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Comunicar é reconhecer as desigualdades 
 

Ana Carolina Rocha Pessôa Temer1 

 

 

A palavra comunicação remete, em um sentido amplo, a 

síntese de uma variedade de práticas que, na sociedade 

contemporânea, se estende desde as conversações – 

intercâmbios interpessoais de signos – até a transmissão através 

de aparatos desenvolvidos por tecnologias complexas que 

genericamente chamamos de mídias, com diferentes intenções 

(intencionalidades), de signos e mensagens de diferentes tipos, 

conteúdos e formatos. 

De forma estrita, o termo mídias surge a partir da 

tradução do latim do plural de médium, que significa meio. 

Considerando essa origem, os termos mídia e midiatização 

possuem os mesmos significados, pois surgem a partir da 

pronúncia em inglês deste termo. Em que pese pensar a 

                                                 
1 Pós-doutora em Comunicação. Coordenadora do Programa de Pós 

Graduação em Comunicação da Faculdade de Informação e Comunicação da 

Universidade Federal de Goiás 



  

etimologia da palavra, o princípio adotado nos estudos sobre 

comunicação é que os termos dizem respeito aos meios de 

comunicação técnicos ou eletroeletrônicos, que ampliam e 

aceleram a circulação de mensagens, alterando as possibilidades 

dos processos comunicacionais. Na prática, a verdade é que 

essas “caixinhas de tecnologias”, que efetivamente estão 

presentes no cotidiano de homens e mulheres da atualidade, 

expõem e tornam ainda mais complexa as desigualdades que 

permeiam a contemporaneidade. E expondo desigualdades 

revelam também opressões, preconceitos, violências, e muitos 

outros fatores de tensão que, em resumo, permeiam a 

coexistência de sociedades marcadas por diferenças sociais e 

culturais. 

Todas essas exposições, portanto, nos levam a pensar a 

desigualdade como algo ruim, como um desnível a ser corrigido, 

vinculando esse conceito a questão da injustiça social. No 

entanto, ainda que esse vínculo seja possível, é também 

importante compreender que a desigualdade – ou a diferença – 

é ponto de partida da comunicação. 

O princípio mais simples para entendermos essa 

colocação é bastante óbvio: se fossemos todos iguais, se 

tivéssemos todos os mesmos objetivos e ideais, se seguíssemos 

sempre os mesmos caminhos a partir de um conjunto imutável 



  

de conhecimentos, não precisaríamos nos comunicar. Mas 

também não teríamos construído essa sociedade complexa e 

multifacetada, não teríamos, em última instância, aquilo que 

chamamos humanidade. 

Isso porque a comunicação envolve o reconhecimento do 

outro como igual/desigual: igual em capacidade de compreensão 

e aprendizado, igual em possibilidades de pensar e agir, mas 

desigual em vivências, experiências e, em um estágio mais 

avançado, em cultura e conhecimento.  Comunicar é perceber e 

apreender que o outro, sendo desigual, tem muito a nos oferecer, 

e que sem esse outro\outros, seriamos menores e menos ricos de 

diversas formas.  

A evolução humana – aquilo que chamamos de 

humanidade – é resultado da comunicação, pois foi transmitindo 

o conhecimento de uma geração para outra que acumulamos 

saberes, que ampliamos cada vez mais as nossas possibilidades 

de ação e interação com o ambiente formatando sociedades, 

conhecimentos, religiões e ciências. Comunicar, portanto, é algo 

mais que uma ação própria do ser humano, é uma ação 

construtiva dessa “humanidade”, pois nos possibilita aprender e 

apreender o outro, viver a partir de suas experiências únicas 

(diferentes das nossas) e com isso ampliar, multiplicar, 

racionalizar nossas próprias experiências e saberes. 



  

Mas se a comunicação formatou a humanidade, a 

sociedade – as sociedades – vem ao logo de sua existência, em 

função de seus objetivos e possibilidades (e nessas 

possibilidades se inclui desde a disponibilidade de recursos 

como o acesso a técnicas e tecnologias que facilitem os 

processos comunicativos), formatando/reformatando os 

processos comunicacionais. 

A comunicação formatou o ser humano, mas a 

humanidade vem, ao longo dos séculos, formatando e 

reformatando a comunicação. E nesse processo, as tecnologias 

que hoje chamamos de mídias, são apenas um novo capítulo, 

mas que sendo mais intenso e mais dinâmico, requer uma leitura 

diferenciada e cuidadosa. Até porque, ao dar novas dinâmicas 

aos processos de comunicação, a mídia não apenas expôs 

desigualdades, ela mesma se tornou uma fonte dessa 

desigualdade. Isso fica claro quando pensamos que, na 

contemporaneidade, as guerras são ganhas com armas e mídias. 

Assim, a proposta deste e-book, muito além de pensar as 

desigualdades – embora esse seja um processo também 

inevitável – é pensar a ação das mídias frente a estas 

desigualdades, e o cenário da cidadania nesse entremeio, 

registrando críticas e apontando possibilidades, de tal forma que 

a comunicação possa cumprir seu papel essencial de, ao 



  

reconhecermos o outro como desigual, também possamos 

perceber na desigualdade um espaço para o crescimento 

individual, social e cultural.  

A partir desta proposta, foram selecionados os textos: 

Jornalismo e Cidadania: O olhar da Folha de S. Paulo sobre o 

Movimento Passe Livre durante as Manifestações de junho de 

2013, que discute as novas formatações dos movimentos sociais; 

Os Formatos do Serviço e da Emoção em Telejornais de Goiás: 

observações a partir da análise dos gêneros jornalísticos, que 

elucida sobre as diferenças de abordagens temáticas no 

telejornalismo goiano; Revista Veja: O sofisma da episteme 

vestido de doxa editorial, sobre as diferenças no tratamento que 

a mídia dá aos temas. 

E ainda: A Síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-

Hauser (SMRKH) em matéria on-line: estigmatização de 

paciente na mídia; Aids e mídia: representações sociais e 

prevenção na era da internet,  Entre beijos, gritos e insultos: a 

pauta LGBT entra em campo na Copa do Mundo de 2014  e 

Entre Doentes e Anormais – Representação da Loucura no 

Programa A Liga; que trabalham a questão da postura ética da 

mídia frente aos preconceitos; e Representações Sociais e 

Realidade Social: Meios de Comunicação e Receptores, que 



  

busca compreender a própria reação/recepção do público sobre 

a ação das mídias. 

Trata-se, portanto, de uma proposta para pensar a mídia 

a partir da desigualdade, mas, sobretudo, da desigualdade que 

envolve reconhecer na diferença o direito de todos a uma mídia 

que respeite e garanta a cidadania, ou em última instância, o 

respeito e a valorização das desigualdades. 

  



  

  



  

  



  

 

  



  

  



  

Jornalismo e Cidadania: O olhar da Folha de S. 

Paulo sobre o Movimento Passe Livre durante as 

Manifestações de junho de 2013 
 

Jordânia Bispo2 

 

O ano de 2013 não foi comum para o Brasil. Foi um ano 

que, antes de mais nada, antecedia as eleições presidenciais e a 

Copa do Mundo de Futebol que seria realizada no País, além de 

receber grandes eventos como a visita do líder religioso Papa 

Francisco e a Copa das Confederações. Tais momentos já eram 

aguardados pela população, inclusive com ansiedade. O que 

ninguém esperava é que no meio de acontecimentos tão grandes, 

a nação brasileira iria para as ruas protestar. 

A tomada de decisão da população foi tão inesperada, 

nesse sentido, que até pesquisadores de movimentos sociais se 

surpreenderam com o acontecimento. O “Gigante”, referido no 

hino nacional brasileiro, resolveu se levantar e ir à luta. O 

curioso é que no primeiro momento o motivo não foi a 

corrupção, nem a PEC 37 e nem tampouco saúde, educação e 

segurança. Os primeiros atos de protesto e que acabaram sendo 

o estopim para uma onda de manifestações foi devido ao 

                                                 
2  Graduada em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela 

PUC Goiás, e-mail: jordânia.jobis@gmail.com 



  

aumento da passagem do transporte coletivo de algumas capitais 

brasileiras.  

Um fator interessante que aconteceu justamente nesta 

primeira etapa, foi a questão da organização dos atos de protesto. 

Diferentemente dos movimentos sociais do final do século 

passado, esses atos não contaram com assembleias, informativos 

em rádios e nenhuma outra ferramenta nesse sentido, mas sim, 

com as redes sociais. O movimento que estava por trás dessa 

mobilização nesse primeiro momento era o Movimento Passe 

Livre (MPL). 

Movimento que até então era pouco expressivo, 

nacionalmente falando, conseguiu mobilizar pessoas em 

diversas cidades brasileiras ao mesmo tempo. E essa é apenas 

uma de suas características que o diferencia dos movimentos 

sociais tradicionais. Esse é um movimento antiglobalização, 

que, entre outros aspectos, contesta a ordem mundial vigente, 

que para eles é pautada pelo capitalismo e pela exclusão.   

Outra variável importante nesse debate é o jornalismo. 

Esse que se reveste de credibilidade e, que tem como uma de 

suas funções conectar o cidadão ao resto do mundo foi elemento 

contestado em determinados momentos e circunstâncias, mas ao 

mesmo tempo, campo e ferramenta muito importante durante as 

“Manifestações de Junho de 2013”.  



  

A sociedade foi às ruas protestar e o jornalismo 

acompanhar para noticiar. Se de um lado considerarmos que o 

MPL, mobilizador dos primeiros atos, entende que o jornalismo 

feito pela mídia tradicional é uma ferramenta de manutenção da 

ordem vigente, e do outro, checarmos as notícias que foram 

veiculadas sobre agressão a determinados profissionais de 

imprensa, vamos perceber que essa relação não se deu de forma 

tão amistosa assim. 

Desse modo, o presente artigo traz como questão central 

a seguinte pergunta: até que ponto a mídia tradicional pôde 

contribuir para a construção e reafirmação da Cidadania durante 

manifestações organizadas por Movimentos Sociais 

Antiglobalização? 

 

Cidadania e Jornalismo: Relação frágil, porém, 

indispensável 

A relação existente entre a Cidadania e o Jornalismo não 

é uma novidade dos últimos séculos. Podemos, inclusive, 

observar a história de todos os países e perceber que esta ligação 

foi e é muito importante como ferramenta de auxílio ao 

desenvolvimento e manutenção de uma sociedade democrática. 

Para este artigo, nos interessa discutir esta ligação logo de início 



  

porque é necessário que entendamos este vínculo com maior 

precisão para que nossa análise seja mais profunda.  

Quando falamos em Cidadania, a articulação feita entre 

Pinsky e Pinsky (2005) e Duriguetto (2007), torna-se apropriada 

para este debate já que ambos os trabalhos abordam não só a 

conceituação deste termo e a figura do cidadão, como também a 

relação com os Movimentos Sociais, suas formas de organização 

e conquistas.  

Para Pinsky e Pinsky (2005), Cidadania é a possibilidade 

de ter direitos, ou seja, é ter acesso assegurado à vida, à 

liberdade, à igualdade perante as normas legais, além de poder 

participar do destino da sociedade votando e sendo votado. Os 

autores ainda ressaltam que o indivíduo que recebe o título de 

cidadão hoje em dia é um ser humano que tem direito à 

educação, ao trabalho, ao salário justo, ao voto, à saúde, entre 

outras garantias civis, políticas e sociais. 

Duriguetto (2007) concorda com os autores, mas vai 

além, colocando os MS como um elemento extremamente ligado 

à garantia da Cidadania. A autora destaca que as iniciativas dos 

Movimentos Sociais são voltadas para a busca de novos valores 

e ações políticas, procurando ampliar a discussão na esfera 

pública, de forma que haja uma participação plural, alcançando 

ou mesmo sustentando a cidadania. 



  

A outra variável que nos interessa conceituar neste tópico 

de discussão é o Jornalismo. Para chegar a um entendimento 

satisfatório nesse sentido, é interessante trazer as contribuições 

de Traquina (2005) e Marcondes (2002).  Dessa forma, objetiva-

se aqui entender o conceito do Jornalismo, mas também perceber 

suas potencialidades e o peso de sua atuação na construção e 

reafirmação da Cidadania, além de apresentar as fragilidades 

desta relação. 

Traquina (2005) apresenta o Jornalismo como um campo 

social, que tem suas próprias configurações. O autor se embasa 

nas noções de “campo” propostas pelo sociólogo francês Pierre 

Bourdieu. Para este último, todo campo simbólico possui 

jogadores, no caso do jornalismo, agentes sociais que querem 

mobilizar este campo em prol de suas estratégias de 

comunicação; um prêmio a ser disputado, a notícia; e um grupo 

especializado, os jornalistas. Ele enfatiza que esse campo tem 

alguns polos, dentre eles o ideológico (ligado aos ideais dos 

profissionais da área) e o econômico (relacionado à lógica que 

diz que as empresas precisam ‘vender’ informação e, para isso, 

estão dispostas a fazer esforços pelo dinheiro).  

Enquanto para Marcondes (2002, p. 9), o jornalismo é “a 

síntese do espírito moderno: a razão (‘a verdade’, a 

transparência) impondo-se diante da tradição obscurantista, o 



  

questionamento de todas as autoridades, a crítica da política e a 

confiança irrestrita no progresso, no aperfeiçoamento contínuo 

das espécies”. 

Tanto no conceito de Traquina quanto no de Marcondes 

há a tradução de uma das importantes funções do jornalismo: a 

de contribuir com o desenvolvimento e manutenção da 

sociedade. Percebemos então, que o jornalismo trabalha com a 

verdade, a serviço do espaço social, além de ser um terreno ideal 

para o debate e para auxiliar o cidadão no processo de tomada 

de decisão. 

Este é o principal ponto que aqui nos interessa: o 

Jornalismo como um campo que pode ser útil para a garantia e 

reafirmação de direitos. De um lado sabemos deste potencial de 

dar visibilidade a questões pertinentes ao bem-estar social e, do 

outro, também precisamos ter a noção clara de que ele, por estar 

ancorado em veículos de comunicação, ou seja, empresas, 

também apresenta suas fragilidades, sejam elas operacionais, 

econômicas e/ou ideológicas.  

Uma vez tendo clara esta ligação e suas fragilidades, 

podemos seguir, entendendo que no geral, os pontos aqui 

apresentados não inviabilizam, bem como não inviabilizaram até 

aqui, a existência de bons frutos da relação do relação entre a 



  

Cidadania e o Jornalismo.  O mais importante é perceber que 

esta é uma parceria complexa, mas ainda sim, imprescindível. 

 

O Movimento Passe Livre e a Folha de S. Paulo nas 

Manifestações de Junho de 2013 

No mês de junho de 2013, o Brasil viu surgir uma 

movimentação que se iniciou pequena e pontual, e que acabou 

se transformando em um dos momentos históricos recentes mais 

importantes para a nação. As chamadas “Manifestações de 

Junho de 2013” reativaram o espírito de luta do brasileiro e 

trouxeram ao centro do debate problemas sociais que 

demandavam resoluções imediatas. 

As manifestações populares realizadas em ruas, praças e 

avenidas só foram vistas de forma parecida na história brasileira 

em apenas outros quatro momentos: 1) com as greves pré-golpe 

militar (1960); 2) com as passeatas estudantis (1968); 3) com o 

Movimento Diretas Já (1983 – 1984), no final do regime militar; 

4) com impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello 

(1992).  

Inicialmente, podemos dizer que tudo começou com o 

aumento no preço da passagem do transporte coletivo de 

algumas capitais brasileiras. A iniciativa das empresas, que 

disponibilizavam o serviço para a população, de subir o valor da 



  

tarifa causou indignação na comunidade, que se uniu para 

manifestar sua aversão à proposta. Encabeçado pelo Movimento 

Passe Livre (MPL), o cidadão foi às ruas com faixas, cartazes e 

a vontade de “segurar” um valor, que por consenso, já era 

considerado injusto. 

Para entender melhor esse movimento que desempenhou 

papel mobilizador, o MPL, é preciso retornar à linha de 

raciocínio da pesquisadora Maria da Glória Gohn, quando a 

autora discute os MS Antiglobalização. De acordo com Gohn 

(2003), esse tipo de movimento que funciona em redes sem 

fronteiras geopolíticas e que contesta a forma com que a 

globalização se processa. Eles são contra a parcela da sociedade 

que legitima uma ordem socioeconômica e moral de injustiças, 

que acaba por criar distâncias significativas entre ricos e pobres, 

incluídos e excluídos.  

Em um primeiro momento, o movimento aparenta ser 

focado na questão do valor da tarifa e do passe livre para a 

população, mas a causa maior que está em cheque é o direito de 

ir e vir. A problemática central está principalmente na 

mobilidade urbana, aspecto que torna o MPL um Movimento 

Social Antiglobalização, já que esta é uma demanda que é pauta 

para grupos em várias partes do mundo. 



  

Em termos de história, vale ressaltar que o MPL surgiu 

nesse berço ideológico cercado de reflexões e discussões sobre 

os efeitos da globalização, porém, vinculado a dois atos de 

protesto específicos: a Revolta do Buzu, que aconteceu em 2003, 

em Salvador, e a Revolta da Catraca, em Florianópolis, no ano 

de 2004 (GOHN, 2013).  

O grupo se define como um movimento horizontal, 

independente, apartidário e autônomo, não possuindo vínculos, 

inclusive, com ONGs, instituições religiosas, financeiras e 

outras do gênero. Ele foi oficializado em 2005, durante o Fórum 

Social Mundial (FSM), que é uma um espaço de debate, em que 

há entre outras ações, a formulação de propostas e articulação de 

Movimentos Sociais, redes, ONGs ou qualquer outra 

organização da Sociedade Civil que conteste a lógica capitalista 

proposta pelo fenômeno da globalização. Nos primeiros meses 

de manifestações este foi um movimento que desempenhou 

importante papel na organização dos atos de protestos.  

Em paralelo a todos estes acontecimentos estavam os 

veículos de comunicação, que tentavam dar seus 

enquadramentos acerca dos fatos ocorridos. Neste momento, 

salientamos o jornal impresso Folha de S. Paulo, que assim 

como outras empresas jornalísticas tidas como “tradicionais”, 



  

protagonizou situações de conflitos com os manifestantes, e 

mesmo assim, desenvolveu cobertura intensa dos atos de rua.  

A Folha de São Paulo é hoje o maior jornal impresso 

brasileiro, em termos de tiragem e circulação. Segundo dados 

auditados pelo Instituto Verificador de Circulação (IVC), o 

veículo possui uma média 297.927 exemplares vendidos em dias 

úteis, sendo distribuído em todos os estados do País. O veículo 

é atualmente organizado em nove cadernos, que funcionam 

como editorias.  O primeiro e mais importante é o “Poder”, onde 

a Folha destina espaço para fatos e análises da vida política, 

institucional e aos movimentos sociais brasileiros. Neste espaço 

ela se compromete expressamente, por meio de informações 

editoriais no site, a oferecer ao leitor notícias pluralistas e 

apartidárias, para que ele exerça sua Cidadania. 

Em suas publicações diárias o veículo também conta com 

o caderno “Cotidiano”, que oferece ao leitor informações úteis 

ao seu dia a dia nas áreas de segurança, educação e direito do 

consumidor, além de trazer os acontecimentos mais importantes 

das principais capitais do País; “Mundo”, que cobre as notícias 

internacionais com análises e enfoques didáticos; “Mercado”, 

com alvo na conjuntura econômica, brasileira e internacional, e 

o mundo dos negócios; “Ciência + Saúde”, com as últimas 

descobertas e pesquisas mais recentes e importantes nas áreas 



  

científica e médica no Brasil e no mundo; “Folha Corrida”, que 

traz diariamente resumos de notícias, extratos de colunistas, 

dicas práticas e curiosidades, publicadas em todos os cadernos 

da Folha; “Esporte”, que faz uma abordagem como espetáculo, 

mas também como fenômeno empresarial; e, por fim, 

“Ilustrada”, que traz informações sobre cultura e entretenimento. 

  

O método  

Com o objetivo de compreender até que ponto a mídia 

tradicional pôde contribuir para a construção e reafirmação da 

Cidadania durante manifestações organizadas por Movimentos 

Sociais Antiglobalização, utilizamos dois métodos de pesquisa.  

Em um primeiro momento contamos com a organização da 

Análise de Conteúdo (AC) proposta por Bardin (1977) e, em 

seguida, com as categorias “enquadramentos noticiosos”, 

“enquadramentos interpretativos” e “valências” de Porto (2001 

e 2002). 

 

Análise I 

 Realizamos inicialmente uma pesquisa exploratória 

como propõe Bardin (1977) e, em seguida, elencamos as 

categorias que seriam utilizadas nos próximos passos. Optamos 

pela Análise de Conteúdo por Milhas, onde as categorias seriam 



  

estabelecidas no final do processo, de acordo com os elementos 

salientados neste primeiro momento de observação do corpus.   

A pesquisa exploratória foi feita na seção “Acervo 

Folha”, que é um espaço no site da Folha de S. Paulo em que 

estão disponíveis todas as edições do jornal impresso. Nesse 

momento, percebemos que o veículo realizou uma cobertura das 

manifestações muito mais intensa no primeiro mês dos 

protestos, ou seja, junho, e que contrariamente ao que 

esperávamos, as principais reportagens sobre os protestos se 

encontravam no caderno “Cotidiano” e não no “Poder”. Esta foi 

uma primeira surpresa já que o espaço onde o veículo se 

compromete com o leitor em sua linha editorial a apresentar 

fatos, análises e notícias pluralistas sobre Movimentos Sociais 

para que ele possa exercer sua Cidadania seria no “Poder”, e não 

no “Cotidiano”.  

Dessa forma, optamos por selecionar as matérias 

jornalísticas publicadas no mês de junho de 2013, veiculadas no 

caderno “Cotidiano” da Folha de S. Paulo. Ao todo, foram 

escolhidas 64 reportagens e sete categorias de análise. As 

categorias formuladas foram: “Matéria de Capa”, com a 

finalidade de perceber se o MPL recebeu espaço na capa do 

jornal Folha de S. Paulo; “Elementos Gráficos”, com o intuito 

de averiguar se esses recursos desempenharam alguma função 



  

além de informar; “Temas Abordados”, buscando checar se os 

assuntos priorizados de fato estavam alinhados ao interesse 

público e à Cidadania como um todo; “Fontes” e “Tipos de 

Fontes”, para verificar quem teve espaço de fala e focando em 

perceber se elas tiveram alguma função estratégica ou 

ideológica, priorizando determinados atores sociais em relação 

a outros; “Espaço para Fala de Representantes do MPL”, 

buscando ver se eles tiveram voz durante a cobertura e se lhes 

foi dada essa possibilidade; e, por fim, “Menção a Partidos 

Políticos nas Matérias”, com o objetivo de perceber quais 

partidos foram citados e se há alguma relação entre eles.  

 Na categoria “Matéria de Capa” foi possível confirmar 

que no primeiro mês da cobertura sobre as “Manifestações de 

Junho de 2013”, a Folha de S. Paulo de fato noticiou os 

acontecimentos sobre os protestos, porém, não deu tanta 

importância ao fato de que o MPL desempenhava um papel de 

mobilizador. A maioria das matérias que abordava o MPL, ou ao 

menos o citava, não recebeu espaço privilegiado no jornal, a 

capa. Das 64 matérias analisadas, em apenas 20 delas (31%) o 

Movimento recebeu espaço na primeira página. Inclusive, o 

primeiro ato das ruas que reuniu o maior número de pessoas, 

simultaneamente, em 12 capitais, ganhou espaço significativo, 



  

porém, o MPL não foi mencionado nem na primeira página, nem 

ao longo da principal reportagem sobre o assunto. 

Outro ponto importante é que as primeiras matérias eram 

extremamente negativas e vinham acompanhadas de fotos de 

apelo espetacular negativo (fogo, confronto entre policiais e 

manifestantes etc.), sempre associando os atos ao vandalismo e 

à violência.   

Já na categoria “Elementos Gráficos” percebeu-se que 

houve uma preocupação do veículo em explicar os pontos 

questionados nas ruas, de forma clara. Houveram publicações 

sobre os históricos do MPL, lista com os principais protestos do 

dia e locais em que o trânsito ficaria interditado. A quantidade 

de mapas e infográficos também evidencia esse posicionamento 

do veículo. Em 57% das matérias houve ilustração por meio de 

fotos, 25% vieram acompanhadas por infográficos, 4% tiveram 

mapas ilustrativos e apenas 10% vieram sem esses tipos de 

recurso visual.  

Percebemos, nitidamente, que em muitas matérias em 

que os temas tratados eram complexos, eles foram um bom 

recurso. O infográfico sobre os grupos de pressão, no processo 

de licitação do transporte coletivo, publicado na edição do dia 

27 de junho é um bom exemplo. Em contrapartida, ficou 

evidente também o uso estratégico das fotos de forma negativa. 



  

Em diversos momentos foram publicadas fotos focadas nos atos 

de vandalismo, de prédios depredados, de atos ilícitos, como 

roubo de lojas, entre outros exemplos.  

Na categoria “Principais Temas Abordados” 

identificamos entre os assuntos mais trabalhados as relações 

entre “Protestos, PM, violência e vandalismo” (31%), “MPL” 

(22%), e “adesão e opinião da sociedade sobre os protestos” 

(18%). Ou seja, percebeu-se que a questão do confronto físico 

foi mais importante e mais noticiado do que a questão que 

motivou o início das manifestações que foi a “Tarifa do 

Transporte” (8%). 

Quanto à categoria “Fontes”, um dado foi motivo de 

surpresa: a existência de algumas matérias sem fonte (11%), ou 

que no mínimo, não as trazia de forma explicita. De um modo 

geral, as reportagens apresentavam fontes, porém, de forma 

pouco plural. Foram encontradas matérias que traziam apenas 

uma e outras que chegavam a ter três, quatro fontes, no entanto, 

essas foram minoria. Essa constatação contraria o compromisso 

que a Folha de S. Paulo faz com o leitor, quando afirma 

editorialmente que faz um Jornalismo crítico e pluralista. Uma 

matéria sem fonte explícita ou com apenas um ‘lado’ do fato, 

não pode ser tida como plural e crítica.  



  

Já na categoria “Tipos de Fonte”, percebemos que a 

maioria das fontes escolhidas pelo veículo foram classificadas 

como “Poder Público” (29%), “Sociedade Civil Organizada” 

(27%) e a própria “Sociedade Civil” (22%). Também foram 

encontradas matérias sem fonte e outras embasadas em 

relatórios e institutos de pesquisa, porém, essas foram minoria.  

Na categoria “Espaço de Fala para Representantes do 

MPL”, percebemos que a maioria das matérias selecionadas cita 

o MPL, já que propomos este filtro, porém, não oferece espaço 

de fala para representantes do movimento. Em muitos casos, 

principalmente nas reportagens do final do mês, o MPL vai 

sendo apenas citado. Vale ressaltar que houveram espaços 

interessantes de fala em períodos em que os atos nas ruas 

estavam em seu ápice. Momentos que, inclusive, o movimento 

foi personagem central de matérias. No entanto, essa situação 

não foi maioria. Foram encontradas 21 matérias em que houve 

espaço de fala (33%), 38 publicações sem esse espaço (59%) e 

outros 5 textos em que as informações vieram de notas, panfletos 

e fanpages (8%).  

Por fim, na categoria “Menção a Partidos Políticos nas 

Matérias”, identificamos um dos principais posicionamentos da 

Folha de S. Paulo com relação à cobertura das “Manifestações 

de Junho de 2013”: a associação do MPL a partidos políticos de 



  

“esquerda”. A maioria das matérias em que o MPL aparece, 

mesmo que apenas sendo citado, há menção de partidos como 

PT, PSOL e PSTU.    

Há inclusive outra matéria discutindo essa mesma 

ligação e fazendo um caminho histórico desse relacionamento 

(matéria “DNA Trotskista”, da edição do dia 27 de junho). Para 

essa construção de sentido, foram utilizados elementos gráficos, 

fontes, maior espaço, entre outros recursos estratégicos. Nesse 

momento, ficou claro que as notícias são construções e que não 

são isentas de valores.  

Os veículos de comunicação trazem posicionamentos 

que, talvez por forças organizacionais, ideológicas ou 

econômicas acabam sendo incorporados na forma como os 

jornalistas produzem as informações que chegam até o cidadão. 

Por fim, vale ressaltar que foram encontradas menções a partidos 

em 59% das matérias, ou seja, mais da metade, contra 41% da 

ausência desse tipo de citação.  

 

Análise II  

Na segunda e última etapa metodológica desta pesquisa 

analisamos o material com base nas categorias de 

enquadramento propostas por Porto (2001 e 2002), e finalizamos 

a averiguação com as subcategorias de valências. Dessa forma, 



  

fizemos inicialmente uma pesquisa quantitativa e, em seguida, 

uma qualitativa.  

Antes de falar dos dados encontrados é preciso fazer uma 

ressalva importante. A pesquisa exploratória e a Análise de 

Conteúdo nos trouxeram alguns apontamentos importantes, mas 

nosso objetivo com essa terceira etapa é aprofundar ainda mais 

no posicionamento do veículo, percebendo como ele enquadrou 

o MPL. Assim, optamos por filtrar ainda mais o corpus e 

separamos apenas as matérias que dizem respeito ao Movimento 

Social em questão.  

Das 64 matérias que mencionavam o MPL de algum 

modo, separamos apenas 17 textos. Foram excluídas as 

reportagens em que o movimento foi apenas citado, porque elas 

não contribuiriam para essa etapa da pesquisa, já que nosso 

objetivo era perceber quais os enquadramentos e valências 

foram utilizados justamente ao discuti-lo, e não apenas ao fazer 

menção a ele. 

Iniciamos a averiguação com as subcategorias dos 

enquadramentos interpretativos. Das 17 matérias pesquisadas 

encontramos em 53% dos textos o formato restrito (apenas um 

tipo de interpretação do fato, evento, ação ou tema), em 23% o 

episódico (apenas o relato do fato, evento, ação ou tema), 12% 

plural aberto (mais de uma interpretação e apresentadas sem 



  

ordem de hierarquia), e outros 12% plural-fechado (mais de um 

tipo de interpretação, porém, com uma delas recebendo espaço 

diferenciado, por meio da hierarquia das informações).  

