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Ana Carolina Rocha Pessôa Temer1 

 

Em tempos de crise, nos quais muitos questionamentos 

acerca da democracia parecem ainda mais urgentes, falar de 

Comunicação Mídia e Cidadania é mais do que simplesmente 

comentar com curiosidade as piadas que surgem sobre o tema 

nas listas do Whatsapp ou reclamar dos enfoques que os 

diferentes veículos dão às questões ligadas à corrupção e ao 

poder.  

Vou considerar aqui a comunicação como transmissão de 

informação, o que inclui as atividades como a imprensa, o 

cinema, o rádio e a televisão. Mas além do uso de tecnologias, a 

palavra mídia envolve uma grande possibilidade de aplicações e 

significados. As atividades de mediação a partir de diferentes 
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veículos de comunicação com diferenças conceituais e até 

mesmo estruturais se tornaram ainda múltiplas em função das 

chamadas TICs — tecnologias de informação e comunicação, 

que abriram novos espaços para atuação de empresas e 

indivíduos. No contexto da chamada revolução digital, ou seja, 

da possibilidade de utilização em larga escala das tecnologias 

ligadas à conversão/redução — de textos, sons e imagens a bits 

e da convergência tecnológica que está dissolvendo as fronteiras 

entre as telecomunicações, a comunicação de massa e a 

informática, o emaranhado de relações que envolve os  veículos 

de comunicação  – ou como gostamos de dizer, a mídia – 

constituem-se simultaneamente de um importante setor 

produtivo, cujos resultados econômicos são mensuráveis, mas 

também de um universo simbólico cuja dimensão é sensível, 

porém não necessariamente possível de ser mensurável. Esta 

dupla relação envolve também um contínuo investimento 

tecnológico e uma percepção individual, única e cotidiana de 

diferentes conteúdos, que afetam comportamentos e, por 

extensão, as relações políticas e culturais.   

E é justamente neste momento que cabe aos estudiosos da 

mídia repensar o próprio papel dos processos de comunicação 

na sociedade e na formatação da democracia, ainda que sejam 



 

novos modelos e novas formas de agir e interagir nas relações 

entre a mídia e a cidadania. 

A relação de interdependência entre a comunicação e a 

cidadania salta aos olhos de qualquer observador da vida social, 

e particularmente para os estudiosos da mídia. Embora não seja 

fácil entender de forma aprofundada os diferentes aspectos desta 

relação, ainda mais em uma sociedade plurifacetada, que 

necessita ser compreendida não apenas a partir de seus aspectos 

mais visíveis, mas, como um prisma, também a partir dos 

reflexos ocasionais uma vez que suas luzes e consequências se 

espalham e multiplicam espaços das relações sociais, políticas 

econômicas. É fundamental, portanto, que os pesquisadores da 

área também alicercem seus questionamentos sobre pesquisas 

empíricas conceitualmente fundamentadas que questione e 

aponte os elementos nem sempre visíveis ao grande público 

sobre a atuação das mídias.  

Neste sentido, os trabalhos aqui apresentados constituem-

se ao mesmo tempo uma visão ampla destes estudos, mas 

também uma base vigorosa para fundamentar novos caminhos, 

ou novas angustias, que a cada dia surgem nos estudos desta 

área. 

É o caso, por exemplo, das questões apresentadas no 

trabalho de Amanda Calazans e Angelita Lima, que faz uma 



 

leitura de gênero ajustada a práticas do jornalismo no Brasil. 

Esse mesmo caminho é seguido no texto trabalho em co-autoria 

por mim e Ana Maria de Morais, que aponta a sobrevivência de 

preconceitos do século passado na atualidade; e do trabalho de 

João Lúcio Mariano Cruz, que aponta as relações entre o 

jornalismo e o acesso à cidadania das Famílias homoafetivas.  

Um aspecto semelhante é levantado por Eurípedes Ferreira 

de Carvalho Júnior, que também questiona a questão dos direitos 

sociais. Em seguida, ainda aproximando-se destes 

questionamentos, José Antônio Ferreira Cirino faz uma 

contribuição teórica importante no texto sobre a Análise Crítica 

de Discurso.  

Os questionamentos continuam a partir do olhar de Brenno 

Sarques, que analisa a questão da representação do suicídio, e de 

Rhayssa Fernandes Mendonça e Claudomilson Fernandes 

Braga, que vê no assistencialismo vestígios do coronelismo 

como elemento de uma cidadania inexistente, enquanto a 

questão da comunicação Comunitária no contexto 

Governamental é abordada no trabalho de Luciano Alves Pereira 

e Adriane Geralda Nascimento, e a vulnerabilidade do corpo à 

linguagem Karine do Prado F. Gomes. 

Trata-se, portanto, de um conjunto de abordagens ao 

mesmo templo amplo e coeso, que traz no seu cerne o próprio 



 

debate sobre a importância da comunicação para a 

formação/informação e conscientização de cidadãos mais 

plenos, e, portanto, mais aptos a reivindicar e exercer a 

cidadania. Um bom exemplo de trabalhos que prometem 

despertar ainda mais possibilidades de novos questionamentos 

na área.  

A ciência, como sabemos, é feita de questionamentos. 

Assim, mais do que desejar a todos uma boa leitura, esperamos 

que estes textos abram espaços para reflexões e questionamentos 

que efetivamente contribuíam para um melhor entendimento das 

mídias e sua relação com a cidadania. 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

  



 

  



 

Mulheres que fazem Jornalismo Investigativo no 

Brasil 
 

Amanda Calazans 2 

Angelita Lima3 

  

Introdução 

No atual momento da prática do jornalismo brasileiro, e 

também no mundo, há uma espécie de clamor pela formação e 

pelo aprimoramento nos processos investigativos, como forma 

de contrapor ao jornalismo declaratório e pouco comprometido 

com a apuração das informações. Esse jornalismo permanece no 

campo das constatações e das versões. No entanto, desde o final 

dos anos 1990 à primeira década deste século, o jornalismo 

investigativo vem ganhando status de objeto de análise, na 

academia, como a tese de Cleofe Monteiro (2005), e de 

organização social numa perspectiva de atuação no mercado, 

como a criação, em 2002, da Abraji – Associação Brasileira de 

Jornalismo Investigativo. Esta última tem tomado iniciativas 

voltadas para o estímulo e aprimoramento do J.I, como a atuação 

de forma articulada a organizações internacionais de jornalismo 

investigativo, a promoção de uma intensa relação com 
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estudantes de jornalismo por meio de cursos e capacitações e a 

realização do anual Encontro de Jornalismo Investigativo. 

Segundo Fortes (2005), somente após o período da 

ditatura militar no Brasil que se tornou possível a prática da 

investigação jornalística. Foi marcadamente na era Collor que 

aconteceu o chamado boom das reportagens oriundas de uma 

prática investigativa. Para o jornalista: 

 

A criação da Associação Brasileira de Jornalismo 

Investigativo (Abraji), em 2002, foi um salto evolutivo 

nesse processo. É uma instituição de jornalistas, 

desvinculada dos diversos interesses das empresas de 

comunicação. Associações desse tipo estão espalhadas 

pelo mundo todo, das Filipinas à Dinamarca, com o 

objetivo comum de sistematizar práticas e conhecimentos 

ainda dispersos do jornalismo investigativo. (FORTES, 

2005, p. 10) 

 

Percebe-se, então, o avanço em quantidade e qualidade 

das reportagens e de livros-reportagem oriundos da investigação 

jornalística, hoje associada ao campo do jornalismo de dados 

como elemento técnico para fortalecer as investigações por meio 

de quebra e tratamento de dados disponíveis nas redes virtuais 

de informação.  

Pois bem, neste contexto de franca ampliação no Brasil, 

coube-nos fazer o recorte de gênero e ajustar a análise à prática 



 

de JI realizada pelas mulheres jornalistas. Decidiu-se, então, 

como exercício em sala de aula da disciplina Jornalismo 

Especializado em JI ministrada na UFG em 2016, segundo 

semestre, fazer um panorama sobre o tema as mulheres que 

fazem jornalismo investigativo no Brasil. A apresentação do 

resultado desse levantamento constitui-se no objetivo das 

autoras com este artigo. 

Pouco foi discutido sobre a problemática relação entre a 

mulher jornalista e a prática do jornalismo investigativo, que 

desafia sua esperada passividade ao confrontar autoridades 

durante a apuração e após a publicação, sobrecarrega a sua já 

exaustiva dupla jornada com o tempo e dedicação que a 

investigação exige. Espera-se, no imaginário social e na prática, 

o questionamento pelo editor sobre a capacidade das mulheres 

jornalistas na definição da pauta da investigação e desconfia-se 

de sua credibilidade e obtenção das informações enquanto um 

corpo sexualizado. Ou seja, para a mulher fazer jornalismo 

investigativo, há que superar as desigualdades de gênero que 

permeiam as redações, as corporações e o meio jornalísticos. 

 

Imersão Feminina 

 Uma problematização sobre as jornalistas investigativas 

no Brasil reside na análise das condições em que “tem se dado a 



 

prática do jornalismo de imersão por profissionais pertencentes 

ao grupo que mais tem ascendido na imprensa brasileira” 

(TEMER; ASSIS; SANTOS, 2013, p. 76). Considerando a atual 

maioria feminina nas redações e o fato de o jornalismo 

investigativo impor uma prática imersiva, que, segundo Suzuki 

Jr. apud Temer, Assis e Santos (2013, p. 80), também exige 

“muitas entrevistas, muito bate-pé de repórter, pesquisa em 

arquivos, exaustiva investigação dos fatos, levantamento de 

dados”, deduz-se que há uma diferença de condições para que as 

mulheres possam praticar o jornalismo imersivo. 

 As autoras, para compor suas análises, entrevistaram seis 

mulheres jornalistas que produziram reportagens especiais e/ou 

utilizaram técnicas do jornalismo imersivo – que nós 

consideramos e nominamos investigativo –, priorizando a 

questão de gênero nos desafios da prática desse modelo de 

jornalismo.  

 

Nesse contexto pouco favorável, uma das entrevistadas 

verbalizou elementos implícitos em outras respostas: as 

mulheres jornalistas usam menos a imersão na 

reportagem por causa de sua condição feminina. Trata-se 

de uma visão ideologizada da mulher, na qual os papéis 

de mãe e esposa são motivos para evitar a prática, que 

exige afastamento do convívio familiar ou, então, implica 

em riscos aos quais não devem se expor pela condição de 

gênero. (TEMER; ASSIS; SANTOS, 2013, p. 87) 



 

 

 O cenário dos desafios da mulher jornalista foi 

denunciado. Entretanto, uma solução apontada pelo estudo 

esteve presente desde a estruturação das pautas da análise: “O 

número crescente de mulheres nas chefias incentiva a atuação 

feminina na reportagem especial e no uso do método de 

imersão” (2013, p. 89). Esse estímulo tem resultado no aumento 

de reportagens investigativas feita por mulheres, porém ainda 

invisíveis no conjunto da produção jornalística brasileira. 

 

Premiação de Mulheres 

 

 Outra forma de verificar a presença feminina no 

jornalismo investigativo, adotada por Santos, foi a consulta aos 

resultados do Prêmio ExxonMobil de Jornalismo (antigo Prêmio 

Esso), que só consolidou a premiação de mulheres jornalistas a 

partir do ano 2000. De 1960 a 1980, por exemplo, a premiação 

só contemplou uma mulher, “apesar da revolução sexual 

feminina, do movimento feminista, da descoberta da pílula 

anticoncepcional, do ingresso maciço das mulheres no mercado 

de trabalho” (SANTOS, 2014, p. 8). 

 Como constatou Santos (2014), na década de 80 também 

houve apenas uma premiação feminina na categoria principal. Já 



 

nos anos 1990, uma mulher jornalista pela primeira vez foi 

premiada individualmente, enquanto outra assinou como autora 

principal e mais três participaram da equipe vencedora do 

prêmio.  

 Mas foi a partir do século XXI que a presença feminina 

passou a predominar no mais importante prêmio de jornalismo 

brasileiro. De 2000 a 2013, dos 14 prêmios entregues, oito 

contemplaram mulheres: três reportagens com autoria única, 

quatro com autoria principal e uma com mulheres entre a equipe. 

“Embora a feminização das redações venha ocorrendo desde os 

anos 50”, “essa participação acontece tardiamente” (SANTOS, 

2014, p. 10). Certamente a condição de existência da mulher no 

mundo do trabalho com remuneração menor que a dos homens, 

com a responsabilidade naturalizada pelo cuidado doméstico, 

dos filhos e dos idosos, são elementos que interferem na 

realidade das jornalistas. 

 

Subjetividade Feminina 

 

 A subjetividade feminina também foi alvo de 

investigação na cobertura jornalística. Para tanto, Temer e 

Santos (2016) retornam às stunt girls, mulheres jornalistas que 

utilizavam disfarces ou performances na produção de suas 



 

reportagens da segunda metade do século XIX ao início do 

século XX, nos Estados Unidos. Sob o disfarce, o plano era 

observar e vivenciar situações e obter fontes e documentos que 

a identidade de repórter não as ofereceria. Estratégias “hoje 

consideradas o embrião do jornalismo investigativo” (TEMER; 

SANTOS, 2016, p. 3). O estudo também se baseou em 

entrevistas com mulheres que produziram reportagens 

aprofundadas. 

 

Há repórteres que, como as stunts, se disfarçam em busca 

de uma boa reportagem. “Já fui gari, para falar da 

terceirização do serviço, já fiz curso de bolos para 

empregadas domésticas para saber da vida delas, já fui 

assistente de professora, já fiquei uma tarde inteira 

fingindo que era acompanhante de um doente em um 

posto de saúde.” As situações colocadas pela entrevistada 

mostram que as mulheres ousam na profissão, porém, são 

situações em que a presença feminina é mais 

culturalmente naturalizada (professora, empregada 

doméstica). (TEMER; SANTOS, 2016, p. 11) 

 

 As autoras contextualizam as três ondas da luta 

feminista: a primeira representada pela participação das 

mulheres nos movimentos abolicionista, trabalhista e sufragista; 

a segunda nas décadas de 1960 e 70, promovida pela produção 

intelectual da geração pós-segunda guerra mundial, que 

assumiram o comando de casa e entraram no mercado de 



 

trabalho; e a terceira caracterizada pela revisão do movimento, 

“não mais pautado pela igualdade entre os sexos e sim no 

feminismo de diferença” (2016, p. 8). 

 A subjetividade feminina da jornalista foi constituída 

através da multiplicidade das forças de dominação e sujeição 

ligadas a instituições, além da força da globalização, que 

perpassa as instâncias de constituição dos sujeitos e suas 

subjetividades (TEMER; SANTOS, 2016). Entretanto, as 

relações de gênero nas redações não refletem a evolução 

feminista: 

 

A máxima entre os profissionais do jornalismo é que 

quem é jornalista o é 24 horas por dia, está sempre em 

busca da notícia. Aquele que não se dedica à profissão 

integralmente, não faz parte do rol dos eleitos. Por isso, 

para um bom trabalho, é preciso uma entrega total, o que 

para a mulher pode representar um desafio maior diante 

da dupla jornada. (TEMER; SANTOS, 2016, p. 11) 

  

Dessa forma, a ausência da discussão de gênero na 

formação de jornalista é um sinal de alerta para a urgente 

necessidade de a academia assumir seu papel como 

problematizadora dessa realidade. Pois há outros elementos que 

envolvem essa questão e que permanecem interditados, como o 

assédio sexual e moral nas redações, a violência de gênero e a 

linguagem jornalística influenciada pelo machismo e 



 

patrimonialismo. Há, também, as questões étnico-raciais, 

também pouco problematizadas na prática jornalística. 

