do jogar. A mídia do videogame é por 

excelência uma mídia interativa, mas não no sentido raso de participação, afinal, ao 

folear um livro, ao mudar de canais, essas atividades também são interativas. Então 

onde o videogame se diferencia? A interação do videogame é uma interação 

participativa, onde o jogador e suas decisões influenciam no conteúdo dos jogos e de 

como ele é absorvido, ou seja, não estando limitado apenas a uma interação mecânica 

ou sem importância. É por meio do jogar que o indivíduo consegue se desbravar na 

mídia, caso ele tome uma postura passiva diante do videogame ele simplesmente não 

receberá informação, o jogo não acontece, não flui, ou seja, o jogo acontece apenas 

enquanto jogo, enquanto atividade engajada dos indivíduos. 

 Nesse mesmo sentido, também vamos de encontro ao terceiro aspecto do 

videogame, o do auto assistir-se. Nos dispositivos citados anteriormente assim como 

na grande maioria dos dispositivos digitais atuais, os indivíduos tem que lidar com 

interfaces, logins, avatares, entre outras ferramentas que buscam representar ou 

indicar o indivíduo naquele dispositivo. O videogame amplia esse ponto, onde ele 

deixa de ser apenas uma questão de identificação do indivíduo e passa a significar a 

capacidade e a habilidade do indivíduo. Em outras mídias, como o cinema por 
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exemplo, mesmo um indivíduo que não possua um estudo critico sobre cinema pode  

assistir ao filme que bem pretender sem que haja alguma intromissão em relação a 

capacidade dele de compreender ou não o filme. No videogame, o jogador é 

constantemente lembrado de sua habilidade, seja por meio de pontuações presentes 

na tela, seja por conquistas ou títulos que o jogador recebe, seja pela comparação com 

outros jogadores, o indivíduo que está diante de um videogame está sempre a 

observar sua capacidade e a refletir sobre ela, ele não é só responsável pelo sucesso 

ou avanço do game, como ele está sempre assistindo o seu sucesso ou fracasso. Dessa 

forma, o conteúdo presente no videogame não está limitado à ideia que o produtor 

quer transmitir ao receptor, mas ela passa pela critica do auto assistir-se do jogador e 

de como ele avalia o jogar dele em meio a esse conteúdo. 

 Tendo essas definições e esses aspectos em mente, podemos fazer um 

exercício de imaginação e tentarmos criar uma imagem de um indivíduo frente ao 

videogame. Peguemos um jogo de guerra como Medal of Honor ou Battlefield, por 

exemplo. O jogador é colocado na pele de um personagem, em um ambiente gerado 

digitalmente, junto a outros personagens. Ele é introduzido nesse ambiente por meio 

de uma história ou diálogo, e logo se vê tendo que tomar decisões e agir para seguir 

em frente. Se o jogador não fizer nada, o jogo ficará estagnado, nada acontecerá. Uma 

vez que o jogador resolve agir, ele então tem que absorver as informações que o jogo 

esta transmitindo ao mesmo tempo em que deve cumprir os objetivos e desafios que 

lhe são impostos. No caso do jogo de guerra, o jogador deverá decidir entrar saltar, 

correr, ir para um lado ou para o outro, atirar, se esconder, entre outras ações, tendo 

cada uma dessas ações uma repercussão no jogo, e é dai que vem o senso de 

participação e de interação, o jogador, por meio do link estabelecido pelo controle, vê 

suas ações acontecendo, ele observa como jogo responde as suas decisões, e também 

vê se suas ações foram corretas ou não. 

 Além disso, trabalhando o exemplo de um jogo de guerra ainda, o jogador está, 

entre ações e desafios, recebendo várias informações, como onde se passam os 

acontecimentos, se ele tem inimigos, quem são eles, porque eles são os inimigos, ou 

seja, os indivíduos ao jogarem um videogame estão sempre recebendo informação e 

desempenhando ação. Dessa forma, o videogame procurar sempre alinhar o conteúdo 
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 que ele pretende transmitir aos modos de agir do jogador, o que gera uma forma única 

de transmissão de informação e conteúdo. Em um jogo de guerra, onde o objetivo é 

destruir um inimigo, o videogame criará um contexto que envolve tiros, combate, 

inimigos, entre outros. Da mesma forma que, se um mesmo jogo de guerra, quisesse 

passar uma ideia de conscientização, ele criaria outro contexto em que as ações e a 

história do jogo buscariam esse objetivo. 

 Assim vemos que o videogame, no nível de avanço tecnológico e 

representacional que ele atingiu, consegue guiar os indivíduos em uma espécie de 

comunicação-ação. Ao delimitar ações possíveis, ele cria caminhos possíveis, esses 

caminhos possíveis serão as informações e os tipos de conteúdo que cada videogame 

pretende passar ao indivíduo. Os alcances e efeitos desse tipo de comunicação ainda 

devem ser discutidos e pesquisados, mas a ideia geral de que o videogame apresenta 

essa nova forma de comunicação e de que essa nova forma de pensar está se tornando 

mais difundida é latente. 

 

Conclusão 

 Temos que ter em mente que o reconhecimento do videogame como uma nova 

mídia presente na sociedade é irrefutável. A grande questão que fica dessa ideia é a 

compreensão dos efeitos e das influências do videogame na sociedade e no indivíduo. 

Devemos procurar entender como o videogame é utilizado, quem o utiliza, quem o 

desenvolve, assim como o que de fato é um videogame e o que não o é. 

 Neste trabalho, procura-se estabelecer a conexão com a ideia e o potencial do 

videogame com aquilo que conhecemos como mídia. Aqui, revela-se não só que o 

videogame possui os aparatos para transmitir mensagens e conteúdos, mas busca-se 

também a ideia de mídia como uma moldadora da própria mensagem e da forma de 

pensar dos indivíduos, o que, ao se ter como pressuposto em uma análise como essa, 

torna a reflexão sobre o videogame como uma mídia de comunicação em massa mais 

importante. 

 Aqui, além dessa tentativa de relacionar o videogame com a ideia de mídia, 

também se desenvolve uma reflexão sobre os aspectos próprios do videogame e de 

como esses aspectos revelam a natureza do mesmo e de como as informações e o 
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conteúdo podem e são trabalhados nesse tipo de mídia, afim de não enquadrarmos o 

videogame como uma mídia pelo simples fato de ele servir como meio de 

comunicação, mas destacando como ele altera a própria comunicação. 

 Esses dois pontos são apenas a ponta de questões muito mais complexas, mas 

que, sem sombra de dúvidas, fornecem um excelente material de reflexão e podem ser 

utilizados como ponta pé para discussões a cerca da estrutura da mídia, da relevância 

cultural do videogame, dos novos modos de comunicação e socialização, sobre a 

influência dos videogames nos jovens, entre centenas de outros tópicos de um tema 

tão recente e que carece e merece mais atenção. 
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