Os primeiros dois dados evidenciam que o compromisso 

que a Folha faz com o cidadão/leitor de ser crítico e plural pode 

ser questionado, já que matérias com enquadramentos restritos 

podem até trazer mais de uma fonte, mas no final só trazem um 

ponto de vista. Ou seja, na maioria das vezes em que o MPL foi 

abordado, não foi dada ao leitor a possibilidade de ter uma visão 

mais completa do que de fato é este MS e quais são suas metas 

e demandas.   

Mauro Porto (2002) bem lembra que os enquadramentos 

interpretativos não são produções necessariamente intencionais 

do jornalista, como é no caso dos enquadramentos noticiosos, no 

entanto, ele ressalta que essa situação pode sim acontecer, 

porém, esse processo se dá de forma sutil e indireta.  

Um bom exemplo dessa intervenção sutil e indireta é a 

matéria DNA trotskista, publicada no dia 27 de junho. Desde o 

título, a matéria já sugere uma construção negativa do MPL ao 

associá-lo às ideias do ucraniano Leon Trótskie e à postura 

radical comunista. Há mais de uma fonte, porém, todas 

compartilham de ideias semelhantes. A reportagem conta a 

história do movimento, mas faz isso associando-o a elementos 



  

de desaprovação como radicalismo, baderna, conflito e não há 

uma fonte sequer com posicionamento contrário.  

Assim como essa matéria, foram encontradas várias 

outras, como a “No MPL ‘Não pode ter cara de playboy’, diz 

estudante”, do dia 16; “Grupo mantém ato hoje na Paulista e diz 

lutar pela tarifa zero”, do dia 20 de junho; e “Passe Livre prega 

'expropriação' do transporte coletivo”, do dia 21, em que 

também há mais de uma fonte, porém, com a mesma posição. 

Quanto aos enquadramentos noticiosos, encontramos em 

50% das matérias a presença do formato centrado na 

personalidade (pessoa, instituição ou movimento social como 

centro), seguido pelos 35% do formato episódico (apenas um 

relato com características fortemente descritivas) e, por fim, 

15% com formato temático (foco em um assunto). Isso evidencia 

que pelo menos na maioria das vezes em que o MPL foi 

discutido ele foi foco. No entanto, vale ressaltar que essa 

situação não implica necessariamente afirmar que ele tenha sido 

enquadrado em uma perspectiva positiva. 

Também houveram muitas matérias em formato 

episódico. A partir da segunda quinzena começou-se a discutir 

menos o MPL e suas ações e o foco passou a ser o apoio que ele 

dava a outros movimentos, a participação dele na sabatina 



  

organizada pela Folha de S. Paulo e encontros pontuais, 

realizados por seus membros.  

Ao discutir as valências das matérias, encontramos 53% 

de reportagens plurais, 35% negativas e apenas 12% positivas. 

Vale ressaltar que esse grupo de matérias plurais não se dedicou 

a construir a imagem do MPL nem positivamente nem 

negativamente, de forma que o posicionamento foi mais objetivo 

ou apenas tinha outros interesses. 

Outro ponto que merece nossa atenção é a quantidade 

expressiva de matérias negativas. Acreditávamos, em um 

primeiro momento, que a Folha de São Paulo pudesse não dar 

tanto espaço ao MPL, já que esse é um Movimento Social 

Antiglobalização, mas já que decidiu noticiá-lo, não 

esperávamos que o posicionamento negativo seria tão explícito.  

Ainda é válido destacar que a construção dessa valência 

negativa se deu também, entre outros recursos, por elementos 

gráficos como fotos de vandalismo, conflito com a polícia, pela 

narração da história do movimento de forma enviesada, entre 

outros recursos do tipo que já foram explicitados em categorias 

anteriores. 

 

 

 



  

Considerações finais  

Iniciamos este artigo com o objetivo de averiguar até que 

ponto o a imprensa tradicional pôde contribuir para a construção 

e reafirmação da Cidadania, durante manifestações organizadas 

por Movimentos Sociais Antiglobalização. Tínhamos então a 

perspectiva de acompanhar a cobertura de um veículo de grande 

circulação e um dos mais tradicionais da imprensa brasileira, 

neste caso, escolhemos a Folha de S. Paulo, e ao mesmo tempo, 

ter um exemplo de um MS Antiglobalização, trabalhamos então 

com o Movimento Passe Livre.   

Em um primeiro momento, ao realizarmos a pesquisa 

exploratória, nossas hipóteses eram que: O veículo tentou, por 

meio da cobertura apresentada no caderno “Cotidiano”, associar 

o MPL a partidos de esquerda, com o objetivo de construir uma 

imagem negativa e enfraquecer os atos; A Folha de S. Paulo 

utilizou da notoriedade ocasionada pelo conhecimento e da 

autoridade de algumas fontes para solidificar seu discurso 

enviesado, norteado por interesses políticos e econômicos; O 

veículo não priorizou o interesse público ao oferecer poucas 

matérias plurais durante essa cobertura dos protestos. Ou seja, 

não serviu aos interesses do cidadão, conforme ele mesmo 

estabelece em sua linha editorial.  



  

Após coletar o material, organizá-lo em categorias, e 

avaliá-lo à luz da teoria, apenas a primeira e a terceira hipótese 

se confirmaram. Percebemos na Análise de Conteúdo que a 

questão das fontes, por mais que tenha chamado atenção de 

alguma forma, não foi a prioritária. No entanto, essa hipótese 

nos atentou para a questão da pluralidade, que foi fundamental 

nas análises finais.  

Assim, constatamos inicialmente que na maioria das 

matérias pesquisadas havia alguma menção a partidos políticos 

como PT, PSOL, PCO, PSTU e outros partidos que são 

considerados “de esquerda”. Ficou claro que por mais que não 

fosse um esforço consciente do veículo, a ideia de associar os 

organizadores dos primeiros protestos a adeptos da baderna, 

vandalismo e desorganização, esse foi um dos resultados da 

cobertura do primeiro mês.  

Identificamos que as primeiras matérias de junho não se 

prestaram a explicar o sistema da tarifa do transporte coletivo, 

que era questão pertinente antes da ampliação da pauta dos 

protestos, mas sim utilizaram espaço editorial para contar a 

história do MPL de forma enviesada e negativa, afirmando que 

ele tinha vínculo com o PT ou que ele era formado por membros 

de partidos esquerdistas radicais. Inclusive, reportagens sobre o 

sistema de custos do transporte coletivo e os ideais que 



  

embasavam a “Tarifa Zero”, só foram pautas da metade do mês 

para frente.  

Neste último ponto, fica claro o dilema entre o interesse 

público e os próprios valores-notícia do Jornalismo em 

determinados casos. Se analisássemos de acordo com a primeira 

situação constataríamos que de fato a Folha cometeu deslizes em 

relação ao seu leitor, já que não priorizou a informação que 

contribuiria para a Cidadania e a tomada de decisão mais 

completa e consciente.  

Por outro lado, se olharmos pelo ponto de vista dos 

valores-notícia, vamos perceber que, na verdade, o veículo 

apenas seguiu procedimentos comuns à rotina de produção. De 

forma que o inusitado (depredação, confronto com a polícia) e o 

factual naturalmente receberiam mais espaço do que discussões 

temáticas como os direitos do cidadão a elementos como saúde, 

educação, a importância da Sociedade Civil Organizada e dos 

Movimentos Sociais, etc. 

Nesse ponto, vale à pena voltarmos em Traquina (2008), 

quando ele fala sobre a notícia enquanto produto. Segundo o 

autor, as notícias refletem o ethos do jornalista, mas também são 

modeladas por estruturas e processos, de forma que mesmo que 

a intenção seja falar sobre as preocupações gerais do cidadão, 

nem sempre é assim que procede. E, nesse caso, além das rotinas 



  

organizacionais de tempo e formação, o fator interesse e pressão 

dos valores da instituição jornalística acabou falando mais alto. 

Ou seja, as notícias realmente passavam informações, no 

entanto, carregadas de ideologias e posicionamentos específicos.  

Percebíamos que a cobertura do primeiro mês das 

manifestações tinha o desejo de informar, porém, as relações de 

interesse acabaram sendo mais importantes. Identificamos, 

inclusive, que praticamente todas as matérias tinham recursos 

ilustrativos e informativos (fotos e infográficos), que no geral 

informavam, mas ao mesmo tempo ajudavam a construir uma 

imagem negativa do MPL. 

Enfim, ficou claro que a mídia tradicional, tendo como 

base a Folha de São Paulo, contribuiu menos do que poderia com 

a Cidadania ao realizar uma cobertura das “Manifestações de 

Junho de 2013”, já que o veículo se comprometeu em ser plural, 

mas na verdade, trouxe um grupo significativo de reportagens 

no formato restrito, ou seja, só com um ponto de vista e outras 

construções de sentido que mais se prestaram a formar uma 

opinião específica do que a abrir um leque para que o leitor fosse 

protagonista nesse processo. Dessa forma, acabou não só não 

servindo a Cidadania como tinha potencial para fazer, mas 

também se abrindo para a possibilidade de lesar o seu leitor, que 

acompanhou os protestos por meio das páginas do veículo. 
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Os Formatos do Serviço e da Emoção em 

Telejornais de Goiás: observações a partir da 

análise dos gêneros jornalísticos 
 

Mayara Jordana Sousa Santana3 

 

 

O que era uma emergente constatação do crescente uso 

dos gêneros utilitário e diversional na taxonomia dos gêneros 

jornalísticos brasileiros nos anos de 1990, conforme antecipava 

Marques de Melo (MARQUES DE MELO; ASSIS, 2013, p. 25); 

atualmente, nessas primeiras décadas do século XXI, essa 

previsão se confirma e até mesmo parece se estabelecer 

enquanto fórmula pela qual o jornalismo no Brasil se apropria 

ao pautar, enquadrar e interpretar os mais diversos assuntos que 

possam se configurar enquanto noticiáveis. Nem tão claros e de 

fácil delineamento, principalmente, para os receptores ou 

também chamada audiência, os gêneros jornalísticos são 

categorias integrantes desse modo de mediação nos enunciados 

elaborados pelo jornalismo, que se dividem em: formatos, 

espécies e tipos (MARQUES DE MELO, 2009, p. 35). Em 

síntese, os gêneros jornalísticos configuram, agrupam e 
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distinguem modelos estruturais de comunicações semelhantes e 

também conferem intencionalidades aos conteúdos midiáticos 

produzidos pela imprensa. 

No telejornalismo, por sua vez, isso não é diferente. Os 

gêneros jornalísticos informativo, opinativo, interpretativo, 

utilitário e diversional já estão categorizados dentre a recente e 

atualizada classificação proposta por Marques de Melo (2009). 

Os gêneros jornalísticos podem ser analisados nos conteúdos da 

imprensa, quando se realiza uma investigação minuciosa nas 

estruturas das narrativas jornalísticas. Na prática, por mais que a 

redação e os profissionais da imprensa não se atenham que, ao 

produzir uma pauta, elaborar uma reportagem, nota ou os mais 

diversos formatos presentes, por exemplo, nos telejornais, eles 

estão configurando e enquadrando, (in)conscientemente e/ou 

automaticamente, modos de narrar fatos e assuntos, conforme 

uma modulação do conteúdo que perpassa também as estruturas 

e intencionalidades dos gêneros jornalísticos em vigência. 

A despeito da rapidez que a atividade jornalística exige 

do ofício e de seus profissionais, mesmo assim, os gêneros estão 

lá. Provavelmente, mais perceptíveis são os formatos. Marques 

de Melo e Assis (2013b, p.28-29) explicam os formatos como 

variantes dos gêneros jornalísticos, que, em síntese, são 

subordinados às categorias dos gêneros, mas, também, se 



  

expressam através de formas desenvolvidas conforme lógicas 

internas e próprias da imprensa, bem como são altamente 

dinâmicos segundo a potencialidade de cada formato.  

Esses formatos jornalísticos visam fazer circular os 

conteúdos em harmonia com as circunstâncias de produção e 

recepção das comunicações midiáticas. São unidades 

substancial ou material dessas comunicações, que configuram 

características peculiares às mensagens, conferem identidades e 

distinguem as enunciações de mesma natureza. Ainda segundo 

estes autores, os formatos são mais perceptíveis nas 

comunicações televisivas, e o interesse sobre suas possibilidades 

fica ainda muito atrelado às discussões acadêmicas. 

 

É certo, contudo, que o termo formato aparece muito 

mais no jargão dos profissionais de televisão do que, 

propriamente, nas redações. Mas também, no mercado 

jornalístico, pouca atenção se confere à identidade das 

matérias produzidas por profissionais da área e/ou 

colaboradores. As determinações dos manuais, quando 

assimiladas, quase não são revistas; e não há aparente 

empenho em discutir novas classes textuais (elas 

aparecem, evidentemente, mas sem grandes reflexões 

e/ou classificações por parte de seus cultores). A 

discussão sobre esses tópicos acaba reservada ao âmbito 

acadêmico. Por essa razão, ainda que não introduzida 

com ênfase no espaço profissional, a ideia de “forma” 

ajuda-nos a entender os limites e as possibilidades das 

unidades que constituem os gêneros. (MARQUES DE 

MELO; ASSIS, 2013b, p. 29, grifo dos autores). 



  

 

Com diferentes nomenclaturas, desde as mais 

elementares formas jornalísticas, como a notícia, ou mesmo, em 

quadros acompanhados por vinhetas específicas, os formatos 

jornalísticos se multiplicam e também se hibridizam nos 

telejornais, sendo os mais diversos possíveis e até mesmo 

apropriando-se das mais recentes tecnologias de comunicação, o 

que aparentemente implica numa provável novidade para a 

classificação dos gêneros jornalísticos no Brasil na 

contemporaneidade.  

Nesse sentido, este artigo visa promover uma breve 

observação sobre os formatos telejornalísticos na atualidade, 

com foco em dois telejornais de Goiás concorrentes, a saber, o 

Jornal Anhanguera Primeira Edição – JA 1ª Edição, da TV 

Anhanguera, emissora afiliada da Rede Globo em Goiás, e 

Jornal do Meio Dia, telejornal da TV Serra Dourada, afiliada do 

SBT em Goiás. Noticiários esses veiculados no horário de 

almoço da programação local. Isso, com o intuito de promover 

uma reflexão sobre os formatos do serviço e da emoção no 

telejornalismo atual. 

 

 

 



  

O serviço e a emoção dentre os gêneros jornalísticos 

Os gêneros dos enunciados são importantes para os 

estudos da área comunicacional midiática. Eles podem ser 

compreendidos como categorias de análise das mensagens, que 

são capazes de agrupar textos, imagens e outras formas de 

enunciações, reunindo-os a partir de semelhanças linguísticas 

e/ou visuais. Os gêneros variam conforme o espaço geográfico 

e o quadro temporal em que se situam e inter-relacionam-se com 

as culturas onde estão inseridos. 

Ao mesmo tempo em que são dinâmicos, eles mantém 

certa rigidez marcada pela necessidade de categorização das 

diversas comunicações realizadas em sociedade. Esses devem 

ser de conhecimento, principalmente, dos produtores dos 

enunciados e também necessitam ser reconhecidos pelos 

receptores, para que haja a identificação dos conteúdos da 

comunicação midiática e a efetiva circulação das mensagens, 

conforme as intencionalidades dos emissores e as possibilidades 

de interpretação e ressignificação junto aos públicos (TEMER, 

2013, p. 307-308). 

O serviço, enquanto um gênero jornalístico, se enquadra 

no gênero utilitário, categoria essa integrante dos gêneros 

jornalísticos no Brasil, que também pode ser conceituado como 

jornalismo de serviço, jornalismo utilitário, jornalismo de 



  

prestação de serviço ou jornalismo de utilidade pública. De 

acordo com Temer (2013, p. 311), trata-se de um gênero que 

reúne conteúdos não necessariamente factuais. Embora, 

matérias factuais possam introduzir também conteúdos 

categorizados como serviços e que forneçam informações úteis 

para os receptores sobre os mais diversos temas ou ocorrências, 

ou seja, informações que agregam utilidade e possibilidade de 

serem usadas ou aplicadas nas ações dos públicos, de modo 

imediato ou não.  

É um dos gêneros dos enunciados presentes no 

jornalismo brasileiro que tem se despontado no final no século 

XX e início deste século XXI. Muito encontrado no jornalismo 

impresso, em cadernos fixos, suplementos ou revistas 

especializadas, Temer (2013, p. 311) afirma o crescente espaço 

dado ao gênero utilitário/ serviço na atualidade também no rádio, 

na televisão e na internet. Consiste numa narrativa utilitarista da 

imprensa, que é independente de outros gêneros jornalísticos, 

distinguindo-se, principalmente, na intencionalidade do 

conteúdo, nos valores-notícias e interesses atribuídos por 

pauteiros, editores e repórteres, especialmente, na significação 

ou uso que o público dá às informações nomeadas como 

serviços.  



  

A intencionalidade presente na conceituação do 

jornalismo de serviço o coloca como um gênero a favor dos 

interesses públicos, priorizando a oferta de dados e informações 

significativas para a tomada de decisões dos cidadãos na 

contemporaneidade. Esse gênero pode ser encontrado entre 

formatos tradicionais no jornalismo, que já são costumeiros 

redutos dos serviços, como: previsões meteorológicas, 

reportagem sobre economia doméstica, matérias de saúde que 

relatam formas de prevenção de doenças, reportagens sobre 

educação acompanhadas por quadros sobre os cursos com maior 

empregabilidade, matérias sobre como tirar carteira de trabalho, 

passaporte, etc., ou seja, todo um conteúdo informacional 

acompanhado por orientações, guias e dicas, cuja intenção é a de 

prestar um serviço informacional personalizado, conforme 

explica Diezhandino. 

 

[...] o jornalismo de serviço é a informação que fornece 

ao receptor a possibilidade efetiva de ação e/ou reação. 

Aquela informação oferecida oportunamente, que 

pretende ser de interesse pessoal do leitor-ouvinte-

espectador, que não se limita a informar sobre mas para; 

que se impõe a exigência de ser útil na vida pessoal do 

receptor, psicológica ou materialmente, mediata ou 

imediatamente, qualquer que seja o grau ou alcance dessa 

utilidade. A informação cuja meta deixa de oferecer 

dados circunscritos ao acontecimento, para oferecer 



  

respostas e orientação. (DIEZHANDINO, 1993, p.124, 

grifos da autora, tradução nossa). 

 

A emoção, por sua vez, também se faz presente no 

telejornalismo brasileiro. Hagen (2008) defende que a emoção 

ensina no campo jornalístico. Ele considera a informação 

emocional também como um dos agentes de cognição nos 

telejornais, especialmente, a partir da figura e da imagem dos 

apresentadores, que imprimem subjetividades nas comunicações 

que realizam. Essas subjetividades transparecem nos detalhes da 

voz, do olhar, no movimento das mãos, do corpo e, até mesmo, 

através da linguagem da roupa, reforçando os laços de fidelidade 

entre público e emissora. Elementos imagéticos que acabam por 

ensinar os telespectadores como se portar diante dos 

acontecimentos, como reagir e configuram também a conotação 

da mensagem, se é negativa ou positiva, o tom duro ou leve no 

conteúdo, o que se deve usar, falar ou, até mesmo, em que fatos 

se deve ficar triste ou alegre.  

Bucci (2000) ressalta o melodrama como uma forma de 

organização diária nos telejornais, em que pesa não só a função 

de informar, porém, compete a eles, mais que o jornalismo 

impresso, a tarefa de entreter. “Uma nota entediante de 10 

segundos é fatal. O telespectador foge. A cor é obrigatória. O 



  

movimento é obrigatório. O retumbante é obrigatório.” (BUCCI, 

2000, p. 29). 

Dentre as categorias dos gêneros jornalísticos, a emoção 

pode ser enquadrada no gênero diversional. Assis (2013), ao 

propor tentativas de compreender este gênero, desde as pioneiras 

classificações dos gêneros jornalísticos no Brasil até os 

movimentos teóricos mais recentes, explica que, conforme a 

categoria diversional, a emoção, o lazer e o divertimento são 

explorados e orientados pelo jornalismo para a função de 

distração da audiência, mas sem perder as conexões com a 

veracidade da informação atual, elemento fundante do papel 

social do jornalismo. Assim, diferenciando-se, portanto, dos 

demais conteúdos integrantes do ficcional midiático, bem como 

reconhecendo que é possível elaborar um material jornalístico 

que possa oferecer entretenimento casado com informação.  

 

Não obstante o gênero diversional seja identificado com 

diferentes denominações, classificá-lo enquanto 

categoria do jornalismo é reconhecer que há espaço, 

dentro da imprensa, para a elaboração de material que vai 

além do hard news, para citar o jargão. Trata-se da 

possibilidade de o jornalista aprofundar e apurar o olhar 

a respeito do cenário social, retirando dele o que de mais 

interessante e curioso possa haver, mesmo que isso não 

represente dar um “furo” de reportagem. (ASSIS, 2013, 

p.159). 

 



  

Dentre uma das perspectivas de entendimento do gênero 

diversional, este autor cita a expressão “infotenimento”, 

neologismo criado nos anos de 1980 e que obteve repercussão 

no seu uso junto à imprensa mundial na década subsequente, o 

qual pode ser compreendido como um tipo de jornalismo que 

“[...] une informação, prestação de serviço e divertimento.” 

(ASSIS, 2013, p. 150). Entre os formatos que demarcam a 

presença deste gênero no jornalismo, encontram-se a história de 

interesse humano, que se detém ao fato, mas realiza uma 

releitura deste suscitando a emoção. E a história colorida, em 

que, ao invés da atenção ao fato, predomina a descrição dos 

cenários nas narrativas, bem como agrega as impressões e 

sensações dos repórteres às matérias (ASSIS, 2013, p. 151). 

Porém, esses formatos não são estanques, assim como ocorre no 

tradicional lead informativo, mas, dependem, segundo este 

autor, da criatividade do jornalista na apuração e composição de 

seu texto, além da linha editorial do veículo e da intenção dos 

produtores com os conteúdos noticiados.  

Assim, a prestação de serviço e a emoção se constituíram 

no que pode ser entendido como “infotenimento”, um tipo de 

jornalismo que é capaz de conquistar audiência, dar vazão ao uso 

de novas tecnologias de comunicação na grande mídia, bem 

como mantém o compromisso da imprensa com a informação 



  

atual, verídica e capaz de tornar a apreensão dos fatos de maneira 

mais emocional ou útil para os públicos. Questiona-se, então, se 

esses gêneros estão ou não no telejornalismo goiano, passando-

se pelos mais diversos formatos, estando presentes, até mesmo, 

nos mais atuais quadros telejornalísticos, ostentando novidade, 

mas que, possivelmente, aparentam manter uma fórmula 

semelhante. 

 

Observando telejornais  

Uma breve observação de dois telejornais goianos 

concorrentes e veiculados no mesmo horário da programação 

local durante o horário do almoço de segunda a sábado, por 

exemplo, o Jornal Anhanguera Primeira Edição - JA 1ª Edição, 

pertencente à emissora TV Anhanguera, afiliada da Rede Globo 

em Goiás, e o Jornal do Meio Dia, noticiário da TV Serra 

Dourada, afiliada do SBT no mesmo estado, sinaliza que a 

prestação de serviço e a emoção são sim uma constante nas 

narrativas do telejornalismo regional.  

Em temas semelhantes ou nos mais diversos assuntos, a 

prestação de serviço, por exemplo, já não se restringe somente 

aos tradicionais formatos, como: a previsão meteorológica, as 

cotações de preços, os índices das bolsas de valores, a utilidade 

pública para doações de sangue, a agenda cultural, etc. Esse 



  

gênero tem sido encontrado nas mais variadas matérias 

recorrentemente e com semelhança entre telejornais 

concorrentes, ocupando espaços nos blocos e duração relevantes 

dentre as edições diárias dos noticiários.  

Numa recente observação esporádica desses dois 

telejornais, nota-se que se o assunto é emprego, surge, por 

exemplo, um quadro4 TV Trabalho, no JA 1ª Edição. Veiculado 

nas segundas-feiras neste telejornal, o quadro apresenta 

ilustração e vinheta que divulgam vagas e oportunidades de 

emprego, com grande semelhança aos tradicionais anúncios de 

empregos encontrados nos classificados de jornais impressos. 

Vagas essas que também são disponibilizadas para um acesso 

posterior e a qualquer tempo para o público pelo site deste 

telejornal.  

O mesmo assunto, emprego, também é notado nas 

passagens de blocos do Jornal do Meio Dia, da emissora 

concorrente TV Serra Dourada, que também se apropria de sua 

página na internet, por meio da seção Oportunidade de 

Trabalho, para continuar divulgando as vagas de empregos 

                                                 
4 O quadro, no telejornalismo, corresponde ao formato coluna no jornalismo 

impresso. Consiste num espaço privilegiado dentre o conteúdo do telejornal 

que setoriza e destaca a informação, segundo temas ou fatos específicos. Pode 

ter o caráter informativo, como também opinativo, interpretativo e de 

prestação de serviço. Usualmente, possui vinhetas que o delimita e o 

distingue dentre os demais formatos presentes num telejornal.  



  

anunciadas entre os blocos deste telejornal. Espaços esses, 

portanto, que acabam prestando um serviço, por meio desses 

telejornais, a quem procura um novo posto de trabalho ou está 

desempregado. 

Ainda no Jornal do Meio Dia, há espaço para utilidade 

pública de animais de estimação, no Mural dos Bichos, onde 

telespectadores que buscam por seus bichanos perdidos podem 

anunciar, repassar seus contatos e demais informações para 

resgate, bem como mandar fotos dos animais de estimação 

perdidos. Serviço que também se estende à internet, com 

hospedagem desta divulgação no site deste telejornal.  

O mesmo assunto também foi observado no telejornal 

concorrente, JA 1ª Edição, que recentemente, na última semana 

do mês de outubro de 2015, lançou uma série de reportagens 

especiais com abordagem semelhante sobre o universo dos 

bichos de estimação, que foi nomeada Vida de Bicho? Que 

Nada!. Esta série apresentou também um mural dos bichos, 

como foi chamado pelo apresentador do telejornal, mas, ao invés 

da orientação para utilidade pública nos casos de perda de 

animais, esta série enfatizou um tom mais diversional nos 

conteúdos colaborativos advindos da audiência, pois incentivou 

a participação dos telespectadores, que enviaram fotos e vídeos 

“engraçadinhos” de seus animais de estimação. 



  

Se a crise econômica brasileira é o tema do momento, 

observa-se o surgimento do quadro Não tá Fácil pra Ninguém, 

no JA 1ª Edição, com recomendações para se driblar as mais 

variadas dificuldades econômicas e abusando, no título, do 

recorrente jargão citado pelas fontes – “não tá fácil pra ninguém” 

-, como foi perceptível, por exemplo, durante a divulgação do 

aumento no valor de combustíveis cobrado pelos postos em 

Goiânia (GO), recentemente.  

Já no Jornal do Meio Dia, a prestação de serviço pelo 

jornalismo também é vista em outros quadros, que reforçam o 

uso dos canais mediatizados pelas novas tecnologias e das redes 

sociais digitais, incentivando, assim, a colaboração da audiência. 

Um exemplo é o quadro Repórter Cidadão deste telejornal. 

Nele, o telespectador envia fotos, vídeos e mensagens, que são 

selecionados pela produção e entram na edição do telejornal, 

seja para informar, cobrar serviços, fazer denúncias ou entreter 

com belas imagens de autoria e cedidas gratuitamente pela 

audiência. Outro exemplo, neste mesmo telejornal, é o quadro 

Aqui Você faz a Notícia, que incentiva a prestação de serviço 

especializada para demandas de moradores dos mais variados 

bairros da região metropolitana de Goiânia (GO), que acionam 

a produção do telejornal com sugestões de pautas e 

reivindicações.  



  

Um formato correspondente a esse pode ser encontrado 

também no telejornal concorrente com o uso do aplicativo 

Quero Ver na TV- QVT, no JA 1ª Edição, da TV Anhanguera. 

Esta mídia incentiva a colaboração da audiência, por meio desse 

aplicativo gratuito para smartphones desenvolvido pela 

emissora e que pode ser baixado nas lojas virtuais desses 

celulares, o que torna possível ao usuário cadastrado neste 

aplicativo enviar fotos, vídeos, participar de enquetes, sugerir 

pautas para a produção da emissora, fazer comentários e ler 

notícias publicadas no site G1 Goiás, outro veículo de 

comunicação também integrante do Grupo Jaime Câmara, a 

quem pertence a emissora TV Anhanguera. 

E a lista de formatos equivalentes se estende e imbrica a 

prestação de serviço e a emoção nesses telejornais. No JA 1ª 

Edição, esse modelo que une serviço e emoção pode ser 

observado, por exemplo, no quadro JA Comunidade, que tem 

como foco a denúncia de mazelas e cobrança por serviços 

públicos, a partir de demandas advindas de moradores e demais 

telespectadores. Nesse formato, as autoridades públicas são 

compelidas pelo telejornal a delimitar prazo para solucionar os 

problemas noticiados, e, então, é feito o acompanhamento do 

caso. Esse modelo de prestação de serviço pelo telejornal, que 

pode ser caracterizado como uma espécie de denúncia/cobrança, 



  

move a realização de constantes suítes (matérias de 

acompanhamento) por parte da produção deste noticiário, para 

se averiguar o cumprimento ou não da solução prometida pelas 

autoridades públicas. Passando, desse modo, a imagem de um 

telejornalismo compromissado com a vigilância social, um 

jornalismo “Quarto Poder”, um antigo ethos ainda presente no 

campo ideológico do jornalismo (TRAQUINA, 2005).  

Por vezes, neste quadro JA Comunidade, especialmente, 

nas matérias de acompanhamento, observa-se um tom mais 

emocional ou de divertimento, que se expressa por meio da 

narrativa de história colorida e também na figura do repórter. 

Assim, nota-se, algumas vezes, que o repórter, sem ter o 

elemento novidade na informação, acaba por descrever mais os 

cenários, os personagens e destacar as suas impressões e 

sensações no off, ao divulgar novamente uma ocorrência já 

veiculada no telejornal, mas que ainda não teve solução. 

Semelhantemente, no Jornal do Meio Dia, este formato 

de prestação de serviço relacionado à cobrança ao poder público 

também é replicado no quadro Promessa é Dívida. E, 

posteriormente, ainda surgiu no mês de setembro de 2015, 

noutro telejornal, o JA 1ª Edição, o quadro Repórter JA. Nesse, 

um repórter, cinegrafista e parte da produção do telejornal se 

instalam num bairro da região metropolitana de Goiânia, na casa 



  

de algum morador anfitrião, por 36 horas, relatando mazelas, 

mostrando as reclamações dos moradores e buscando mais uma 

vez a solução de demandas junto às autoridades públicas. 