 

Levantamento de Dados e Resultados 

 

 Do dia 8 de setembro a 17 de outubro, foi realizado um 

levantamento sobre as mulheres que fizeram jornalismo 

investigativo no Brasil desde o ano 2000. Uma amostra de cem 

jornalistas foi retirada, principalmente, de premiações de 

reportagens investigativas nacionais, cujas bancas prestaram o 

serviço de avaliar os trabalhos nos parâmetros do jornalismo 

investigativo, entre elas o Prêmio ExxonMobil de Jornalismo, o 

Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos 

Humanos e o Prêmio Tim Lopes de Jornalismo Investigativo. As 

repórteres listadas que não foram contempladas nas premiações 

consultadas vieram diretamente dos portais de jornalismo 

investigativo na internet, como a Agência Pública, a Repórter 

Brasil e o Ponte Jornalismo.  

 Os dados coletados foram dispostos em uma planilha 

pública que leva em conta onde vive atualmente cada mulher 

apontada e em que organização atua hoje, com ou sem prática de 

jornalismo investigativo. O levantamento também inclui a 

reportagem, disponível na internet ou não, que classificou a 



 

jornalista como investigativa, além de curiosidades sobre 

prêmios, veículos em que praticou jornalismo investigativo e/ou 

livros-reportagem. A intenção é que se construa coletivamente 

um banco de dados para suprir a falta de representatividade 

apontada pelas jornalistas entrevistadas por Temer, Assis e 

Santos (2013, p. 88): “Elas reconhecem que, embora não haja 

muitas referências a mulheres que tenham se destacado com o 

uso do método de imersão, sua prática oferece vantagens para o 

trabalho de investigação jornalística.” 

São Paulo lidera o ranking dos estados onde mais vivem 

as jornalistas investigativas, com 36%, seguido por 21% delas 

no Rio de Janeiro. A liderança do eixo intelectual, cultural e 

econômico do Brasil não surpreende, nem o terceiro lugar do 

Distrito Federal (19%), centro das principais pautas de 

investigação no jornalismo. A novidade é Pernambuco, com 

11% ou onze mulheres da amostra de cem jornalistas 

selecionadas no levantamento. Do Diário de Pernambuco ou do 

Jornal do Commercio, as pernambucanas destacaram-se em 

todas as premiações pesquisadas.  

 As capitais são as cidades que mais abrigam essas 

mulheres. Depois de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e 

Recife, Belo Horizonte entra para o top five. Ficam fora Belém 

e Fortaleza, com 2% cada, além de Curitiba, Porto Alegre e 



 

Goiânia, com apenas uma jornalista investigativa. Cidades do 

interior somam 5%, sobrando uma jornalista da BBC Brasil que 

atualmente vive em Londres. 

A geopolítica das reportagens investigativas feitas por 

mulheres segue a tendência da concentração nos centros urbanos 

e de maior desenvolvimento no país. Isso nos permite 

deduzirmos uma relação entre as maiores possibilidades de 

superação das desigualdades de gênero nos grandes centros, 

onde se supõe a existência de mecanismos e equipamentos que 

combatam o preconceito e a desigualdade, onde a pluralidade e 

polissemia podem atuar em favor da autonomia das mulheres 

profissionais e, também, oferecer oportunidades mais concretas 

a elas.  

 Dessas jornalistas, 53% trabalham em jornais impressos, 

seguidas de 18% em portais de notícias ou reportagens na 

internet. Em revista, TV e rádio, 6%, 5% e 2%, respectivamente. 

Dez mulheres migraram para assessorias de comunicação, 

enquanto três se aposentaram, mas não necessariamente 

deixaram a área. Duas atuam hoje em universidades. Saber onde 

elas estão e que existem é o começo de uma catalogação que 

deve se aprofundar em outros trabalhos. Uma das formas de 

explorar os dados da planilha é analisar os temas das reportagens 

e os métodos de investigação utilizados. Certamente, essa 



 

análise mais aprofundada poderá fornecer novos elementos para 

compreender a subjetividade das mulheres e as condições em 

que realizam as investigações. 

 

Quadro I - Cem mulheres que fizeram jornalismo 

investigativo no Brasil – 2000 a 2016 

 

NOME VEÍCULO  MEIO CIDADE UF 

REPORTA

GEM OBSERVAÇÃO 

Adriana 

Araújo 

Jornal da 

Record TV São Paulo SP 

https://www

.youtube.co

m/watch?v=

gzTsyRqjw

NY 

Vladimir Herzog 

(2008); Âncora 

do Jornal da 

Record 

Adriana 

Guarda 

Jornal do 

Commercio Jornal Recife PE 

http://especi

ais.jconline.

ne10.uol.co

m.br/docum

ento-suape-

2015/ 

Prêmio Esso 

Regional 

Norte/Nordeste 

(2015) 

Adriana 

Negreiros Piauí Revista São Paulo SP 

https://medi

um.com/bri

o-stories/a-

travessia-

2a73627a99

47#.mn186

8ybj  

Brio Stories; 

Claudia; Playboy; 

Freelancer 

https://www.youtube.com/watch?v=gzTsyRqjwNY
https://www.youtube.com/watch?v=gzTsyRqjwNY
https://www.youtube.com/watch?v=gzTsyRqjwNY
https://www.youtube.com/watch?v=gzTsyRqjwNY
https://www.youtube.com/watch?v=gzTsyRqjwNY
http://especiais.jconline.ne10.uol.com.br/documento-suape-2015/
http://especiais.jconline.ne10.uol.com.br/documento-suape-2015/
http://especiais.jconline.ne10.uol.com.br/documento-suape-2015/
http://especiais.jconline.ne10.uol.com.br/documento-suape-2015/
http://especiais.jconline.ne10.uol.com.br/documento-suape-2015/
http://especiais.jconline.ne10.uol.com.br/documento-suape-2015/
https://medium.com/brio-stories/a-travessia-2a73627a9947#.mn1868ybj
https://medium.com/brio-stories/a-travessia-2a73627a9947#.mn1868ybj
https://medium.com/brio-stories/a-travessia-2a73627a9947#.mn1868ybj
https://medium.com/brio-stories/a-travessia-2a73627a9947#.mn1868ybj
https://medium.com/brio-stories/a-travessia-2a73627a9947#.mn1868ybj
https://medium.com/brio-stories/a-travessia-2a73627a9947#.mn1868ybj
https://medium.com/brio-stories/a-travessia-2a73627a9947#.mn1868ybj


 

NOME VEÍCULO  MEIO CIDADE UF 

REPORTA

GEM OBSERVAÇÃO 

Adriana 

Vasconcelo

s PSDB 

Assesso

ria Brasília DF 

"Mordomia

s nos três 

poderes" O Globo; Bipys 

Alana Rizzo Época Revista São Paulo SP 

http://epoca.

globo.com/t

empo/notici

a/2016/04/d

ocumentos-

do-sni-

mostram-

corrupcao-

da-

odebrecht-

na-decada-

de-

1980.html  

Prêmio Esso 

Regional 2 

(2008); Estado de 

Minas; Correio 

Brasiliense; 

Estadão; Veja; 

Abraji; Iris 

Rezende 

Alice 

Maciel 

Agência 

Pública Portal 

Belo 

Horizonte MG 

http://apubli

ca.org/2015

/07/a-arte-

de-ignorar-

a-natureza/  Estado de Minas 

Aline 

Beckstein TV Brasil TV São Paulo SP 

http://tvbras

il.ebc.com.b

r/caminhosd

areportagem

/episodio/a-

pele-negra 

Menção Honrosa 

do Vladimir 

Herzog (2013, 

2014) 

http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/04/documentos-do-sni-mostram-corrupcao-da-odebrecht-na-decada-de-1980.html
http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/04/documentos-do-sni-mostram-corrupcao-da-odebrecht-na-decada-de-1980.html
http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/04/documentos-do-sni-mostram-corrupcao-da-odebrecht-na-decada-de-1980.html
http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/04/documentos-do-sni-mostram-corrupcao-da-odebrecht-na-decada-de-1980.html
http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/04/documentos-do-sni-mostram-corrupcao-da-odebrecht-na-decada-de-1980.html
http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/04/documentos-do-sni-mostram-corrupcao-da-odebrecht-na-decada-de-1980.html
http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/04/documentos-do-sni-mostram-corrupcao-da-odebrecht-na-decada-de-1980.html
http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/04/documentos-do-sni-mostram-corrupcao-da-odebrecht-na-decada-de-1980.html
http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/04/documentos-do-sni-mostram-corrupcao-da-odebrecht-na-decada-de-1980.html
http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/04/documentos-do-sni-mostram-corrupcao-da-odebrecht-na-decada-de-1980.html
http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/04/documentos-do-sni-mostram-corrupcao-da-odebrecht-na-decada-de-1980.html
http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/04/documentos-do-sni-mostram-corrupcao-da-odebrecht-na-decada-de-1980.html
http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/04/documentos-do-sni-mostram-corrupcao-da-odebrecht-na-decada-de-1980.html
http://apublica.org/2015/07/a-arte-de-ignorar-a-natureza/
http://apublica.org/2015/07/a-arte-de-ignorar-a-natureza/
http://apublica.org/2015/07/a-arte-de-ignorar-a-natureza/
http://apublica.org/2015/07/a-arte-de-ignorar-a-natureza/
http://apublica.org/2015/07/a-arte-de-ignorar-a-natureza/
http://tvbrasil.ebc.com.br/caminhosdareportagem/episodio/a-pele-negra
http://tvbrasil.ebc.com.br/caminhosdareportagem/episodio/a-pele-negra
http://tvbrasil.ebc.com.br/caminhosdareportagem/episodio/a-pele-negra
http://tvbrasil.ebc.com.br/caminhosdareportagem/episodio/a-pele-negra
http://tvbrasil.ebc.com.br/caminhosdareportagem/episodio/a-pele-negra
http://tvbrasil.ebc.com.br/caminhosdareportagem/episodio/a-pele-negra


 

NOME VEÍCULO  MEIO CIDADE UF 

REPORTA

GEM OBSERVAÇÃO 

Aline 

Rodrigues 

Aqui 

Notícias Jornal São Paulo SP 

https://www

.youtube.co

m/watch?v=

Gma9yQoV

BWU  

TCC; Valério 

Luiz; Mackenzie 

Ana Aranha 

Repórter 

Brasil Portal São Paulo SP 

http://apubli

ca.org/2015

/02/ningue

m-os-ouviu/  

Agência Pública; 

Época; Repórter 

Brasil; 

Reportagem 3x4; 

Freelancer 

Ana Beatriz 

Magno O Dia Jornal 

Rio de 

Janeiro RJ 

"Os 

brinquedos 

dos anjos" 

Prêmio Esso de 

Reportagem 

(2008); Correio 

Brasiliense; 

Revista Darcy; 

Menção Honrosa 

do Vladimir 

Herzog (2007) 

Ana Maria 

Campos 

Correio 

Brasiliense Jornal Brasília DF 

"O poder da 

terra" 

Prêmio Esso 

Regional Centro-

Oeste (2013) 

Ana 

Pompeu 

Correio 

Brasiliense Jornal Brasília DF 

http://www.

premiovladi

mirherzog.o

rg.br/arquiv

o/mapa_da_

ditadura_em

Menção Honrosa 

do Vladimir 

Herzog (2014) 

https://www.youtube.com/watch?v=Gma9yQoVBWU
https://www.youtube.com/watch?v=Gma9yQoVBWU
https://www.youtube.com/watch?v=Gma9yQoVBWU
https://www.youtube.com/watch?v=Gma9yQoVBWU
https://www.youtube.com/watch?v=Gma9yQoVBWU
http://apublica.org/2015/02/ninguem-os-ouviu/
http://apublica.org/2015/02/ninguem-os-ouviu/
http://apublica.org/2015/02/ninguem-os-ouviu/
http://apublica.org/2015/02/ninguem-os-ouviu/
http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/mapa_da_ditadura_em_braslia___ana_pompeu_2014_10_20_14_14_13.pdf
http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/mapa_da_ditadura_em_braslia___ana_pompeu_2014_10_20_14_14_13.pdf
http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/mapa_da_ditadura_em_braslia___ana_pompeu_2014_10_20_14_14_13.pdf
http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/mapa_da_ditadura_em_braslia___ana_pompeu_2014_10_20_14_14_13.pdf
http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/mapa_da_ditadura_em_braslia___ana_pompeu_2014_10_20_14_14_13.pdf
http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/mapa_da_ditadura_em_braslia___ana_pompeu_2014_10_20_14_14_13.pdf


 

NOME VEÍCULO  MEIO CIDADE UF 

REPORTA

GEM OBSERVAÇÃO 

_braslia___

ana_pompe

u_2014_10_

20_14_14_1

3.pdf 

Andrea Dip 

Agência 

Pública Portal São Paulo SP 

http://apubli

ca.org/2014

/05/hq-

meninas-

em-jogo/  

HQ-reportagem; 

Prêmio Tim 

Lopes de 

Jornalismo 

Investigativo 

(2014) 

Andreza 

Matais 

Estado de S. 

Paulo Jornal Brasília DF 

http://www

1.folha.uol.

com.br/pod

er/2011/05/

915899-

palocci-

multiplica-

por-20-seu-

patrimonio.

shtml  

Prêmio Esso 

(2011); Bipys; 

Folha de S. Paulo 

Anelize 

Moreia 

Rádio 

Brasil Atual Rádio São Paulo SP 

https://soun

dcloud.com/

redebrasilat

ual/sets/dor

es-do-parto 

Menção Honrosa 

do Vladimir 

Herzog (2013) 

http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/mapa_da_ditadura_em_braslia___ana_pompeu_2014_10_20_14_14_13.pdf
http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/mapa_da_ditadura_em_braslia___ana_pompeu_2014_10_20_14_14_13.pdf
http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/mapa_da_ditadura_em_braslia___ana_pompeu_2014_10_20_14_14_13.pdf
http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/mapa_da_ditadura_em_braslia___ana_pompeu_2014_10_20_14_14_13.pdf
http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/mapa_da_ditadura_em_braslia___ana_pompeu_2014_10_20_14_14_13.pdf
http://apublica.org/2014/05/hq-meninas-em-jogo/
http://apublica.org/2014/05/hq-meninas-em-jogo/
http://apublica.org/2014/05/hq-meninas-em-jogo/
http://apublica.org/2014/05/hq-meninas-em-jogo/
http://apublica.org/2014/05/hq-meninas-em-jogo/
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2011/05/915899-palocci-multiplica-por-20-seu-patrimonio.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2011/05/915899-palocci-multiplica-por-20-seu-patrimonio.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2011/05/915899-palocci-multiplica-por-20-seu-patrimonio.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2011/05/915899-palocci-multiplica-por-20-seu-patrimonio.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2011/05/915899-palocci-multiplica-por-20-seu-patrimonio.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2011/05/915899-palocci-multiplica-por-20-seu-patrimonio.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2011/05/915899-palocci-multiplica-por-20-seu-patrimonio.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2011/05/915899-palocci-multiplica-por-20-seu-patrimonio.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2011/05/915899-palocci-multiplica-por-20-seu-patrimonio.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2011/05/915899-palocci-multiplica-por-20-seu-patrimonio.shtml
https://soundcloud.com/redebrasilatual/sets/dores-do-parto
https://soundcloud.com/redebrasilatual/sets/dores-do-parto
https://soundcloud.com/redebrasilatual/sets/dores-do-parto
https://soundcloud.com/redebrasilatual/sets/dores-do-parto
https://soundcloud.com/redebrasilatual/sets/dores-do-parto