Contudo, se o quadro é novo em nome e vinheta, neste mesmo 

telejornal, já se observou uma proposta semelhante executada 

em anos anteriores por este noticiário com outro quadro 

nomeado como O Bairro que Eu Tenho, O Bairro Que Eu Quero 

- BQQ, que já foi um dos objetos de análise de dissertação de 

mestrado (FRANCO, 2014).  

Ou o próprio tema saúde, que também já foi assunto de 

quadro de prestação de serviço, no JA 1ª Edição, com o Mais 

Saúde, objeto de análise de outra dissertação de mestrado 

(SANTANA, 2013). Este que atualmente não manteve sua 

continuidade neste telejornal. Sobre este mesmo assunto, a TV 

Serra Dourada, neste momento, produz o quadro Bem Viver, 

exibido durante o Jornal do Meio Dia, que aborda temas de 

saúde, principalmente, com recomendações e dicas. 

Se for mês de julho, tempo de férias escolares, ou época 

de natal, enfim, as mais diversas datas comemorativas, surgem, 

então, também matérias de recomendação, dicas, roteiros, 

chamadas e quadros com fotos de telespectadores nas férias, 

lançamento de séries especiais na época de temporada no 

tradicional Rio Araguaia em ambos os telejornais, concurso de 



  

novos cantores sertanejos e demais outros formatos que são 

criados, mantém-se e também se esgotam, trazendo na pauta 

diversos assuntos, como saúde, trânsito, asfalto, educação, 

música, lazer, etc.  

 

Considerações finais 

Sem almejar aqui tabular todas as matérias, quadros e 

formatos possíveis dentre os gêneros utilitário e/ ou diversional 

nesses dois telejornais abordados anteriormente, a menção foi 

para ilustrar e refletir que, apesar da novidade em nomes, 

vinhetas e também em propostas de interação com a audiência 

por meio das novas tecnologias, a fórmula da prestação de 

serviço assistencialista e da emoção se repete no telejornalismo 

regional feito pelas praças das grandes emissoras televisivas 

comerciais em Goiás.  

Intitulando-se como espaços de cidadania e de concessão 

de voz ao telespectador, como é possível observar nos títulos das 

vinhetas de alguns desses quadros televisivos, questiona-se qual 

é a cidadania possível nesses espaços orientados para a prestação 

de serviço ou para a história de interesse humano e matéria 

colorida nesses telejornais?  

Apesar da novidade, esses conteúdos ainda estão distante 

da promoção de uma cidadania ativa dentro da grande mídia. 



  

Pois, por mais que os canais de mediação entre público e 

imprensa tenham se ampliando com as novas tecnologias, essa 

interação ainda perpassa pela seleção de temas que não 

questionam ou buscam transformar o sistema hegemônico e 

também prossegue reafirmando o lugar de privilégio que a mídia 

detém nessa presunção de diálogo. 

Acredita-se que a problemática não está na existência dos 

gêneros utilitário e diversional no jornalismo brasileiro, porém, 

na forma como são exaustivamente utilizados pela grande mídia. 

Pois, conforme suas intencionalidades, o gênero diversional tem 

o potencial de conferir uma ludicidade à apreensão dos 

conteúdos informativos jornalísticos. E a prestação de serviço 

pela imprensa, por exemplo, detém a potencialidade de 

promover o direito à informação mais útil para públicos 

específicos e, até mesmo, conferindo uma angulação mais 

orientadora e didática à informação jornalística. Diferenciais se 

comparado às características de outros gêneros jornalísticos, tais 

como o informativo, opinativo e o interpretativo. 

Mesmo que a internet e as novas tecnologias de 

comunicação tenham diminuído essa unilateridade na 

comunicação da grande mídia, possibilitando mais canais de 

participação para a audiência, isso ainda não foi capaz de 

estabelecer uma configuração de um gênero colaborativo para 



  

os conteúdos jornalísticos no telejornalismo goiano. De forma 

que uma observação mais atenta dessas colaborações feitas pelos 

públicos revela que elas se enquadram perfeitamente em alguns 

gêneros já categorizados no jornalismo brasileiro, como o 

informativo, o opinativo, bem como o diversional, por exemplo, 

ao mostrar fotos e imagens de telespectadores durante seus 

momentos de lazer, e o utilitário, com denúncias e queixas por 

serviços e direitos feitas pela audiência.  

Desse modo, para os estudos em Comunicação, a análise 

dos gêneros jornalísticos se torna fundamental, para que a 

problemática da pesquisa não se restrinja somente ao objeto de 

estudo em si, como no telejornalismo, visto que os formatos são 

efêmeros, repetitivos e até mesmo inconstantes. Especialmente, 

para essa época de euforia de pesquisas com as novas 

tecnologias. Porque, mesmo com essa novidade de mídias mais 

interativas na grande imprensa, os modelos continuam 

semelhantes, com predominância no jornalismo informativo e 

mais recentemente exacerbando na prestação de serviço 

assistencialista e no diversional. 

Os gêneros jornalísticos já existem, o que parece faltar é 

uma maior experimentação nos formatos e, especialmente, uma 

melhor qualidade na abordagem dos temas, saindo do jargão 

“mais do mesmo”. Buscando orientar as comunicações 



  

midiáticas para uma ativa promoção da cidadania na/pela grande 

mídia e de um diálogo mais equânime. 
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A Síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser 

(SMRKH) em matéria on-line: estigmatização de 

paciente na mídia 
 

Daniela A. Rabelo5 

 

A palavra grega stygma é marco inicial de reflexão por 

parte dessa proposta de pesquisa. Ela está diretamente 

relacionada à marca, punção, picada1. Um dos registros de 

estigmas é religioso, presente nos signos do Catolicismo com as 

marcas de Cristo; feridas que apareciam em várias partes do 

corpo: cabeça, costas, mãos, pés e lateral2. Esse é um exemplo 

de um indivíduo estigmatizado, ou seja, marcado, tachado, 

classificado na Terra.  

Essa marca ou sinal infamante, essa qualificação 

pejorativa3, está referenciada na Declaração Universal sobre 

Bioética e Direitos Humanos no artigo 114. É previsto nesse 

artigo que a estigmatização constitui “violação à dignidade 

humana, aos direitos humanos e liberdades fundamentais4”. 

Nesse contexto, e segundo a sua lógica, se um indivíduo é 

estigmatizado, outro aspecto fundamental se ausenta: a 

dignidade humana – o ser é diminuído, considerado inferior, 

                                                 
5 Docente da Faculdade Anhanguera de Brasília, E-mail de contato: 

daniela.a.rabelo@gmail.com. 



  

abaixo de outras pessoas5. Também no Direito mostra-se 

relevante, sendo caracterizada como um “princípio defensor das 

forças encontradas nos seres humanos”6. 

Na doença rara (DR), aquela que afeta até 65 pessoas em 

cada 100.000 indivíduos, ou seja, 1,3 pessoas para cada 2.000 

indivíduos7; questões de falta ou demora nos diagnósticos, 

tratamentos errôneos, pesquisas científicas ínfimas, informações 

reduzidas, desconhecimento sobre centros de tratamento, 

escassez de profissionais qualificados e falta de acesso aos 

cuidados do paciente são frequentes e referenciados pela 

EURORDIS; aliança não-governamental de orientação ao 

paciente na Europa8. Soma-se a essas, a estigmatização do 

paciente e sua família com consequente isolamento social e 

afetivo8,9. Se desde as origens da humanidade a doença 

estigmatizou pessoas10, na DR a força dessa marca é expressiva. 

 A DR de escolha para essa pesquisa é a Síndrome de 

Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser (SMRKH). Caracteriza-se 

pela agenesia parcial ou completa da vagina associada a útero 

rudimentar11,12,13,14,15,16,17,18. O defeito genital é associado à 

aplasia da porção caudal dos ductos paramesonéfricos ou de 

Müller11,12,13,14,20,21,22, que posteriormente diferenciam-se em 

trompas de Falópio, útero, cérvix e porção superior da 

vagina11,12,13. O grau de comprometimento da diferenciação 



  

desses ductos pode gerar até uma aplasia total das estruturas que 

compõem o sistema reprodutivo feminino23. A maior parte das 

pessoas acometidas pela síndrome, 90%, caracterizam-se por 

agenesia vaginal25. Estudos de Huebner M. comprovaram que 

três quartos das mulheres com agenesia de Müller têm uma 

camada visível entre a bexiga e o reto. Como nenhum dos 

participantes tinha uma vagina, esses resultados reforçam a 

existência de um septo reto-vaginal, separado de uma adventícia 

vaginal25. A incidência de agenesia vaginal é de 1 em 5.000 

bebês recém-nascidos vivos15,26. Estudo de Rawat KS et al e 

Erici AB indicam outro número: entre 4000-5000 nascimentos 

do sexo feminino11,14. Comissão de Saúde do Adolescente27 

indica agenesia dos ductos Mullerianos em 1 de cada 4.000-

10.000 mulheres. Independentemente dessa agenesia, as 

mulheres têm a função ovariana e órgãos genitais externos 

normais e também desenvolvem características sexuais 

secundárias durante a puberdade, sem ciclo menstrual 

(amenorréia primária) – indicador clínico inicial de 

SMRKH23,24.  

 Existem divisões dessa síndrome, de acordo com o seu 

alcance e sua gravidade: tipo I (alterações restritas ao sistema 

reprodutor), tipo II (atípica com dois gomos uterinos 

hipoplásicos e assimétricos associados à malformações tubares) 



  

e MURCS (Mullerian duct aplasia, Renal dysplasia and 

Cervical Somite anomalies), com anormalidades de sistemas de 

órgãos adicionais, incluindo principalmente os rins e 

esqueleto11,22,15,22. Estudo de Rawat KS ainda sugere leiomioma 

de útero – na presença de útero rudimentar23 e paciente de 16 

anos com caso único registrado na literatura de carcinoma de 

células renais em seu único rim18. Outro caso excepcional 

relatado em literatura, de Kondo et al, foi o de uma jovem de 25 

anos diagnosticada com a síndrome em estudo com 

hidrosalpinge29. A literatura recente sustenta a ideia de uma base 

genética multifatorial poligênica para a síndrome30. Porém, a sua 

etiologia de base ainda não é clara31. 

 O uso de dilatadores vaginais, não cirúrgico; e cuidado 

holístico são indicações para o tratamento24,25,30,32. O futuro 

transplante uterino foi proposto no estudo de Edmond DK30 – o 

que inclui novas possibilidades de discussão científica. Porém, 

artigo de Erman Akar M et al apresentou em novembro de 2013, 

a primeira gravidez clínica em um paciente com infertilidade 

uterina absoluta (acometida da síndrome) após prévia 

reconstrução vaginal (neovagina com uso de diferentes 

técnicas)32,33,34,35 e alotransplante de útero34. A revista Lancet 

em abril de 2014 publicou resultados de reengenharia de vagina 

a partir de amostras de tecidos individuais de pacientes 



  

(epiteliais e musculares) em estudo intitulado Tissue-engineered 

autologous vaginal organs in patients: a pilot cohort study37. 

Essa base de dados referenciam as condições físicas e atuais 

avanços da ciência no estudo da SMRKH, segundo artigos 

científicos publicados nos últimos dois anos na US National 

Library of Medicine National Institutes of Health – 

PubMed.gov38. Hoje, pesquisadores do Reino Unido receberam 

autorização para realizar 10 transplantes no país39.  

Alguns aspectos devem ser observados quanto à 

caracterização da SMRKH no que tange ao binômio autonomia 

e vulnerabilidade: 1) a questão do gênero40,41; 2) e também pela 

condição da própria síndrome; 3) questão do corpo e direito à 

sexualidade e 4) “a visão da mulher totalmente identificada com 

a maternidade e a reprodução sustenta o uso de tecnologias 

reprodutivas”42. Isso gera uma vulnerabilidade moral expressa 

nesse desejo por filhos associado à feminilidade e submissão às 

tecnologias reprodutivas, de alto custo40. Para paciente com 

SMRKH, pessoas diretas (mães, irmãs ou parentes próximos). 

Em uma condição de vulnerabilidade exacerbada, aumenta ainda 

mais o ato de estigmatizar, diretamente proporcional ao 

incremento dessa condição vulnerável3.  

A partir desse enquadramento teórico, a pesquisa tem por 

pergunta central como a estigmatização de paciente com 



  

SMRKH é apresentada em matéria jornalística de mídia 

eletrônica disponível nos dois maiores portais de notícias no 

Brasil, segundo pesquisa Alexa (2014): UOL (5o lugar) e 

Globo.com (G1). Está prevista uma relação da Comunicação 

(leitura crítica de mídia), Saúde (Bioética), considerando que há 

um conflito que envolve a estigmatização de pacientes com 

doenças raras em grupo vulnerável (pessoas com SMRKH). 

Refletindo-se que em uma modernidade líquida marcada pela 

globalização em que prevalece o medo, a exclusão social, 

produção do mal43; a ciência pode estimular a veiculação de 

informações éticas e sustentáveis. E, também, empoderar 

mulheres em situação de vulnerabilidade, foco desse estudo. 

 

 

Análise de conteúdo e de discurso da estigmatização de 

paciente com SMRKH em matéria online 

O corpus de análise, intitulado ‘Garota britânica 

descobre aos 17 anos que não tem vagina’44, veiculado nos 

maiores portais de informação segundo a pesquisa Alexa – UOL 

e G1, em 15/11/2013, respectivamente às 17h55 e 13h54. A 

notícia base foi “Girl born with no vagina only finds out aged 17 

- but believes rare condition will help find Mr. Right”, com 

veiculação pelo Mirror News e assinatura do jornalista Simon 

Keegan – na versão online em 16/11/2013, às 14h48. 



  

  

 

Figura 1 – Capa da matéria Portal G1 

 

Foi alocada na seção de Ciência e Saúde. Houve 1.169 

replicações via Twitter e 5 milhões e 800 mil recomendações via 

Facebook. Após a chamada da notícia, e logo abaixo, no 

chamado sutiã – que sustenta o título da notícia, apresentava-se: 

‘Síndrome rara faz com que jovem também não tenha útero. 

Apesar do problema, aparência externa de seu órgão genital é 

normal.’ Tanto a palavra síndrome como a problema foram 

grifadas por terem um sentido que extrapola o texto: a doença 

rara não foi nomeada e ainda teve a classificação de ‘problema’. 

Fora aparência do órgão genital ser normal, a chamada sugere 

uma condição de anormalidade nos demais aspectos. 



  

A afirmação “... que não tem a vagina” deixa subliminar 

uma mensagem: uma vagina na íntegra, parte dela, parte externa 

ou a parte interna? Espera-se uma resposta, afinal ali está o 

caderno de Ciência e Saúde – cuja base de informação é 

atualidade, veracidade e veiculação aliada à cientificidade. 

Obedecendo o método de Bauer e Gaskell (2010)45, foi 

realizada uma leitura flutuante, em que foram identificadas: 1) 

expressões-chaves (trechos do discurso); 2) idéias centrais e 3) 

análise de elementos da ancoragem, definida por aspectos 

particulares da imagem, suas partes e seu todo, segundo 

Dimbleby R46. 

 

 

Figura 2 – Foto com ancoragem da matéria analisada 



  

 

A ancoragem aqui se torna elemento essencial. A 

nomeada ‘ garota’ e ‘ jovem’ é apresentada de biquíni, em pose 

sensual, que sugere uma sensualização/sexualização da sua 

imagem. Loira e sorridente, tem a ancoragem (legenda) iniciada 

próxima ao baixo ventre, o que nos lembra a ausência pontuada 

no texto – a da vagina. Existem aí duas mensagens contraditórias 

– ausência de vagina x sensualidade/sexualidade. 

No título há menção à ausência da vagina – mensagem 

valorizada no texto. Porém, abaixo, no sutiã há lembrança de 

outra ausência – a do útero. Na ancoragem a síndrome rara é 

lembrada mais uma vez, com a menção agora conjunta da 

‘ausência da vagina e do útero’ da jovem. Nesse momento 

também a até então ‘garota britânica’ e ‘jovem’ é nomeada – 

Jacqui Beck.  

 



  

 

Figura 3 – Foto, ancoragem e matérias associadas à síndrome 

 



  

Logo abaixo da foto e ancoragem e na lateral do texto há 

três chamadas secundárias: ovários policísticos podem alterar o 

ciclo menstrual e dificultar a gravidez; HC retira cisto gigante de 

ovário por cirurgia minimamente invasiva e Mioma, pólipo e 

cisto podem alterar a menstruação e dificultar a gravidez.  Três 

chamadas cujos temas abrangem ovários policísticos, ciclo 

menstrual, gravidez e mioma. Da mesma forma, as notícias 

propostas para leitura ao final do texto (figura 4). Há ausência 

de matérias semelhantes e associação a temas distantes da 

Síndrome de Mayer-Rokitanski-Krause-Houser.  

 

 

Figura 4 – Notícias propostas ao final do texto para leitura 

 

Após a leitura flutuante, a percebeu-se uma 

categorização similar ao discurso  

 



  

Tabela 07 – Categorização do discurso SMRKH em matéria 

01 – Características das pessoas com doenças raras 

02 – Características das doenças raras 

03 – Perfil dos cuidadores/familiares de pessoas com doenças raras 

04 – Informação/comunicação dos dados 

 

Os portais privilegiam a aproximação da protagonista da 

notícia chamando-a de Jacqui Becqui. Essa é uma característica 

mencionada no texto. Sequencialmente, a qualificação ‘não tem 

vagina’ marca a presença no texto. Os rótulos de ‘britânica’ e 

’17 anos’ formam da sua identidade. Por fim, ‘garota’, ‘jovem’, 

‘aberração’ e ‘não tem útero’. 

A doença rara é imediatamente associada às palavras 

‘síndrome’, ‘problema’ e ‘condição’. A notícia de conhecimento 

da doença é classificada como chocante e segue o número de 

menções no texto. A ausência de menstruação é uma 

característica relevante apontada no texto. 

Os cuidadores/familiares devem ‘aceitá-la como ela é’, 

segundo revelou a britânica Jacqui Becqui. Ela acredita que a 

doença possibilitar o ‘homem certo’, ‘futuro parceiro’. 

‘Médicos’, ‘Clínico geral’ e ‘ginecologista’ são os profissionais 

de acompanhamento. 

 

 



  

O discurso SMRKH no Google e o posicionamento midiático 

A matéria em questão não abrange questões 

financeiras/legais nem tampouco de forma direta a participação 

do Estado – fora atendimento no hospital Queen Charlotte and 

Chelsea Hospital, especialista da área, com atendimento 

gratuito. A situação apresentada é de uma jovem britânica em 

um dos países com maior ênfase na prevenção primária e de 

sistema de saúde avançado, principalmente quando da doença 

rara. 

Sobre as condições da doença, não há uma especificação 

de subtipo e as complicações associadas à britânica são a 

ausência de útero e de vagina. Não há pleitropia ou 

polyhandicaps. Nem especificação do tipo de SMRKH (I, II ou 

MURCS). O diagnóstico foi apresentado por casualidade e não 

há nenhuma menção à dificuldade em obtê-lo. Há indicação de 

cuidados médicos, clínicos e ginecológicos, porém outros 

profissionais ou atendimento multidisciplinar não é apontado. O 

estereótipo é claro: discriminação, estigmatização, exclusão, 

isolamento e portadores segregados. 

A falta de conhecimento científico se traduz no artigo. 

Não há box na própria matéria explicando a doença ou mesmo 

outras matérias associadas. Mantêm-se o ciclo de ausência de 

informação ou cria um novo de informações errôneas ou 



  

distorcidas.  Há um compartilhamento em redes sociais, 

especialmente nessa situação, Facebook. 

Uma primeira relevante questão apontada por 

especialistas é que as más-formações genitais tem tido impacto 

significativo sobre a identidade sexual e comportamento sexual 

do paciente12. Estudos de Fliegner M et al reforçam que há 

comprometimento do bem-estar sexual. A apreensão em 

situações sexuais de em SMRKH é uma fonte de angústia, mas 

problemas sexuais parecem ser mais focados em questões de 

funcionamento vaginal. É a perspectiva apresentada pela notícia 

– a questão de fundo – ausência de vagina da britânica Jacqui 

Becqui aparenta uma super perspectiva na mídia. 

Apesar de mulheres acometidas pela SMRKH mulheres 

relatarem satisfação com sua vida sexual, profissionais devem 

adotar uma abordagem interdisciplinar e prestação de cuidados 

feitos sob medida, a fim de promover um verdadeiro bem-estar 

sexual nos pacientes46. Sem se limitar com a ausência da vagina, 

e sim um cuidado holístico, de equipe multidisciplinar, não 

centrado no médico, e sim em uma equipe de outras formações, 

especialistas no cuidado a esse paciente. Problemas físicos como 

psicossociais, devem ser abordados e a condição, 

frequentemente, cria desafios médicos para os profissionais de 

saúde19. 



  

Conclusão 

Este artigo é norteado por uma questão essenciais: a 

afirmação freiriana de que   

 

o conhecimento sempre começa pela pergunta, pela 

curiosidade (FREIRE e FAUNDEZ, 1986, p. 46). Mas o 

que deve ser obra do sujeito é a passagem da curiosidade 

espontânea, ingênua para a curiosidade epistemológica. 

Isso só é feito com reflexão crítica sobre a prática. Quanto 

mais a reflexão crítica ajudar o sujeito a se perceber e 

perceber suas razões de ser, mais consciente está o 

tornado, mais está reforçando a curiosidade 

epistemológica, e assim, haverá condições para que ele 

seja sujeito autônomo (FREIRE e FAUNDEZ, 1986, p. 

46)48. 

  

A utilização do sincretismo como recurso 

comunicacional faz parte da tendência do discurso midiático49. 

A jovem deseja encontrar seu príncipe encantado. A doença rara 

o levará a ele. Padronização se une ao real x fantasia. A mídia 

usa e extrapola esse discurso, bem como não utiliza um 

tratamento ético a pessoa e a doença rara. Como qualifica o 

panorama culturológico, 

 

há uma tendência de homogeneização a diversidade de 

conteúdos da comunicação (principalmente a informação 

e a ficção). O real toma a aparência da ficção e a ficção 

torna a aparência do real, se confundindo na realidade do 

receptor.49 



  

 

Nesse contexto ainda há muito a ser realizado: balização 

de guideline ético que abranja também a comunicação, 

especialmente a comunicação de massa. Há uma demanda 

necessária de pesquisas científicas que envolvam a temática 

doenças raras e suas especializações.  

Paralelo ao atendimento de doenças raras no Sistema 

Único de Saúde – SUS, uma organização de informações que 

sejam acessíveis à população em todos os níveis sociais e de 

escolarização. Também ações que permitam ampliar o 

conhecimento diminuindo a formação de estereótipos, como a 

organização de palestras de sensibilização com vista ao apoio de 

stakeholders - associações diretamente associadas à doença rara 

e seus públicos diversos, jornalistas, representantes das mídias 

em geral, do Estado – via Ministérios/Secretarias específicas, 

dentre outros.  

E, assim, tornar o estigma lembrança de outrora. De um 

passado aprendido. Que prevaleça o dialogismo freiriano. A 

comunicação é processo de produção dos sentidos sociais50. O 

foco da pesquisa é permitir ampliar a construção de uma rede de 

relacionamento e de comunicação sobre doenças raras e 

possibilitar maiores questionamentos e avanços para 



  

profissionais de Comunicação Social em todas as áreas e seus 

pares. 
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Revista Veja: O sofisma da episteme vestido de 

doxa editorial 
 

Priscilla Guerra Guimarães Bernardes6; Simone A. Tuzzo7; 

 

 

Na Antiguidade uma preocupação quanto à manipulação 

informativa rondava aqueles que refletiam sobre a sociedade e 

suas práticas. Ao longo do tempo, o teor de cautela permaneceu 

e inseriu na epistemologia uma severa disputa conceitual entre a 

retórica e o conhecimento fundacional (ou apodítico). Diversos 

duelos teóricos foram travados nas mais diversas épocas e locais, 

mantendo o debate sobre o poder e o risco do subjetivo no 
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convívio humano. Assim, diante de uma realidade social 

demarcada pela prática comunicativa em sua máxima 

centralidade, tem sido cada vez mais necessário se atentar à 

presença dos discursos opinativos dentro da mídia de modo 

geral. As esferas públicas teorizadas por Habermas (2003) 

parecem se materializar dentro dos ambientes midiáticos, e 

assim maquinam com suas lógicas um controle social, cujo 

instrumento máximo é a opinião pública.  

A relevância dos meios de comunicação se amplia à 

medida que a tecnologia perde os limites de vista, e neste roteiro, 

estes meios fazem-se úteis para fornecer os conteúdos 

importantes para direcionar a sociedade dentro daquilo que “se 

precisa saber”. Wolf (2003) comenta isso e ainda declara a 

possibilidade de se agendar não apenas conteúdos, mas 

interpretações e opiniões.  

Foi por meio desta análise, que surgiram os estudos 

acerca de gêneros jornalísticos, cujo principal precursor, 

Marques de Melo (1987) pontuou a existência dos principais 

categorias jornalísticas como sendo: informativa, opinativa, 

interpretativa e diversional. Imersos nestas categorias estão os 

gêneros jornalísticos como nota, notícia, reportagem, entrevista, 

editorial, comentário, artigo, resenha, coluna, crônica, caricatura 

e carta. No Brasil, segundo o autor estas categorias e gêneros se 



  

misturam em seu formato jornalístico de modo tênue.  

Chaparro (1988) diante da classificação feita por 

Marques de Melo (1987) questiona a real separação entre os 

gêneros interpretativos e opinativo, duvidando do mito da 

imparcialidade da imprensa e advogando que dentro do texto as 

marcas de interpretação e opinião se misturam a todo tempo, 

especialmente porque interpretar é escolher uma forma de 

apreender o fato, e nisso, já existe uma forte marca de 

subjetividade.  

Neste sentido, o jornalista se vê diante de um liame entre 

sua intenção ética em narrar os fatos de modo cristalino para que 

seus leitores interpretem por si próprios, toda gama de conteúdos 

isolados de qualquer inferência no texto, ou pela elaboração de 

um material mais explicado, contextualizado e necessariamente 

mais pessoalmente interpretado. As diversas reflexões sobre os 

filtros jornalísticos e a própria teoria do newsmaking se mostram 

oportunos para sinalizar a importância do jornalismo para 

nortear a sociedade e também evidenciam a dificuldade de dosar 

a subjetividade, que acomete o profissional em seu campo de 

trabalho.  

Distanciando de um sentido ingênuo, existe uma forte 

tendência em buscar a imparcialidade possível e não a 

imparcialidade absoluta. Grosso modo, resume-se a ser uma 



  

habilidade de tratar os fatos, ainda que com enquadramentos 

subjetivos, de modo mais direto e resoluto possível. Estratégias 

para isso podem ser desde a tentativa de equalizar fontes 

antagônicas de um fato, dando espaço congruente para que se 

expressem mediante o ocorrido, até mesmo evitando adjetivos e 

definições pessoais. Outro aspecto quase básico, é o primor pela 

comprovação do que estiver sendo dito, seja por meio de 

entrevistas com as fontes ou documentos e fatos concretos.  

Todavia o enclave se agrava ao encontrarmos nesta arena 

o domínio majoritário dos anseios capitalistas em detrimento de 

reflexões sociológicas e teóricas, além da própria circunstância 

da atualidade frente a gama colossal de informações que 

requerem cada vez mais aptidão dos jornalistas para selecionar 

os fatos agendáveis. Uma necessidade crescente parece surgir no 

público, que diante inúmeros fatos publicados num curto 

intervalo de tempo, se vê descalço de referências interpretativas, 

requerendo notícias mais cheias de detalhes. Sem qualquer 

tempo para absorver e assimilar tantos dados, os receptores 

passam a buscar nesses textos aquilo que não possuem descanso 

para elaborar: opiniões prontas.  

Com este viés de exame, o objetivo deste trabalho é 

analisar a Revista Veja, um veículo conhecidamente tendencioso 

em suas publicações, mas que lidera as vendas nacionais e ocupa 



  

expressivo lugar no ranking mundial, cujas assinaturas mensais 

(e fiéis) denotam um público cativo das opiniões expressas pelo 

veículo (por vezes até laterais) que certamente assumem as 

assinaturas semanais da revista ancorados em sua aparente 

credibilidade, recebida não por seus critérios de trabalho, mas 

por ser a mais comercializada e reconhecida entre os veículos.  

 

Rotas congruentes: Comunicação e Opinião Pública 

 Com o decorrer do tempo, as coletividades foram 

tomadas por um expressivo aumento populacional, o que 

implicou numa maior divisão territorial, na aglutinação de tribos 

e na consolidação das sociedades sedentárias. A invenção da 

escrita e da língua impulsionou ainda mais a interação humana, 

tornando-a um necessário elo no estabelecimento das diversas 

culturas e povos em todo o planeta. 

O filósofo alemão, Habermas (1981), em meados do 

século 20, definiu a comunicação como o vínculo social 

linguisticamente mediado, e preconizou uma teoria geral das 

grandes ciências, ancorando a centralidade da comunicação nos 

processos sociais. Foi com a chamada Teoria da Ação 

Comunicativa que o autor, mesmo sem levar em conta um 

grande espectro de tecnologias que surgiram a frente, 

acrescentou um vital entendimento das relações humanas 



  

permeadas pela interação comunicativa.  

A ideia de que a influência está arraigada no poder verbal 

e argumentativo se expressa em diferentes civilizações, 

marcando a construção de seus principais traços e funcionando 

como manutenção das hierarquias de poder.  

O período Medieval retifica a consonância comunicativa 

no regimento social. Gilson (2006) sublinha a filosofia do logos 

ou Verbo apropriada no discurso do cristianismo, onde o poder 

locutório estava com Deus, o que termina por subordinar a 

sabedoria e o conhecimento à fé, condenando a razão e a dúvida.  

Ainda reforçando a influência determinante da teologia 

neste momento, Le Goff (1989) aponta os clérigos e monges, 

como principais detentores dos enunciados vindos diretamente 

de Deus, que por serem alfabetizados, leem os livros sagrados e 

interpretam de modo a recair em convencimento para que a 

população se conformasse com a pobreza, as dores e com o 

sofrimento de toda ordem mediante a justificativa do homem 

penitente que aceita padecer em vida para conquistar a salvação 

já que a ideia do pecado lhe foi inculcada. Através deste dado é 

possível confirmar o potencial elevado da persuasão na 

definição da opinião pública, verificando-se que até mesmo o 

pior dos contextos pode ser controlado mediante o poder 

discursivo dos argumentos defendidos pelos líderes que 



  

articulam entre as massas e passa a nortear a cultura e as crenças 

de todo um povo. 

O sofista grego Platão já antevia a confusão danosa que 

poderia ocorrer com a propagação de ideias subjetivas, ou seja, 

as opiniões. Em um de seus postulados, o diálogo de Teeteto, o 

filósofo destrincha sobre a necessária compreensão da diferença 

entre a doxa (opinião) e episteme (conhecimento puro). Platão 

ao teorizar sobre o mundo sensível explica que apenas o 

conhecimento pode ser tido como ‘nosso’, ao passo que a 

opinião é sempre parcial, extrinsecamente causada, além de 

derivar da influência de alguém e de estar sempre sujeita a 

mobilidade. No entendimento platônico a interpretação dos fatos 

jamais pode ser transmitida como sendo o próprio fato, uma vez 

que carrega a subjetividade de quem o relata, e por isso é 

necessário reconhecer esta diferença de modo a evitar que a 

opinião seja repassada como sendo conhecimento verdadeiro.  

Vale acrescentar ainda a proeminência comunicativa nas 

Idades Médias e Modernas onde a atuação dos líderes foi 

responsável por determinar as demarcações sociais, os fatores 

políticos, a conivência dos diversos setores da sociedade e 

inclusive as primeiras articulações em favor da cidadania. A 

quebra da passividade social é reconhecida como sendo obra de 

elementos influentes que souberam socializar seus conceitos e 



  

alcançar adesões. Entre os diversos exemplos, se tem Kant com 

a aplicabilidade das leis, Locke com a propriedade privada, 

Marx com as questões proletárias e diversos outros nomes que 

ganharam destaque na mobilização pública em favor de ideias e 

crenças, sempre com o uso da comunicação. (GORZEVSCKY 

E MARTIN, 2011) 

 

Amostra e Diretrizes Metodológicas 

 Baseado numa leitura crítica da mídia, este trabalho 

busca analisar as matérias veiculadas em três edições da Revista 

Veja, compreendidas no período de 30 de setembro, 07 e 14 de 

outubro de 2015. A amostra caracteriza-se como pontual e 

aleatória. A pesquisa se dá na investigação aprofundada das 

matérias de capa das edições da revista, tendo em vista que a 

primeira página de uma publicação impressa estampa sempre as 

principais matérias inseridas em seu interior ou ainda as mais 

expressivas, numa tentativa de fazer com que o leitor ceda ao 

seu impulso de consumo para adquiri-la.  

 Dentro de cada uma destas matérias de capa serão 

levantadas as características das imagens, o título, a existência 

de adjetivos e até mesmo a presença de fontes controversas e 

devidamente envolvidas nos fatos. Mediante estes itens será 

realizada a análise crítica do discurso, incluindo folha de capa e 



  

a matérias completa dentro da revista.  

 Segundo Tuzzo (2014) a análise crítica do discurso 

pretende ser uma desconstrução da linguagem, onde o 

pesquisador calcado numa perspectiva crítica fará uma releitura 

e uma reinterpretação dos enunciados visando compreender 

aspectos conjunturais e não tão evidentes.   

 A pergunta central que se pretende responder é porque 

um veículo com tantas evidências de parcialidade e baixo 

comprometimento ético, permanece angariando mais adeptos e 

sendo a revista mais lida no país? Por que o jornalismo opinativo 

se tornou tão necessário a ponto de mesmo com claros indícios 

de tendencialismo ainda ser consumido com tanta expressão na 

sociedade? 

 

Revista Veja: informação? 

 A análise e leitura crítica da amostra começa pela edição 

do dia 30 de setembro, elencando na capa a imagem do ex-

deputado Pedro Correia, preso nas investigações da Lavajato 

(nome dado a CPI que apurou o chamado Petrolão, suposto 

esquema de corrupção envolvendo a estatal Petrobras, bem 

como empreiteiros e políticos e o intercâmbio de propinas, 

cargos e influências). A imagem do deputado aparece 

esmaecendo em tons de azul, parte do rosto aparece apagada por 



  

´respingos com espuma` , possivelmente fazendo referência a 

água com sabão, certamente para relacionar o conteúdo da 

matéria ao nome da investigação.  

O título da revista anuncia que o primeiro delator do 

esquema fala com exclusividade para a revista, levando a crer 

que o mesmo tenha sido entrevistado pelo semanário. Dentro da 

matéria se percebe que isso não ocorreu e que a revista apenas 

usou fragmentos do depoimento de delação premiada e que 

parece ter falado sobre o fato com exclusividade em relação a 

outras revistas.  

Ao expor até mesmo uma imagem do termo de 

declarante, a Revista Veja não apenas interfere no processo 

jurídico e investigativo, como ainda utiliza as informações de 

modo arbitrário, sem autorização alguma dos órgãos e 

personalidades envolvidas e sem esclarecer como teve acesso a 

este conteúdo. O título sugere que o deputado tenha afirmado a 

participação do ex-presidente Lula nos esquemas do que a 

revista chamou de “roubalheira”. O deputado não conversou 

com a revista. A reportagem descreve como isso se deu no 

mandado do então presidente Lula e como continuou no 

mandado posterior da presidente Dilma Rousseff, acusada na 

matéria de acobertar e dar “anuência” ao fato.  

O princípio jornalístico mais básico que pode ser 



  

destacado nos diversos manuais de redação se refere ao acesso 

às fontes envolvidas num determinado acontecimento, imitando 

assim o princípio jurídico de chance de defesa dos acusados e 

igual direito de exposição para ambos os lados, para que o 

próprio interlocutor seja capaz de julgar os eventos expostos. 

Contudo, este princípio dificilmente é cumprido nos tantos 

veículos em todo o mundo. No caso da Revista Veja, entretanto, 

chama ainda mais atenção por não trazer fonte alguma, nem 

contrária e nem favorável àquilo que acusa. Não há fontes. As 

únicas citações incluídas nos textos são fragmentos de discursos 

públicos dos políticos, ou ainda referências da própria revista, 

sendo comum nos textos se encontrar “segundo Veja”, “Veja 

apurou”, “na revista Veja de outubro passado”, havendo dentro 

desta amostra uma única exceção da matéria divulgada pelo 

jornal O Globo.  

Ainda no interior da matéria do dia 30 de setembro, 

expressões como “grana surrupiada”, “dinheiro sujo” e “verba 

roubada” demonstram as possíveis opiniões da revista sobre o 

fato, o que não deixa qualquer dúvida mediante ao excesso de 

adjetivos utilizados nesta matéria e nas demais. Importante frisar 

que em nenhum momento do texto a revista justifica o uso destes 

adjetivos, que inclusive fogem da linguagem técnica e padrão do 

jornalismo tradicional.  



  

A inclusão do termo confidencial do delator à Polícia 

Federal é colocado na revista sem qualquer constrangimento em 

relação à própria palavra confidencial que aparece na descrição 

do documento inserido, uma vez que o semanário publica algo 

de teor exclusivo dos órgãos competentes àquela investigação, e 

o divide com seus tantos leitores (não na íntegra).  

Outro fato curioso é o uso de fontes ocultas, que se aliam 

a ausência de fontes concretas. Ainda no texto do dia 30 de 

setembro, a revista apresenta uma citação entre aspas e afirma 

ser de “um deputado do PP”. Nos manuais de redação as fontes 

ocultas são repudiadas por comprometerem a credibilidade do 

veículo, e a recomendação unânime é para não utilizá-las.  

Na edição seguinte, do dia 7 de outubro, a presidente 

Dilma Rousseff aparece entregando sua faixa presidencial à 

Pixuleco (apelido do boneco inflável que circulou em algumas 

cidades do Brasil, representando o ex-presidente Lula, vestido 

com trajes de presidiário). O título diz que “ela passou a faixa”. 

No olho da capa explica-se que Dilma entregou o núcleo de seu 

governo à Lula, grandes ministérios ao PMDB e que a partir dali 

se enfraquecia ainda mais. Ainda na capa uma matéria aparece 

como gancho no virar de folhas, dizendo “Exclusivo: 

Empreiteira do Petrolão pagou reforma do apartamento de 

Lula”.  



  

A matéria mostra uma trajetória do governo de Dilma 

Rousseff e enfatiza sua inicial tentativa de ser autônoma no 

começo de seu governo e até de organizar a máquina pública. A 

seguir a matéria passa a relatar a submissão de Dilma a Lula, e 

estampa no interior o seguinte título: o golpe do terceiro 

mandato. Novamente não há fontes na matéria, com exceção da 

própria Veja. As palavras entre aspas atribuídas à presidente 

Dilma são extraídas de discursos públicos que a petista fez em 

pronunciamentos convencionais, de rotina e realizados em 

coletivas. Não há qualquer fato concreto ou fonte que justifique 

a renúncia de Dilma comunicada pela revista, contudo se afirma 

que a reforma ministerial e algumas medidas tomadas pelo 

Planalto naquela semana são suficientemente provas de que as 

decisões partiram de Lula, quem segundo a revista governa o 

país no momento. A revista explica também que a inclusão de 

pessoas que Dilma não gostava em “superpastas” do governo, 

mostra que Lula já incluiu seus “apadrinhados” e articula dentro 

do governo. Dilma e Lula não foram entrevistados sobre essas 

preferências e relações partidárias e não há qualquer menção às 

pessoas que tenham trazido essa informação na matéria.  

Novamente uma enxurrada de adjetivos e locuções se faz 

presente, como é o caso de “gerentona”, “entregou 

gostosamente” e “coração de seu governo”. Chama atenção o 



  

uso de expressões como “o que se viu foi criador dobrando 

criatura”, “colocou o maior partido do país em seu devido lugar” 

e “a rendição foi consumada”. Nas tais expressões é possível 

identificar uma fuga do discurso jornalístico de reportagem, e 

uma entrada nada sutil do posicionamento da revista e de seus 

valores e julgamentos. A revista não esclarece qual seria o 

‘devido lugar’, nem mesmo justifica as nominações ‘criador e 

criatura’ ou comprova a possível renúncia da presidente, 

chamada de ‘rendição’.  

Numa legenda com a imagem do ministro da fazenda, 

Joaquim Levy a revista vai além e diz que “Lula pensa em 

remanejar Levy para o banco central”. O mais notável neste 

trecho é a ausência da fala de Lula para dizer que estava de fato 

pensando em tal contexto, ou mesmo de alguma fonte que 

contasse o pensamento que Lula possa ter dividido e 

manifestado para alguém. Não há nada que comprove de onde a 

revista desvendou o que estaria pensando o ex-presidente Lula. 

Certamente, a revista acredita que seja este o pensamento de 

Lula, mas em nenhum momento deixa claro que se trata de uma 

opinião, e não do fato em si. Numa leitura desatenta e sem senso 

crítico é possível ler esta opinião como uma verdade factual.  

Um infográfico apresenta o contexto do governo da 

presidente Dilma sob um fundo de mau tempo, com relâmpagos 



  

e céu fechado, num modo subliminar de avaliar o cenário 

político que cerca a presidente. Uma sub matéria é incluída em 

forma de box e elenca o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, 

em seu também contexto político, envolvendo “contas secretas 

na Suíça” e a ruptura com o governo após ser denunciado na 

operação Lavajato. Junto das notícias negativas aparecem 

imagens de políticos sorrindo, se cumprimentando ou com 

fisionomias confusas, temerárias e aparentemente preocupadas.  

A matéria gancho sugerida na capa, aparece no interior 

em sequência da matéria de capa, e já no título mostra seu 

posicionamento ao relacionar a possível reforma de um 

apartamento do presidente Lula à expressão “casa da dinda”, que 

se popularizou na época do impeachment do presidente 

Fernando Collor. A apologia silenciosa e ao mesmo tempo 

notória aproxima as duas figuras através do elo da corrupção, 

que segundo a revista caracteriza toda a família Lula. A revista 

novamente não traz fontes que comprovem que o apartamento 

seja de propriedade do ex-presidente, mas afirma que 

“moradores” contaram à revista que teriam Lula como vizinho e 

que sua família frequentava as dependências do edifício sempre. 

Não há dados, fontes ou qualquer fato extra que assevere a 

afirmativa. Nos próprios documentos apresentados pela revista, 

a propriedade e responsabilidade pelo imóvel são conferidas à 



  

empreiteira OAS, acusada pela revista de pagar propina e de ter 

de modo proforme a escritura do apartamento e também de um 

sítio que segundo a matéria pertence a Lula, mas está em nome 

da OAS.  

Num infográfico com a foto de Lula e de outros políticos 

a revista coloca quatro categorias que imbui ao presidente e seus 

relacionados: quadrilha, negócios, corrupção e influência. 

Novamente não há fontes, nem contrárias e nem favoráveis e 

nem explicações de como a revista teve acesso aos documentos 

que ilustram a matéria ou das razões empíricas que justificam as 

atribuições.  

Na terceira edição analisada, datada no dia 14 de 

outubro, outra vez a capa traz um tema político envolvendo o 

governo e seu respectivo Partido dos Trabalhadores. A imagem 

mostra um fundo embaçado claramente identificando o Palácio 

do Planalto, à noite sob as luzes que iluminam sua fachada. Em 

primeiro plano, a silhueta da presidente aparece quase 

integralmente preta, com rosto virado para baixo, lábios 

fechados e encostados, numa expressão de cansaço e derrota. O 

título provoca, “Por que caem os presidentes?”. Quadrinhos 

marcam as três características que segundo a revista 

caracterizam os governantes destituídos de seu cargo. No olho 

da capa se completa dizendo que a presidente Dilma já possui os 



  

três requisitos que denotam os supostos presidentes que, à luz da 

história, saem da presidência. Segundo Veja estes presidentes: 

“perdem o apoio do congresso”, “arruínam a economia” e são 

“altamente impopulares”.  

O texto da reportagem começa com o título “O governo 

implode” e novamente estampa uma diversidade de adjetivos e 

frases de efeito, como é o caso de “economia em frangalho”, 

“acuada”, “fragilizada”, “inveterada”. Não há nenhuma fonte 

efetiva dentro da matéria, como curiosamente ocorreu nas 

edições anteriormente analisadas, e nesta a revista ainda faz algo 

mais grave, usa sujeitos ocultos para falarem do que os 

personagens da matéria disseram. Com aspas a revista diz que 

um parlamentar teria dito que o ministro Dias Toffoli dissera 

enxergar facilidade de o governo “levar o TSE (Tribunal 

Superior Eleitoral) na lábia”. Em outro momento, a revista 

afirma de Dilma disse a aliados “ter cinco dentro do STF 

(Supremo Tribunal Eleitoral)”, frase que inclusive de acordo 

com a Revista Veja culminaria numa cassação se fosse repetida, 

uma vez que caracteriza manipulação de um órgão 

constitucionalmente neutro.  

Frases nada técnicas são estratégias comuns nos textos 

da revista. Nesta edição se usou jargões populares como “a vaca 

vai pro brejo”, “para todo afogado jacaré é tronco” e “luz no fim 



  

do túnel”. A revista apresenta fatos verídicos, como o 

arquivamento do processo contra o governador do Rio de 

Janeiro, Pezão, e explica que isso se deu porque o mesmo teria 

aceitado servir de emissário entre Dilma Rousseff e Eduardo 

Cunha, deputado e presidente da Câmara dos Deputados, que 

segundo a Veja é o ‘maior algoz’. ‘pai do baixo clero’ e ‘inimigo 

número 1’ do Planalto, mas ao mesmo tempo a única 

possibilidade de ‘salvação’ de Dilma contra o impeachment. 

Nem Dilma e nem Cunha falaram com a revista. Não há 

entrevistas e nem fontes efetivas que demonstrem que Dilma 

teria ordenado o encontro entre o governador carioca e o 

presidente da Câmara, tampouco algo que comprove a ligação 

deste encontro com o arquivamento do inquérito contra Pezão.   

Num infográfico quase “astrológico” a revista apresenta 

uma trajetória comparativa entre Fernando Collor, presidente 

deposto em 1992, e Dilma Rousseff, já explicitando sua 

circunstância política que ameaça a estabilidade do cargo da 

presidente, e termina a matéria reforçando a comparação a 

governantes que deixaram prematuramente seus cargos, 

incluindo o próprio Collor.  

Importante ressaltar que a revista se apropria em todos 

os casos averiguados de um lugar de fala jornalístico, mas que 

por vezes se furta da linguagem técnica do jornalismo 



  

tradicional, usando recursos de coloquialidade para aproximar o 

leitor e seduzi-lo esteticamente nas imagens, seja de forma 

explícita ou subliminar. Seu relato possui os tradicionais “início, 

meio e fim” de uma narrativa convencional, com um texto 

agradável, detalhado e bem escrito, além de trazerem fotos e 

recursos gráficos expressivos e igualmente polêmicos a própria 

publicação em si. Todos estes fatores mesclados numa coletânea 

de assuntos diversos, cujo tema central é quase sempre político, 

sem bases confiáveis ou dados provados e que numa leitura 

desatenta pode de fato soar como informativa quando na 

verdade, tratam-se das crenças da revista, de suas opiniões e 

muitas veze, acusações.  

Sem entrar profundamente no mérito ético e jurídico dos 

relatos e focando no aspecto técnico de redação, a revista não 

usa fontes e quando utiliza não as esclarece. Usa estas fontes sem 

identificação para trazerem citações de outras pessoas, sem que 

a revista tenha entrevistado as mesmas ou confirmado a 

veracidade do que foi informado à revista. É como se os aspectos 

deontológicos do jornalismo adotado pela revista se 

sobrepusessem a todos os demais aspectos éticos, morais e 

jurídicos que confluem nos temas tratados.  

O texto mistura elementos verdadeiros (fatos concretos e 

de conhecimento público) com suas interpretações e presunções 



  

e nisso desfoca o leitor do senso crítico do que é jornalismo. 

Todos os termos técnicos do Direito ou das Ciências Políticas e 

Econômicas são apresentados de modo claro, sempre na visão 

do veículo, mas em trajes de verídico relato.  

Em alguns momentos a revista afirma que seus 

personagens citados tenham dito ou pensado uma determinada 

coisa, afirma ainda qual era a estratégia e intenção dos mesmos, 

e faz isso sem nenhuma confirmação que fundamente o texto 

enquanto fato, sem nenhuma entrevista ou citação com nome e 

sobrenome, como manda o figurino ético do jornalismo e as leis 

civis.  

Em recente ocorrência, a revista acusou o então senador 

Romário de ter contas secretas na Suíça não declaradas. O 

senador foi até o país para obter provas de que a alegação da 

revista era caluniosa e conseguiu. Ao retornar ao país processou 

a Revista Veja, exigindo a retratação imediata e 75 milhões de 

reais por danos morais. Como este, diversos outros casos 

patinam nas instâncias da lei. (VEJA.COM, 2015) (PORTAL 

R7, 2015) 

Contudo, o prestígio da revista parece intacto haja vista 

sua notória popularidade, além da fama de contrariedade ao 

governo. De acordo com dados do IVC (Instituto Verificador da 

Comunicação) de 2014, a revista Veja permanece como o 



  

veículo mais lido no Brasil incluindo suas edições digitais, 

apresentando vertiginoso crescimento de assinatura e vendas 

avulsas frente às revistas concorrentes.  

 

Conclusão 

 Com a avalanche informativa que marca a 

contemporaneidade, se impõe à sociedade uma exigência 

mercadológica de plenitude informativa. Nos últimos tempos, 

jornais e revistas ampliaram seu volume nas bancas de jornal e 

revistarias, e a internet corroborou o estímulo do frenético fluxo 

de conteúdos intercambiados entre pessoas. A celeridade 

informativa aliada a esta saturação de matérias, renovadas e 

incrementadas a todo tempo colocam na sociedade uma 

necessidade desesperada pelo consumo de novidades, e 

contrariada pelo pouco tempo de absorção e aprofundamento de 

tantos dados. 

 O resultado é uma busca cada vez maior por conteúdos 

rápidos, curtos. O famoso lead que nas redes sociais diminuiu 

ainda mais seu formato, se resumindo muitas vezes ao “o que” 

dos fatos. Não há tempo hábil para interpretar, contextualizar e 

até mesmo para julgar. A pena é de que o tempo perdido 

refletindo sobre certo aspecto erige na perda de atenção e 

minutos para um sem número de novos fatos noticiados.  



  

Pressupõe-se que para formular uma opinião sobre um 

determinado acontecimento seja necessário estar a par de todo o 

cenário relacionado, para em seguida, refletir de modo calmo e 

vagaroso a respeito. Já nas civilizações gregas, o famoso “ócio 

criativo” era a exaltação do tempo de reflexão, indispensável 

para o trabalho pleno da criatividade, e por vezes, transferido 

também ao papel do filósofo e pensador, em sua tarefa de sentar-

se para avaliar os contextos propostos. Considerava-se que o 

trabalho, especialmente braçal era incompatível com as 

habilidades intelectuais que requeriam tempo e tranquilidade 

para serem exercidas. Na contemporaneidade, este tempo hábil 

para reflexão é extirpado da maior parte da população, que 

precisa consumir e absorver de modo rápido um volume grande 

de conteúdos.  

 Um exemplo tácito pode ser encontrado se pensarmos 

que durante o prazo que alguém estiver tentando assimilar e 

arbitrar um determinado fato, outros fatos ligados a ele e outros 

ainda desconexos, mas igualmente importantes já haverão sido 

colocados em trânsito na sociedade, e assim, o indivíduo haverá 

perdido tempo pensando num fato que em curto tempo posterior 

já se encontra defasado ou desatualizado. Ou ainda, se consome 

indevido tempo pensando sobre algo, e deixando de se inteirar 

sobre uma fileira de novos eventos. A questão é que não há 



  

tempo para o “ócio reflexivo”.  

Por isso as pessoas parecem não querer perder tempo 

com informações que não sejam compreendidas a priori, e 

busquem uma opinião pronta, já contextualizada e julgada, 

apresentada conforme um direcionamento que nem sempre é 

congruente à realidade, contudo relativamente próximo às 

informações em destaque no cotidiano.  

 Umberto Eco (2011) numa crítica a este momento de 

excesso de dados em circulação informativa (especialmente pela 

internet) defendeu que a saturação informativa tem construído 

uma geração de pessoas desinformadas, uma vez que não é 

possível aprender de modo tão acelerado, apressado e 

superficial. O autor assegura que “aprender é recortar” e que a 

ânsia de adquirir tantas informações por meio da agilidade dos 

espaços virtuais gera um verdadeiro risco a erudição.  

Em sua defesa dos meios impressos, Umberto Eco 

(2011) ainda explicava que o prazo de apuração, reflexão e 

integralização dos fatos nos jornais e revistas constituíam a 

melhor forma de se informar e em sua visão, eram justamente 

essas características que garantiam o ar de “concreto” e 

responsável aos tradicionais impressos frente aos modernos e 

apressados meios digitais.  

Todavia, no caso que analisamos essa apuração, apesar 



  

de se tratar de um meio impresso isso não aparece. A busca por 

certificação das informações não parece ser uma prioridade da 

Revista Veja, que figura na liderança de vendas justamente por 

sua natureza ideológica, parcial e polêmica. Com o escudo de 

sua popularidade, a revista apresenta fatos dentro de suas leituras 

sem qualquer embasamento e foge dos principais princípios de 

jornalismo, o que em muitos momentos leva ao questionamento 

de seu reconhecimento enquanto veículo informativo.  

Todos os fatores desta equação ocasionam um leitor 

ávido por assimilar rapidamente conteúdos, que compra um 

determinado semanário, a partir de suas próprias convicções e 

ideologias, e assim já economiza tempo de questionamento e 

confronto dos próprios filtros pessoais e valores. Como 

demonstrado, Revista Veja é uma revista com forte oposição ao 

governo nacional e numa leitura crítica de suas páginas nos leva 

a crer que a afinidade com leitores também avessos ao governo, 

seja motivo suficiente para que haja concordância e fidelização.  

A perigosa mistura de fatos concretos com opiniões sem 

fundamentos se misturam ao emaranhado de dados recorrentes 

na sociedade, renovados a todo tempo, e constroem um leitor 

sem senso crítico daquilo que está lendo, e por se ver atarefado 

em seus afazeres, com excessiva necessidade de informações 

rápidas e fáceis de absorver, lê os conteúdos publicados sem se 



  

perguntar como a revista conseguiu determinados dados, como 

consegue saber o que pensam e que intenção possuem certos 

personagens, e qual a garantia de que aquilo que diz é de fato 

verdadeiro. Não se pensa sobre a procedência da informação 

divulgada e adjetivada. Se lê o julgamento, mas não se encontra 

os acontecimentos reais que motivaram determinada opinião. É 

como se a legitimidade da revista estivesse acima de qualquer 

questionamento, como se cada leitor lesse subliminarmente que 

"não sei aonde a Veja consegue tais dados, mas ela sempre 

consegue"... Se é que pensam sobre isso. 

Não parece unânime uma educação formal que se atenha 

a leitura crítica de mídias. Ou mesmo a qualquer recepção crítica 

dentro da sociedade. É como se existisse o analfabeto absoluto, 

que não sabe ler ou escrever, o analfabeto funcional, que sabe 

ler e escrever, mas não sabe interpretar, e o analfabeto acrítico 

que não indaga a origem dos fatos sociais que lhes são 

apresentados, e mesmo interpretando linguisticamente não é 

capaz de contextualizar e avaliar os conteúdos propostos. Talvez 

este último se deva à ausência de tempo de parar para refletir ou 

mesmo ao fato de estar preso à suas chancelas pessoais e 

ideológicas que não permitem questionar alguém com quem se 

queira concordar.  

A defesa que se faz neste trabalho é de que os veículos 



  

jornalísticos lancem mão da opinião em suas publicações. 

Interpretem, contextualizem e se necessário se posicionem a 

favor ou contra, porém respeitando os limites éticos e legais de 

seu exercício, sem se afastar do induto jornalístico de relatar os 

fatos de forma idônea e completa. O problema não é ser 

tendencioso uma vez que os públicos selecionam seus veículos 

quase sempre pelo próprio lado no qual estes se colocam. A 

questão é deixar de ser jornalismo para ser publicidade a quem 

interessar e infâmia, calúnia e difamação pela falta de elementos 

comprobatórios para aqueles a quem se pretende fazer oposição.  

A retomada da doxa platônica é uma realidade que 

insurge frente às convulsas lógicas capitalistas e industriais, 

contudo é preciso não afastar-se do questionamento para que o 

doxa não se torne dogma, como nos tempos medievais se 

percebia. Bacon (1979) criticava aquilo que chamou de ídolos, 

que segundo ele eram todas as crenças que atrapalhavam o 

avanço do conhecimento e a visão correta das coisas, e incluía 

assim uma crítica aos teores religiosos que imperavam 

estritamente na sociedade e freavam as indagações naquilo que 

propunha. Possivelmente, o inglês enxergaria numa leitura 

ideológica como a que se analisou neste trabalho, com inteira 

falta de embasamento concreto, algo semelhante aos dogmas 

religioso, tomados como verdades mesmo sendo meras 



  

presunções e crenças particulares e absorvido por seus “fiéis” 

que perdem a habilidade de duvidar e de investigar os elementos 

factuais e credíveis. A persuasão se dá pela palavra da revista, e 

não pelo modo como esta relata os fatos.  

O jornalismo não pode ser como um discurso religioso 

medieval onde se furta a todo questionamento. A revista deve 

ser lida como veículo e não como ídolo e assim, deve ser 

condenada socialmente se não utilizar recursos de amparo ético, 

legal e se não dispor de comprovações de suas afirmativas e 

acusações ou recursar-se a compartilhar com o leitor suas fontes 

e a origem de dados que levaram àquela opinião sobre um fato.  

É ainda primordial admitir que assim como o discurso 

escolar, o jornalístico deve ser um intermediário entre a doxa e 

a episteme, e que isso se mostra oportuno uma vez que trabalham 

com a transmissão de conteúdos e com processos de apreensão 

e aprendizagem. O texto jornalístico deve sim conter traços do 

profissional que confeccionou o material ou seus filtros 

editoriais, políticos e ideológicos, o que é inevitável 

aparentemente, contanto que se comporte como meio de 

comunicação e não como um instrumento de manipulação que 

cerce a reflexão de seus leitores e omita itens fundamentais da 

episteme para prevalecer uma doxa, pura, tendenciosa e 

arbitrária.  
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Aids e mídia: representações sociais e prevenção 

na era da internet 
 

Marília de Almeida e Almeida8; Claudomilson Braga9 

 

 

Desde os primeiros casos oficiais de morte em 

decorrência da Aids, no início da década de 1980, a mídia tem 

noticiado a doença, suas vítimas, seus estigmas e o 

desenvolvimento das descobertas científicas acerca do vírus 

HIV. Por meio dos veículos de comunicação, o público – 

consumidor de informações – tem acompanhado a doença ao 

longo de mais de 30 anos, simbolizando e garantindo significado 

à mesma. Sendo a mídia um elemento integrante da sociedade, 

é também por meio dela que são formadas as representações 

sociais partilhadas por diferentes grupos e que ganham vida nas 

práticas sociais. 
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A Aids10 já era pautada pela imprensa antes mesmo que 

se soubesse o que a causava, antes que fosse assim nomeada pela 

comunidade científica. Oficialmente, tem-se que em 1981, nos 

Estados Unidos, foi publicada a primeira reportagem sobre a 

doença em todo o mundo. O jornal The New York Times noticiou 

a morte de 41 homens homossexuais em decorrência de um tipo 

raro de câncer, o sarcoma de kaposi, conhecido por causar lesões 

na pele de suas vítimas. No Brasil, a primeira notícia sobre Aids 

foi publicada pelo Jornal do Brasil, logo após a publicação do 

jornal norte-americano, também em 1981. Baseada em 

informações de agências de notícias internacionais, a imprensa 

brasileira noticiava a Aids antes mesmo que o primeiro caso da 

doença tenha sido registrado no país11. 