 

NOME VEÍCULO  MEIO CIDADE UF 

REPORTA

GEM OBSERVAÇÃO 

Ângela 

Belfort 

Jornal do 

Commercio Jornal Recife PE 

http://jconli

ne.ne10.uol.

com.br/cana

l/economia/

pernambuco

/noticia/201

6/07/05/mal

ha-

ferroviaria-

sofreu-

desmonte-

240509.php 

Prêmio Esso 

Regional 

Nordeste (2001) 

Angelina 

Nunes ESPM 

Univers

idade 

Rio de 

Janeiro RJ 

http://memo

ria.oglobo.g

lobo.com/jo

rnalismo/pr

emios-

jornalisticos

/os-homens-

de-bens-da-

alerj-

8876006 

Bipys; Prêmio 

Esso Regional 3 

(2009); Prêmio 

Esso (2004); 

Prêmio Esso 

Regional Sudeste 

(2000); O Globo; 

Mulheres 50 

mais; Abraji 

Anne Vigna 

Agência 

Pública Portal 

Rio de 

Janeiro RJ 

http://apubli

ca.org/2015

/02/o-sol-

nasce-para-

todos-mas-

Correspondente 

francesa; Le 

Monde 

Diplomatique 

http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/economia/pernambuco/noticia/2016/07/05/malha-ferroviaria-sofreu-desmonte-240509.php
http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/economia/pernambuco/noticia/2016/07/05/malha-ferroviaria-sofreu-desmonte-240509.php
http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/economia/pernambuco/noticia/2016/07/05/malha-ferroviaria-sofreu-desmonte-240509.php
http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/economia/pernambuco/noticia/2016/07/05/malha-ferroviaria-sofreu-desmonte-240509.php
http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/economia/pernambuco/noticia/2016/07/05/malha-ferroviaria-sofreu-desmonte-240509.php
http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/economia/pernambuco/noticia/2016/07/05/malha-ferroviaria-sofreu-desmonte-240509.php
http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/economia/pernambuco/noticia/2016/07/05/malha-ferroviaria-sofreu-desmonte-240509.php
http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/economia/pernambuco/noticia/2016/07/05/malha-ferroviaria-sofreu-desmonte-240509.php
http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/economia/pernambuco/noticia/2016/07/05/malha-ferroviaria-sofreu-desmonte-240509.php
http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/economia/pernambuco/noticia/2016/07/05/malha-ferroviaria-sofreu-desmonte-240509.php
http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/economia/pernambuco/noticia/2016/07/05/malha-ferroviaria-sofreu-desmonte-240509.php
http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/economia/pernambuco/noticia/2016/07/05/malha-ferroviaria-sofreu-desmonte-240509.php
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/os-homens-de-bens-da-alerj-8876006
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/os-homens-de-bens-da-alerj-8876006
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/os-homens-de-bens-da-alerj-8876006
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/os-homens-de-bens-da-alerj-8876006
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/os-homens-de-bens-da-alerj-8876006
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/os-homens-de-bens-da-alerj-8876006
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/os-homens-de-bens-da-alerj-8876006
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/os-homens-de-bens-da-alerj-8876006
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/os-homens-de-bens-da-alerj-8876006
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/os-homens-de-bens-da-alerj-8876006
http://apublica.org/2015/02/o-sol-nasce-para-todos-mas-nao-com-essa-vista/
http://apublica.org/2015/02/o-sol-nasce-para-todos-mas-nao-com-essa-vista/
http://apublica.org/2015/02/o-sol-nasce-para-todos-mas-nao-com-essa-vista/
http://apublica.org/2015/02/o-sol-nasce-para-todos-mas-nao-com-essa-vista/
http://apublica.org/2015/02/o-sol-nasce-para-todos-mas-nao-com-essa-vista/


 

NOME VEÍCULO  MEIO CIDADE UF 

REPORTA

GEM OBSERVAÇÃO 

nao-com-

essa-vista/  

Carla Rocha O Globo Jornal 

Rio de 

Janeiro RJ 

http://memo

ria.oglobo.g

lobo.com/jo

rnalismo/pr

emios-

jornalisticos

/os-

brasileiros-

que-ainda-

vivem-na-

ditadura-

8875236 

Bipys; Prêmio 

Esso Regional 3 

(2009); Prêmio 

Esso (2004) 

Cássia 

Almeida O Globo Jornal 

Rio de 

Janeiro RJ 

http://memo

ria.oglobo.g

lobo.com/jo

rnalismo/pr

emios-

jornalisticos

/terceirizacc

edilatildeo-

que-mata-

9919009 

Prêmio Esso de 

Reportagem 

(2015); Prêmio 

Esso de 

Informação 

Econômica 

(2003); Vladimir 

Herzog (2003) 

Cátia 

Seabra 

Folha de S. 

Paulo Jornal Brasília DF 

"O 

patrimônio 

e as 

Prêmio Esso 

(2011); Bipys 

http://apublica.org/2015/02/o-sol-nasce-para-todos-mas-nao-com-essa-vista/
http://apublica.org/2015/02/o-sol-nasce-para-todos-mas-nao-com-essa-vista/
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/os-brasileiros-que-ainda-vivem-na-ditadura-8875236
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/os-brasileiros-que-ainda-vivem-na-ditadura-8875236
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/os-brasileiros-que-ainda-vivem-na-ditadura-8875236
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/os-brasileiros-que-ainda-vivem-na-ditadura-8875236
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/os-brasileiros-que-ainda-vivem-na-ditadura-8875236
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/os-brasileiros-que-ainda-vivem-na-ditadura-8875236
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/os-brasileiros-que-ainda-vivem-na-ditadura-8875236
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/os-brasileiros-que-ainda-vivem-na-ditadura-8875236
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/os-brasileiros-que-ainda-vivem-na-ditadura-8875236
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/os-brasileiros-que-ainda-vivem-na-ditadura-8875236
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/os-brasileiros-que-ainda-vivem-na-ditadura-8875236
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/os-brasileiros-que-ainda-vivem-na-ditadura-8875236
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/terceirizaccedilatildeo-que-mata-9919009
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/terceirizaccedilatildeo-que-mata-9919009
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/terceirizaccedilatildeo-que-mata-9919009
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/terceirizaccedilatildeo-que-mata-9919009
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/terceirizaccedilatildeo-que-mata-9919009
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/terceirizaccedilatildeo-que-mata-9919009
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/terceirizaccedilatildeo-que-mata-9919009
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/terceirizaccedilatildeo-que-mata-9919009
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/terceirizaccedilatildeo-que-mata-9919009
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/terceirizaccedilatildeo-que-mata-9919009
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REPORTA

GEM OBSERVAÇÃO 

consultorias 

que 

derrubaram 

Palocci" 

Christiane 

Samarco 

Senado 

Federal 

Assesso

ria Brasília DF 

"Golpe nas 

vítimas da 

Gol" 

Prêmio Esso 

Regional 3 

(2007); O Estado 

de S. Paulo 

Ciara 

Carvalho 

Jornal do 

Commercio Jornal Recife PE 

http://www

2.uol.com.b

r/JC/especia

l/noronha/ 

Prêmio Esso 

Regional 

Norte/Nordeste 

(2011) 

Claudia 

Lamego 

Editora 

Record 

Assesso

ria 

Rio de 

Janeiro RJ 

"Mordomia

s nos três 

poderes" Bipys; O Globo 

Cláudia 

Satafle 

Valor 

Econômico Jornal Brasília DF 

http://www.

valor.com.b

r/cultura/27

83388/mae-

de-todas-

crises-do-

brasil  

Prêmio Esso de 

Informação 

Econômica 

(2012) 

Conceição 

Freitas Aposentada 

Aposent

ada Brasília DF 

http://blogd

aconceicaof

reitas.blogs

pot.com.br/

2007/08/am

Prêmio Esso 

(2006); Correio 

Brasiliense; 

Banca da 

Conceição 

http://www2.uol.com.br/JC/especial/noronha/
http://www2.uol.com.br/JC/especial/noronha/
http://www2.uol.com.br/JC/especial/noronha/
http://www2.uol.com.br/JC/especial/noronha/
http://www.valor.com.br/cultura/2783388/mae-de-todas-crises-do-brasil
http://www.valor.com.br/cultura/2783388/mae-de-todas-crises-do-brasil
http://www.valor.com.br/cultura/2783388/mae-de-todas-crises-do-brasil
http://www.valor.com.br/cultura/2783388/mae-de-todas-crises-do-brasil
http://www.valor.com.br/cultura/2783388/mae-de-todas-crises-do-brasil
http://www.valor.com.br/cultura/2783388/mae-de-todas-crises-do-brasil
http://www.valor.com.br/cultura/2783388/mae-de-todas-crises-do-brasil
http://blogdaconceicaofreitas.blogspot.com.br/2007/08/amores-possveis-3_26.html
http://blogdaconceicaofreitas.blogspot.com.br/2007/08/amores-possveis-3_26.html
http://blogdaconceicaofreitas.blogspot.com.br/2007/08/amores-possveis-3_26.html
http://blogdaconceicaofreitas.blogspot.com.br/2007/08/amores-possveis-3_26.html
http://blogdaconceicaofreitas.blogspot.com.br/2007/08/amores-possveis-3_26.html


 

NOME VEÍCULO  MEIO CIDADE UF 

REPORTA

GEM OBSERVAÇÃO 

ores-

possveis-

3_26.html  

Cristiane de 

Cássia 

Print 

Comunicaçã

o 

Assesso

ria Itaipuaçu RJ 

http://memo

ria.oglobo.g

lobo.com/jo

rnalismo/pr

emios-

jornalisticos

/favela-sa-

8874916 Bipys; O Globo 

Cristiane 

Segatto Época Revista São Paulo SP 

http://epoca.

globo.com/i

deias/notici

a/2014/05/o

-lado-

oculto-das-

bcontas-de-

hospitalb.ht

ml  

Prêmio Esso de 

Informação 

Científica, 

Tecnológica ou 

Ambiental (2014, 

2012) 

Daniela 

Arbex 

Tribuna de 

Minas Jornal 

Belo 

Horizonte MG 

http://www.

danielaarbe

x.com.br/ex

terminio-de-

milhares-

em-

Prêmio Esso 

Regional Centro-

Oeste (2012); 

Bipys; Prêmio 

Esso Especial 

Interior (2002); 

Prêmio Esso 

http://blogdaconceicaofreitas.blogspot.com.br/2007/08/amores-possveis-3_26.html
http://blogdaconceicaofreitas.blogspot.com.br/2007/08/amores-possveis-3_26.html
http://blogdaconceicaofreitas.blogspot.com.br/2007/08/amores-possveis-3_26.html
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/favela-sa-8874916
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/favela-sa-8874916
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/favela-sa-8874916
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/favela-sa-8874916
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/favela-sa-8874916
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/favela-sa-8874916
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/favela-sa-8874916
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/favela-sa-8874916
http://epoca.globo.com/ideias/noticia/2014/05/o-lado-oculto-das-bcontas-de-hospitalb.html
http://epoca.globo.com/ideias/noticia/2014/05/o-lado-oculto-das-bcontas-de-hospitalb.html
http://epoca.globo.com/ideias/noticia/2014/05/o-lado-oculto-das-bcontas-de-hospitalb.html
http://epoca.globo.com/ideias/noticia/2014/05/o-lado-oculto-das-bcontas-de-hospitalb.html
http://epoca.globo.com/ideias/noticia/2014/05/o-lado-oculto-das-bcontas-de-hospitalb.html
http://epoca.globo.com/ideias/noticia/2014/05/o-lado-oculto-das-bcontas-de-hospitalb.html
http://epoca.globo.com/ideias/noticia/2014/05/o-lado-oculto-das-bcontas-de-hospitalb.html
http://epoca.globo.com/ideias/noticia/2014/05/o-lado-oculto-das-bcontas-de-hospitalb.html
http://epoca.globo.com/ideias/noticia/2014/05/o-lado-oculto-das-bcontas-de-hospitalb.html
http://www.danielaarbex.com.br/exterminio-de-milhares-em-hospital-psiquiatrico/
http://www.danielaarbex.com.br/exterminio-de-milhares-em-hospital-psiquiatrico/
http://www.danielaarbex.com.br/exterminio-de-milhares-em-hospital-psiquiatrico/
http://www.danielaarbex.com.br/exterminio-de-milhares-em-hospital-psiquiatrico/
http://www.danielaarbex.com.br/exterminio-de-milhares-em-hospital-psiquiatrico/
http://www.danielaarbex.com.br/exterminio-de-milhares-em-hospital-psiquiatrico/


 

NOME VEÍCULO  MEIO CIDADE UF 

REPORTA

GEM OBSERVAÇÃO 

hospital-

psiquiatrico/ 

Especial Interior 

(2000) 

Daniela 

Chiaretti 

Valor 

Econômico Jornal São Paulo SP 

http://www.

valor.com.b

r/arquivo/84

6155/expedi

cao-ao-

polo-norte 

Prêmio Esso de 

Informação 

Científica, 

Tecnológica ou 

Ambiental (2011) 

Danielle 

Nogueira O Globo Jornal 

Rio de 

Janeiro RJ 

http://memo

ria.oglobo.g

lobo.com/jo

rnalismo/pr

emios-

jornalisticos

/farra-de-

aditivos-na-

refinaria-

abreu-lima-

15095922 

Prêmio Esso de 

Reportagem 

(2014) 

Elenilce 

Bottari O Globo Jornal 

Rio de 

Janeiro RJ "24 horas" 

Prêmio Tim 

Lopes de 

Jornalismo 

Investigativo 

(2007) 

Eliane 

Brum El País Jornal São Paulo SP 

http://revist

aepoca.glob

o.com/Revi

Prêmio Esso de 

Informação 

Científica, 

http://www.danielaarbex.com.br/exterminio-de-milhares-em-hospital-psiquiatrico/
http://www.danielaarbex.com.br/exterminio-de-milhares-em-hospital-psiquiatrico/
http://www.valor.com.br/arquivo/846155/expedicao-ao-polo-norte
http://www.valor.com.br/arquivo/846155/expedicao-ao-polo-norte
http://www.valor.com.br/arquivo/846155/expedicao-ao-polo-norte
http://www.valor.com.br/arquivo/846155/expedicao-ao-polo-norte
http://www.valor.com.br/arquivo/846155/expedicao-ao-polo-norte
http://www.valor.com.br/arquivo/846155/expedicao-ao-polo-norte
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/farra-de-aditivos-na-refinaria-abreu-lima-15095922
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/farra-de-aditivos-na-refinaria-abreu-lima-15095922
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/farra-de-aditivos-na-refinaria-abreu-lima-15095922
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/farra-de-aditivos-na-refinaria-abreu-lima-15095922
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/farra-de-aditivos-na-refinaria-abreu-lima-15095922
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/farra-de-aditivos-na-refinaria-abreu-lima-15095922
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/farra-de-aditivos-na-refinaria-abreu-lima-15095922
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/farra-de-aditivos-na-refinaria-abreu-lima-15095922
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/farra-de-aditivos-na-refinaria-abreu-lima-15095922
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/farra-de-aditivos-na-refinaria-abreu-lima-15095922
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/farra-de-aditivos-na-refinaria-abreu-lima-15095922
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDG81603-6014-508,00.html
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDG81603-6014-508,00.html
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDG81603-6014-508,00.html


 

NOME VEÍCULO  MEIO CIDADE UF 

REPORTA

GEM OBSERVAÇÃO 

sta/Epoca/0,

,EDG81603

-6014-

508,00.html  

Tecnológica e 

Ecológica (2008) 

Elvira 

Lobato Aposentada 

Aposent

ada 

Belo 

Horizonte MG 

http://www

1.folha.uol.

com.br/fsp/

brasil/fc151

2200730.ht

m 

Folha de S. Paulo; 

Bipys; Prêmio 

Esso (2008) 

Emídia 

Felipe 

Jornal do 

Commercio Jornal Recife PE 

http://especi

ais.jconline.

ne10.uol.co

m.br/docum

ento-suape-

2015/ 

Prêmio Esso 

Regional 

Norte/Nordeste 

(2015) 

Érica 

Andrade 

Ministério 

do 

Planejament

o 

Assesso

ria Brasília DF 

http://www.

premiovladi

mirherzog.o

rg.br/arquiv

o/arquivos

%20da%20r

epress%C3

%A3o_200

9_5_28_23_

36_53.zip 

Correio 

Brasiliense; 

Menção Honrosa 

do Vladimir 

Herzog (2005) 

http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDG81603-6014-508,00.html
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDG81603-6014-508,00.html
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDG81603-6014-508,00.html
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDG81603-6014-508,00.html
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1512200730.htm
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1512200730.htm
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1512200730.htm
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1512200730.htm
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1512200730.htm
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1512200730.htm
http://especiais.jconline.ne10.uol.com.br/documento-suape-2015/
http://especiais.jconline.ne10.uol.com.br/documento-suape-2015/
http://especiais.jconline.ne10.uol.com.br/documento-suape-2015/
http://especiais.jconline.ne10.uol.com.br/documento-suape-2015/
http://especiais.jconline.ne10.uol.com.br/documento-suape-2015/
http://especiais.jconline.ne10.uol.com.br/documento-suape-2015/
http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/arquivos%20da%20repress%C3%A3o_2009_5_28_23_36_53.zip
http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/arquivos%20da%20repress%C3%A3o_2009_5_28_23_36_53.zip
http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/arquivos%20da%20repress%C3%A3o_2009_5_28_23_36_53.zip
http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/arquivos%20da%20repress%C3%A3o_2009_5_28_23_36_53.zip
http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/arquivos%20da%20repress%C3%A3o_2009_5_28_23_36_53.zip
http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/arquivos%20da%20repress%C3%A3o_2009_5_28_23_36_53.zip
http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/arquivos%20da%20repress%C3%A3o_2009_5_28_23_36_53.zip
http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/arquivos%20da%20repress%C3%A3o_2009_5_28_23_36_53.zip
http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/arquivos%20da%20repress%C3%A3o_2009_5_28_23_36_53.zip
http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/arquivos%20da%20repress%C3%A3o_2009_5_28_23_36_53.zip


 

NOME VEÍCULO  MEIO CIDADE UF 

REPORTA

GEM OBSERVAÇÃO 

Érica Fraga 

Folha de S. 

Paulo Jornal São Paulo SP 

http://www

1.folha.uol.

com.br/educ

acao/2013/0

3/1251849-

cota-nao-

garante-

aluno-de-

escola-

publica-em-

vestibular.s

html  

Prêmio Esso de 

Educação (2013) 

Fabiana 

Moraes 

Jornal do 

Commercio Jornal Recife PE 

http://www

2.uol.com.b

r/JC/especia

l/joicy/inde

x.html  

Prêmio Esso de 

Reportagem 

(2011); Prêmio 

Esso (2009); 

Prêmio Esso 

Regional 1 (2007) 

Fabiana 

Ribeiro Paratodos Portal 

Rio de 

Janeiro RJ 

http://memo

ria.oglobo.g

lobo.com/jo

rnalismo/pr

emios-

jornalisticos

/desempreg

o-zero-

8875124 

Prêmio Esso de 

Informação 

Econômica 

(2008); Globo 

http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2013/03/1251849-cota-nao-garante-aluno-de-escola-publica-em-vestibular.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2013/03/1251849-cota-nao-garante-aluno-de-escola-publica-em-vestibular.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2013/03/1251849-cota-nao-garante-aluno-de-escola-publica-em-vestibular.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2013/03/1251849-cota-nao-garante-aluno-de-escola-publica-em-vestibular.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2013/03/1251849-cota-nao-garante-aluno-de-escola-publica-em-vestibular.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2013/03/1251849-cota-nao-garante-aluno-de-escola-publica-em-vestibular.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2013/03/1251849-cota-nao-garante-aluno-de-escola-publica-em-vestibular.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2013/03/1251849-cota-nao-garante-aluno-de-escola-publica-em-vestibular.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2013/03/1251849-cota-nao-garante-aluno-de-escola-publica-em-vestibular.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2013/03/1251849-cota-nao-garante-aluno-de-escola-publica-em-vestibular.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2013/03/1251849-cota-nao-garante-aluno-de-escola-publica-em-vestibular.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2013/03/1251849-cota-nao-garante-aluno-de-escola-publica-em-vestibular.shtml
http://www2.uol.com.br/JC/especial/joicy/index.html
http://www2.uol.com.br/JC/especial/joicy/index.html
http://www2.uol.com.br/JC/especial/joicy/index.html
http://www2.uol.com.br/JC/especial/joicy/index.html
http://www2.uol.com.br/JC/especial/joicy/index.html
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/desemprego-zero-8875124
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/desemprego-zero-8875124
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/desemprego-zero-8875124
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/desemprego-zero-8875124
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/desemprego-zero-8875124
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/desemprego-zero-8875124
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/desemprego-zero-8875124
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/desemprego-zero-8875124
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/desemprego-zero-8875124
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REPORTA

GEM OBSERVAÇÃO 

Fátima 

Sudário O Povo Jornal Fortaleza CE 

http://www.

opovo.com.

br/app/fortal

eza/2015/07

/04/noticiaf

ortaleza,346

4458/leia-o-

caderno-

mares-do-

sertao-

publicado-

em-

2007.shtml  

Prêmio Esso de 

Informação 

Científica, 

Tecnológica e 

Ecológica (2007) 

Iara Lemos Destak Portal Brasília DF 

http://www.

clicrbs.com.

br/blog/jsp/

default.jsp?

source=DY

NAMIC,blo

g.BlogData

Server,getB

log&pg=1&

template=39

48.dwt&tip

o=1&sectio

n=Blogs&p

=1&coldir=

Prêmio Esso 

Especial Interior 

(2008); Diário de 

Santa Maria 

http://www.opovo.com.br/app/fortaleza/2015/07/04/noticiafortaleza,3464458/leia-o-caderno-mares-do-sertao-publicado-em-2007.shtml
http://www.opovo.com.br/app/fortaleza/2015/07/04/noticiafortaleza,3464458/leia-o-caderno-mares-do-sertao-publicado-em-2007.shtml
http://www.opovo.com.br/app/fortaleza/2015/07/04/noticiafortaleza,3464458/leia-o-caderno-mares-do-sertao-publicado-em-2007.shtml
http://www.opovo.com.br/app/fortaleza/2015/07/04/noticiafortaleza,3464458/leia-o-caderno-mares-do-sertao-publicado-em-2007.shtml
http://www.opovo.com.br/app/fortaleza/2015/07/04/noticiafortaleza,3464458/leia-o-caderno-mares-do-sertao-publicado-em-2007.shtml
http://www.opovo.com.br/app/fortaleza/2015/07/04/noticiafortaleza,3464458/leia-o-caderno-mares-do-sertao-publicado-em-2007.shtml
http://www.opovo.com.br/app/fortaleza/2015/07/04/noticiafortaleza,3464458/leia-o-caderno-mares-do-sertao-publicado-em-2007.shtml
http://www.opovo.com.br/app/fortaleza/2015/07/04/noticiafortaleza,3464458/leia-o-caderno-mares-do-sertao-publicado-em-2007.shtml
http://www.opovo.com.br/app/fortaleza/2015/07/04/noticiafortaleza,3464458/leia-o-caderno-mares-do-sertao-publicado-em-2007.shtml
http://www.opovo.com.br/app/fortaleza/2015/07/04/noticiafortaleza,3464458/leia-o-caderno-mares-do-sertao-publicado-em-2007.shtml
http://www.opovo.com.br/app/fortaleza/2015/07/04/noticiafortaleza,3464458/leia-o-caderno-mares-do-sertao-publicado-em-2007.shtml
http://www.opovo.com.br/app/fortaleza/2015/07/04/noticiafortaleza,3464458/leia-o-caderno-mares-do-sertao-publicado-em-2007.shtml
http://www.opovo.com.br/app/fortaleza/2015/07/04/noticiafortaleza,3464458/leia-o-caderno-mares-do-sertao-publicado-em-2007.shtml
http://www.clicrbs.com.br/blog/jsp/default.jsp?source=DYNAMIC,blog.BlogDataServer,getBlog&pg=1&template=3948.dwt&tipo=1&section=Blogs&p=1&coldir=2&blog=342&topo=3951.dwt&uf=1&local=1
http://www.clicrbs.com.br/blog/jsp/default.jsp?source=DYNAMIC,blog.BlogDataServer,getBlog&pg=1&template=3948.dwt&tipo=1&section=Blogs&p=1&coldir=2&blog=342&topo=3951.dwt&uf=1&local=1
http://www.clicrbs.com.br/blog/jsp/default.jsp?source=DYNAMIC,blog.BlogDataServer,getBlog&pg=1&template=3948.dwt&tipo=1&section=Blogs&p=1&coldir=2&blog=342&topo=3951.dwt&uf=1&local=1
http://www.clicrbs.com.br/blog/jsp/default.jsp?source=DYNAMIC,blog.BlogDataServer,getBlog&pg=1&template=3948.dwt&tipo=1&section=Blogs&p=1&coldir=2&blog=342&topo=3951.dwt&uf=1&local=1
http://www.clicrbs.com.br/blog/jsp/default.jsp?source=DYNAMIC,blog.BlogDataServer,getBlog&pg=1&template=3948.dwt&tipo=1&section=Blogs&p=1&coldir=2&blog=342&topo=3951.dwt&uf=1&local=1
http://www.clicrbs.com.br/blog/jsp/default.jsp?source=DYNAMIC,blog.BlogDataServer,getBlog&pg=1&template=3948.dwt&tipo=1&section=Blogs&p=1&coldir=2&blog=342&topo=3951.dwt&uf=1&local=1
http://www.clicrbs.com.br/blog/jsp/default.jsp?source=DYNAMIC,blog.BlogDataServer,getBlog&pg=1&template=3948.dwt&tipo=1&section=Blogs&p=1&coldir=2&blog=342&topo=3951.dwt&uf=1&local=1
http://www.clicrbs.com.br/blog/jsp/default.jsp?source=DYNAMIC,blog.BlogDataServer,getBlog&pg=1&template=3948.dwt&tipo=1&section=Blogs&p=1&coldir=2&blog=342&topo=3951.dwt&uf=1&local=1
http://www.clicrbs.com.br/blog/jsp/default.jsp?source=DYNAMIC,blog.BlogDataServer,getBlog&pg=1&template=3948.dwt&tipo=1&section=Blogs&p=1&coldir=2&blog=342&topo=3951.dwt&uf=1&local=1
http://www.clicrbs.com.br/blog/jsp/default.jsp?source=DYNAMIC,blog.BlogDataServer,getBlog&pg=1&template=3948.dwt&tipo=1&section=Blogs&p=1&coldir=2&blog=342&topo=3951.dwt&uf=1&local=1
http://www.clicrbs.com.br/blog/jsp/default.jsp?source=DYNAMIC,blog.BlogDataServer,getBlog&pg=1&template=3948.dwt&tipo=1&section=Blogs&p=1&coldir=2&blog=342&topo=3951.dwt&uf=1&local=1
http://www.clicrbs.com.br/blog/jsp/default.jsp?source=DYNAMIC,blog.BlogDataServer,getBlog&pg=1&template=3948.dwt&tipo=1&section=Blogs&p=1&coldir=2&blog=342&topo=3951.dwt&uf=1&local=1
http://www.clicrbs.com.br/blog/jsp/default.jsp?source=DYNAMIC,blog.BlogDataServer,getBlog&pg=1&template=3948.dwt&tipo=1&section=Blogs&p=1&coldir=2&blog=342&topo=3951.dwt&uf=1&local=1
http://www.clicrbs.com.br/blog/jsp/default.jsp?source=DYNAMIC,blog.BlogDataServer,getBlog&pg=1&template=3948.dwt&tipo=1&section=Blogs&p=1&coldir=2&blog=342&topo=3951.dwt&uf=1&local=1
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2&blog=34

2&topo=39

51.dwt&uf=

1&local=1 

Isabel 

Braga O Globo Jornal Brasília DF 

"Mordomia

s nos três 

poderes" Bipys 

Isabela 

Martin 

TV 

Jangadeiro TV Fortaleza CE 

http://oglob

o.globo.com

/cultura/me

gazine/adol

escentes-

vitimas-de-

exploracao-

sexual-

buscam-

novas-

opcoes-de-

vida-

trabalho-

em-projeto-

recem-

chegado-ao-

rio-2772703 Bipys; O Globo 

Janaina 

Garcia UOL Portal São Paulo SP 

http://notici

as.uol.com.