 

Hebert Daniel (1991, p. 32) escreveu que a AIDS chegou 

ao Brasil antes da AIDS, em alusão ao fato 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 

                                                 
10 Sigla em inglês para Acquired Human Immunodeficiency. Em português, 

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. 
11 O primeiro registro oficial de portador do vírus HIV no Brasil foi em 1982, 

porém somente em 1983, com a morte do costureiro Marcos Vinícius 

Resende Gonçalves, conhecido como Marquito, a doença se tornou 

conhecida pelos brasileiros. 



  

AIDS como um “mal de folhetim”.  (GALVÃO, 2002, p. 

78) 

 

A primeira publicação de relevância no Brasil sobre a 

contaminação pelo vírus HIV aconteceu em 1989, quando a 

Revista Veja, da Editora Abril, publicou em sua capa uma foto 

do cantor brasileiro Cazuza, extremamente magro (Figura 01), 

com o título “Uma vítima da Aids agoniza em praça pública”. 

Ainda hoje, mais de 20 anos após a publicação da reportagem, 

esta capa é lembrada tanto como a feição da Aids no Brasil 

quanto como um exemplo de sensacionalismo acerca da doença. 

À época, Cazuza afirmou ter se decepcionado com a capa 

referente à reportagem, baseada em uma entrevista dada por ele 

à revista, e recebeu o apoio de uma série de artistas que enviaram 

cartas a diversos veículos e comunicação repudiando a maneira 

como a Aids e Cazuza foram retratados na Revista Veja. 



  

 

Figura 01 – Capa da Revista Veja com o cantor Cazuza (1989) 

 

Poucos anos depois, em 1991, a Rede Globo exibiu em 

horário nobre, às 21h, a minissérie de oito capítulos “O 

Portador”. Com a direção de Herval Rossano, o especial contava 

a história de Léo (representado por Jayme Periard), um homem 

que havia contraído o vírus HIV durante uma transfusão de 

sangue após um acidente aéreo. Ele decide descobrir quem o 

contaminou e procura todos os passageiros que também estavam 

no avião acidentado.  



  

Ao contar a história de Léo, a minissérie mostra as 

dificuldades enfrentadas pela pessoa que vive com HIV/Aids, 

como a depressão e o isolamento, mas também apresenta uma 

perspectiva positiva de vida após o diagnóstico. Léo mantinha 

um relacionamento sexual e afetivo com Marlene (representada 

por Dadina Bernadelli), que sabia de sua doença. 

O percurso da Aids na mídia, entretanto, não obedece 

ordem cronológica no que diz respeito à qualidade de 

informação. Em um mesmo ano, é possível encontrar em 

variados veículos de comunicação tanto reportagens 

esclarecedoras sobre a doença e suas formas de prevenção 

quanto outras que disseminam mitos e o preconceito sobre o 

tema. Metáforas como câncer gay, peste rosa, mal dos 

homossexuais e síndrome gay eram frequentemente utilizadas 

em publicações brasileiras e internacionais como sinônimos para 

a doença. Além de difundir o preconceito ao vincular a Aids aos 

homossexuais, a utilização destas metáforas causa 

desinformação, pois subtende que apenas este grupo pode 

contrair o vírus HIV, quando já se sabia que as formas de 

contágio não estavam relacionadas à orientação sexual. 

É importante salientar que o termo grupo de risco, criado 

para classificar aqueles que poderiam ser contaminados pelo 

vírus HIV, foi rapidamente abandonado pela mesma 



  

comunidade científica que o criou (FERREIRA, 2003), 

entretanto, a imprensa seguiu utilizando-o por anos, explícita ou 

implicitamente, em suas reportagens jornalísticas. Como afirma 

Sontag (2007), por não ter sido desvendada pela ciência – 

possivelmente ainda não é até os dias atuais, já que ainda não se 

descobriu sua cura – e por ser extremamente resistente a 

tratamentos, “o advento desta nova e terrível doença – nova ao 

menos enquanto epidemia – proporcionou uma excelente 

oportunidade para a metaforização da moléstia”. (p. 90) 

 

A construção da imagem da Aids 

Parece ser impossível falar sobre Aids sem considerar o 

papel da mídia na construção de sua imagem no imaginário 

social. A mídia não apenas serve de tradutora das informações 

científicas, normalmente de difícil entendimento por um leitor 

leigo, como garante visibilidade à Aids e à todos os aspectos – 

sociais, políticos, econômicos, científicos – que ela abrange.  

 

Deve-se considerar como dos mais estratégicos o papel 

das mídias, não apenas pela sua competência de 

anunciabilidade e visibilidade da Aids, mas também, ao 

mesmo tempo, pelo fato de os processos de construção de 

inteligibilidade sobre a Aids dependerem gradativamente 

das práticas das mídias e dos seus respectivos efeitos de 

sentido. (FAUSTO NETO, 1999, p. 21) 

 



  

 

É, portanto, principalmente por meio das estratégias 

discursivas e do espaço garantido aos agentes destes discursos 

nos veículos de comunicação que se forma a imagem da Aids e 

das Pessoas Vivendo com HIV/Aids na sociedade. Imprensa, 

cientistas, as variadas especialidades médicas, o poder público, 

sociedade civil organizada e as pessoas que vivem com a doença 

– estes últimos, historicamente, em proporção 

consideravelmente reduzida – construíram e ainda constroem 

discursos que impactam no convívio social.  

Das páginas dos jornais e revistas, dos aparelhos de 

televisão e de rádio para as conversas nos variados ambientes 

sociais: a mídia seleciona os assuntos que considera ser de 

relevância e pauta a discussão da sociedade sobre os mesmos. 

No caso da Aids, os veículos de comunicação colocaram em 

discussão a sexualidade e seus diversos aspectos morais e 

sociais, tais como a orientação sexual, a frequência das relações 

sexuais, a quantidade de parceiros e os métodos de prevenção. 

A Aids torna pública e tema de discussão identidades que 

poderiam ter permanecido ocultas, especialmente no que diz 

respeito à orientação sexual. (SONTAG, 2007). 

Esta capacidade da mídia de pautar a sociedade é 

explicada pelo Estudo dos Efeitos a Longo Prazo, mais 



  

especificamente pela Teoria da Agenda. Para esta teoria, os 

meios de comunicação de massa selecionam para o público o 

que é necessário ser discutido, agendam temáticas e assim 

influenciam na forma como este público irá compreender o 

mundo social. As pessoas tendem a incluir ou excluir dos 

próprios conhecimentos o que a mídia inclui ou exclui do 

próprio conteúdo. (SHAW apud WOLF, 2008, p. 143) De 

acordo com Temer (2009), para a Teoria da Agenda, o receptor 

costuma acatar o que é apresentado pela mídia, especialmente 

sobre temáticas sobre as quais ele não teria acesso a outra fonte 

de informação. 

Ao informar a sociedade sobre a Aids e garantir sua 

inteligibilidade, ao selecionar o que deve ser discutido nos 

ambientes sociais, a mídia simboliza, classifica e significa, ou 

seja, contribui para a construção da representação social da 

doença. Para Moscovici (2013), as representações sociais 

garantem significado a objetos, pessoas ou acontecimentos e 

esses significados terão implicações na realidade social já que 

serão partilhados por determinados grupos. “Pela classificação 

do que é inclassificável, pelo fato de se dar um nome ao que não 

tinha nome, nós somos capazes de imaginá-lo, representá-lo”. 

(MOSCOVICI, 2013, p. 62) A representação social da Aids, 



  

portanto, é o que permanece no imaginário social acerca da 

doença e que gera consequências práticas no cotidiano. 

 

Websérie Viral 

 Em 2014, a produtora de vídeos para a internet Porta dos 

Fundos12, com canal hospedado na plataforma Youtube e 

veiculações no canal por assinatura Fox, lançou uma websérie 

de quatro episódios13 chamada Viral, que tem como tema 

principal a Aids. Dirigidos por Ian SBF, com roteiro de Fábio 

Porchat, cada episódio tem entre 10 e 17 minutos de duração, e 

foram lançados semanalmente na internet. O seriado conta a 

história de Beto (interpretado por Gregório Duduvier), um rapaz 

que descobre ter contraído o vírus HIV e decide procurar as 

mulheres com quem havia recentemente mantido relações 

sexuais para contar sobre o diagnóstico e tentar descobrir quem 

havia transmitido o vírus para ele. Na procura pelas antigas 

parceiras, Beto é acompanhado por seu amigo Rafael 

(interpretado por Fábio Porchat) com o qual protagoniza 

diversos diálogos sobre a doença (Figura 02). 

                                                 
12 Disponível em <http://www.youtube.com/portadosfundos>. Acesso em 22 

de outubro de 2015. 
13 Disponível em < 

https://youtu.be/yezAn6RL9XY?list=PLT0Smhj8chMUkwlHTFWyv3-

21Mpmfdthr>. Acesso em 22 de outubro de 2015. 

http://www.youtube.com/portadosfundos
https://youtu.be/yezAn6RL9XY?list=PLT0Smhj8chMUkwlHTFWyv3-21Mpmfdthr
https://youtu.be/yezAn6RL9XY?list=PLT0Smhj8chMUkwlHTFWyv3-21Mpmfdthr


  

 Os episódios abordam a prevenção contra o vírus HIV, 

os estereótipos relacionados às Pessoas Vivendo com HIV/Aids, 

o diagnóstico rápido por meio do fluído oral14, as doenças 

oportunistas, a importância do coquetel antirretroviral15, a vida 

após o diagnóstico positivo e diversos mitos acerca da doença. 

 

 

Figura 02 – Personagens Rafael (esq.) e Beto (dir.) em episódio de “Viral” 

 

 O primeiro episódio tem início com Beto e Rafael no 

carro a caminho da casa de uma das ex-parceiras de Beto. 

Durante a conversa informal entre os personagens, ao pensarem 

                                                 
14 O exame permite detectar anticorpos contra o HIV no fluido oral de uma 

pessoa por meio de uma haste coletora descartável. 
15 Conjunto de medicamentos que evitam o enfraquecimento do sistema 

imunológico das Pessoas Vivendo com HIV/Aids. 



  

sobre as mulheres que podem ter transmitido o vírus HIV para 

Beto, Rafael diz que Carol, uma destas mulheres, poderia ser 

soropositiva (Diálogo 01).  

 

Diálogo 01 

Beto: Acho que não foi ela, sabia? 

Rafael: Como você acha que não é ela? 

Beto: Sei lá, a cara dela, não sei. 

Rafael: Você não tem cara de quem tem Aids e tem Aids. 

Beto: Não estou dizendo que tem uma cara de quem tem 

Aids. É o jeito dela. 

Rafael: O jeito. Como é que é o jeito de quem tem Aids? 

Beto: É, não tem jeito de quem tem Aids. A gente vai 

chegar lá e vai descobrir, você tem razão. 

 

 De forma descontraída e com linguagem acessível, o 

diálogo esclarece um dos principais mitos em relação à Aids, o 

de que é possível diagnosticar a doença a partir da aparência. Ao 

contrário do que era comum dos anos 1980, com a chegada dos 

medicamentos antirretrovirais, atualmente as Pessoas Vivendo 

com HIV/Aids não apresentam feridas na pele, sintomas do 

sarcoma de kaposi, tampouco são excessivamente magras ou 

pálidas. Beto não tem a imagem abatida e cansada normalmente 

atribuída, de forma errônea, às Pessoas Vivendo com HIV/Aids. 

Como alerta Rafael durante sua conversa com Beto, a Aids não 

tem “cara” ou “jeito” e este critério não deve ser utilizado como 



  

justificativa para dispensar o uso do preservativo durante uma 

relação sexual, por exemplo. 

 Outra cena (Figura 03), no episódio 2, exemplifica os 

esclarecimentos sobre prevenção apresentados na série. Em um 

diálogo entre Rafael e Beto, o segundo questiona o primeiro 

sobre o motivo de ter mantido relação sexual sem o uso de 

preservativo (Diálogo 02). 

 

Diálogo 02 

Rafael: Porque c* você foi transar sem camisinha? Você 

é um otário. 

Beto: Olha quem fala, alguma vez na vida você já comeu 

uma mulher de camisinha? 

Rafael: Nunca, mas eu não tenho Aids, né? 

Beto: Mas eu também não tinha antes de comer ela, seu 

imbecil. Agora pelo menos você vai começar a comer 

mulher de camisinha? 

Rafael: Tinha, né? 

Beto: Claro que tinha, p*. Óbvio que tinha.  

 

Ao representar uma conversa rotineira entre amigos, a 

cena alerta sobre a importância do uso do preservativo nas 

relações sexuais como forma de se prevenir a Aids e mostra 

como o caso de Beto deve servir como alerta. Conversas 

semelhantes sobre prevenção aparecem nos quatro episódios da 

série, entretanto, não são apresentadas de maneira didática como 

se fossem uma aula sobre o assunto. Surgem de maneira 



  

descontraída, em meio à discussão de outros assuntos, como as 

experiências sexuais dos personagens. Desta forma, o público 

acaba sendo informado enquanto se diverte com os diálogos dos 

personagens. 

 

Figura 03 – Diálogo entre Beto (esq.) e Rafael (dir.) sobre o uso de 

preservativos 

  

 A série é encerrada com a descoberta de que Beto foi 

contaminado pelo vírus HIV em uma relação sexual com uma 

mulher casada com quem se envolveu por uma única vez. A 

mulher, por sua vez, havia sido contaminada em relações sexuais 

com seu marido, também soropositivo. O fato de Beto ser um 

homem heterossexual e de ter contraído o vírus HIV em uma 

relação com uma mulher é representativo haja vista que ainda 

hoje a Aids é considerada uma doença vinculada a 



  

homossexuais. Assim, além dos diálogos presentes ao longo dos 

quatro episódios, a estrutura do roteiro da série já busca 

descontruir preconceitos relacionados à doença. 

Criada em 2012, a produtora Porta dos Fundos reúne 

atualmente onze atores e comediantes que se revezam em curtos 

esquetes sobre temáticas variadas. Seu canal no Youtube 

atualmente soma mais de 1 bilhão de visualizações, com mais de 

10 milhões de inscritos16. Somados, os vídeos da série Viral 

alcançaram mais de 13 milhões de visualizações17. O Porta dos 

Fundos é sucesso inegável entre usuários da internet, 

especialmente jovens, o que se nota pelos comentários 

publicados no canal da produtora no Youtube. Daí a importância 

de uma iniciativa como Viral, pois a partir dela é possível 

alcançar um número expressivo de jovens de forma 

possivelmente mais eficaz que uma campanha educativa do 

Ministério da Saúde. 

Em entrevistas à imprensa, Fábio Porchat, roteirista e um 

dos protagonistas de Viral, afirma que não se trata de uma série 

ativista ou didática tampouco tem o objetivo de ironizar as 

                                                 
16 Dados de 3 de novembro de 2015. 
17 Dados de 3 de novembro de 2015. 



  

Pessoas Vivendo com Aids18. O objetivo, segundo ele, é abordar 

de forma leve e bem humorada a desinformação que ainda 

permanece na sociedade brasileira sobre a doença. Porchat 

afirma ter apresentado os roteiros a uma médica e a militantes 

soropositivos, que aprovaram a história. O apoio público à série 

por parte da UNAIDS – Programa das Nações Unidas sobre 

HIV/Aids é também representativo já que se trata de uma das 

organizações mais representativas sobre a temática em nível 

mundial. 

 

Conclusão 

 Mais de 30 anos após o primeiro caso oficial de morte 

em decorrência de Aids no mundo, a doença ainda não foi 

totalmente esclarecida nem pela ciência nem pela imprensa. 

Enquanto a comunidade científica trabalha para descobrir a cura, 

a mídia segue ora reproduzindo antigos estereótipos ora tentando 

desconstruir os estereótipos que ela mesma vem reforçando há 

décadas. Ao noticiar a Aids, a imprensa acabou dando voz à 

desinformação e à confusão inicial acerca da doença, 

contribuindo para a construção de representações sociais que 

permanecem ainda hoje. Muitos ainda acreditam que as Pessoas 

                                                 
18 Entrevista concedida ao Estadão em 18 de março de 2014. Disponível em < 

http://cultura.estadao.com.br/noticias/televisao,porta-dos-fundos-lanca-sua-primeira-

serie-que-fala-de-aids-com-humor,1142350>. Acesso em 22 de outubro de 2015. 

http://cultura.estadao.com.br/noticias/televisao,porta-dos-fundos-lanca-sua-primeira-serie-que-fala-de-aids-com-humor,1142350
http://cultura.estadao.com.br/noticias/televisao,porta-dos-fundos-lanca-sua-primeira-serie-que-fala-de-aids-com-humor,1142350


  

Vivendo com HIV/Aids possuem poucos anos de vida, que 

somente homossexuais ou pessoas que possuem diversos 

parceiros sexuais podem ser contaminadas, dentre outros tantos 

mitos. 

 Diante da desinformação persistente, é função da mídia, 

portanto, levar informação clara e eficaz à população. Entende-

se por mídia não apenas a imprensa, mas todas as plataformas de 

comunicação existentes, inclusive as mídias sociais. É preciso 

compreender que a conscientização exclusivamente via os meios 

de comunicação de massa tradicionais não é eficiente já que 

existe um público significativo que está migrando ou já migrou 

para a internet; público formado em grande parte por jovens, 

público-alvo das campanhas de conscientização sobre a Aids. 

Estas novas mídias, tais como o Youtube, permitem uma série de 

oportunidades dificilmente possíveis em uma emissora de 

televisão, por exemplo.  

Sem amarras de tempo e espaço – os conteúdos estão 

disponíveis a qualquer momento e não necessitam ter duração 

fixa por episódio – e sem a necessidade de anunciantes (embora 

Viral conte com patrocínios), além de uma linguagem 

extremamente informal, as possibilidades da internet são 

imensuráveis. Com mais de 13 milhões de visualizações, Viral 



  

representa uma nova abordagem em relação à Aids, que tem 

como foco principal a conscientização e não o didatismo. 
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Representações Sociais e Realidade Social: Meios 

de Comunicação e Receptores 
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 As representações sociais e a realidade social são 

fenômenos da vida em sociedade. Os conceitos abordam as 

percepções que os indivíduos têm em relação ao mundo e as 

experiências cotidianas. Parte das noções que são formadas 

socialmente constituem o senso comum e o modo pelo qual as 

pessoas virão a interpretar o cotidiano. A vigência desse 

processo implica que os indivíduos estão em comunicação com 

o mundo e que pertençam à grupos sociais, aos quais 

correspondem suas representações.  

 Neste contexto, a comunicação midiática é um processo 

inerente e primordial para se viver em sociedade e se concretiza 

como um fenômeno social que reformula a sociedade, o modo 

de circulação das representações e a construção da realidade. A 

realidade construída pela mídia é compreendida como uma 
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realidade virtual (SODRÉ, 2002), que é carregada de 

representações, postas em contato com a sociedade, de forma 

abrangente, passando a compô-la.  

No primeiro tópico, o texto aborda a construção das 

representações sociais e da realidade social. Em seguida, há uma 

conexão destes processos com a comunicação midiática. A 

perspectiva da mídia é abordada pela proposição de que seus 

conteúdos possuem poder social e conseguem alcançar muitas 

pessoas, mas passam pela aprovação social e pelas 

interpretações de uma sociedade em constante mudança e que se 

reformula, na mesma intensidade em que os meios de 

comunicação interpenetram o cotidiano.  

 

Entre as Representações Sociais e a Realidade Social: A 

Construção do Senso Comum  

No início da década de 60 o pesquisador Serge 

Moscovici publicou sua tese “La psychanalyse, son image, son 

public”, que aborda a difusão e apropriação da psicanálise na 

sociedade francesa, lançando como alicerce a Teoria das 

Representações Sociais. Os estudos de representações tem 

origem no conceito de representações coletivas, do sociólogo 

Émile Durkheim, entretanto, Moscovici (2003; 2012) estabelece 

e delimita as diferenças entre as concepções. As representações 



  

coletivas são entendidas por Durkheim a partir de sua 

abrangência sobre diversas formas intelectuais, dentre as quais 

estão a religião, a ciência e o mito. Toda ideia, crença e emoção 

de uma comunidade incluía tais formas. Já na visão de 

Moscovici (2003), esta tentativa de incluir muito, leva a incluir 

pouco, visto que o desejo de compreender tudo implica também 

a perca de tudo. O autor reporta a impossibilidade de se cobrir 

um raio de crenças e conhecimentos tão amplo e extenso, devido 

a sua heterogeneidade e a impossibilidade de generalizar suas 

características.  

 

Para sintetizar: se, no sentido clássico, as representações 

coletivas se constituem em um instrumento explanatório 

e se referem a uma classe geral de ideias e crenças 

(ciência, mito, religião, etc.), para nós, são fenômenos 

que necessitam ser descritos e explicados. São 

fenômenos específicos que estão relacionados com um 

modo particular de compreender e de se comunicar – um 

modo que cria tanto a realidade como o senso comum. É 

para enfatizar essa distinção que eu uso o termo “social” 

em vez de “coletivo” (MOSCOVICI, 2003, p.49).  
 

Para Moscovici (2003; 2012), falar sobre representações 

sociais implica que não há uma separação entre o exterior e os 

grupos. Com isso, ao emitir opiniões sobre, os indivíduos já 

possuem algo representado, permitindo supor que o estímulo e a 

resposta, formam-se de modo conjunto e faz com que a resposta 



  

não seja uma reação ao estímulo, mas a sua origem. Ao falar de 

representações considera-se, então, que objeto e sujeito não são 

heterogêneos em seu campo comum. “O objeto está inscrito num 

contexto ativo, movediço, pois é parcialmente concebido pela 

pessoa ou pela coletividade como prolongamento de seu 

comportamento, e para eles, só existe como função dos meios e 

dos métodos que permitem conhecê-lo” (MOSCOVICI, 2012, p. 

45).  

A representação social é capaz de guiar o comportamento 

social, remodelar e reconstituir os elementos do ambiente em 

que o comportamento acontece, por isso ela é compreendida 

como uma espécie de “preparação para a ação”. É a 

representação que dá sentido ao comportamento e o integra em 

uma rede de relações na qual o objeto está ligado, fornecendo a 

noção, as teorias e o que torna as relações de ligação em algo 

possível e eficaz (MOSCOVICI, 2012).  

O ato de representar implica uma capacidade de julgar 

objetos, temas, acontecimentos de forma dinâmica. O processo 

é interacional e é o que confere sentido e significado às 

representações. Moscovici (2012) diferencia os conceitos de 

imagem, atitude e opinião, pois aponta que há uma falta de 

consideração entre as ligações dos processos de interação (que 

dão sentido às representações) os conceitos, que veem os grupos 



  

sociais de maneira estática, e não como quem cria e comunica, 

mas como aqueles que utilizam e selecionam a informação que 

circula socialmente (MOSCOVICI, 2012).  

 

Ao contrário, as representações sociais são conjuntos 

dinâmicos, seu estatuto sendo o da produção de 

comportamentos e de relações com o ambiente, da ação 

que modifica uns e outros, e não a reprodução de 

comportamentos ou relações, como reação a um dado 

estímulo externo (MOSCOVICI, 2012, p.47). 

 

Representações conferem sentido ao que se representam, 

para Vala (2010), este  fenômeno é comum em todas as 

sociedades e são fatores de produção da realidade, que 

repercutem na forma de interpretar e julgar acontecimentos. Elas 

são geradas nos conflitos e determinadas pelas relações 

antagonistas ou em que os grupos se diferenciam. 

Moscovici (2012) aponta que as representações sociais 

formam-se no trabalho e no cuidado que as pessoas têm de 

manter-se sempre informadas. O objetivo não é desenvolver 

conhecimento, mas manter-se informado. “Desse trabalho, mil 

vezes começado, repetido e deslocado de um ponto a outro da 

esfera, os acontecimentos e surpresas que captam a atenção 

fazem surgir nossas representações sociais” (MOSCOVICI, 

2012, p.51). Esse processo acontece conforme as pessoas 



  

estabelecem contato com diversos temas, por meio de livros, 

revistas, artigos científicos, o conhecimento presente nestas 

fontes torna-se interno e o saber é inserido e misturado no mundo 

da conversação, quando as experiências comuns absorvem tais 

conhecimentos.  

Para Moscovici (2012) o ato de representar implica ainda 

a ressignificação dos objetos, fatos e acontecimentos, por meio 

dos esquemas mentais que dão uma ordem lógica aos 

conhecimentos, resultando na representação. A finalidade de 

todas as representações é tornar aquilo que não é familiar em 

algo familiar, pois o que não é conhecido intriga, a ponto de os 

grupos executarem ações em que as imagens, as ideias e as 

linguagens ditam a tentativa de acerto com o não-familiar. Tal 

processo traz a sensação de conforto porque preenche a lacuna 

do desconhecimento.  

As representações sociais nos guiam na maneira de 

nomear e definir em conjunto os diferentes aspectos da nossa 

realidade cotidiana, no modo como interpretamos, estatuímos e 

tomamos posição para defendê-la (JODELET, 1993). 

 A compreensão dos fenômenos científicos não ocorre da 

mesma forma entre as pessoas comuns e os pesquisadores, 

porque conforme Moscovici (2012) a passagem de uma teoria 

científica para a representação social regala a necessidade de 



  

provocar comportamentos ou visões que são socialmente 

adaptados ao estado dos conhecimentos que dizem respeito ao 

que é real. A percepção das teorias pelos teóricos específicos de 

cada área, não está na mesma dimensão do reconhecimento na 

vida cotidiana.   

 

A representação ao permitir a tradução de vários conflitos 

normativos, materiais, sociais, enraíza o material 

científico no ambiente ampliado de cada um. Ao mesmo 

tempo, motiva e facilita a transposição dos conceitos e 

das teorias reputadas esotéricas para o plano do 

conhecimento imediato e mutável e, por isso, se tornam 

instrumentos de comunicação (MOSCOVICI, 2012, 

p.78).  

 

A representação a (re) constitui e substitui a ciência, a 

partir das relações sociais, e faz com que as ciências agreguem 

a si um duplo, uma sombra do corpo da sociedade, por outro lado 

ela se desdobra no que está fora do círculo e dentro do círculo 

das transações e dos interesses frequentes da sociedade. Para 

Moscovici (2012), o pensar nas representações leva também ao 

pensamento nas condutas imaginárias e simbólicas. Já a 

comunicação tem o papel de modelar a estrutura das 

representações, visto que os indivíduos possuem uma 

enciclopédia ou dicionário que faz com que a representação 

social carregue uma racionalidade coletiva, que por sua vez, 



  

torna os textos da comunicação repetitivos, dotados de avanços, 

recuos e generalizações e que se dão a com base em um “outro 

generalizado”, no qual se fala “deles”.  Com isso, as 

representações tornam-se um fator constitutivo da realidade e 

das realidades, ainda que sofram determinadas variações.  

 É deste processo dinâmico e interacional que resulta a 

construção das representações sociais, ou seja, do senso comum. 

A representação é uma forma de interpretação, adaptação e 

resolução do mundo, suas formas dão-se conforme os grupos, 

pois não podem construir-se sozinhas e isoladas. Por isso, sua 

compreensão passa por instituições sociais, com as quais os 

sujeitos interagem naturalmente, como a mídia. Os meios de 

comunicação situam-se em posição social privilegiada, visto que 

são capazes de dar suporte e legitimação para representações 

sociais as quais veiculam.  

A compreensão de realidade social encontra-se de forma 

direta com a noção de representações sociais, visto que ambas 

são formas interacionais que auxiliam nos processos de 

interpretação e tomada de decisão. A representação é uma forma 

de realidade socialmente construída e que rege os 

comportamentos e atitudes.  

O conceito de realidade apresentado por Berger e 

Luckmann (2004) é dado como uma construção social, uma 



  

qualidade pertencente aos fenômenos e que é reconhecida pelos 

indivíduos enquanto algo que não depende de suas escolhas. É 

uma realidade do senso comum, que constitui o mundo da vida 

cotidiana, que é interpretada pelos indivíduos e sentido de forma 

subjetiva por eles. A formação de um mundo coerente não é só 

visto como realidade na conduta subjetiva, mas origina-se no 

pensamento e na ação, e é afirmado como real pelos indivíduos.  

As realidades são múltiplas, mas dentre elas uma se 

apresenta como sendo realidade por excelência, esta é a 

realidade da vida cotidiana, que é privilegiada e predominante. 

Devido a tensão da consciência, que chega ao seu máximo na 

vida cotidiana, essa realidade que predomina sob as demais se 

impõe à consciência de forma intensa e imperativa. Além disso, 

essa realidade é apontada pelos autores como algo que já é 

constituída por uma ordem previamente designada antes de sua 

chegada aos indivíduos. Ela é fornecida de forma contínua pela 

linguagem cotidiana, que também fornece objetivações e define 

a ordem que essas realidades adquirem sentido e significado. A 

realidade cotidiana é mundo intersubjetivo, por ser assim 

apresentada aos sujeitos, ela se diferencia das outras realidades 

existentes e é admitida como sendo a realidade. 

 

A atitude natural é a atitude da consciência do senso 

comum precisamente porque se refere a um mundo que é 



  

comum a muitos homens. O conhecimento do senso 

comum é o conhecimento que eu partilho com os outros 

nas rotinas normais, evidentes da vida cotidiana 

(BERGER; LUCKMANN, 2004, p. 40). 

 

O homem torna-se homem à medida que estabelece 

correlações com o meio ambiente natural e particular, e com a 

ordem cultural e social específica, que é mediatizada para ele 

pelos outros significativos que o têm a seu cargo. É mais 

significativo dizer que o homem produz a si mesmo. Esses 

homens, conjuntamente produzem o ambiente humano, com 

base em suas formações sócio-culturais e psicológicas, e assim, 

se origina a ordem social. As ações repetidas em alta frequência 

são moldadas em um padrão, que conforme executado com 

menor esforço, devido a repetição, torna-se um hábito. Esse 

hábito é quem guia, direciona e especializa as atividades, que 

levam a institucionalização, por meio da tipificação, que por sua 

vez implica as instituições partilhadas e acessíveis a todos os 

membros dos grupos sociais (BERGER; LUCKMANN, 2004).  

São as instituições que controlam e estabelecem padrões 

para as condutas humanas, visto que o caráter controlador é 

próprio da institucionalização. As instituições manifestam-se em 

grupos, por isso o processo de institucionalização e tipificação 

ocorreria mesmo quando indivíduos atuassem sobre si, de forma 

mutua. A institucionalização é incipiente nas situações sociais, 



  

porque pretendem uma autoridade que independe das 

significações subjetivas. Ela institucionalização pode ocorrer em 

qualquer área de conduta coletivamente importante e quanto 

mais uma conduta é institucionalizada, mais ela se torna 

prenunciada (BERGER; LUCKMANN, 2004). 