br/cotidiano  

http://www.clicrbs.com.br/blog/jsp/default.jsp?source=DYNAMIC,blog.BlogDataServer,getBlog&pg=1&template=3948.dwt&tipo=1&section=Blogs&p=1&coldir=2&blog=342&topo=3951.dwt&uf=1&local=1
http://www.clicrbs.com.br/blog/jsp/default.jsp?source=DYNAMIC,blog.BlogDataServer,getBlog&pg=1&template=3948.dwt&tipo=1&section=Blogs&p=1&coldir=2&blog=342&topo=3951.dwt&uf=1&local=1
http://www.clicrbs.com.br/blog/jsp/default.jsp?source=DYNAMIC,blog.BlogDataServer,getBlog&pg=1&template=3948.dwt&tipo=1&section=Blogs&p=1&coldir=2&blog=342&topo=3951.dwt&uf=1&local=1
http://www.clicrbs.com.br/blog/jsp/default.jsp?source=DYNAMIC,blog.BlogDataServer,getBlog&pg=1&template=3948.dwt&tipo=1&section=Blogs&p=1&coldir=2&blog=342&topo=3951.dwt&uf=1&local=1
http://oglobo.globo.com/cultura/megazine/adolescentes-vitimas-de-exploracao-sexual-buscam-novas-opcoes-de-vida-trabalho-em-projeto-recem-chegado-ao-rio-2772703
http://oglobo.globo.com/cultura/megazine/adolescentes-vitimas-de-exploracao-sexual-buscam-novas-opcoes-de-vida-trabalho-em-projeto-recem-chegado-ao-rio-2772703
http://oglobo.globo.com/cultura/megazine/adolescentes-vitimas-de-exploracao-sexual-buscam-novas-opcoes-de-vida-trabalho-em-projeto-recem-chegado-ao-rio-2772703
http://oglobo.globo.com/cultura/megazine/adolescentes-vitimas-de-exploracao-sexual-buscam-novas-opcoes-de-vida-trabalho-em-projeto-recem-chegado-ao-rio-2772703
http://oglobo.globo.com/cultura/megazine/adolescentes-vitimas-de-exploracao-sexual-buscam-novas-opcoes-de-vida-trabalho-em-projeto-recem-chegado-ao-rio-2772703
http://oglobo.globo.com/cultura/megazine/adolescentes-vitimas-de-exploracao-sexual-buscam-novas-opcoes-de-vida-trabalho-em-projeto-recem-chegado-ao-rio-2772703
http://oglobo.globo.com/cultura/megazine/adolescentes-vitimas-de-exploracao-sexual-buscam-novas-opcoes-de-vida-trabalho-em-projeto-recem-chegado-ao-rio-2772703
http://oglobo.globo.com/cultura/megazine/adolescentes-vitimas-de-exploracao-sexual-buscam-novas-opcoes-de-vida-trabalho-em-projeto-recem-chegado-ao-rio-2772703
http://oglobo.globo.com/cultura/megazine/adolescentes-vitimas-de-exploracao-sexual-buscam-novas-opcoes-de-vida-trabalho-em-projeto-recem-chegado-ao-rio-2772703
http://oglobo.globo.com/cultura/megazine/adolescentes-vitimas-de-exploracao-sexual-buscam-novas-opcoes-de-vida-trabalho-em-projeto-recem-chegado-ao-rio-2772703
http://oglobo.globo.com/cultura/megazine/adolescentes-vitimas-de-exploracao-sexual-buscam-novas-opcoes-de-vida-trabalho-em-projeto-recem-chegado-ao-rio-2772703
http://oglobo.globo.com/cultura/megazine/adolescentes-vitimas-de-exploracao-sexual-buscam-novas-opcoes-de-vida-trabalho-em-projeto-recem-chegado-ao-rio-2772703
http://oglobo.globo.com/cultura/megazine/adolescentes-vitimas-de-exploracao-sexual-buscam-novas-opcoes-de-vida-trabalho-em-projeto-recem-chegado-ao-rio-2772703
http://oglobo.globo.com/cultura/megazine/adolescentes-vitimas-de-exploracao-sexual-buscam-novas-opcoes-de-vida-trabalho-em-projeto-recem-chegado-ao-rio-2772703
http://oglobo.globo.com/cultura/megazine/adolescentes-vitimas-de-exploracao-sexual-buscam-novas-opcoes-de-vida-trabalho-em-projeto-recem-chegado-ao-rio-2772703
http://oglobo.globo.com/cultura/megazine/adolescentes-vitimas-de-exploracao-sexual-buscam-novas-opcoes-de-vida-trabalho-em-projeto-recem-chegado-ao-rio-2772703
http://oglobo.globo.com/cultura/megazine/adolescentes-vitimas-de-exploracao-sexual-buscam-novas-opcoes-de-vida-trabalho-em-projeto-recem-chegado-ao-rio-2772703
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/14/existe-terror-em-sp-o-dia-em-que-pms-atiraram-a-aplausos-e-a-pedidos-de-nao-violencia.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/14/existe-terror-em-sp-o-dia-em-que-pms-atiraram-a-aplausos-e-a-pedidos-de-nao-violencia.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/14/existe-terror-em-sp-o-dia-em-que-pms-atiraram-a-aplausos-e-a-pedidos-de-nao-violencia.htm
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/ultimas-

noticias/201

3/06/14/exis

te-terror-

em-sp-o-

dia-em-que-

pms-

atiraram-a-

aplausos-e-

a-pedidos-

de-nao-

violencia.ht

m 

Jaqueline 

Almeida 

Cedeca 

Emáus 

Assesso

ria Belém PA 

"Escravas 

no 

Suriname" 

Prêmio Esso 

Regional Norte 

(2005); O Liberal 

Jessica 

Mota 

Agência 

Pública Portal São Paulo SP 

http://apubli

ca.org/2014

/07/de-

maos-

atadas/  

Júlia Chaib 

Correio 

Brasiliense Jornal Brasília DF 

http://www.

premiovladi

mirherzog.o

rg.br/arquiv

o/racismo-

um-crime-

Prêmio Esso 

Regional Centro-

Oeste (2015) 

http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/14/existe-terror-em-sp-o-dia-em-que-pms-atiraram-a-aplausos-e-a-pedidos-de-nao-violencia.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/14/existe-terror-em-sp-o-dia-em-que-pms-atiraram-a-aplausos-e-a-pedidos-de-nao-violencia.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/14/existe-terror-em-sp-o-dia-em-que-pms-atiraram-a-aplausos-e-a-pedidos-de-nao-violencia.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/14/existe-terror-em-sp-o-dia-em-que-pms-atiraram-a-aplausos-e-a-pedidos-de-nao-violencia.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/14/existe-terror-em-sp-o-dia-em-que-pms-atiraram-a-aplausos-e-a-pedidos-de-nao-violencia.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/14/existe-terror-em-sp-o-dia-em-que-pms-atiraram-a-aplausos-e-a-pedidos-de-nao-violencia.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/14/existe-terror-em-sp-o-dia-em-que-pms-atiraram-a-aplausos-e-a-pedidos-de-nao-violencia.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/14/existe-terror-em-sp-o-dia-em-que-pms-atiraram-a-aplausos-e-a-pedidos-de-nao-violencia.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/14/existe-terror-em-sp-o-dia-em-que-pms-atiraram-a-aplausos-e-a-pedidos-de-nao-violencia.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/14/existe-terror-em-sp-o-dia-em-que-pms-atiraram-a-aplausos-e-a-pedidos-de-nao-violencia.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/14/existe-terror-em-sp-o-dia-em-que-pms-atiraram-a-aplausos-e-a-pedidos-de-nao-violencia.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/14/existe-terror-em-sp-o-dia-em-que-pms-atiraram-a-aplausos-e-a-pedidos-de-nao-violencia.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/14/existe-terror-em-sp-o-dia-em-que-pms-atiraram-a-aplausos-e-a-pedidos-de-nao-violencia.htm
http://apublica.org/2014/07/de-maos-atadas/
http://apublica.org/2014/07/de-maos-atadas/
http://apublica.org/2014/07/de-maos-atadas/
http://apublica.org/2014/07/de-maos-atadas/
http://apublica.org/2014/07/de-maos-atadas/
http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/racismo-um-crime-silenciado_2015_10_15_19_7_47.pdf
http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/racismo-um-crime-silenciado_2015_10_15_19_7_47.pdf
http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/racismo-um-crime-silenciado_2015_10_15_19_7_47.pdf
http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/racismo-um-crime-silenciado_2015_10_15_19_7_47.pdf
http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/racismo-um-crime-silenciado_2015_10_15_19_7_47.pdf
http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/racismo-um-crime-silenciado_2015_10_15_19_7_47.pdf
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silenciado_

2015_10_15

_19_7_47.p

df 

Júlia 

Schiaffarino 

Diário de 

Pernambuco Jornal Recife PE 

https://www

.youtube.co

m/watch?v=

j9jVDAzyn

wY  

Prêmio Esso 

Regional 

Norte/Nordeste 

(2014) 

Juliana 

Colares 

Diário de 

Pernambuco Jornal 

Rio de 

Janeiro RJ 

http://hotsit

es.diariodep

ernambuco.

com.br/196

4/ 

Prêmio Esso 

Regional 

Norte/Nordeste 

(2010); 

Freelancer 

Juliana Dal 

Piva Lupa Portal 

Rio de 

Janeiro RJ 

http://especi

ais.odia.ig.c

om.br/notici

as/50-anos-

do-golpe/ 

O Dia; "Em luta 

pela terra sem 

mal: a saga 

Guarani contra a 

escravidão na 

Bolívia" 

Julliana de 

Melo 

Jornal do 

Commercio Jornal Recife PE 

http://especi

ais.ne10.uol

.com.br/pel

omenosum/  

Prêmio Vladimir 

Herzog (2013) 

Kátia 

Brembatti 

Gazeta do 

Povo Jornal Curitiba PR 

http://www.

gazetadopo

vo.com.br/v

Prêmio Esso 

(2010) 

http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/racismo-um-crime-silenciado_2015_10_15_19_7_47.pdf
http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/racismo-um-crime-silenciado_2015_10_15_19_7_47.pdf
http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/racismo-um-crime-silenciado_2015_10_15_19_7_47.pdf
http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/racismo-um-crime-silenciado_2015_10_15_19_7_47.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=j9jVDAzynwY
https://www.youtube.com/watch?v=j9jVDAzynwY
https://www.youtube.com/watch?v=j9jVDAzynwY
https://www.youtube.com/watch?v=j9jVDAzynwY
https://www.youtube.com/watch?v=j9jVDAzynwY
http://hotsites.diariodepernambuco.com.br/1964/
http://hotsites.diariodepernambuco.com.br/1964/
http://hotsites.diariodepernambuco.com.br/1964/
http://hotsites.diariodepernambuco.com.br/1964/
http://hotsites.diariodepernambuco.com.br/1964/
http://especiais.odia.ig.com.br/noticias/50-anos-do-golpe/
http://especiais.odia.ig.com.br/noticias/50-anos-do-golpe/
http://especiais.odia.ig.com.br/noticias/50-anos-do-golpe/
http://especiais.odia.ig.com.br/noticias/50-anos-do-golpe/
http://especiais.odia.ig.com.br/noticias/50-anos-do-golpe/
http://especiais.ne10.uol.com.br/pelomenosum/
http://especiais.ne10.uol.com.br/pelomenosum/
http://especiais.ne10.uol.com.br/pelomenosum/
http://especiais.ne10.uol.com.br/pelomenosum/
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/especiais/diarios-secretos/
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/especiais/diarios-secretos/
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/especiais/diarios-secretos/
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ida-

publica/espe

ciais/diarios

-secretos/ 

Letícia 

Duarte Zero Hora Jornal 

Porto 

Alegre RS 

http://zh.cli

crbs.com.br/

especiais-

zh/eu-sou-

filho-da-

rua/  

Prêmio Esso 

Regional Sul 

(2014); Prêmio 

Esso de 

Reportagem 

(2012); Prêmio 

Esso Regional Sul 

(2002) 

Letícia 

Vieira Extra Jornal 

Rio de 

Janeiro RJ 

"A escola 

como ela é" 

Prêmio Esso 

Regional Sudeste 

(2010) 

Liane 

Thedim Coca-Cola 

Assesso

ria 

Rio de 

Janeiro RJ 

http://memo

ria.oglobo.g

lobo.com/jo

rnalismo/pr

emios-

jornalisticos

/o-brasil-

que-

natildeo-

viaja-de-

aviatildeo-

9091915 O Globo 

http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/especiais/diarios-secretos/
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/especiais/diarios-secretos/
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/especiais/diarios-secretos/
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/especiais/diarios-secretos/
http://zh.clicrbs.com.br/especiais-zh/eu-sou-filho-da-rua/
http://zh.clicrbs.com.br/especiais-zh/eu-sou-filho-da-rua/
http://zh.clicrbs.com.br/especiais-zh/eu-sou-filho-da-rua/
http://zh.clicrbs.com.br/especiais-zh/eu-sou-filho-da-rua/
http://zh.clicrbs.com.br/especiais-zh/eu-sou-filho-da-rua/
http://zh.clicrbs.com.br/especiais-zh/eu-sou-filho-da-rua/
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/o-brasil-que-natildeo-viaja-de-aviatildeo-9091915
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/o-brasil-que-natildeo-viaja-de-aviatildeo-9091915
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/o-brasil-que-natildeo-viaja-de-aviatildeo-9091915
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/o-brasil-que-natildeo-viaja-de-aviatildeo-9091915
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/o-brasil-que-natildeo-viaja-de-aviatildeo-9091915
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/o-brasil-que-natildeo-viaja-de-aviatildeo-9091915
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/o-brasil-que-natildeo-viaja-de-aviatildeo-9091915
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/o-brasil-que-natildeo-viaja-de-aviatildeo-9091915
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/o-brasil-que-natildeo-viaja-de-aviatildeo-9091915
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/o-brasil-que-natildeo-viaja-de-aviatildeo-9091915
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/o-brasil-que-natildeo-viaja-de-aviatildeo-9091915
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/o-brasil-que-natildeo-viaja-de-aviatildeo-9091915
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Lilian 

Tahan 

Correio 

Brasiliense Jornal Brasília DF 

"O poder da 

terra" 

Prêmio Esso 

Regional Centro-

Oeste (2013) 

Lúcia 

Rodrigues 

Caros 

Amigos Revista São Paulo SP 

http://novo.f

pabramo.or

g.br/content

/materia-

uma-missa-

para-o-

torturador-

recebe-

premio-

herzog 

Prêmio Vladimir 

Herzog (2009) 

Luísa 

Martins Estadão Jornal Brasília DF 

http://zh.cli

crbs.com.br/

especiais-

zh/zh-

cicatrizes/  

Prêmio Esso 

Regional Sul 

(2015); Zero Hora 

Luiza 

Villaméa 

Revista 

Brasileiros Revista São Paulo SP 

http://brasil

eiros.com.br

/2013/06/fil

hos-do-

brasil/ 

Prêmio Esso 

Regional Sudeste 

(2013) 

Maiá 

Menezes O Globo Jornal 

Rio de 

Janeiro RJ 

http://memo

ria.oglobo.g

lobo.com/jo

rnalismo/pr

Prêmio Esso 

(2004); Abraji 

http://novo.fpabramo.org.br/content/materia-uma-missa-para-o-torturador-recebe-premio-herzog
http://novo.fpabramo.org.br/content/materia-uma-missa-para-o-torturador-recebe-premio-herzog
http://novo.fpabramo.org.br/content/materia-uma-missa-para-o-torturador-recebe-premio-herzog
http://novo.fpabramo.org.br/content/materia-uma-missa-para-o-torturador-recebe-premio-herzog
http://novo.fpabramo.org.br/content/materia-uma-missa-para-o-torturador-recebe-premio-herzog
http://novo.fpabramo.org.br/content/materia-uma-missa-para-o-torturador-recebe-premio-herzog
http://novo.fpabramo.org.br/content/materia-uma-missa-para-o-torturador-recebe-premio-herzog
http://novo.fpabramo.org.br/content/materia-uma-missa-para-o-torturador-recebe-premio-herzog
http://novo.fpabramo.org.br/content/materia-uma-missa-para-o-torturador-recebe-premio-herzog
http://novo.fpabramo.org.br/content/materia-uma-missa-para-o-torturador-recebe-premio-herzog
http://zh.clicrbs.com.br/especiais-zh/zh-cicatrizes/
http://zh.clicrbs.com.br/especiais-zh/zh-cicatrizes/
http://zh.clicrbs.com.br/especiais-zh/zh-cicatrizes/
http://zh.clicrbs.com.br/especiais-zh/zh-cicatrizes/
http://zh.clicrbs.com.br/especiais-zh/zh-cicatrizes/
http://brasileiros.com.br/2013/06/filhos-do-brasil/
http://brasileiros.com.br/2013/06/filhos-do-brasil/
http://brasileiros.com.br/2013/06/filhos-do-brasil/
http://brasileiros.com.br/2013/06/filhos-do-brasil/
http://brasileiros.com.br/2013/06/filhos-do-brasil/
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/os-homens-de-bens-da-alerj-8876006
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/os-homens-de-bens-da-alerj-8876006
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/os-homens-de-bens-da-alerj-8876006
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/os-homens-de-bens-da-alerj-8876006
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emios-

jornalisticos

/os-homens-

de-bens-da-

alerj-

8876006 

Maíra 

Heinen 

Rádio 

Nacional da 

Amazônia Rádio Brasília DF 

http://memo

ria.ebc.com.

br/radioage

ncianaciona

l/materia/20

12-07-

26/comiss%

C3%A3o-

da-verdade-

investigar%

C3%A1-

crimes-

contra-

%C3%ADn

dios-na-

ditadura 

Prêmio Vladimir 

Herzog (2012); 

EBC 

Marcela 

Guimarães CBN Rádio São Paulo SP 

"Amianto 

no Brasil: 

Risco 

invisível" 