Este processo é o que permite que os indivíduos 

interiorizarem a realidade, visto que ao nascer ainda não são 

integrantes da sociedade, mas seguem um curso a fim de 

ingressar na dialética social. A interiorização é o ponto inicial 

deste processo, porque constitui a base da compreensão dos 

semelhantes e porque é base da apreensão do mundo como 

realidade social que possui o sentido (BERGER; LUCKMANN, 

2004). 

A possibilidade de estabelecer um diálogo entre as 

considerações de Moscovici (2003; 2012) e Berger e Luckmann 

(2004) evidencia-se no posicionamento de que as representações 

sociais são a realidade social. Os autores são concomitantes em 

apontar que, representações e realidade, constroem-se 

socialmente, com base nas experiências sociais dos grupos 

sociais e que, muitas destas representações e a noção de 

realidade, já existem quando os sujeitos nascem, portanto, são 

de certa forma, passadas a eles de maneira legitimada.  



  

É provável que o senso comum, definido por Moscovici 

(2003; 2012), apresente uma legitimação e institucionalização, 

pois só assim ele é capaz de representar temas e objetos de forma 

estável. É este saber que é capaz de penetrar nas conversações e 

tornar-se um discurso corrente. Da mesma forma que a realidade 

social, as representações sociais também são múltiplas, isto 

porque um objeto não pode ser considerado apenas com uma 

denominação ou definição. Como considera-se que há uma 

realidade que sobrepõe as demais, também é possível apontar 

que há uma representação que define a centralidade sobre 

objetos e temas.  

Esta definição central é abordada pelo pesquisador Abric 

(2005), para quem toda representação organiza-se em torno de 

um Núcleo Central, que determina sua significação. Esse papel 

central sobre as percepções dos objetos é o que remete a antiga 

ideia de centralidade. Esse elemento é o responsável por definir 

a significação do objeto apresentado e a hierarquia de 

importância é o que favorece a centralidade de um elemento em 

relação aos outros. O autor ainda aponta que se ocorre uma 

mudança nessa centralidade, a impressão como um todo sofre 

uma transformação vigente e radical. O núcleo é primordial à 

representação constituída e tem duas funções: a função 

organizadora, sobre o fato de o núcleo central determinar a 



  

natureza dos laços que unem elementos da representação, é 

portanto, o elemento que unifica e a estabiliza; e a função 

geradora, que cria e transforma a significação de outros 

elementos que constituem a representação e dá sentido e valor 

aos elementos 

 O núcleo central possui uma definição qualitativa, ao 

passo que sua significação é o que importa. Esse núcleo ainda é 

o que mais resiste às mudanças de modo que qualquer alteração 

ocasiona uma mudança completa na representação, por isso, 

para que existam duas representações diferentes, elas devem 

estar estruturadas em torno de um núcleo central diferente, o que 

faz com que a identificação de uma representação não seja 

suficiente, sendo necessária a organização do conteúdo (ABRIC, 

1998).  

 É provável que as representações do núcleo central 

constituam a base para que haja a compreensão dos objetos. O 

processo da construção da realidade pode ser percebido com 

base na estruturação das representações, que por sua vez, são a 

própria realidade.  Sua existência pressupõe o ciclo infindável 

de processos sociais, pautados em experiências coletivas. 

Ambas apontam a noção do senso comum, construído dentro dos 

grupos sociais. Se aproximadas, as duas perspectivas teóricas 

apontam para um sentido: os indivíduos enquanto seres sociais 



  

constroem suas formas de identificar e guiar o mundo, 

representações e realidade são, portanto, modos de 

conhecimento, adaptação e estruturação. 

Se a realidade passa por um processo de 

institucionalização e é partilhada pelos grupos sociais, ela é 

produto das representações sociais. Em decorrência da interação 

social, a comunicação apresenta-se enquanto processo 

primordial na construção de representações e realidade. Além 

dos processos de conversação, é necessário compreender e 

discutir como os meios de comunicação influem neste circuito, 

visto que eles integram processos de interação.  

 

Os Meios de Comunicação, a Realidade Social e as 

Representações Sociais  

As representações sociais são produtos dos grupos 

sociais e a comunicação é considerada um processo primordial, 

visto que independente da forma (institucional ou direcional), 

ela é fonte de informações. Em sua tese, Moscovici (2012) 

afirma que a penetração e a propagação da psicanálise na 

sociedade francesa ocorreram em decorrência de sua presença 

na imprensa, no cinema e no rádio. O autor aponta ainda que a 

conversação é uma relevante fonte de informação, o que 

demonstra essa penetração massiva da psicanálise nas relações 



  

interpessoais e também a presença social de uma ciência, 

percebida pelos sujeitos em função do grupo de pertença, das 

informações e da atitude, em relação a essa ciência. É na 

comunicação que se dá a apreensão dos objetos em um local 

nomeado como infracomunicação, no qual os indivíduos se 

deixam impregnar de forma recíproca e tornam-se emissores e 

receptores em um processo de troca de atitudes. Neste 

movimento, o conhecimento é expandido pelo contágio 

(MOSCOVICI, 2012).  

Para França (2004) a comunicação é um processo no qual 

imagens e representações são produzidas, trocadas e atualizadas 

no bojo de relações. Isso faz com que o lugar da comunicação e 

das práticas comunicativas seja um lugar constituinte e que o 

olhar comunicacional é um olhar que busca apreender esse 

movimento de constituição. As representações variam entre 

culturas e épocas, e espelham vivências específicas dentro de 

determinadas sociedades. Ao trabalhar com o conceito de 

mediações, definido como as práticas sociais, à inserção na 

cultura, na história e no cotidiano, no eixo das representações, a 

autora afirma que a comunicação é o processo em que os 

interlocutores produzem, apropriam e atualizam os sentidos que 

moldam seu mundo A autora acredita ainda que o caminho 

traçado permite indagações sobre situações concretas, mas não 



  

dá afirmações definitivas. É, portanto, um caminho de 

observação permanente do mundo em movimento. 

 

Podemos recortar imagens, representações, e analisá-las 

de distintas maneiras: interpretar seu significado; analisar 

sua organização formal, seu diálogo com outras formas e 

produtos, reconstruir textos, perceber as 

intertextualidades. Podemos também, pelo caminho das 

mediações radiografar o contexto sociocultural em que 

estão inseridos os receptores, identificar as marcas do seu 

cotidiano. Mas o cruzamento de uma e outra instância é 

um desafio a mais (FRANÇA, 2004, p.9).  

 

 

 Mensurar a capacidade de inserção dos meios de 

comunicação nas representações sociais é um processo 

complexo, entretanto, sabe-se que suas publicações possuem 

uma série de representações que podem ser associadas ao senso 

comum e a representações de determinados grupos sociais. Para 

Sodré (2006) a mídia pode ser entendida como uma elipse 

semiótica que tem poder de sedução, que constrói estetização 

midiática da vida cotidiana. As imagens misturam realidade e 

imaginário, edificando fantasias. O autor aponta as tecnologias 

como responsáveis por novas formas de consciência e pela 

clonagem da realidade física, convertendo-a em realidade 

virtual. Deste processo, ocorre a construção da realidade 

eletrônica da representação. A mídia linear produz uma 



  

dimensão virtual, que também pode ser compreendida como 

artificial, que é externa ao indivíduo e incide em eventos 

determinados, que em geral, tem conexão com a publicidade e 

com o espetáculo. 

A mídia não determina, mas prescreve, e pode ocasionar 

uma mudança de hábitos. Seu discurso é eficaz diante do 

público, porque apresenta uma lógica de agendamento 

prescritivo, que foca certos objetos e temas. Em todos os 

veículos e formatos, experiências psicológicas e morais 

acontecem com a identidade dos usuários. Essa moral é 

mercadológica, atende aos interesses privados e promove 

consensos sociais.  A mídia é capaz de revestir de carisma o bem 

e o mal, com uma retórica profética (SODRÉ, 2002). 

O virtual tem a ver com as diversas técnicas de 

modelização e visualização de dados que possibilitam que o real 

seja apresentado pelo virtual. Isto significa a simulação da 

realidade física, e também a interpretação do real pelo virtual. A 

realidade técnica substitui a sensorialidade natural, e a realidade 

gerada pelos dispositivos é simulada, mas verossímil e realística. 

Constrói-se uma vida paralela com características de uma 

realidade virtual e os participantes são imersos de forma mental. 

O reflexo é o que forma uma imagem mental, mas é além da 

superfície especular (por trás dela), como se esta fosse uma 



  

fronteira entre dois mundos, é assim, a forma pela qual o espelho 

é visto (SODRÉ, 2002). 

A complexidade apontada por França (2004) tem 

correlação com as considerações de Thompson (2002), sobre a 

dependência que as mensagens midiáticas têm dos contextos de 

recepção em que os indivíduos encontram-se e de suas 

características de sócio-culturais. As mensagens midiáticas são 

recebidas por pessoas específicas, que estão em contextos sócio-

históricos específicos. Por isso, seu grau de interpretação é 

diferente e ativo. O sentido é ativo e há uma relação desta 

mensagem com outros aspectos do cotidiano.  

 Os meios de comunicação possuem o poder da fala, da 

informação e da formulação das mensagens, mas dependem 

inteiramente dos contextos de recepção, que apresentam uma 

realidade mais complexa. Aquilo que é veiculado não se garante 

como algo compreendido, compactuado e respaldado.  

Ghiglione (1983), aponta que a produção midiática tem 

como característica a emissão e a recepção de conteúdos. Ao 

formular a Teoria dos Contratos de Comunicação, o autor afirma 

que quanto o receptor adere a mensagem, ele torna-se também 

um criador da mensagem e estabelece um discurso regular. Para 

que haja uma ação sobre o diálogo, que ele seja desenvolvido ou 

mesmo interrompido, os receptores devem fazer uso de seus 



  

conhecimentos prévios ao receber a mensagem. Charadeau e 

Ghiglione (1997), definem que parte do contrato de 

comunicação contempla a busca da mídia em atingir os públicos 

e fidelizá-los, e assim, elas podem construir e edificar uma 

realidade, que é de certa forma imaginária. Neste processo, a 

relação com o aqueles que recebem a mensagem deixa de 

considerá-los como pseudo-objetivos e exteriores à mídia, mas 

são vistos como uma realidade imaginária que faz parte da 

instância midiática, pois ela que constrói ao fazer um cálculo 

sobre os universos mentais em questão.  

Para os autores os meios de comunicação utilizam 

vestígios embasados no afeto e no intelecto, para edificar seus 

alvos. A televisão, por exemplo, mistura gêneros como as 

variedades e o entretenimento e o próprio envolvimento da vida 

privada com o que pertence ao domínio público. Estas 

características são as responsáveis para que o intelecto e o afeto 

sejam atingidos, pois há uma perturbação do intelecto, em 

decorrência da quantidade de informações que desencadeia uma 

dificuldade no telespectador em organizar o mundo representado 

na mídia. Disto, ocorre também a fragmentação do intelecto, que 

passa a ser composto por diversas peças diferentes 

(CHARADEAU; GHIGLIONE, 1997). 



  

Das considerações dos autores, temos que a mídia 

apresenta o mundo representado para a sociedade e movimenta 

as percepções cognitivas porque sua representação é composta 

de vários elementos diferentes. O reconhecimento dos fatos dá-

se por uma espécie de etiquetação, na qual os elementos ainda 

que sem relação, são percebidos, nomeados, classificados, de 

modo que são adicionados à memória. A multiplicação das 

imagens que acontece nos meios de comunicação invade o afeto, 

fazendo com que ele não seja controlado pelo intelecto. Isto 

acontece porque há um uso corretes de imagens chocantes e 

discursos fragmentados (CHARADEAU; GHIGLIONE, 1997).  

Os meios de comunicação possuem então um papel 

privilegiado para veicular representações, que ganharão sentido 

nas instâncias de recepção. O ciclo contempla que os 

conhecimentos prévios são representações sociais legitimadas e 

as quais cabem o papel de interpretar e familiarizar as novas 

informações recebidas, a partir do que já se sabe. Aquilo que os 

indivíduos já carregam consigo e conhecem é o fator que define 

suas interpretações.  A mídia possui certo grau de credibilidade 

e de status dentro da sociedade, que lhes confere o poder de 

veicular representações sociais e legitimá-las, ao mesmo tempo, 

em que dependem dos contextos de recepção para conseguir 

estabelecer o contrato de comunicação.  



  

Com isso, desvincula-se a mídia de uma perspectiva de 

dominação, para entendê-la como componente social, que 

possui poder e respaldo, mas que também depende da sociedade, 

para ocupar este status. Sem os receptores não há a concretização 

de um contrato, o que torna os meios também dependentes do 

público.  

Alguns casos exemplificam tal constatação. Em agosto 

de 2015 o programa ”Pânico na Band” recebeu uma série de 

críticas e reclamações do público, após a exibição de um quadro 

em que um comediante fez uso do blackface, prática comum (até 

o século passado) entre os atores estadunidenses de teatro que 

representavam negros de forma exagerada. Ao ser acusado de 

preconceito e racismo, o programa retratou-se e retirou o quadro 

do ar. Recentemente a novela Babilônia, da Rede Globo, 

também enfrentou a reprovação do público. As críticas ao casal 

de idosas lésbico do folhetim foram o motor para que sua 

audiência caísse e a novela fosse reformulada e reescrita, para 

que o público voltasse a assisti-la.  

Os meios de comunicação dependem das representações 

que os públicos já possuem dos fatos, e estas representações 

formulam-se de várias experiências sociais. Spink (1993) aponta 

que ao mesmo tempo em que se alimentam de produtos da mídia, 



  

as representações sociais também circulam como recombinações 

de conteúdos arcaicos sob pressão das forças do grupo.   

A constatação da autora auxilia a pensar em dois pontos, 

a partir dos exemplos dados: no caso do programa “Pânico na 

Band”, o humorista foi criticado por fazer uso de uma prática 

antiga, mas que socialmente não é mais aceita, por ser 

preconceituosa, aqui vemos uma evolução positiva nas 

representações, que provocou mudanças em um conteúdo da 

mídia, mostrando que os receptores tem potencial ao se 

posicionar contra algo; da mesma forma, no caso da novela, 

vemos que o público foi capaz de provocar uma mudança 

concisa no conteúdo midiático, mas por não aceitar uma relação 

homoafetiva entre duas personagens, postura que pode ser 

considerada conservadora e preconceituosa. As duas mudanças 

mostram ainda que socialmente a construção de representações 

sociais, não só passa pelos conteúdos da mídia, mas que os 

receptores estão sempre gerando parâmetros para que os meios 

definam sua imagem.  

 Assim, retomamos a constatação de França (2004), sobre 

a complexidade em mensurar como os receptores portam-se em 

relação à mídia. Amo mesmo tempo, considera-se que os meios 

constroem um mundo que é estetizado e permeado por formas, 

tais como a publicidade e o jornalismo, que socialmente 



  

reverberam uma noção de realidade, como aponta Sodré (2006), 

por muitas vezes legitimada.  

 O que, provavelmente, define se as pessoas 

compactuarão com os conteúdos ou se haverá um rechaço é o 

nível de conhecimento sobre o assunto e a tomada de decisão em 

relação à ele. Esses fatores contemplam as representações 

sociais, que por sua vez são passadas de forma dinâmica, por 

meio da comunicação nas experiências sociais. Se uma pessoa 

possui como representação social que o conteúdo de um 

programa de televisão é preconceituoso, ela irá assim interpretá-

lo. Ao mesmo tempo, compreende-se que essa mesma mídia é 

parte intrínseca do cotidiano e da sociedade, e pode contribuir 

como para a consolidação de determinadas representações, em 

casos como quando é capaz de pautar a sociedade sobre temas 

em discussão. Entretanto, mesmo com esse poder ela não 

prevalece de forma imutável e incontestável. Seus conteúdos 

passam pelo crivo social e são julgados pelo público.  

 A lógica mercadológica dos meios de comunicação lhe 

incumbe ainda outros dois papéis, no qual ao mesmo tempo em 

que atende as estruturas de poder e seu controle está nas mãos 

do governo e do monopólio econômico, ela precisa manter a 

atenção do público, que apresenta tomadas de decisão. As 

experiências sociais são fundamentais para compreender o modo 



  

de apreensão e conexão dos sujeitos com a mídia. O contexto 

social, gênero, classe, dentre outros fatores, vem sendo 

reconstruídos, conforme a evolução da sociedade. Alguns 

autores remetem-se a efervescência de uma nova modernidade, 

que reformula a condição dos sujeitos na sociedade. Hall (2014) 

aponta a fragmentação de paisagens culturais, que transformam 

também as identidades sociais, essa mudança é estrutural e está 

transformando as sociedades.  

 Diante deste contexto, é possível que a relação entre os 

sujeitos e os meios de comunicação está em constante 

transformação, o que reduz as certezas sobre a recepção. Os 

avanços tecnológicos aumentam a noção de conhecimento sobre 

determinados temas e objetos, ao mesmo tempo em que reduz o 

tempo de chegada da informação, alterando os processos de 

comunicação midiática de forma vigente inerente.  Neste 

contexto, certezas não podem ser dadas, em relação à 

compreensão daquilo que a mídia reporta, visto que cada grupo 

social apresenta sua forma de entendimento e seu 

posicionamento. Os sujeitos ao mesmo tempo em que buscam 

aproximar-se dos modelos de mídia, também correspondem aos 

grupos sociais e as experiências cotidianas. O que determinará a 

realidade é a junção de todos estes fatores, constituindo as 

representações sociais e a realidade, em um ciclo ininterrupto. 



  

 

 

Considerações Finais 

 O artigo buscou explorar a construção das representações 

sociais, enquanto realidade social e o papel dos meios de 

comunicação neste processo. Os contextos de recepção 

dependem de inúmeros fatores. Além disso, pontuou-se que a 

sociedade tem passado por uma série de mudanças, 

caracterizada pela desintegração das identidades. A percepção é 

de que os sujeitos têm mudado de forma concisa e sua relação 

com os meios de comunicação também.  

 Mesmo compreendendo que a mídia possui voz social e 

status, pois consegue chegar até muitas pessoas e estabelece uma 

relação de saber com os públicos, visto que as pessoas são 

incapazes de dominar todos os assuntos, é necessário pensar 

como a recepção se comporta diante das representações 

midiáticas. No caso dos exemplos apresentados, temos que os 

meios de comunicação tiveram que se adaptar a reação negativa 

dos telespectadores, para que eles continuassem assistindo os 

programas. Esse jogo de equilíbrio entre meios de comunicação 

e receptores é produto do fenômeno de construção das 

representações sociais, que efetiva-se como o que será entendido 

como a realidade. Vemos que a mídia passa por um processo de 



  

adequação aos públicos, ao mesmo tempo em que gera alguns 

padrões do senso comum, a partir de sua realidade virtual. Tais 

constatações reforçam a necessidade em mensurar de forma 

profícua e efetiva.  
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Entre beijos, gritos e insultos: a pauta LGBT entra 

em campo na Copa do Mundo de 2014 
 

Roberto Alves Reis21 

 

A maneira como a sociedade brasileira tem lidado com 

os sujeitos LGBTs (Lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 

transexuais) é perpassada por ambiguidades, tensões, avanços e 

recuos em uma dinâmica que aciona os discursos de diferentes 

atores e grupos, como movimentos sociais, governos, partidos 

políticos, membros do Judiciário e do Legislativo, grupos 

religiosos, torcidas e equipes de futebol e profissionais dos 

meios de comunicação. Por meio de produtos midiáticos, como 

programas jornalísticos, realities shows e telenovelas, que no 

país alcançam grande audiência, a população de um modo geral, 

de tempos em tempos, mobiliza-se em discussões diretamente 

ligadas às questões LGBTs, como homofobia, o coming out (o 

revelar-se gay ou lésbica para a sociedade), casamento entre 

iguais, adoção por casais homoafetivos e transexualidade. Em 

janeiro de 2014, por exemplo, o capítulo final de uma novela do 
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horário nobre da maior emissora de TV do país, a Rede Globo, 

mostrou um esperado beijo entre dois homens, comemorado 

“como um gol em final de campeonato”,“em clima de Copa do 

Mundo”22. No entanto, membros de grupos religiosos e 

deputados manifestaram a intenção de entrarem com um 

processo contra a emissora de TV, alegando que o chamado 

“beijo gay” constituía atentado violento ao pudor23.  

De fato, a questão LGBT no Brasil vive um momento de 

intenso debate e ambiguidades que perpassam a sociedade. Os 

                                                 
22 O beijo aconteceu na novela “Amor à vida” entre os personagens Niko, 

vivido pelo ator Thiago Fragoso, e Félix, interpretado por Mateus Solano. A 

frase “como um gol em final de campeonato” foi utilizada no lead da matéria 

“Público comemora beijo gay de ‘Amor à vida’ em bar em São Paulo”, do 

Portal G1. Disponível em: http://g1.globo.com/pop-

arte/noticia/2014/02/publico-comemora-beijo-gay-de-amor-vida-em-bar-

em-sao-paulo.html. Acesso em: 31 out. 2015. A referência à Copa do Mundo 

veio em título do jornal Folha de S. Paulo: “Em bares de São Paulo, 

comemoração de beijo gay tem clima de Copa do Mundo”. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2014/02/1406245-em-bares-de-sp-

comemoracao-de-beijo-gay-tem-clima-de-copa-do-mundo.shtml. Acesso 

em: 31 out. 2015. 

23 Em março de 2015, outra novela das 21h da Rede Globo de Televisão, 

“Babilônia”, no seu primeiro capítulo, exibiu um beijo entre duas 

personagens lésbicas, vividas pelas atrizes Fernanda Montenegro e Nathalia 

Timberg, ambas de 85 anos. A cena provocou a reação da Frente Parlamentar 

Evangélica do Congresso Nacional. De acordo com nota de repúdio assinada 

pelo deputado João Campos (PSDB-GO), presidente da Frente Parlamentar, 

“a referida novela, assim como outras anteriormente exibidas pela Rede 

Globo, tem a clara intenção de afrontar os cristãos em suas convicções e 

princípios, querendo trazer, de forma impositiva, para quase toda a sociedade 

brasileira, o modismo denominado por eles de ‘outra forma de amar’, 

contrariando nossos costumes, usos e tradições”. 

http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2014/02/publico-comemora-beijo-gay-de-amor-vida-em-bar-em-sao-paulo.html
http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2014/02/publico-comemora-beijo-gay-de-amor-vida-em-bar-em-sao-paulo.html
http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2014/02/publico-comemora-beijo-gay-de-amor-vida-em-bar-em-sao-paulo.html
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2014/02/1406245-em-bares-de-sp-comemoracao-de-beijo-gay-tem-clima-de-copa-do-mundo.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2014/02/1406245-em-bares-de-sp-comemoracao-de-beijo-gay-tem-clima-de-copa-do-mundo.shtml


  

avanços recentes foram consideráveis: diversas leis em estados 

e cidades garantem a livre manifestação de afeto em público com 

punição para estabelecimentos que discriminarem, por exemplo, 

beijos entre dois homens ou duas mulheres. A Parada do 

Orgulho LGBT de São Paulo, maior cidade do país, ocorre desde 

1997 e é uma das maiores do mundo. Em 2007, entrou para o 

Guinness Book (livro dos recordes) com um público de dois 

milhões e quinhentas mil pessoas. Em todo o país, durante o ano, 

mais de uma centena de Paradas LGBTs ocorrem nas diversas 

capitais, mas também em cidades do interior. A Associação 

Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais (ABGLT), criada em 1995, conta com 308 

organizações afiliadas, sendo a maior rede LGBT da América 

Latina24.  

Por sua vez, em setembro de 2014, o governo brasileiro 

tomou a frente, junto com outros países, de uma importante 

proposta junto à Organização das Nações Unidas. O país 

conseguiu que, no dia 26 de setembro, fosse aprovada no 

Conselho de Direitos Humanos da entidade uma resolução que 

traz para a agenda desse organismo internacional a discussão 

sobre as violências contra os cidadãos LGBTs. A resolução 

                                                 
24 Disponível em: http://www.abglt.org.br/port/index.php. Acesso em: 31 

out. 2015. 

http://www.abglt.org.br/port/index.php


  

orienta a Organização das Nações Unidas a realizar uma 

avaliação a cada dois anos sobre as violações contra esses 

cidadãos. O efeito prático desse mecanismo é possibilitar a 

entidade denunciar governos que violam os direitos dos cidadãos 

LGBTs. Foram 25 votos a favor, 14 contra e sete abstenções. Ao 

lado do Brasil, votaram países latino-americanos e europeus, 

além dos Estados Unidos. Países como Argélia, Costa do 

Marfim, Indonésia, Marrocos, Arábia Saudita e Rússia votaram 

contra. A Índia se absteve25. 

Em âmbito nacional, uma decisão considerada histórica 

foi o Supremo Tribunal Federal, a mais alta instância do poder 

judicário no Brasil, reconhecer por unanimidade, em maio de 

2011, a união estável entre pessoas do mesmo sexo, assegurando 

a esses casais direitos antes exclusivos a casais heterossexuais, 

como comunhão de bens, herança e pensão alimentícia. Na 

prática, esses casais passaram a ser considerados uma entidade 

familiar. Os votos dos juízes abordaram a importância de se 

ampliar o conceito de família no país, os princípios de liberdade 

e igualdade e a necessidade de combate ao preconceito e a 

discriminação, conforme previsto na Constituição Nacional. Em 

                                                 
25CHADE, Jamil. Onu fará raio-x mundial de homofobia. Disponível em: 

http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2014/09/27/onu-

fara-raio-x-mundial-de-homofobia.htm. Acesso em: 31 out. 2015. 



  

maio de 2013, o Conselho Nacional de Justiça, órgão do 

judiciário brasileiro, aprovou uma resolução determinando que 

os cartórios de todos os países convertessem a união estável 

homoafetiva em casamento civil. A justificativa foi a 

necessidade de se tornar efetiva a decisão do Supremo Tribunal 

Federeal de 2011. Em maio de 2014, ou seja, um ano após a 

resolução do Conselho Nacional de Justiça, foram celebrados ao 

menos 1.000 casamentos homoafetivos no Brasil, a maioria na 

cidade de São Paulo26, a mesma que promove a maior Parada 

LGBT do país.  

É importante pontuar aqui que esse avanço em relação ao 

casamento entre pessoas do mesmo sexo, no Brasil, ocorre por 

meio do Judiciário, que tem se pronunciado de maneira mais 

progressista a temas polêmicos na sociedade brasileira, enquanto 

o Legislativo tem se omitido a tomar decisões que contrariam 

posições conservadoras. Projetos de leis voltados à população 

LGBT esperam anos ou até décadas para serem avaliados pelos 

membros do parlamento no Brasil. Uma das razões é a forte 

mobilização de um grupo de parlamentares ligados a igrejas 

protestantes, a chamada bancada evangélica, que, aliada a outros 

                                                 
26 Levantamento da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais 

(Arpen-Brasil). 



  

parlamentares, tem se posicionado fortemente contra a 

ampliação de direitos aos LGBTs.  

O aumento da bancada evangélica no parlamento 

brasileiro desnuda o crescente confronto de pontos de vista na 

sociedade quanto a direitos LGBTs.27  As redes sociais têm se 

mostrado um local em que ganham espaço discursos 

abertamente homofóbicos e transfóbicos, incitamentos a 

violência contra gays, lésbicas e transexuais, piadas 

preconceituosas e páginas neonazistas28. 

A violência não se restringe ao discurso. O Brasil tem se 

destacado no cenário internacional quando o assunto é violência 

contra os cidadãos LGBTs. Há uma carência de dados oficiais. 

Os dados sobre essa violência chegam principalmente por meio 

do levantamento feito por ONGs que acompanham a 

repercussão dos assassinatos em notícias na internet e nos 

jornais. Há, portanto, uma subnotificação.  

                                                 
27  Na Câmara Federal, o aumento foi de 14%. Atualmente, são 70 deputados 

federais. No último pleito, foram eleitos 80. 
28 As denúncias sobre crime de ódio (homofobia, racismo, intolerância 

religiosa, xenofobia...) aumentaram 84% no período das últimas eleições no 

Brasil (de 1º de julho a 6 de outubro de 2014) em comparação ao mesmo 

período no ano anterior na Central Nacional de Denúncias de Crimes 

Cibernéticos. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/10/1530211-crimes-de-odio-em-

redes-sociais-disparam-no-periodo-eleitoral.shtml. Acesso em: 31 out. 2015 

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/10/1530211-crimes-de-odio-em-redes-sociais-disparam-no-periodo-eleitoral.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/10/1530211-crimes-de-odio-em-redes-sociais-disparam-no-periodo-eleitoral.shtml


  

Relatório da ONG Grupo Gay da Bahia documentou, em 

2014, 326 mortes de travestis, lésbicas e gays, motivadas por 

homo/transofobia, incluindo nove suicídios. Dessa forma, um 

cidadão LGBT é morto a cada 27 horas. Esses assassinatos têm 

em comum o uso de extrema violência, como espancamentos, 

torturas e degolamentos29. Por sua vez, a ONG Internacional 

Transgender Europe aponta o Brasil na liderança do ranking de 

assassinatos de transexuais. A ONG chama a atenção que, nas 

várias regiões do mundo pesquisadas, os números mais altos 

foram em países nos quais existem ONGs e movimentos de 

indivíduos transexuais que fazem um monitoramento 

profissional dessas mortes30.  

Embora desde 2010, um decreto presidencial tenha 

instituído o Dia 17 de maio como Dia Nacional de Combate à 

Homofobia, no Brasil, a homofobia ainda não é considerada um 

crime. A título de comparação, o racismo, por sua vez, já é crime 

desde o final dos anos 80.  

Essas tensões perpassam também os produtos da mídia, 

marcados também por tais ambiguidades. Se, na mídia, percebe-

                                                 
29 Disponível em: 

https://homofobiamata.files.wordpress.com/2015/01/relatc3b3rio-2014s.pdf. 