Prêmio Vladimir 

Herzog (2008) 

http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/os-homens-de-bens-da-alerj-8876006
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/os-homens-de-bens-da-alerj-8876006
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/os-homens-de-bens-da-alerj-8876006
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/os-homens-de-bens-da-alerj-8876006
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/os-homens-de-bens-da-alerj-8876006
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/os-homens-de-bens-da-alerj-8876006
http://memoria.ebc.com.br/radioagencianacional/materia/2012-07-26/comiss%C3%A3o-da-verdade-investigar%C3%A1-crimes-contra-%C3%ADndios-na-ditadura
http://memoria.ebc.com.br/radioagencianacional/materia/2012-07-26/comiss%C3%A3o-da-verdade-investigar%C3%A1-crimes-contra-%C3%ADndios-na-ditadura
http://memoria.ebc.com.br/radioagencianacional/materia/2012-07-26/comiss%C3%A3o-da-verdade-investigar%C3%A1-crimes-contra-%C3%ADndios-na-ditadura
http://memoria.ebc.com.br/radioagencianacional/materia/2012-07-26/comiss%C3%A3o-da-verdade-investigar%C3%A1-crimes-contra-%C3%ADndios-na-ditadura
http://memoria.ebc.com.br/radioagencianacional/materia/2012-07-26/comiss%C3%A3o-da-verdade-investigar%C3%A1-crimes-contra-%C3%ADndios-na-ditadura
http://memoria.ebc.com.br/radioagencianacional/materia/2012-07-26/comiss%C3%A3o-da-verdade-investigar%C3%A1-crimes-contra-%C3%ADndios-na-ditadura
http://memoria.ebc.com.br/radioagencianacional/materia/2012-07-26/comiss%C3%A3o-da-verdade-investigar%C3%A1-crimes-contra-%C3%ADndios-na-ditadura
http://memoria.ebc.com.br/radioagencianacional/materia/2012-07-26/comiss%C3%A3o-da-verdade-investigar%C3%A1-crimes-contra-%C3%ADndios-na-ditadura
http://memoria.ebc.com.br/radioagencianacional/materia/2012-07-26/comiss%C3%A3o-da-verdade-investigar%C3%A1-crimes-contra-%C3%ADndios-na-ditadura
http://memoria.ebc.com.br/radioagencianacional/materia/2012-07-26/comiss%C3%A3o-da-verdade-investigar%C3%A1-crimes-contra-%C3%ADndios-na-ditadura
http://memoria.ebc.com.br/radioagencianacional/materia/2012-07-26/comiss%C3%A3o-da-verdade-investigar%C3%A1-crimes-contra-%C3%ADndios-na-ditadura
http://memoria.ebc.com.br/radioagencianacional/materia/2012-07-26/comiss%C3%A3o-da-verdade-investigar%C3%A1-crimes-contra-%C3%ADndios-na-ditadura
http://memoria.ebc.com.br/radioagencianacional/materia/2012-07-26/comiss%C3%A3o-da-verdade-investigar%C3%A1-crimes-contra-%C3%ADndios-na-ditadura
http://memoria.ebc.com.br/radioagencianacional/materia/2012-07-26/comiss%C3%A3o-da-verdade-investigar%C3%A1-crimes-contra-%C3%ADndios-na-ditadura
http://memoria.ebc.com.br/radioagencianacional/materia/2012-07-26/comiss%C3%A3o-da-verdade-investigar%C3%A1-crimes-contra-%C3%ADndios-na-ditadura
http://memoria.ebc.com.br/radioagencianacional/materia/2012-07-26/comiss%C3%A3o-da-verdade-investigar%C3%A1-crimes-contra-%C3%ADndios-na-ditadura
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Marcella 

Fernandes 

The 

Huffington 

Post Brasil Portal Brasília DF 

http://www.

premiovladi

mirherzog.o

rg.br/arquiv

o/racismo-

um-crime-

silenciado_

2015_10_15

_19_7_47.p

df 

Prêmio Esso 

Regional Centro-

Oeste (2015); 

Menção honrosa 

do Vladimir 

Herzog (2015) 

Marcionila 

Teixeira 

Diário de 

Pernambuco Jornal Recife  PE 

"Hanseníase

" 

Prêmio Esso 

Regional 1 (2008) 

Maria Clara 

Prates 

Estado de 

Minas Jornal 

Belo 

Horizonte MG 

"A Máfia 

dos 

combustívei

s" 

Prêmio ONIP de 

Jornalismo (2002) 

Maria Laura 

Neves 

Marie 

Claire Revista São Paulo SP 

http://revist

amarieclaire

.globo.com/

Revista/Co

mmon/0,,E

MI163814-

17737,00-

ESCRAVA

S+DA+MO

DA.html  

Prêmio Vladimir 

Herzog (2010) 

http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/racismo-um-crime-silenciado_2015_10_15_19_7_47.pdf
http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/racismo-um-crime-silenciado_2015_10_15_19_7_47.pdf
http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/racismo-um-crime-silenciado_2015_10_15_19_7_47.pdf
http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/racismo-um-crime-silenciado_2015_10_15_19_7_47.pdf
http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/racismo-um-crime-silenciado_2015_10_15_19_7_47.pdf
http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/racismo-um-crime-silenciado_2015_10_15_19_7_47.pdf
http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/racismo-um-crime-silenciado_2015_10_15_19_7_47.pdf
http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/racismo-um-crime-silenciado_2015_10_15_19_7_47.pdf
http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/racismo-um-crime-silenciado_2015_10_15_19_7_47.pdf
http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/racismo-um-crime-silenciado_2015_10_15_19_7_47.pdf
http://revistamarieclaire.globo.com/Revista/Common/0,,EMI163814-17737,00-ESCRAVAS+DA+MODA.html
http://revistamarieclaire.globo.com/Revista/Common/0,,EMI163814-17737,00-ESCRAVAS+DA+MODA.html
http://revistamarieclaire.globo.com/Revista/Common/0,,EMI163814-17737,00-ESCRAVAS+DA+MODA.html
http://revistamarieclaire.globo.com/Revista/Common/0,,EMI163814-17737,00-ESCRAVAS+DA+MODA.html
http://revistamarieclaire.globo.com/Revista/Common/0,,EMI163814-17737,00-ESCRAVAS+DA+MODA.html
http://revistamarieclaire.globo.com/Revista/Common/0,,EMI163814-17737,00-ESCRAVAS+DA+MODA.html
http://revistamarieclaire.globo.com/Revista/Common/0,,EMI163814-17737,00-ESCRAVAS+DA+MODA.html
http://revistamarieclaire.globo.com/Revista/Common/0,,EMI163814-17737,00-ESCRAVAS+DA+MODA.html
http://revistamarieclaire.globo.com/Revista/Common/0,,EMI163814-17737,00-ESCRAVAS+DA+MODA.html
http://revistamarieclaire.globo.com/Revista/Common/0,,EMI163814-17737,00-ESCRAVAS+DA+MODA.html
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Maria Lima O Globo Jornal Brasília DF 

https://assin

atura.oglob

o.globo.com

/Experiment

e.aspx?statu

sCliente=D

ESLOGAD

O&campan

haDegustac

ao=nao Bipys 

Maria 

Mazzei O Dia Jornal 

Rio de 

Janeiro RJ 

"Máfia dos 

corpos"  

Mariana 

Brambilla Eduk 

Assesso

ria São Paulo SP 

"Saúde 

pública - 

Salve-se 

quem 

puder" 

Prêmio Vladimir 

Herzog (2008) 

;Prêmio CNT de 

Jornalismo (2010) 

Mariana 

Dantas NE10 Jornal Recife PE 

http://especi

ais.ne10.uol

.com.br/cist

ernas-da-

discordia/in

dex.html  

Prêmio Tim 

Lopes de 

Jornalismo 

Investigativo- 

Internet (2013) 

Marília 

Assunção O Popular Jornal Goiânia GO 

"Câncer 

afeta 18 

vizinhos do 

Césio" 

Prêmio Esso de 

Informação 

Científica, 

https://assinatura.oglobo.globo.com/Experimente.aspx?statusCliente=DESLOGADO&campanhaDegustacao=nao
https://assinatura.oglobo.globo.com/Experimente.aspx?statusCliente=DESLOGADO&campanhaDegustacao=nao
https://assinatura.oglobo.globo.com/Experimente.aspx?statusCliente=DESLOGADO&campanhaDegustacao=nao
https://assinatura.oglobo.globo.com/Experimente.aspx?statusCliente=DESLOGADO&campanhaDegustacao=nao
https://assinatura.oglobo.globo.com/Experimente.aspx?statusCliente=DESLOGADO&campanhaDegustacao=nao
https://assinatura.oglobo.globo.com/Experimente.aspx?statusCliente=DESLOGADO&campanhaDegustacao=nao
https://assinatura.oglobo.globo.com/Experimente.aspx?statusCliente=DESLOGADO&campanhaDegustacao=nao
https://assinatura.oglobo.globo.com/Experimente.aspx?statusCliente=DESLOGADO&campanhaDegustacao=nao
https://assinatura.oglobo.globo.com/Experimente.aspx?statusCliente=DESLOGADO&campanhaDegustacao=nao
https://assinatura.oglobo.globo.com/Experimente.aspx?statusCliente=DESLOGADO&campanhaDegustacao=nao
http://especiais.ne10.uol.com.br/cisternas-da-discordia/index.html
http://especiais.ne10.uol.com.br/cisternas-da-discordia/index.html
http://especiais.ne10.uol.com.br/cisternas-da-discordia/index.html
http://especiais.ne10.uol.com.br/cisternas-da-discordia/index.html
http://especiais.ne10.uol.com.br/cisternas-da-discordia/index.html
http://especiais.ne10.uol.com.br/cisternas-da-discordia/index.html
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Tecnológica e 

Ecológica (2004) 

Marina 

Amaral 

Agência 

Pública Portal São Paulo SP 

http://apubli

ca.org/2012

/11/quem-

lucra-vale/  

Prêmio Vladimir 

Herzog (1998) 

Marinês 

Campos Aposentada 

Aposent

ada Mairaporã SP 

"Polícia 

comunitária 

faz sessão 

de tortura" 

Prêmio Vladimir 

Herzog (2000); 

Jornal da Tarde; 

Repórter policial 

Míriam 

Leitão O Globo Jornal 

Rio de 

Janeiro RJ 

http://memo

ria.oglobo.g

lobo.com/jo

rnalismo/pr

emios-

jornalisticos

/paraiacutes

o-sitiado-

10911961 

Prêmio Esso de 

informação 

Científica, 

Tecnológica ou 

Ambiental (2013) 

Mônica 

Marques TV Globo TV 

Rio de 

Janeiro RJ 

"Pedofilia 

em Coari 

(AM)"  

Natália 

Mazzote 

Gênero e 

Número Portal 

Rio de 

Janeiro RJ 

http://apubli

ca.org/2016

/08/mulhere

s-recebem-

Coordenadora da 

Escola de Dados 

no Brasil; Knight 

Center 

http://apublica.org/2012/11/quem-lucra-vale/
http://apublica.org/2012/11/quem-lucra-vale/
http://apublica.org/2012/11/quem-lucra-vale/
http://apublica.org/2012/11/quem-lucra-vale/
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/paraiacuteso-sitiado-10911961
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/paraiacuteso-sitiado-10911961
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/paraiacuteso-sitiado-10911961
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/paraiacuteso-sitiado-10911961
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/paraiacuteso-sitiado-10911961
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/paraiacuteso-sitiado-10911961
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/paraiacuteso-sitiado-10911961
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/paraiacuteso-sitiado-10911961
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/paraiacuteso-sitiado-10911961
http://apublica.org/2016/08/mulheres-recebem-menos-na-maioria-dos-esportes/
http://apublica.org/2016/08/mulheres-recebem-menos-na-maioria-dos-esportes/
http://apublica.org/2016/08/mulheres-recebem-menos-na-maioria-dos-esportes/
http://apublica.org/2016/08/mulheres-recebem-menos-na-maioria-dos-esportes/
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menos-na-

maioria-

dos-

esportes/  

Natalia 

Viana 

Agência 

Pública Portal São Paulo SP 

http://apubli

ca.org/2015

/07/hackean

do-o-brasil/ 

Prêmio Gabriel 

Garcia Márquez - 

Texto (2016); 

WikiLeaks 

Patrícia 

Campos 

Mello 

Folha de S. 

Paulo Jornal São Paulo SP 

http://avezd

aafrica.blog

folha.uol.co

m.br/  Diretora da Abraji 

Paula 

Sarapu 

FSB 

Comunicaçã

o 

Assesso

ria 

Rio de 

Janeiro RJ 

"João Hélio: 

Um anjo 

pela paz" 

Prêmio Tim 

Lopes de 

Jornalismo 

Investigativo - 

Impresso (2008) 

Raquel 

Balarin 

Valor 

Econômico Jornal São Paulo SP 

"Operações 

que 

quebraram 

o Boavista" 

Prêmio Esso de 

Informação 

Econômica 

(2000) 

Rebeca 

Kritsch 

O Estado de 

S. Paulo Jornal São Paulo SP 

"Viver nas 

ruas de São 

Paulo" 

"Redescobrindo o 

Brasil"; Prêmio 

Esso (1995) 

Renata 

Bessi 

Agência 

Pública Portal São Paulo SP 

https://medi

um.com/@r  

http://apublica.org/2016/08/mulheres-recebem-menos-na-maioria-dos-esportes/
http://apublica.org/2016/08/mulheres-recebem-menos-na-maioria-dos-esportes/
http://apublica.org/2016/08/mulheres-recebem-menos-na-maioria-dos-esportes/
http://apublica.org/2016/08/mulheres-recebem-menos-na-maioria-dos-esportes/
http://apublica.org/2015/07/hackeando-o-brasil/
http://apublica.org/2015/07/hackeando-o-brasil/
http://apublica.org/2015/07/hackeando-o-brasil/
http://apublica.org/2015/07/hackeando-o-brasil/
http://avezdaafrica.blogfolha.uol.com.br/
http://avezdaafrica.blogfolha.uol.com.br/
http://avezdaafrica.blogfolha.uol.com.br/
http://avezdaafrica.blogfolha.uol.com.br/
https://medium.com/@reporterb/transposicao-do-sao-francisco-ameaca-terras-indigenas-a77716719496#.968i5lq15
https://medium.com/@reporterb/transposicao-do-sao-francisco-ameaca-terras-indigenas-a77716719496#.968i5lq15
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eporterb/tra

nsposicao-

do-sao-

francisco-

ameaca-

terras-

indigenas-

a777167194

96#.968i5lq

15 

Renata Lo 

Prete GloboNews TV São Paulo SP 

"Denúncia 

do 

mensalão" 

Prêmio Esso 

(2005); Folha de 

S. Paulo 

Roberta 

Soares 

Jornal do 

Commercio Jornal Recife  PE 

http://especi

ais.jconline.

ne10.uol.co

m.br/filhos-

da-dor/   

Rosa Costa 

O Estado de 

S. Paulo Jornal São Paulo SP 

"Dos atos 

secretos aos 

secretos 

atos de José 

Sarney" 

Prêmio Esso de 

Reportagem 

(2009) 