Acesso em: 31 out. 2015. 
30 Disponível em: http://www.transrespect-transphobia.org/en_US/tvt-

project/tmm-results/tdor-2014.htm. Acesso em: 31 out. 2015. 

https://homofobiamata.files.wordpress.com/2015/01/relatc3b3rio-2014s.pdf
http://www.transrespect-transphobia.org/en_US/tvt-project/tmm-results/tdor-2014.htm
http://www.transrespect-transphobia.org/en_US/tvt-project/tmm-results/tdor-2014.htm


  

se uma disputa, no universo do futebol, as discussões que 

envolvem os direitos das pessoas LGBTs são marcadas por uma 

persistente invisibilidade, como veremos a seguir.  

 

Futebol, símbolo da nação 

No Brasil, o futebol tem estreita relação com a visão que 

o povo tem de si, sua própria identidade. Único país a participar 

de todas as Copas do Mundo, o Brasil tem a seleção que mais 

ganhou títulos no mundial: cinco no total. Como afirma Gastaldo 

(2002), no Brasil, que se intitula o país do futebol, a disputa de 

uma Copa do Mundo mobiliza a nação e seus valores.  

 

Em uma Copa do Mundo, os participantes não são meros 

times de futebol, mas ‘seleções nacionais’, uma 

encarnação simbólica de cada nação participante do 

evento. Assim, uma Copa do Mundo é muito mais do que 

um mero torneio de futebol: ela é uma chance de se 

colocar a própria nação em perspectiva comparada com 

o resto do mundo. Pelo menos no Brasil, a Copa é 

considerada o apogeu do mundo dos esportes, sendo-lhe 

dada mais importância social do que a própria Olimpíada: 

afinal de contas, quem vence a Copa é, 

incontestavelmente, ‘o melhor do mundo’. 

(GASTALDO, 2002, p.37).  

 

O futebol, portanto, afirma-se como "veículo para uma 

série de dramatizações da sociedade brasileira, constituindo-se 

num modo específico de expressão desta" (DAMATTA, 1982, 



  

p. 21). Para DaMatta (1982. p.24), “o esporte faz parte da 

sociedade, tanto quanto a sociedade também faz parte do 

esporte”. Desse modo, a discussão sobre os direitos dos cidadãos 

LGBTs acaba por reverberar no mundo do futebol ao dramatizar 

a própria ambiguidade da sociedade brasileira em lidar com o 

tema. Tradicionalmente visto como prática particularmente 

masculina e heterossexual, o futebol, mais recentemente, tem 

catalisado debates sobre homofobia e respeito aos direitos 

LGBTs.  

 

É comum os torcedores enaltecerem a sua imagem de 

masculinidade, em detrimento de uma suposta falta de 

virilidade, passividade e feminilização dos adversários, 

principalmente nas suas manifestações coletivas,como 

nos xingamentos. Além disso, no Brasil, o senso comum 

estabeleceu que ‘futebol é coisa pra homem’, e que exige 

seus sacrifícios, como por exemplo, uma certa 

abstinência sexual dos jogadores antes das partidas. 

Diríamos que não é só o sexo, mas a mulher também é 

representada como algo que deve ficar fora do futebol, 

apesar de fazer parte da cultura do futebol, nem que seja 

por negação (‘mulher como não-futebol’). Como a nação 

é representada no futebol como uma irmandade 

passional, ela é obrigada, para encontrar a si mesma, a 

distinguir sua própria homossociabilidade da mais 

explicitamente sexualizada relação entre 

homens.(SOUZA, 1996, p.145). 

 

A homossexualidade deve, portanto, ser identificada, 

isolada e contida. O gosto por futebol no Brasil demonstra que 



  

ele pode ser compreendido, como uma "simbólica da 

masculinidade", conforme defende Souza (2002). O futebol no 

país é, portanto, em grande parte, endereçado ao homem 

heterossexual, inclusive fazendo parte da socialização dos 

meninos. Xingamentos e comportamentos homofóbicos, muitas 

vezes, integram as partidas de futebol, seja contra o juiz, seja 

contra a torcida adversária. 

Souza (1996, p.149-150) aponta que “o lugar e o valor 

ocupado por homens e mulheres nas ideologias nacionalistas 

transmitidas pelo futebol brasileiro indicam que a construção da 

nação utiliza-se das hierarquizações contidas nas relações entre 

gêneros para estabelecer que ‘tipo’ de cidadania é pensada para 

cada sexo.” Podemos utilizar o mesmo raciocínio para 

pensarmos questões de orientação sexual e identidade de gênero. 

Como bem aponta Green (2000), “da mesma forma que 

o mito – bastante disseminado de que o Brasil é uma democracia 

racial obscurece os padrões enraizados de racismo e 

discriminação, também a noção de que ‘não existe pecado ao sul 

do Equador’ esconde um amplo mal-estar cultural diante dos 

relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo, no maior país da 

América Latina”. 

 

 



  

Lutas por visibilidade 

Como aponta Bohman (1996, p.135), “a contestação do 

dia-a-dia é pré-pública”, portanto, pouco efetiva na mudança de 

padrões culturais de entendimento. Uma possível estratégia de 

um movimento social para dar visibilidade a questões que lhes 

são relevantes é conseguir pautar a mídia e , desse modo, chamar 

a atenção de um público mais amplo. 

 

[Grupos organizados da sociedade civil] produzem 

demonstrações diversas ou dramatizações de questões, 

tais como as do Greenpeace, marchas pela paz e contra a 

violência, as passeatas de portadores de necessidades 

especiais, a fim de adquirir espaço na agenda dos mídia. 

Criam datas especiais (como o dia do negro, da luta 

antimanicomial, de orgulho gay) e produzem eventos de 

grande apelo para evitar que suas preocupações sejam 

constantemente ignoradas pela sociedade. Tais 

demonstrações rompem com a invisibilidade do circuito 

da mídia e criam novas possibilidades de expressão. 

(MAIA, 2004, p.25-26). 

 

É a mídia que, ao dar visibilidade a um determinado 

tema, catalisa discussões que nasceram em esferas públicas com 

menor abrangência. Essa luta simbólica, que pode vir a ser fatal 

para alguns envolvidos, desenrola-se em um campo não-neutro, 

embora de fundamental importância para a existência desse 

debate.  

 



  

as instituições da mídia têm um papel particularmente 

importante no desenvolvimento da democracia 

deliberativa. Elas fornecem informações e pontos de vista 

diferentes para que os indivíduos formem juízos de valor 

sobre assuntos de seus interesses. (THOMPSON, 2002, 

p.222). 

 

Romper a invisibilidade no circuito da mídia significa 

que, para aquele dado episódio, atores de um movimento social 

emergiram como interlocutores que reivindicam legitimidade. 

De tal forma, mobilizaram-se para expor seus pontos de vista e 

idéias. Nada garante que continuarão nessa posição. Com 

freqüência, retornam a uma invisibilidade midiática até que 

outro evento (casual ou promovido por esses mesmos atores) 

lance-os, de novo, à cena midiática.  

 

Uma vez estabelecidos como porta-vozes, essa 

oportunidade tende a permanecer aberta até quando o 

tema for relevante. Nada define melhor os porta-vozes 

para os jornalistas do que já terem desempenhado este 

papel, particularmente sendo citados em um ou mais dos 

principais veículos. (...) Uma vez que a atenção dos 

meios desloca-se para algum outro tema e a controvérsia 

perde sua relevância, o espaço fecha-se de novo e os 

pretensos porta-vozes dos movimentos não têm mais suas 

chamadas telefônicas retornadas. (GAMSON; MEYER, 

1996, p.288)31. 

                                                 
31 Do original: “Once established as spokespersons, this opportunity is likely 

to remain open as long as the issue is salient. Nothing defines spokespersons 

better for journalists than having previously served in this role, particularly 



  

 

Indicar que os porta-vozes dos movimentos encontram-

se num fluxo de emersão e imersão na mídia não significa que o 

tema sobre o qual discutem enfrenta a mesma inconstância. De 

fato, um assunto pode surgir e desaparecer repetidas vezes no 

espaço midiático – mas não se deve avaliar esse movimento de 

vaivém sob esse prisma. Um tema, ao reentrar na mídia, não 

começa do zero – se os movimentos sociais tiverem sido bem-

sucedidos em suas empreitadas. 

 

Os movimentos sociais não apenas recorrem e 

recombinam elementos do estoque cultural, mas eles 

expandem esse estoque. Os enquadramentos dos 

movimentos vencedores são traduzidos em políticas 

públicas e em slogans e símbolos da cultura geral. Os 

movimentos perdedores são deixados de lado e 

marginalizados (embora frequentemente retornem 

quando a roda da história traz novamente à superfície 

questões ou desavenças submersas). (ZALD, 1996, 

p.270-271)32. 

                                                 
being quoted in one or more of the major media validators. (...) Once media 

attention shifts to some other issue and the controversy has lost its salience, 

the open space closes again and would-be movements spokespersons no 

longer get their phone calls returned.”  
32 Do original: “Social movements not only draw upon and recombine 

elements of the culture stock, they add to it. The frames of winning 

movements get translated into public policy and into the slogans and symbols 

of the general culture. Losing movements are confined to the dust bowl of 

history and are marginalized (though often return when the wheel of history 

resurfaces issues or cleavages submerged in defeat).”  



  

 

Ganhar essa visibilidade demanda elaborar estratégias 

criativas que encontrem ressonância junto à mídia e ao 

público. De fato, os diferentes atores não adentram na mídia 

de maneira equânime. A prática jornalística, por exemplo, 

acaba por dar ênfase a fontes oficiais, o que pode dificultar a 

entrada daqueles que se colocam em uma posição contrária. 

Resta-lhes romper essa invisibilidade de forma criativa, 

inusitada, para serem escutados. 

 

Oficiais públicos e dirigentes de grandes organizações 

consolidadas têm seu lugar nos media em virtude de seus 

papéis. Não ocorre dessa forma para os atores do 

movimento, que devem freqüentemente se esforçar para 

estabelecer sua posição e podem precisar de uma ação 

coletiva extrainstitucional para obtê-la. Os membros do 

clube entram nos media pela porta da frente, mas aqueles 

que contestam devem encontrar seu caminho através de 

uma janela, geralmente usando algum ato chamativo e 

desordenado para consegui-lo. (GAMSON; MEYER, 

1996, p.288)33. 

 

                                                 
33 Do original: “Public officials and heads of large established organizations 

receive automatic standing from the mass media by virtue of their roles. This 

is not so for movement actors, who must often struggle to establish it and may 

require extrainstitutional collective action to do so. Members of the club enter 

the media through the front door, but challengers must find their way in 

through a window, often using some gimmick disorderly act to do so.” 

 



  

O movimento LGBT, ao longo da sua história no mundo 

e no Brasil, vem, de alguma maneira, utilizando-se de 

estratégias criativas para ganhar visibilidade. Para Weeks 

(1998), os movimentos sexuais da geração passada 

(principalmente o feminismo e o movimento gay e lésbico) 

apresentaram dois elementos característicos: um momento de 

transgressão e um momento de cidadania. O primeiro teria se 

baseado em invenções e reinvenções do eu, pelo desafio 

àquelas instituições e tradições que tendiam a excluir esses 

novos sujeitos, por exemplo, aqueles momentos em que os 

indivíduos revelam-se gays e lésbicas, rejeitando 

estereótipos. É peculiar a essa forma de expressão sua 

tentativa de subverter modos de ser tradicionais em que 

dispositivos carnavalescos desafiam o status quo e formas de 

exclusão por meio de manifestações exóticas da diferença: 

homens fantasiados de freira, mulheres em motocicletas 

usando couro abrindo paradas de orgulho gay, beijaços em 

espaços públicos. Mas a transgressão não se esgota nela 

mesma. Os movimentos tendem a reivindicar inclusão, 

respeito à diversidade, proteção igual frente à lei, 

reconhecimento de modos alternativos de ser. 

 



  

Sem o momento transgressivo, as reivindicações dos 

excluídos até agora seriam pouco notadas nas estruturas 

aparentemente rígidas e acomodadas de sociedades 

velhas e bem fortificadas. A transgressão parece 

necessária para enfrentar o status quo com suas 

inadequações, trazer à tona seus preconceitos e medos 

(não é de se surpreender que tais momentos 

transgressivos tendem a causar ultraje e a controvérsia: 

essa é sua finalidade; certos ou não, eles supõem que nada 

tem maior êxito que o excesso). Mas sem a reivindicação 

por uma cidadania plena, a diferença pode nunca 

encontrar lugar apropriado (WEEKS, 1998, p.37).34 

 

Na cerimônia de encerramento da Copa das 

Confederações, em 2013, um voluntário que participava do 

evento abriu a bandeira do arco-íris, símbolo internacional do 

movimento LGBT, com uma frase dizendo: “ser gay é mara 

[maravilhoso]... aberração é o preconceito” (fazendo referência 

a um polêmico projeto que tramitava no congresso nacional na 

época, que foi chamado de “cura gay”, apresentado por um 

deputado da bancada evangélica)35. Em entrevista na época, o 

                                                 
34 Do original “Without the transgressive moment, the claims of the hitherto 

excluded would barely be noticed in the apparently rigid and complacent 

structures of old and well entrenched societies. Transgression appears 

necessary to face the status quo with its inadequacies, to hold a mirror up to 

its prejudices and fears (and unsurprisingly, such transgressive moments tend 

to cause outrage and controversy: such is their purpose; rightly or wrongly 

they assume that nothing succeeds like excess). But without the claim to full 

citizenship, difference can never find proper home.” 
35 ‘BOLINHAS’ da Copa das Confederações se surpreendem com 

repecurssão de atos. 

http://www1.folha.uol.com.br/esporte/folhanacopa/2013/07/1305254-



  

responsável pelo ato explicou: “Achei que não era justo 

participar como voluntário de um evento milionário da Fifa e 

decidi fazer o meu protesto. Eu já estava participando das 

manifestações na rua e mandei a minha mensagem contra o 

preconceito gay”36. 

 

A Copa do Mundo de 2014: novas vozes emergem  

O principal evento LGBT do Brasil, a Parada de São 

Paulo, teve seu calendário alterado devido à realização da Copa 

do Mundo no país. A parada, em 2014, ocorreu um mês antes do 

que o costume. O tema fez referência ao torneio mundial ao dizer 

que a verdadeira vitória é a luta contra o preconceito: “País 

vencedor é país sem homolesbotransfobia. Chega de Mortes! 

Pela Aprovação da lei de identidade de gêneros!”.  

De fato, em 2014, atores, ONGs e mesmo organismos 

internacionais viram a Copa do Mundo como o momento de 

pautar a discussão sobre a questão LGBT. No dia 16 de junho, a 

alta comissária de Direitos Humanos da Organização das Nações 

Unidas, Navi Pillay, fez um pronunciamento a jornalistas em 

Genebra incentivando os jogadores a falarem de sua orientação 

sexual como forma de apoio aos direitos LGBTs. "Encorajo os 

                                                 
bolinhas-da-copa-das-confederacoes-se-surpreendem-com-repercussao-de-

atos.shtml 
36 Idem. 



  

jogadores e esportistas a declararem sua orientação sexual sem 

medo (...). Essa é a única maneira de terem o seu direito à 

orientação sexual aceito. Eles são exemplos, é importante 

mandar essa mensagem também aos torcedores”. Na ocasião a 

alta comissária também se pronunciou contra discriminações por 

raça ou deficiência. A representante das Nações Unidas chamou 

ainda atenção para a questão dos investimentos nas grandes 

competições esportivas e da necessidade dos governos 

refletirem como esses investimentos afetam os direitos 

humanos: "Eventos esportivos deveriam celebrar a alegria do 

potencial humano, não gerar dor e abuso"37. 

 Por sua vez, em 11 de julho de 2014, a Aliança Gay e 

Lésbica Contra a Difamação (em inglês, GLAAD), organização 

não-governamental dos Estados Unidos, em conjunto com 

outras 25 organizações, chamou a Copa no Mundo no Brasil de 

“um evento antigay”, citando os cantos homofóbicos nos 

estádios e os países que vão receber os próximos campeonatos. 

Em um comunicado, a presidente da ONG afirma: "Em um 

momento em que o futebol tem mais fãs do que nunca em sua 

história, seu maior torneio, a Copa do Mundo, começa a ser 

                                                 
37ONU pede para jogadores gays da Copa revelarem orientação sexual. 

Disponível em: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/06/onu-pede-para-

jogadores-gays-da-copa-revelem-orientacao-sexual.html. Acesso em: 31 out. 

2015 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/06/onu-pede-para-jogadores-gays-da-copa-revelem-orientacao-sexual.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/06/onu-pede-para-jogadores-gays-da-copa-revelem-orientacao-sexual.html


  

conhecido como um evento antigay e essa narrativa só vai 

crescer nos jogos da Rússia e do Catar, dois países com recordes 

desastrosos no que diz respeito à comunidade LGBT".38  

 A presidente da GLAAD resgata a situação vivida em 

Sochi, na Rússia, em 2014, como um exemplo negativo: "Redes, 

fãs e patrocinadores não querem ser associados a estádios 

cantando insultos anti-gay, nem querem uma situação como a 

dos Jogos Olímpicos de Sochi, ofuscados pela discussão do 

ambiente anti-LGBT da Rússia. A GLAAD demandará a FIFA 

e parceiros corporativos em todo o mundo para trazerem 

mudanças”. 

Manifestações de movimentos sociais brasileiros 

também buscaram chamar a atenção para a situação da 

população LGBT em outros países. Uma exposição de 

fotografias de gays iranianos sendo executados intitulada “Irã, o 

inferno dos homossexuais” foi lançanda em 25 de junho, dia do 

jogo da seleção iraniana contra a da Bósnia. A exposição foi 

produzida pelo Grupo Gay da Bahia, ONG responsável pelo 

levantamento de assassinatos no Brasil. “O objetivo da 

exposição é pressionar a ONU e o Brasil para que sejam abolidas 

a pena de morte e as leis homofóbicas”, esclareceu um dos 

                                                 
38 GLAAD and over 25 organizations: Fifa must take action on 
homophobia in soccer. 



  

organizadores durante o lançamento39. O organizador também 

criticou o Brasil, chamando-o de “cemitério dos gays”, citando 

o relatório que indica que um cidadão LGBT é morto a cada 28 

horas no país (dados de 2013). 

Manifestações públicas e beijaços foram organizados por 

organizações LGBTs contra seleções cujos países são 

considerados hostis aos cidadãos LGBTs. Na cidade de Curitiba, 

sul do país, os protestos  tiveram como alvo as seleções do Irã, 

da Argélia, da Nigéria e da Rússia, que passaram pela cidade. 

Com uma página no Facebook, os organizadores informaram: 

“Este evento é para convidar a todos e todas a denunciar ao 

Brasil e ao mundo o desrespeito que esses Estados, bem como 

outros não abertamente homofóbicos porém negligentes, tem 

para com os direitos básicos das pessoas LGBT, como o direito 

à vida, o direito de ir e vir entre outros. Vamos com a força das 

nossas gargantas reivindicar justiça, cidadania e igualdade para 

as pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, no 

BRASIL e no MUNDO” (sic)40. O evento foi chamado de “No 

país da copa... homofobia não rola!”. Durante os protestos, os 
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manifestantes entoaram cânticos como “Iraniano é meu amigo, 

mexeu com gays, mexeu comigo”41. 

Um outro protesto, agora na cidade do Rio de Janeiro, foi 

marcado por meio de página no Facebook no dia 12 de junho 

especificamente contra o governante da Rússia. A manifestação 

ocorreria em frente ao museu que foi “a casa da Rússia no Rio 

de Janeiro”, justamente na época em que o presidente russo 

estaria no Brasil por ocasião do fim do campeonato mundial. De 

acordo com o texto da página, “o Presidente Putin em seu 

governo aprovou um bocado de leis que diminuem ainda mais 

os direitos das pessoas LGBTs e aumentam a vulnerabilidade a 

violência dessas pessoas. Uma delas é a que proíbe a 

‘propaganda homossexual’. Estamos há um bom tempo fazendo 

denúncias em relação a esse governo e inclusive realizamos um 

beijaço em frente ao Consulado da Rússia no Rio ano passado 

[refere-se a 2013], quando em vários outros países estavam 

fazendo esse protesto no mesmo dia.” O texto ainda critica o 

atual governo brasileiro por fazer concessões à bancada de 

parlamentares evangélicos contra os direitos dos cidadãos 
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LGBTs. Posteriormente, a página informou que a manifestação 

teve de ser cancelada por fatores climáticos e devido à prisão de 

alguns manifestantes42.  

Por fim, também dentro dos estádios, o debate sobre os 

cidadãos LGBTs também se deu a ver. Na abertura do jogo 

Brasil versus Colômbia, no dia 4 de julho, na disputa pelas 

seminais, os capitães das duas equipes leram um texto 

condenando formas de preconceito e discriminação. O jogador 

Thiago Silva, do Brasil, citou a discriminação por orientação 

sexual: “Em nome da seleção brasileira, declaro que rejeitamos 

qualquer tipo de discriminação seja racial, de gênero, orientação 

sexual, origem étnica ou religião. Através do poder do futebol 

podemos ajudar a livrar nosso esporte e nossa sociedade do 

racismo e da discriminação. Assumimos o compromisso de 

perseguir esse objetivo e contamos com você para nos ajudar. 

Um grande beijo”43. A ação relaciona-se a uma maior 

preocupação da FIFA em combater o racismo nos estádios. No 

entanto, gritos homofóbicos da torcida do México na estreia 

contra a seleção de Camarões, avaliados pela FIFA, não foram 

considerados ofensivos e a seleção do México não recebeu 
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punição44. A torcida brasileira, quando o Brasil jogou contra o 

México, retribuiu os insultos homofóbicos no mesmo tom e 

também não foi punida. 

Ao longo do segundo semestre de 2014, as torcidas nos 

estádios brasileiros continuaram a entoar cânticos homofóbicos 

contra as equipes e torcidas adversárias, compreendidos como 

brincadeiras e não como manifestação de homofobia. 

Movimentos sociais e parte da população têm vindo a público 

criticando e denunciando tais posturas, alegando que a liberdade 

de expressão não pode ser liberdade de ódio. Essa mesma 

discussão aparece em vários setores da sociedade brasileira. 

 

Considerações finais 

Conseguir reverberar seus interesses na esfera midiática 

pode ser considerado uma grande conquista para os diversos 

movimentos sociais, uma vez que o ponto de vista oficial tende 

a receber maior atenção pelos profissionais da mídia. Essa 

dificuldade apresenta a esses movimentos a necessidade de 

considerarem ações que consigam chamar a atenção da mídia e, 
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por conseguinte, da população de um modo geral. Um 

megaevento como a Copa do Mundo de 2014 foi uma 

oportunidade rara para que essas vozes fossem escutadas por 

uma grande audiência. Indivíduos e grupos LGBTs 

aproveitaram esse evento singular para levantar a discussão 

sobre seus direitos.  

Com ações diversas, de beijaços a exposições, de 

passeatas a páginas no Facebook, esses sujeitos buscaram 

promover um debate que, atualmente no Brasil, tem mobilizado 

contundentes pontos de vista a favor e contra. A pauta dos 

direitos LGBTs, entendidos como direitos humanos, está no 

cerne de discussões mais amplas que envolvem toda a sociedade 

brasileira: respeito a minorias, autonomia sobre o próprio corpo, 

os limites da liberdade de expressão, os novos arranjos 

familiares etc. A mídia, com frequência, é chamada a se 

posicionar (e se posiciona, muitas vezes, de maneira 

contraditória). 

Como pano de fundo, temos uma sociedade que atua de 

maneira ambígua frente à discussão, que avança e recua, que 

concede direitos, mas que é recordista em assassinatos de 

LGBTs. Como não poderia deixar de ser, a própria mídia 

apresenta, ela mesma, suas contradições quanto ao assunto. No 

entanto, cabe ressaltar que, até pouco tempo atrás, o futebol se 



  

apresentava como um lugar no Brasil exclusivamente masculino 

e heterossexual (e em grande medida ainda o é). Em 2013, na 

Copa das Confederações, e, em especial, na Copa do Mundo em 

2014, esse lugar acolheu novas vozes. É certo que os insultos 

homofóbicos ecoaram nos estádios e continuaram ecoando nos 

campeonatos que se seguiram em 2015 nos estádios brasileiros, 

mas a discussão sobre homofobia e transfobia no futebol 

avançou um pouco mais. Como visto aqui em nossa discussão, 

pensar o futebol é também pensar nossa ideia de nação. As 

reinvidações de indivíduos e grupos LGBTs podem ser 

entendidas como um convite a se repensar o Brasil. 
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Entre Doentes e Anormais – Representação da 

Loucura no Programa A Liga 

 

Bruna Vanessa Dantas Ribeiro

 

No Brasil a temática da representação midiática de saúde 

mental ainda é pouco estudada dentro do campo da 

comunicação, o que gera uma lacuna teórica específica.  Essa 

brecha é um dos motivos que leva a realização dessa pesquisa. 

Mais de 10 anos se passaram desde a promulgação da lei 10.216 

de 6 de abril de 2001, que implantou a reforma psiquiátrica no 

Brasil e, apesar do campo da Saúde mental se constituir como 

transcultural, as pesquisas em comunicação ainda permanecem 

consideravelmente alheias a ele. 

O presente artigo consiste em parte das reflexões teóricas 

e análises realizadas na dissertação de mestrado “Saúde Mental, 

Cidadania e Televisão: Representações Da Loucura No 

Programa ‘A Liga’” que foi dedicada a pensar o jornalismo sob 

a égide desses três troncos temáticos. Aqui trabalharemos 

unicamente com as percepções acerca da construção histórica 

que é a loucura, dos termos utilizados para designá-la e de como 
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o uso que o programa televisivo A Liga faz dela implica em 

representações. O Programa foi escolhido por direcionar uma 

atenção especial ao tema, tendo apresentado quatro episódio 

completos sobre: “Saúde Mental” (Programa 1) de 03/08/2010, 

“Quebrando Paradigmas Psiquiátricos” (Programa 2) de 

15/05/2015, “Transtornos emocionais” (Programa 3) de 

26/06/2012 e “Psicose, Bipolaridade e Esquizofrenia” 

(Programa 4) de 10/09/2013. Realizando uma análise de 

conteúdo desses programas buscamos responder: qual a 

representação que o programa A Liga faz da loucura?  

 

Um Problema, Muitas Possibilidades Semânticas 

A história social e médica dos portadores de transtorno 

mental é rica em designações: louco, alienado, doido, anormal, 

maluco, lunático, doente mental, portador de transtorno mental, 

psicótico, neurótico, dentre tantos outros. Todas essas 

designações são carregadas de múltiplos significados históricos, 

sociais e políticos. Chamar um indivíduo de louco é diferente de 

chama-lo de doente mental, que por sua vez, também é diferente 

de utilizar qualquer outra designação que tenha lhe cabido 

durante toda a história da humanidade. 

Muito anterior à noção médica de saúde mental, a palavra 

loucura é fortemente solidificada no vocabulário do senso 



  

comum e carrega uma significação principalmente social. Não 

atoa Foucault (2005) ao realizar um estudo arqueológico da 

loucura, optou pelo termo, não caberiam ali os conceitos 

psiquiátricos, já que a psiquiatria viria a surgir séculos depois. A 

loucura é anterior à medicina psiquiátrica e, portanto, o termo 

‘louco’ carrega a noção de anormalidade, advinda de tempos 

onde os critérios para que um indivíduo fosse nomeado como tal 

eram subjetivos à cada sociedade, não havendo nenhuma 

mensuração médica nessa escolha. 

Com o surgimento e a solidificação da medicina 

psiquiátrica, o termo loucura foi deixado para o uso popular. O 

título “alienação” foi adotado por Pinel e seus contemporâneos, 

que o alternaram com “doença mental” (AMARANTE, 2007), 

este último que mesmo circundado por questionamentos acabou 

prevalecendo. O uso da designação ‘doença’ para tratar de 

transtornos ou sofrimentos mentais foi um dos focos das 

reformas psiquiátricas que surgiram após a Segunda Guerra 

Mundial. Partindo de um viés social da loucura, os reformistas 

passaram indagar sobre a veracidade das teorias organicistas 

sobre alienação: os sofrimentos mentais seriam comparáveis aos 

sofrimentos do corpo e, portanto, dignos da significação 

‘doença’? Esse raciocínio levou a uma descrença do termo, mas 



  

que mesmo assim permanece corrente no pensamento médico e 

no senso comum juntamente com outras designações. 

A legislação brasileira atualmente faz uso do termo 

‘Portador de transtorno mental’. Para Amarante (2007) a história 

da loucura foi carregada de conceitos estigmatizantes que 

levaram a um comportamento social negativo para com os 

sujeitos dessa história, dentre esses conceitos está o de 

transtorno mental. O termo remeteria a um fardo “inseparável e 

indistinguível do sujeito” (p. 68), dando ideia de um descontrole 

geral e incurável a todo e qualquer portador de transtorno. Fez 

parte da reforma psiquiátrica a adoção de uma nova 

nomenclatura que refletisse os posicionamentos adotados e as 

ideias defendidas pelo movimento, assim surge a nomenclatura 

“Portador de transtorno mental”, nas palavras de Lobosque 

(2001), ou “Pessoa em sofrimento mental”, por Amarante 

(2007).  

Porter (1987) argumenta que a designação de pacientes 

psiquiátricos em seu trabalho como loucos, e o uso do termo 

loucura, serviria não só como forma de chamar atenção para este 

rótulo, que é limitado, mas como uma “taquigrafia coletiva” 

(p.13). A partir disso ‘loucura’ aparece como uma generalização 

simbólica para um campo que é tão vasto quanto múltiplo em 

seus temas.  



  

A escolha das palavras “loucura” e “louco(a)(s)” para a 

análise desse trabalho refletem a necessidade de compreender o 

uso midiático desses termos carregados se significados 

históricos e estereótipos. Basicamente trabalhamos aqui com 

conceitos ligados a temática da saúde mental, e por isso será 

comum encontrar termos ligados a medicina psiquiátrica, porém 

nos interessa tratar de uma questão específica: a relação 

midiática entre loucura e palavra. 

  

Loucura e Poder: A Internação e o Triunfo da Razão 

O conceito de saúde mental construiu-se sobre os 

alicerces sócio culturais da loucura que, por sua vez, teve sua 

história edificada sobre as bases das relações de poder 

estabelecidas entre a razão e a desrazão, que culminaram no 

papel social da psiquiatria moderna. Essas relações, portanto, 

têm sua origem no estabelecimento do lugar da razão na 

sociedade ocidental.  