Selma 

Schimidt O Globo Jornal 

Rio de 

Janeiro RJ 

http://memo

ria.oglobo.g

lobo.com/jo

rnalismo/pr

Bipys; Prêmio 

Esso Regional 3 

(2009); Prêmio 

Esso Especial 50 

https://medium.com/@reporterb/transposicao-do-sao-francisco-ameaca-terras-indigenas-a77716719496#.968i5lq15
https://medium.com/@reporterb/transposicao-do-sao-francisco-ameaca-terras-indigenas-a77716719496#.968i5lq15
https://medium.com/@reporterb/transposicao-do-sao-francisco-ameaca-terras-indigenas-a77716719496#.968i5lq15
https://medium.com/@reporterb/transposicao-do-sao-francisco-ameaca-terras-indigenas-a77716719496#.968i5lq15
https://medium.com/@reporterb/transposicao-do-sao-francisco-ameaca-terras-indigenas-a77716719496#.968i5lq15
https://medium.com/@reporterb/transposicao-do-sao-francisco-ameaca-terras-indigenas-a77716719496#.968i5lq15
https://medium.com/@reporterb/transposicao-do-sao-francisco-ameaca-terras-indigenas-a77716719496#.968i5lq15
https://medium.com/@reporterb/transposicao-do-sao-francisco-ameaca-terras-indigenas-a77716719496#.968i5lq15
https://medium.com/@reporterb/transposicao-do-sao-francisco-ameaca-terras-indigenas-a77716719496#.968i5lq15
https://medium.com/@reporterb/transposicao-do-sao-francisco-ameaca-terras-indigenas-a77716719496#.968i5lq15
http://especiais.jconline.ne10.uol.com.br/filhos-da-dor/
http://especiais.jconline.ne10.uol.com.br/filhos-da-dor/
http://especiais.jconline.ne10.uol.com.br/filhos-da-dor/
http://especiais.jconline.ne10.uol.com.br/filhos-da-dor/
http://especiais.jconline.ne10.uol.com.br/filhos-da-dor/
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/vida-severina-8875932
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/vida-severina-8875932
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/vida-severina-8875932
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/vida-severina-8875932
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REPORTA

GEM OBSERVAÇÃO 

emios-

jornalisticos

/vida-

severina-

8875932 

Anos (2005); 

Prêmio GDA de 

Jornalismo (2015) 

Shirley 

Penaforte 

Amazônia 

Jornal Jornal Belém PA 

"Contradiçã

o" 

Prêmio Esso 

Regional Norte 

(2002) 

Silvia Bessa 

Diário de 

Pernambuco Jornal Recife PE 

"Quilombol

a - Os 

direitos 

negados de 

um povo" 

Prêmio Esso 

Regional 1 

(2009); Prêmio 

Esso Regional 1 

(2008); Prêmio 

Esso de 

Informação 

Científica, 

Tecnológica e 

Ecológica (2006) 

Silvia Salek BBC Brasil Portal Londres 

Outr

o 

"Escravidão

/Raízes 

afro-

brasileiras" 

Prêmio Vladimir 

Herzog (2007) 

Simone 

Kafruni 

Correio 

Brasiliense Jornal Brasília DF 

"O campo 

envelhece" 

Prêmio Esso 

Regional Sul 

(2010) 

http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/vida-severina-8875932
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/vida-severina-8875932
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/vida-severina-8875932
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/vida-severina-8875932
http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/vida-severina-8875932


 

NOME VEÍCULO  MEIO CIDADE UF 

REPORTA

GEM OBSERVAÇÃO 

Solange 

Azevedo .MAP Portal São Paulo SP 

http://www.

premiovladi

mirherzog.o

rg.br/arquiv

o/36%20-

%20a%20es

pera%20do

%20assassi

no2_2009_4

_8_18_31_5

1.pdf 

Prêmio Esso de 

Informação 

Científica, 

Tecnológica e 

Ecológica (2008); 

professora de 

Jornalismo 

Investigativo, 

Prêmio Vladimir 

Herzog (2006) 

Soraya 

Aggege O Globo Jornal São Paulo SP 

"Sem 

hospícios, 

morrem 

mais 

doentes 

mentais" 

Prêmio Vladimir 

Herzog (2008) 

Suzana 

Fonseca A Tribuna Jornal Santos SP 

"Caso 

Alessandra" 

Prêmio Esso 

Especial Interior 

(2009) 

Talita 

Bedinelli El País Jornal São Paulo SP 

"A corrida 

pelo ouro 

ameaça os 

Yanomamis

" 

Prêmio Tim 

Lopes de 

Jornalismo 

Investigativo 

(2016) 

Táscia 

Souza Contee 

Assesso

ria 

Juiz de 

Fora MG 

"O Caso 

Koji" Tribuna de Minas 

http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/36%20-%20a%20espera%20do%20assassino2_2009_4_8_18_31_51.pdf
http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/36%20-%20a%20espera%20do%20assassino2_2009_4_8_18_31_51.pdf
http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/36%20-%20a%20espera%20do%20assassino2_2009_4_8_18_31_51.pdf
http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/36%20-%20a%20espera%20do%20assassino2_2009_4_8_18_31_51.pdf
http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/36%20-%20a%20espera%20do%20assassino2_2009_4_8_18_31_51.pdf
http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/36%20-%20a%20espera%20do%20assassino2_2009_4_8_18_31_51.pdf
http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/36%20-%20a%20espera%20do%20assassino2_2009_4_8_18_31_51.pdf
http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/36%20-%20a%20espera%20do%20assassino2_2009_4_8_18_31_51.pdf
http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/36%20-%20a%20espera%20do%20assassino2_2009_4_8_18_31_51.pdf
http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/36%20-%20a%20espera%20do%20assassino2_2009_4_8_18_31_51.pdf
http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/36%20-%20a%20espera%20do%20assassino2_2009_4_8_18_31_51.pdf
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Tatiana 

Farah 

BuzzFeed 

Brasil Portal São Paulo SP 

"Mordomia

s nos três 

poderes" 

Agênia Pública; 

O Globo 

Tatiana 

Lopes A Tribuna Jornal Santos SP 

"Caso 

Alessandra" 

Prêmio Esso 

Especial Interior 

(2009) 

Tatiana 

Merlino 

Ponte 

Jornalismo Portal São Paulo SP 

http://geraca

oai5.blogsp

ot.com.br/2

011/04/grup

os-de-

exterminio-

matam-

com-

certeza.html  

Comissão da 

Verdade do 

Estado de São 

Paulo; Prêmio 

Vladimir Herzog 

(2009, 2010, 

2011, 2012) 

Thaís 

Brianezi USP 

Univers

idade São Paulo SP 

"Série sobre 

reserva 

extrativista 

de Unini" 

Prêmio Vladimir 

Herzog (2006); 

Agência Brasil 

Tina 

Evaristo 

Correio 

Brasiliense Jornal Brasília DF 

"Grilagem 

em Brasília" 

Prêmio Esso 

Regional Centro-

Oeste (2002) 

 

  

http://geracaoai5.blogspot.com.br/2011/04/grupos-de-exterminio-matam-com-certeza.html
http://geracaoai5.blogspot.com.br/2011/04/grupos-de-exterminio-matam-com-certeza.html
http://geracaoai5.blogspot.com.br/2011/04/grupos-de-exterminio-matam-com-certeza.html
http://geracaoai5.blogspot.com.br/2011/04/grupos-de-exterminio-matam-com-certeza.html
http://geracaoai5.blogspot.com.br/2011/04/grupos-de-exterminio-matam-com-certeza.html
http://geracaoai5.blogspot.com.br/2011/04/grupos-de-exterminio-matam-com-certeza.html
http://geracaoai5.blogspot.com.br/2011/04/grupos-de-exterminio-matam-com-certeza.html
http://geracaoai5.blogspot.com.br/2011/04/grupos-de-exterminio-matam-com-certeza.html
http://geracaoai5.blogspot.com.br/2011/04/grupos-de-exterminio-matam-com-certeza.html


 

Conclusão 

 Em um primeiro momento, a meta de listar cem mulheres 

jornalistas parecia insuficiente para oferecer um panorama da 

prática do jornalismo investigativo no Brasil. Conforme os 

números se aproximavam da proposta, foi observada uma 

repetição desses nomes entre as premiações e portais da internet 

analisados e a dificuldade em localizar novas jornalistas.  

 A primeira percepção foi a de que se conseguiu abarcar, 

com o levantamento, a totalidade de repórteres investigativas do 

Brasil. Entretanto, depois de apresentado publicamente, outros 

nomes surgiram por indicação do público. Assim, admite-se que 

a pesquisa privilegiou fontes consagradas, com natural vício de 

nomes, quase não considerando fontes alternativas, como 

produtos de Trabalhos de Conclusão de Curso, reportagens 

financiadas por concursos ou produções investigativas que por 

inúmeros motivos não tiveram visibilidade. 

 Contudo, se o número de cem jornalistas investigativas 

parece pequeno diante da prática que existe no Brasil, 

paradoxalmente é grande se comparado ao que conhecemos de 

brasileiras que fizeram jornalismo investigativo. O 

levantamento constitui-se apenas no início de um eixo de 

pesquisa que deve ser considerado no âmbito das pesquisas em 

comunicação e, especialmente, voltadas para as análises das 



 

práticas de jornalismo no Brasil. Dessa forma, o quadro com a 

listagem das repórteres oferece referências para novas pesquisas 

voltadas para a compreensão da representatividade das mulheres 

no jornalismo de qualidade. 
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Feminização do jornalismo e desigualdades de 

gênero nas redações goianienses4 
 

 

Ana Maria de Morais;5 

Ana Carolina Rocha Pessôa Temer6 

 

Feminização do jornalismo  

Entre os muitos caminhos possíveis para pensar as 

relações de gênero no contexto do jornalismo, a feminização da 

profissão e a percepção das jornalistas sobre a sua própria 

condição profissional são os pontos que mais nos interessam. 

Yannoulas (2013) apresenta as diferenças entre feminilização, 

que diz respeito à entrada acentuada de mulheres em um 

determinado segmento; e feminização, que tem a conotação de 

mudanças provocadas pela inserção feminina no trabalho 

assalariado. Segundo ela, não há uma avaliação homogênea 

sobre os significados e sentidos dos processos de feminização 

do mercado de trabalho. 

  

                                                 
4  Trabalho apresentado no GT 1) Jornalismo e Cidadania do X Seminário de 

Mídia e Cidadania (SEMIC) – Faculdade de Informação e Comunicação – 

Universidade Federal de Goiás. 06 a 08 de dezembro de 2016. 
5 Mestranda da linha Mídia e Cidadania do PPGCOM FIC/UFG. E-mail de 

contato: anacardosomorais@gmail.com. 
6 Professora doutora da linha Mídia e Cidadania do PPGCOM FIC/UFG 

anacarolina.temer@gmail.com. 



 

Algumas especialistas lhe outorgam um caráter 

subversivo, no sentido do desregramento do sistema 

social. Outras a consideram uma vitória das mulheres 

na luta pela igualdade (em direitos e em número) 

quando se verifica entrada massiva delas num grupo 

profissional. Finalmente, há quem interprete o 

processo de feminização nos seus aspectos negativos, 

referidos à desvalorização e perda de prestígio 

associadas à feminização de uma profissão ou 

ocupação (YANNOULAS, 2013, p. 38 e 39).  

 

Na bibliografia consultada sobre a feminização do 

jornalismo predomina a terceira posição, aquela com destaque 

para causas e consequências negativas. Uma hipótese levantada 

por Rocha (2007) é de que essa intensa feminização se deve ao 

fato do jornalismo não ter o mesmo prestígio social e poder 

consolidado de outras profissões, como o direito, a medicina e a 

engenharia que, embora também passem por um processo de 

feminização, continuam com uma maioria masculina. Um dos 

entrevistados7 de Travancas (1993), já avaliava a crescente 

inserção de mulheres como um entre os muitos fatores da 

também crescente desvalorização do jornalismo. De acordo com 

uma pesquisa realizada em 2012 (Bergamo, Mick e Lima, 2013), 

as mulheres são 63,7% dos profissionais atuantes no país, mas 

são maioria apenas nas funções de menor remuneração e 

                                                 
7 Definido como elite do jornalismo impresso na capital paulista na data em 

que ela realizou a pesquisa, 1992, o grupo é formado por sete homens.  



 

recebem menos no desempenho de funções semelhantes às de 

seus colegas do sexo masculino. Segundo dados fornecidos pelo 

Dieese8 sobre o emprego formal em jornalismo em todo o Brasil, 

em Goiás, no ano de 2003, cerca de 40% da mão-de-obra em 

jornalismo era feminina, tendo aumentado para 51% em 2015. 

Parece pouco, mas o aumento do número de mulheres no 

trabalho formal de jornalismo foi 80,29%, enquanto o de 

homens foi de 13,91%. Quando se analisa a remuneração 

discriminada por sexos, percebe-se que a renda média da 

jornalista é cerca de 15% menor que a do jornalista, chegando a 

uma disparidade de cerca de 70% quando se trata de cargos de 

chefia. Abramo (2010) elabora uma possível explicação para tais 

desigualdades: 

 

A entrada das mulheres de forma mais expressiva no 

mercado de trabalho a partir da segunda metade do século 

XX não foi acompanhada nem por um aumento 

equivalente da participação dos homens na distribuição 

das responsabilidades e tarefas domésticas e familiares, 

nem por políticas públicas ou mudanças na organização 

produtiva e do trabalho que pudessem diminuir essa 

tensão e facilitar essa conciliação (ABRAMO, 2010, p. 

19). 

  

                                                 
 



 

Silva (2010), ao realizar um estudo etnográfico na 

redação de um telejornal, diz que de imediato se surpreendeu 

com o fato de que não seria nada difícil perceber as concepções 

de gênero dos jornalistas, já que tudo remetia a isso: “Piadas, 

referências a pessoas e situações, trocas entre os colegas, enfim, 

todo o cotidiano e relacionamento entre eles, escolha de pautas” 

(SILVA, 2010, p. 88). Ela constatou as relações de gênero e 

poder não apenas entre os interlocutores da pesquisa, mas 

também destes em relação a ela, situação que ela sentiu como de 

“quase uma desconfiança sombria”. Entre os comportamentos 

encontrados, Silva relata o episódio de um homem que, 

ocupando um cargo de chefia, assumiu uma postura vertical 

diante dela, lhe dando ordens sobre quem deveria entrevistar 

para a pesquisa, sempre tendo como critério os cargos do topo 

da hierarquia da empresa, todos ocupados também por homens; 

presenciou também um homem e uma mulher se revezando 

interinamente no comando de um programa, situação na qual 

eles e a equipe replicaram diversos estereótipos de gênero, 

incluindo a de que a jornalista não tinha o mesmo dom “natural” 

para liderança que seu colega.  

Fundamentada em pesquisas sociológicas sobre trabalho 

e gênero, Silva (2010) comprovou na pesquisa empírica que o 

jornalismo é masculino e que todos os procedimentos adotados 



 

na produção das notícias estão perpassados por concepções de 

gênero e por relações de gênero e poder. Ela mostra que o fato 

de os profissionais serem constituídos por gênero (e também por 

geração, religião e classe) tem ingerência direta nos modos de 

produção de notícias e também nas relações hierárquicas, de 

poder e de prestígio entre eles, bem como nas próprias notícias, 

que são discursos produzidos com base em concepções de 

gênero e também por esses atributos são valoradas e 

hierarquicamente dispostas na programação. De acordo com a 

pesquisa, “as imbricações, tanto das concepções, como das 

relações de gênero e poder que se estabelecem no âmbito das 

produções noticiosas (...) acabam refletindo as convenções 

sociais hegemônicas por sua relação direta com as instâncias de 

poder e de saber, bem como das influências diretas da cultura 

nos produtores de notícias”, (SILVA, 2010, p. 64).        