É na Grécia antiga que começa a se delinear a loucura 

como a conhecemos. Refletida nas insanidades da mitologia, a 

loucura se mostrava como fruto da maldade, já na corrente 

médica hipocrática, era doença natural do corpo, sendo que em 

ambos o doente possuía uma humanidade reduzida (PORTER, 

1987). A grande mudança ocorreria com a valorização da razão 



  

proporcionada pela filosofia. “A racionalidade tornou-se 

definitivamente a mais nobre faculdade do homem” (PORTER, 

1987, p. 19). Com a ascensão da razão a desrazão passa a ser 

motivo de medo, um problema a ser combatido. Porter (1987) 

elucida que esse pensamento não desapareceu, ele foi absorvido 

pelo cristianismo latino, que adicionou a questão da possessão à 

problemática da loucura, e dá continuidade a esses conceitos 

mesmo na era moderna. 

Aceito o modelo racional grego, a loucura adentra a 

cultura ocidental. Na Idade Média a loucura era vista como o 

oposto vicioso da prudência, carregando uma significação 

religiosa de pecado. Seu lugar na arte de Bosch, Brueghel e 

Dürer é exemplo de como a loucura também habitava o território 

dos sonhos, das artes, em um espaço de não realidade grotesca e 

animalesca, instalada no lúdico, de onde só saiu com o início do 

Renascimento (FOUCAULT, 2008). 

O fim da Idade Média significou o fim da epidemia de 

lepra, deixando desabitados os leprosários, primeiramente 

reocupados pelos doentes venéreos. O Renascimento surge com 

um novo pensamento sobre a loucura: ela sai do espaço do lúdico 

para se colocar em um espaço de interdependência e relatividade 

com a razão. “Elas se recusam, mas uma fundamenta a outra” 

(FOUCAULT, 2008, p.30).  A Renascença trás a loucura para o 



  

núcleo da razão, mas ocupa-se em silenciá-la, utilizando uma 

relação de poder desigual: a internação. As casas de internação 

nesse primeiro momento se estabeleceram como uma forma de 

exclusão de anormais, onde loucos, doentes venéreos, 

homossexuais, devassos, blasfemadores, suicidas e 

supersticiosos (adivinhos, mágicos e feiticeiros), 

transformavam-se em uma “massa indiferenciada” de não-seres. 

O Hospital Geral de Paris, palco de uma das primeiras 

grandes mudanças para a loucura, é fundado em 1656. O autor 

explica que ele surge primeiramente como instituição de 

repressão, possuindo papel de decisão, justiça e julgamento 

daqueles que internava, funcionando em uma relação com o rei, 

a polícia e a justiça. Foucault (2008) explica que nesse mesmo 

século aumentou consideravelmente a quantidade de casas de 

internação. 

Entre o aparecimento da internação, que nada tinha de 

médica, e a “grande libertação”, realizada pela medicina 

psiquiátrica em seus primeiros passos, pouco foi mudado, 

permanecendo até o final do século XVIII circundado de 

tratamentos carregados de significação fantástica, e como 

explica Foucault “é entre os muros do internamento que Pinel e 

a psiquiatria do século XIX encontrarão os loucos; é lá – não nos 



  

esqueçamos – que eles os deixarão, não sem antes se 

vangloriarem por terem-nos libertado” (2008, p. 48). 

A Revolução Francesa é tomada por Foucault (2008) 

como marco para as mudanças na forma de se pensar a sociedade 

clássica e, consequentemente, para a instituição de uma nova 

forma de pensar a loucura, possibilitando a instituição da 

internação médica. Essa nova estrutura de pensamento 

possibilitou que uma vez na direção do Hospital Bicêntre, em 

1793, e posteriormente do Salpêtrière, o médico Philipe Pinel 

adotasse uma nova linha de tratamento, onde os loucos seriam 

libertados das correntes. Experiência semelhante foi realizada 

por William Tuke, em 1792 em York na Inglaterra.  

Apesar de por muito tempo permanecer o efeito da 

moralidade sobre a loucura, a experiência de Pinel, Segundo 

Foucault (2008) possibilita confrontação do modelo vigente e a 

inserção do homus medicus na internação, permitindo 

concretização de um positivismo médico “...estigma da 

existência alienada.” (FOUCAULT, 2008, p. 457). Baruk (1970 

apud DALGALARRONDO, 1996) resume que o pensamento 

psiquiátrico do século XIX segue três correntes teóricas: a 

clínica de Pinel e Esquirol, a anato-Patológica encabeçada por 

Antoine Bayle e os estudos farmacológicos e psicopatológicos 

experimentais iniciados por Moreau de Tours. 



  

Graças a instalação do positivismo psiquiátrico o século 

XX foi terreno fértil para reflexões filosóficas acerca do poder 

da razão, colocando-o como questão essencial para se pensar o 

local da loucura.   

 
A história da loucura é a história do poder, porque ela 

imagina poder, a loucura é ao mesmo tempo onipotência 

e impotência. Requer-se poder para controlá-la. 

Ameaçando as estruturas normais da autoridade, a 

doença mental se engaja num diálogo interminável – às 

vezes um monólogo maníaco – sobre o poder. (PORTER, 

1987, p.54) 

 

Longe dos conceitos médicos da saúde mental e 

baseando-se nas relações de poder que envolvem a hegemonia 

da razão sobre a desrazão, que são a base para a sua arqueologia 

da loucura, Foucault (2010) institui que a loucura só existe na 

vida em sociedade, já que origina-se a partir de normas de 

sensibilidade que levam ao isolamento e de repulsa que recusam 

ou enlaçam. A loucura trata-se necessariamente de uma ausência 

de obra, que possibilita a história que é vista. “A grande obra do 

mundo é indelevelmente acompanhada de uma ausência de obra, 

que se renova a cada instante, mas que corre inalterada em seu 

inevitável vazio ao longo da história: e desde antes da 

história(...)” (FOUCAULT, 2010, p.156). 



  

A ausência de obra não é um acidente social que perdura 

pela história, mas sim uma necessidade dos discursos detentores 

do poder e um aprisionamento moral (FOUCAULT, 2008). Para 

que houvesse o coroamento da razão, foi necessário que a 

loucura fosse alocada no limbo da não-voz, da não-obra e não-

história de seus não-seres. Sendo assim “... o homo 

psychologicus é um descendente do homo mente captus” 

(FOUCAULT, 2008, p.522). 

A partir de uma análise de obras e reflexões teóricas de 

George Canguilhem, Michel Foucault e Fréderic Gros, 

Vermeren (2013) entende que aquilo que entendemos como 

“consciências da loucura” que surgem no processo histórico da 

insanidade, foram, na verdade, maneiras de demarcação da 

loucura: “Renascimento ou a loucura como obsessão imaginária, 

Idade Clássica ou a loucura como desrazão, a Modernidade ou a 

loucura como doença mental” que produziram consciências da 

loucura (VERMEREM, 2013, p.15). 

Com o final da Segunda Guerra Mundial emergiu a 

consciência da necessidade de uma maior proteção da dignidade 

da pessoa humana que culminou na promulgação da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, pela Assembleia Geral das 

Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. Amarante (2007) 

aponta dois grupos de experiências reformatórias e mais um, que 



  

ele não considera como reforma, mas que é de grande 

importância dentro das mudanças paradigmáticas da psiquiatria 

no século XX.  

O Primeiro grupo é formado pela Comunidade 

Terapêutica e Psicoterapia, ambos se dão no período pós-guerra 

tendo surgido na Inglaterra e na França, respectivamente. Ambas 

partilham da ideia de um reposicionamento dos hospitais, 

possibilitando uma ampliação terapêutica e a horizontalidade 

nas relações de poder dentro das instituições de tratamento 

(AMARANTE, 2007). No segundo grupo encontramos a 

Psiquiatria de Setor e a Psiquiatria Preventiva, tendo surgido no 

final da década de 1950 e decorrer da década de 1960, são 

oriundas dos Estados Unidos da América e França. Ambos 

apostavam em uma desfragmentação do modelo de atendimento 

hospitalocêntrico, que fazia surgir a necessidade de serviços 

terapêuticos extra hospitalares.  

O terceiro grupo comporta a Antipsiquiatria, que se 

origina na Inglaterra no final da década de 1950, e a Psiquiatria 

Democrática, que surge na Itália no início da década de 1960. 

Amarante (2007) que ambos se tratam de processos de 

rompimento com o paradigma psiquiátrico até então vigente. A 

Antipsiquiatria é fundada por Laig e David Cooper e ao apostar 

na fundamentalidade da relação do paciente com a sociedade 



  

chega a ideia de inexistência da doença, havendo apenas uma 

“experiência do sujeito com o ambiente social” (AMARANTE, 

2007, p. 53).  

O modelo Italiano de Psiquiatria Democrática 

apresentado e defendido por Basaglia e seus seguidores serviu 

de base para a reforma psiquiátrica que se realizaria no Brasil. 

Em um processo de negação da ideologia psiquiátrica, Basaglia 

aplicou nos Hospitais de Trieste e Gorizia um modelo que 

implicava na fuga do modelo manicomial através de serviços e 

dispositivos substitutivos, como Centros de Saúde Mental 

(CSM) regionalizados (AMARANTE, 2007). É a partir desse 

modelo que podemos entender a Reforma Psiquiátrica 

Brasileira. 

Antes de partir para as especificidades da loucura no 

Brasil é preciso entender que história da loucura, mesmo tendo 

a presença de uma reforma estadunidense, é marcadamente 

formada pela razão eurocêntrica. Mesmo com a descoberta do 

“novo mundo” no século XV e o conhecimento pelos europeus 

da existência de estudiosos orientais, a razão e a cientificidade 

ocidentais permaneceram marcadamente sob o domínio 

europeu. Isso explica o fato de uma grande maioria dos estudos 

de saúde mental voltados para história da loucura e da psiquiatria 

centrarem-se unicamente na Europa. Foucault (2008) chega a 



  

citar brevemente a possível influência da ciência e pensamento 

árabes, principalmente na Europa Meridional durante o século 

XVII, possibilitando as primeiras experiências de internação 

isolada de loucos. Essa informação, porém, surge como detalhe 

para informar sobre a racionalidade europeia.  

Nesse contexto, as populações não europeias adentram o 

campo da cientificidade médica somente como objeto da 

etnopsiquiatria, que dá seus primeiros passos com Moreau de 

Tours, em 1843, e se solidifica com Kraepelin, em 1904 

(DALGALARRONDO, 1996). Portanto, é necessário entender 

que a cientificidade psiquiátrica que aporta nos países ocidentais 

não europeus é carregada não só pelas significações advindas 

das relações de poder entre a razão/desrazão, apontadas por 

Porter (1987) e Foucault (2008), como também pelas relações 

civilizatórias e neocolonialistas. O pensamento sobre a loucura 

adotado no Brasil veio da Europa “pronto para consumo”. 

 

Saúde Mental no Brasil e Reforma Psiquiátrica 

A era hospitalocêntrica da psiquiatria brasileira se inicia 

em 1852, com a abertura do Hospício Dom Pedro II, localizado 

na cidade do Rio de Janeiro, foi o primeiro atendimento médico 

de internação no Brasil. A primeira lei federal brasileira de 

assistência aos alienados foi promulgada em 1903. Quatro anos 



  

depois surgiu a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, Neurologia 

e Medicina Legal, que deu força à discussão de questões do 

campo da saúde mental. Uma nova lei só foi promulgada em 3 

de julho de 1934, o Decreto n° 24.559 dispunha sobre a 

prevenção de doenças mentais, assistência e tratamento dos 

doentes e assistência dos serviços de saúde (COSTA, 1976). 

O começo do século XX foi marcado pela instalação de 

colônias psiquiátricas, que atribuíam ao trabalho um poder 

terapêutico e tiveram renomados psiquiatras brasileiros como 

defensores, tal como Adauto Botelho e Juliano Moreira. Durante 

suas gestões na Assistência Médico-legal de Alienados, os dois 

foram responsáveis pela criação de várias colônias 

(AMARANTE, 2013). Apesar do reconhecimento da saúde 

mental enquanto direito, isso não garantiu que fosse 

desenvolvido um atendimento psiquiátrico cidadão, com 

tratamentos dignos e diagnósticos objetivos. Já no século XX a 

psiquiatria no Brasil continuava a guardar características de 

sanitarismo político e social, fazendo dos hospícios e sanatórios 

depositórios de indesejados onde as mortes de pacientes eram 

acontecimentos corriqueiros.  

O pensamento eugênico de limpeza social, inspirado pela 

psiquiatria nazista defendido pela Liga Brasileira de Higiene 

Mental (COSTA, 1976) espalhou pelos hospícios brasileiros 



  

uma situação que pouco tinha de diferente da internação da idade 

clássica, estavam separados por psicotrópicos e eletrochoques. 

Um exemplo extremo da falta de critérios que envolvia o 

internamento nos hospícios e sanatórios brasileiros é o caso do 

Hospital Colônia de Barbacena, em Minas Gerais. Fundado em 

1903 com capacidade para 200 pacientes, o hospital foi alvo das 

políticas sanitaristas e em 1930 tinha 5 mil pacientes.  

 

A estimativa é que 70% dos atendidos não sofressem de 

doença mental. Apenas eram diferentes ou ameaçavam a 

ordem pública. Por isso, o Colônia tornou-se o destino de 

desafetos, homossexuais, militantes políticos, mães 

solteiras, alcoolistas, mendigos, negros, pobres, pessoas 

sem documentos e todos os tipos de indesejados, 

inclusive os chamados insanos. A teoria eugenista, que 

sustentava a ideia de limpeza social, fortalecia o hospital 

e justificava seus abusos. Livrar a sociedade da escória, 

desfazendo-se dela, de preferência em local que a vista 

não pudesse alcançar. (ARBEX, 2013, p. 25-26) 
 

Apesar de algumas movimentações midiáticas das 

décadas de 1960 e 1970, que ajudaram a divulgar os horrores da 

internação, a conjuntura permanecia a mesma. No ano de 1979, 

um ano após vir ao Brasil pela primeira vez, Franco Basaglia 

retorna ao país e é convidado a visitar Hospital Colônia de 

Barbacena. Frente ao que vê, o médico declara: “estive hoje num 

campo de concentração nazista. Em lugar nenhum no mundo 

presenciei tragédia como esta” (BASAGLIA apud ARBEX, 



  

2013, p. 207). As declarações do médico repercutiram 

fortemente dentro e fora do Brasil e deram força para que os 

anseios de uma mudança no modelo de atendimento à saúde 

mental no Brasil se solidificasse enquanto um ativismo social.  

A vinda do médico ao Brasil foi simultânea às primeiras 

movimentações de profissionais da área de saúde mental, que 

convivendo diariamente com a situação deplorável do modelo 

manicomial brasileiro, passam a se organizar criando em 1978 o 

Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental 

(AMARANTE, 2007). Um ano depois surgiria Sosintra, a 

primeira associação de familiares do Brasil. Essas 

movimentações ainda não eram unificadas enquanto um 

movimento social, isso aconteceria em 1987 no Congresso de 

Trabalhadores de Saúde Mental, realizado em Bauru São Paulo, 

onde foi inaugurado o Movimento Nacional da Luta 

Antimanicomial, juntamente com a escolha do slogan “por uma 

sociedade sem manicômios” e do dia 18 de maio como Dia 

Nacional da Luta Antimanicomial. A década de 1980 foi palco 

não só de movimentações teóricas e de discussões acerca daquilo 

que se pretendia enquanto modelo de atendimento psiquiátrico 

no país, foi nesse período que surgiram também projetos 

institucionais pioneiros como a desfragmentação e do modelo 

internatório e implantação de um novo modelo na Casa de Saúde 



  

Anchieta, em Santos, e Centro de Atenção psicossocial (Caps) 

Professor Luiz da Rocha Cerqueira, em São Paulo (TENÓRIO, 

2002).  

Em 1990 o movimento que era de profissionais ganha o 

apoio de usuários e familiares. As décadas de 1980 e 1990 foram 

marcadas pela atuação da luta antimanicomial. As discussões 

realizadas nos Conferências Nacionais de Saúde Mental (1° em 

1987, 2° em 1992, em 3° 2001 e a 4° em 2010) (AMARANTE, 

2007), dentre outros eventos (como os Encontros Nacionais de 

Usuários e Familiares realizados anualmente desde 1991) e 

ambientes de construção de conhecimento, intensificaram a 

força do movimento que culminou na promulgação da Lei 

N°10.216 de 6 de abril de 2001, proposta pelo deputado federal 

Paulo Delgado 20 anos antes (ARBEX, 2013). Assinada pelo 

então presidente Fernando Henrique Cardoso, ela contou com 

mudanças no texto original, muito criticadas pelos profissionais 

do movimento, e estabelece e garante os direitos dos portadores 

de transtornos mentais, redirecionando o tratamento mental no 

Brasil para fora dos hospitais de internação de longo prazo.  

A desospitalização surge na reforma psiquiátrica 

brasileira como tema principal, mas o movimento, enquanto 

“processo político e social complexo” multifatorial (DELGADO 

et al.; 2007, p.39), é envolto não só em mudanças de cunho 



  

prático como o fechamento de hospitais e abertura de serviços 

substitutivos, mas também de mudanças ideológicas e derrubada 

de paradigmas psiquiátricos. A reforma psiquiátrica baseia-se na 

ideia de horizontalização das relações de poder no tratamento de 

saúde mental, valorizando outros profissionais da saúde (como 

psicólogos, enfermeiros e terapeutas), estabelecendo o diálogo 

com o paciente e, principalmente, buscando devolver ao 

indivíduo portador de transtornos mentais o direito à sua 

subjetividade. A defesa da subjetividade dos pacientes perpassa 

a ideia de um sofrimento que é na verdade uma experiência 

(LOBOSQUE, 2001), que é vivida em uma relação multifatorial, 

e deve ter o indivíduo em sofrimento como protagonista 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 

Lobosque (2001) aponta cinco princípios do Movimento 

Antimanicomial Brasileiro. São eles: a importância da 

subjetividade nas vivências da loucura, a substituição de 

hospícios por uma nova forma de assistência, o apontamento da 

presença e produção da experiência da loucura na cultura, a 

identidade do movimento enquanto autônomo e a parceria do 

movimento com outros setores da sociedade, que por meio da 

luta política leve mudanças estruturais a sociedade. O cerne 

desses princípios é a descentralização do poder médico, 

permitindo o reconhecimento da existência da razão no paciente 



  

psiquiátrico, e na valorização do campo da saúde mental como 

um todo.  

O principal desafio da reforma psiquiátrica encontra-se, 

então, não em mudar o modelo de atendimento aos pacientes 

psiquiátricos, mas em “construir um novo lugar social para os 

‘loucos’” (DELGADO et al.; 2007, p. 71). Por esse e outros 

motivos a reforma psiquiátrica brasileira ainda suscita muitas 

discussões e não é totalmente aceita e entendida pela sociedade 

como um todo. Como afirma Filho e Lemos (2012) apesar da 

reforma psiquiátrica brasileira inspirar-se no modelo inaugurado 

por Baságlia, no Brasil a reforma abarcou uma luta menos 

ideológica, mais voltada para soluções imediatas de cunho 

prático.  Sendo assim, podemos apontar algumas poucas 

incursões que tratem da saúde mental no Brasil por um viés 

menos burocrático, estando entre elas a psiquiatria cultural de 

Nise da Silveira. 

Como já foi mostrado, dentre as terminologias 

defendidas pelo movimento reformador são “pessoa em 

sofrimento mental” e “portador de transtorno mental”, portanto 

as alterações mentais seriam “transtornos mentais” ou 

“sofrimento mental”, porém o uso da palavra loucura é muito 

comum. Os “loucos” foram libertados, mas o pensamento 

brasileiro sobre a loucura permanece preso às paredes dos 



  

hospícios e esse acorrentamento ideológico mostra-se como um 

empecilho para o avanço das discussões sobre a saúde mental no 

Brasil, seja nos círculos profissionais, na política, na sociedade 

ou da mídia. Não nos cabe buscar soluções, mas entender como 

a mídia se posiciona frente às representações da saúde mental. 

 

Desdobramentos Midiáticos das Representações da Loucura 

O mundo moderno é amplamente ocupado por formas 

mediadas de comunicação. Cada vez mais o indivíduo faz uso 

de meios de comunicação para se relacionar com e informar 

sobre o mundo. O cenário de segregação materializado pela 

implantação do modelo de tratamento por internação de longo 

prazo tornou a experiência, e a visão, da loucura algo externo a 

vida do homem comum, do homem social. Mesmo em um 

cenário de desospitalização, o contexto de comunicação massiva 

e sequestro institucional, que agora não mais é materializado, 

mas continua instalado na subjetividade social, define a 

institucionalização de algumas relações modernas, os veículos 

midiáticos se transformaram na forma primordial de acesso à 

loucura: 

 
Nos contextos espaço-temporais da vida cotidiana, as 

sociedades modernas implicam em um grau 

relativamente alto de segregação institucional e 

experimental: certos fenômenos sociais (doença, loucura, 



  

morte, etc) são separados dos contextos sociais 

cotidianos e tratados por instituições especializadas e 

pessoal profissionalizado. Para muitos indivíduos hoje, a 

experiência de ver alguém morrendo, ou sofrendo uma 

doença crônica ou mental, é um evento mais raro que 

corriqueiro. (THOMPSON, 2008, p. 182) 

 

Esse formato de relacionamento, majoritariamente 

mediado, faz com que boa parte das representações sociais que 

se tem da loucura sigam sendo abrigadas pela mídia. Esse 

modelo representacional da loucura foi instalado não só pela 

segregação promovida pela internação, mas também pela 

construção médica e social da desrazão, que implicou um 

processo intenso de quebra do poder de comunicação da loucura. 

 

No meio do mundo sereno da doença mental, o homem 

moderno não se comunica mais com o louco; há de uma 

parte o homem de razão, que delega para a loucura o 

médico, não autorizando, assim, relacionamento senão 

através da universalidade abstrata da doença; há, do outro 

lado, o homem de loucura, que não se comunica com o 

outro senão pelo intermediário de uma razão igualmente 

abstrata, que é ordem, coação física e moral, pressão 

anônima do grupo e a exigência de conformidade. 

(FOUCAULT, 2010, p.  153) 

 

A não comunicação abre espaço para que as instituições 

médica e midiática se instalem como geradoras e reprodutoras, 

respectivamente, primordiais de informações sobre a saúde 

mental e das representações sociais da loucura. Esse 



  

relacionamento pela abstração da doença chega à televisão de 

forma latente seja por programas de entretenimento ou 

informativos: a voz e a identidade do louco são a sua loucura. 

Em seu estudo do papel do jornalismo no campo da saúde e 

cidadania, Kucinski aponta que, indo além da função social da 

comunicação com relação à saúde, no caso das representações 

da saúde mental a mídia tem responsabilidades específicas, já 

que “passou décadas reforçando estereótipos que agora precisam 

ser desconstruídos, caso contrário essas pessoas não serão 

aceitas pelas comunidades e familiares” (2000, p. 184).  

Para Araújo e Cardoso (2007) a mídia, e principalmente 

a televisão, são de grande importância na conformação do 

imaginário moderno, de forma que tendo o poder de realizar 

leituras da realidade, ela é local de articulação social e, portanto, 

os discursos midiáticos integram a legitimação ou não de 

políticas públicas. Nesse sentido, incorporamos a ideia de que a 

utilização de terminologias corretas é fundamental não só para 

desestigmatizar a loucura, como também para proporcionar uma 

melhor informação do público acerca do assunto. 

 

O que é a Loucura? 

Para esse trabalho foi feita a análise de conteúdo das 

quatro edições do programa A Liga sobre saúde mental em dois 



  

eixos: palavras mais recorrentes e locais sociais. Os locais 

sociais são aqui classificados em quatro tipos: públicos, 

privados, institucionais e estabelecimentos comerciais. Esses 

estudos foram realizado primeiramente sobre cada programa 

para depois chegarmos a um comparativo do todo, que resultou 

nos dados aqui apresentados. 

A posição imbricada não só no discurso dos 

apresentadores, como também dos portadores de transtorno e 

profissionais de saúde mental, solidifica-se na ideia que de um 

lado estão os transtornos mentais, diagnosticáveis e tratáveis, de 

outro está a loucura, delirante e associal, essa diferenciação é 

mercada pelo uso da palavra “loucura”, como fica claro no 

trecho a seguir, que mostra a entrevista com uma portadora de 

transtorno e posteriormente com uma profissional do hospital 

psiquiátrico onde ela é atendida: 

 

Apresentadora:... Por que você fugiu? 

Paciente: Porque eu não gosto daqui. 

Débora: Mas o importante é o tratamento, não o lugar. 

Paciente: Não, não é, menina. Aqui só dá louco, eu não 

sou louca. Aqui dá mulher babando. Eu não, eu sei o 

que eu estou fazendo.  

Apresentadora: O que ela falou é bastante coerente não 

é? (Grifo do autor) 

Profissional de saúde mental: sim, só que assim, muitas 

vezes o diagnóstico de dependência química não vem 

sozinho.(Programa 2). 

 



  

 A pesquisa revelou a seguinte lista de palavras mais 

recorrentes nos programas analisados: 

 

Palavras Mais Recorrentes – Total 
Palavras / termos N° 

Vida 76 
Família/ Familiar 75 

Tratamento 68 
Medo 68 

Remédio/ Medicamento (nome) 56 
Transtornos mentais 53 

Morte 52 
Paciente 47 

Crise/ Surto 43 
Sofrimento 43 

Convivência social 42 
Loucura 40 

 

A presença pontual de algumas palavras em programas 

específicos mostra-se reveladora com relação ao todo, o mesmo 

ocorre com a relação entre as presenças e ausências em 

programas distintos. Uma análise mais aprofundada de todos os 

programas, cruzando dados acerca das análises de palavras 

recorrentes e locais sociais indica que para o programa a loucura 

define-se pela institucionalização. Os programas 2 e 3 

estabelecem uma relação que ajuda a entender algumas questões 

cruciais.  Mesmo indo ao ar na mesma temporada, com uma 

distância de cerca de um mês e dez dias, os dois programas 



  

possuem características significativamente diferentes, não 

havendo nenhuma palavra recorrente em comum entre eles. 

Enquanto o Programa 2 tem 80% de locais institucionais, o 

Programa 3 tem apenas 7%. Os programas 1 e 2, onde há a maior 

incidência do uso das palavras loucura e louco(a) (6° e 5° nas 

listas de ocorrências mais comuns destes programas), carregam 

também a maior presença de locais institucionais ( 57% e 80% 

respectivamente).  

O programa 3 em comparação com os dois primeiros, 

principalmente o Programa 2 que faz parte da mesma temporada, 

serve para reforçar essa ideia, já que com apenas 7% de locais 

institucionais, não havendo nenhum de caráter internatório, a 

análise mostrou uma aproximação muito maior com termos 

médicos e sintomas e um distanciamento de palavras usadas para 

definir os transtornos mentais. Um indício comprovativo desse 

argumento é a ausência dos termos “loucura” e “transtornos 

mentais”, além da presença do termo “doença”, representativo 

de “doença” e “enfermidade”, que aparece deslocado do 

“mental”. 

A escolha de psicopatologias para ilustrar cada temática, 

seja nos programas onde as psicopatologias são definidas, 

programas 2, 3 e 4, seja no Programa 1, onde fala-se da loucura 

em geral, e o uso da expressão “transtornos mentais graves” são 



  

a prova final para entendermos o que é loucura. O termo 

“loucura” é usado não só em contextos de institucionalização 

como também de presença do estereótipo das psicopatologias 

severas e persistentes, sendo muito fácil identificar que a noção 

de Transtornos graves apresentada pelo programa é um 

estereótipo ligado a institucionalização.  Segundo Mari, Jorge e 

Kohn: “A definição de DMS (doenças mentais severas) requer 

que o indivíduo tenha tido aos menos um transtorno psiquiátrico 

no ano anterior, que não seja transtorno por uso de substâncias, 

que resulte em prejuízo significativo”(NATIONAL 

ADVISORY MENTAL HEALTH COUNCIL, 1993 apud 

JORGE; KHON; MARI, 2007, p.138). 

A partir dessa definição é possível perceber que apesar 

de os ambientes não institucionais também apresentarem 

portadores de transtornos mentais severos (como entrevistado 

depressivo e o portador de síndrome do pânico no Programa 3) 

a expressão “transtornos graves” ou “transtornos mentais 

graves” só são utilizadas nos Programas 1 e 2, onde há maior 

incidência de ambientes institucionais de internação. Isso nos 

aponta uma deturpação da representação dos transtornos mentais 

severos, que nesse caso ficariam atrelados aos ambientes de 

internação, que é exatamente onde está a loucura. Jorge, Khon e 

Mari apontam que 24,2% da população brasileira (10.188.000 



  

de brasileiros) sejam portadores de transtornos mentais, sendo 

somente 6% de doentes mentais severos e 3,1% de doentes 

mentais persistentes, apesar da população de DMS constituir 

uma minoria, não sendo 50% dos portadores de transtorno 

mental, é nessa portagem que aparece a expressão “transtornos 

mentais graves” na introdução do programas.  

Por fim, resumidamente o que a análise nos revela é que 

a representação das doenças mentais severas está restrita à 

internação e a da loucura está diretamente ligada a 

institucionalização.  Todo DMS é louco, mas nem todo louco é 

DMS, já que mesmo usufruindo dos direitos adquiridos com a 

lei 10.216 e realizando seu tratamento em regime aberto, a 

pessoa em sofrimento mental institucionalizada ainda sim é 

louca, no melhor uso da taquigrafia coletiva (PORTER, 1987) 

do termo. 

 

Conclusão 

Por fim, o programa estabelece um limiar entre o que é 

loucura e o que é perturbação mental e isso fica claro pelas 

escolhas de terminologias usadas para tratar do tema da saúde 

mental, ambas as noções estão presentes no programa A Liga, 

como revela a presença tanto da expressão “transtorno mental”, 

quanto “loucura”. Ambas aparecem abundantemente no 



  

programa e, apesar de teoricamente serem usadas em contextos 

semelhantes elas não são a mesma coisa. A presença de ambas 

na lista de palavras mais recorrentes nos deixa uma conclusão: o 

programa pode buscar tratar dos transtornos mentais, mas em 

momento algum ele deixa de tratar da loucura, em pequenos ou 

grandes detalhes ela está lá: exótica, grotesca e hipnotizante. 
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