Rocha e Sousa (2011), em um estudo comparado entre 

Brasil e Portugal, concluíram que a feminização do jornalismo 

nestes dois países ainda ocorre em maior número em áreas 

menos prestigiadas ou mais recentes, sendo menor nos setores 

tradicionais, como no rádio e jornal impresso. Além disso, 

observaram que o número de mulheres que ingressam nas 

faculdades é bem superior ao de homens, mas que o número de 

mulheres atuando no mercado, nos dois países, não acompanha 



 

essa proporção. Avaliaram ainda que a diferença salarial entre 

gêneros privilegia os homens, mas que nas médias nacionais não 

é grande entre os jornalistas que desempenham as mesmas 

funções. No entanto, em ambos os países, os cargos de chefia 

são, em sua maioria, desempenhados por homens.  

 

O papel da mulher na sociedade goiana 

 

Na tentativa de analisar a atuação feminina na esfera 

pública na formação do estado de Goiás, encontramos registros 

em estudos que resgatam histórias do século XIX, contadas por 

meio de registros oficiais, formando trajetórias de protagonismo 

incomum para os padrões da época: mulheres que 

desenvolveram atividade docentes, agropastoris, comerciais 

pagaram impostos, assinaram testamentos e até transgrediram 

leis. Entretanto, as pesquisas comprovam que, os casos de 

gerenciamento da própria vida ocorriam, via de regra, devido à 

ausência masculina. 

  

É necessário perguntar em que condições as mulheres 

assumem suas vozes? As fontes nos possibilitam ver a 

ausência de homens com autoridade legal ou social sobre 

essas mulheres. São viúvas, já não tem mais a tutela 

matrimonial garantida pelos códigos jurídicos da época 

(MARQUES, 2003, apud SILVA JÚNIOR, 2011, p. 82). 



 

Algumas não tem filhos maiores que lhes poderiam 

assumir a gestão dos bens (SILVA JÚNIOR, 2011, p. 82) 

 

Ou quando exerciam a docência, tradicionalmente o 

primeiro trabalho público feminino permitido às mulheres:  

 

Essa ideologia, que conduz as mulheres ao magistério, foi 

construída de forma a aproximá-lo das atividades 

femininas domésticas sem prejuízo dessas atribuições. 

Num primeiro momento, são as mulheres solteiras, as 

órfãs e as viúvas que vão, efetivamente, assumir a 

docência. Consolida-se, no imaginário social a 

representação da professora solteirona. Atividade 

considerada como uma alternativa ao destino natural das 

mulheres que não se casavam e que não eram mães 

(PRUDENTE, 2011, p. 25). 

 

Na pesquisa feita por Prudente (2011), percebe-se que a 

imprensa desempenhava um papel ambíguo: ao mesmo tempo 

que defendida o direito das mulheres à educação, alertava os 

homens sobre os perigos que a instrução representava para o 

poder masculino e, sempre que possível, criticava o crescimento 

intelectual das mulheres por meio de metáforas e textos que se 

pretendiam cômicos (Prudente, 2011, p. 26). Mesmo quando 

ocorria a defesa pública do direito das meninas à educação, era 

apenas pensando em aprimorar um destes papéis, a maternidade, 

como mostra o trecho de um artigo de J. de Patrocínio Marques 

Tocantins, trazido por Prudente (2011): 



 

 

(...) Imperiosa é, pois, a necessidade elevar a mulher a 

altura do seu natural e principal dever – o de mãi de 

família (...) É preciso que todo mundo se convença de 

que, sem a educação da mulher, é impossível a 

civilização da sociedade, na qual ela tem uma activa e 

múltipla comparticipação, já por si mesma, como pela 

natural autoridade, prestígio quase divino, que exerce 

como mai (...) (Jornal: O Publicador Goiano, p. 27 d 

junho de 1885 – IPEHBC). (2011, p. 22). 

  

Segundo ela, nas vilas, as mudanças de comportamento 

das mulheres, provocadas pela nova função de professora, 

deixava a sociedade em alerta: “As pessoas, sobretudo outras 

mulheres, viam, nos deslocamentos pela vila e em sua 

autonomia um desvio de conduta, portanto um perigo para os 

padrões morais estabelecidos” (PRUDENTE, 2011, p. 41). 

Dessa forma, reflete a autora, a única forma de atuação dessas 

mulheres, em meio a preconceitos e costumes culturais 

arraigados, era, ao mesmo tempo que transgrediam regras, 

conservar outras, destacando-as em sua conduta. O que sobressai 

das cartas escritas por essas professoras ao presidente da 

província, seja para solicitar instrumentos de trabalho ou para se 

defender das acusações, são as “qualidades femininas”, ligadas 

à conduta moral, religiosa, o zelo, o capricho com a escola, “ou 

seja, procuravam observar, nas professoras, as mesmas 



 

qualidades construídas sobre as representações de mães e 

esposas daquele período, o desempenho das professoras, como 

profissionais, estava reduzido à imagem de boa mãe de família” 

(PRUDENTE, 2011, p. 16).  

Eram estes os valores e comportamentos vigentes na 

época em que Pedro Ludovico Teixeira conseguiu a autorização 

para a mudança da capital da Cidade de Goiás (então Goiás 

velho) para a região de Campinas, na década de 30 do século 20, 

verdadeira “revolução” para aquelas famílias que ainda viviam 

com a maioria dos costumes herdados do século XIX 

(GODINHO, 2013, p. 34 e 49). A escritora Célia Coutinho Seixo 

de Britto fala em entrevista (Teles, 1989) sobre o papel 

desempenhado pelas mulheres na construção da nova capital, 

discorrendo sobre as mulheres da classe social da qual ela fazia 

parte.  

 

Todas as mulheres participavam, embora uma minoria 

parecesse melhor acomodada e mesmo aparentemente 

privilegiada. Eram as esposas, mães ou irmãs dos que no 

governo ocupavam os mais destacados postos. Competia-

lhes recepcionarem visitantes ilustres de Goiânia, muitos 

chegados inesperadamente (...) Aquelas mulheres do 

mundo oficial eram praticamente as anfitriãs da cidade, 

faziam tudo na sua posição de colaboradoras espontâneas 

para que os hóspedes não levassem má impressão do que 

estava acontecendo em Goiás com a construção de sua 

nova capital. (TELES, 1989, 41-42) 



 

 

Teles (1989) e Godinho (2013) mostram que a sociedade 

da nova capital, num processo concreto de construção, que atraiu 

pessoas de diversas partes do País, começou a experimentar, 

mesmo que lentamente, mudanças no estilo de vida, o que 

refletia também na atuação feminina na esfera pública. Em 

termos profissionais, as mulheres continuavam, em sua maioria, 

realizando os trabalhos reprodutivos, e aquelas que trabalhavam 

fora do lar, ocupavam os segmentos “tradicionalmente 

femininos”, como a docência, enfermagem e serviços 

domésticos (Lima, 2014). O processo para que as mulheres, em 

Goiás, começassem a ocupar espaços profissionais antes 

destinados somente aos homens foi iniciado, assim como em 

diversos países, na década de 70.  Desde então, a inserção 

feminina no mercado de trabalho tornou-se intensa e o que os 

estudos que abordam a feminização do trabalho assalariado 

(KERGOAT, 2009; HIRATA, MARUANI, 2009; ABRAMO, 

2010) mostram que esta ocorreu reproduzindo os processos de 

produção das desigualdades de sexo naturalizadas pelas práticas 

sociais e culturais.  

Não foram encontrados dados sobre a inserção feminina 

no mercado de trabalho em Goiás (o que não quer dizer que não 

existam), porém Leite (2007) fez uma pesquisa abrangente em 



 

Goiânia entre os anos de 1990 e 2005 e afirma que a inserção 

das mulheres no mercado de trabalho na capital do estado seu 

deu “num contexto de intensa reestruturação”, que “pode ser 

representada por meio da noção de força de trabalho barata e 

precária” (LEITE, 2007, p. 64). As informações foram coletadas 

por ela em registros do IBGE. Sua primeira constatação 

confirma, assim como mostram pesquisas feitas em nível 

nacional e em outros países, que a escolaridade não se constitui 

como um fator explicativo significativo da inserção marginal das 

mulheres nos mercados de trabalho brasileiro e goiano, já que as 

mulheres obtêm remunerações inferiores embora tenham os 

mesmos níveis de instrução (LEITE, 2007, p. 103). Segundo os 

dados apresentados por ela, em 1990, as mulheres já mostravam 

uma superioridade quanto ao nível de escolaridade, 

representando 56,05% dos empregados com ensino médio 

completo e 51,58% com superior completo e, no ano de 2005, 

63,94% das pessoas que declaram ter o nível “superior 

completo” eram mulheres, enquanto 36,06% eram homens. 

Embora o nível de formação tenha se traduzido em um aumento 

da atividade feminina, como comprovam os números trazidos 

pela pesquisadora, os diplomas femininos continuaram sendo 

menos valorizados, pois mesmo quando tinham o mesmo nível 

de escolaridade dos homens, ocupavam empregos menos 



 

qualificados. Leite (2011) afirma ainda que, quando as mulheres 

exerciam as mesmas atividades dos homens, sua formação 

escolar era superior à exigida no cargo. Para ela, o lugar das 

mulheres no mercado de trabalho em Goiânia  

 

estaria, em certa medida, menos condicionado à técnica 

e à qualificação e mais aos estereótipos tradicionais, 

segundo os quais as mulheres devem exercer tarefas de 

auxiliares, realizando trabalhos pouco especializados e 

subordinados aos homens, que, por sua vez, ocupam 

posições de comando, o que seria estruturado pela 

divisão sexual do trabalho (LEITE, 2007, p. 115).  

 

A mídia e o jornalismo como instâncias pedagógicas  

 

No âmbito dos estudos de gênero, a mídia é tida como 

um lugar fundamental para pensar as relações sociais. A 

contribuição da mídia nos fatores que se somam no processo de 

construções individuais e coletivas e na manutenção e 

reprodução da ordem social estabelecida é também citada por 

Thompson (2014) como determinante nas relações em todos os 

níveis, já que as questões econômicas, ideológicas, de consumo 

e de poder dependem da produção de significados para serem 

legitimadas e aceitas socialmente. 

 



 

(...) é importante sublinhar que os meios de comunicação 

têm uma dimensão simbólica irredutível: eles se 

relacionam com a produção, o armazenamento e a 

circulação de materiais que são significativos para os 

indivíduos que os produzem e os recebem (THOMPSON, 

2014, p. 35, grifos do autor). 

 

Dessa forma, diariamente, a mídia, por meio dos mais 

variados produtos, convida os indivíduos a conhecerem as 

“verdades” sobre como se deve ser e como se deve portar para 

serem aceitos no meio social. Nessa perspectiva, os meios de 

comunicação, assim como outras instituições formadoras de 

indivíduos, são vistos como “fazedores de identidades culturais” 

(ALSINA, 2009, p. 132).    

O jornalismo, um dos principais produtos midiáticos, 

passou por um longo processo até que passasse a ser visto como 

profissão, conforme mostra Traquina (2005), já que antes era 

visto apenas como um passo para outras carreiras e não uma 

profissão de direito próprio (p. 77). Entre os fatores que levaram 

os jornalistas a lograrem a aquisição de uma existência e 

legitimidade coletivas, Traquina cita: a) a criação das 

associações de jornalistas, surgidas no final do século XIX com 

o objetivo de proteger e melhorar as condições de vida de seus 

membros; b) a criação de sindicatos; c) o desenvolvimento do 

ensino universitário, que alçava definitivamente a profissão à 



 

condição de ciência e seus membros a detentores de um saber 

especializado; e d) o desenvolvimento de códigos deontológicos, 

com regras que estabeleciam como deveria ser a conduta 

jornalística. Entretanto, segundo as palavras de Traquina (2005), 

“Apesar do papel dado à imprensa (e, mais tarde, a todos os 

media) pela teoria democrática, bem como o reconhecimento do 

poder do jornalismo desde a famosa referência ao “Quarto 

poder” em 1828, o jornalismo tem sido, historicamente uma 

profissão pouco prestigiada” (p. 75, grifo do autor). No século 

XIX, de acordo com ele, a maioria dos jornalistas ganhava, 

comparativamente, o mesmo que um encanador. “Mas os 

jornalistas não queriam comparar-se com os outros ofícios, 

queriam ser comparados aos membros das profissões liberais, 

tais como os médicos e os advogados” (TRAQUINA, 2005, p. 

78). Profissões que, conforme os conceitos elaborados por 

Giddens (1991, apud Miguel, 1999), pertencem à categoria dos 

expert systems, traduzidos aqui como sistemas peritos ou 

sistemas especialistas e entre as quais o jornalismo figura. As 

características determinantes dos sistemas peritos, são definidas 

primeiro pelo elevado grau de autonomia em relação àqueles que 

consomem seus serviços, isto é, o cliente não teria o 

conhecimento técnico necessário para influenciar estes sistemas; 

e, segundo, os clientes creem na competência especializada de 



 

quem faz parte destes sistemas, conferindo um status distinto e 

generalizado perante os grupos aos quais tal expert pertence 

(GIDDENS, 1991, apud MIGUEL, 1999, p. 199). Entre outras 

profissões, o autor cita ainda a engenharia, odontologia e a 

psicologia como sistemas peritos. No entanto, pontua o autor, ao 

contrário da medicina, que comprova seu saber nos tratamentos 

curativos e cirúrgicos, ou da engenharia, que mostra sua 

eficiência em um prédio que não desaba, por exemplo, o 

jornalismo não tem a possibilidade de demonstrar sua 

“efetividade”.  

Dessa forma, a polêmica sobre o jornalismo ser ou não 

uma profissão, aponta Traquina (2005), existe desde seu 

surgimento e retorna sempre, como mostram as reviravoltas em 

torno da lei de exigência do diploma9 para exercer a profissão 

no Brasil. Diante desse cenário, os jornalistas desenvolveram 

uma cultura profissional peculiar, o que levou Traquina a cunhar 

o tremo “tribo jornalística”, que tem, segundo ele, um ethos 

particular. Ethos, segundo Sodré (2006), designa as condições, 

as normas, os atos práticos que as pessoas executam e por isso 

com elas se acostumam, ao se abrigar num determinado espaço: 

“É a consciência atuante e objetivada de um grupo social – onde 

                                                 
9 Regulamentação que, no Brasil, ocorreu somente em 1969 



 

se manifesta a compreensão histórica do sentido da existência – 

e, portanto, instância de regulação das identidades individuais e 

coletivas” (p. 24).  Segundo Traquina (2005), com o auxílio do 

cinema, o ethos jornalístico tem sido divulgado até se tornar um 

mito poderoso (p. 129). Para o autor, uma das provas que os 

jornalistas partilham um “pensamento de grupo” é que vivem 

“um sistema reforçado pela grande proximidade, a partilha de 

informação, e a observação do trabalho de outros jornalistas” 

(TRAQUINA, 2008, p. 26). Assim, como ávidos consumidores 

da produção dos colegas, a cultura da redação, considera o autor, 

é reforçada, legitimada e difundida por esta visão particular que 

os jornalistas têm das notícias e na maneira de conta-las.  

Nestes dois séculos, comenta Traquina (2005), as teorias 

das notícias passaram de “espelho” da realidade à perspectiva de 

parcialidade e distorção, chegando, nos anos 70, a um novo 

paradigma: as notícias como construção. Esta teoria mostra que, 

ao mesmo tempo em que apresentam a realidade, as notícias 

também a constroem, ao dotá-la de sentido. Em primeiro lugar, 

argumenta que é impossível estabelecer uma distinção radical 

entre a realidade e os meios noticiosos que devem “refletir” essa 

realidade, porque as notícias ajudam a construir a própria 

realidade. Em segundo lugar, defende a posição de que a própria 

linguagem não pode funcionar como transmissora direta do 



 

significado inerente aos acontecimentos, porque a linguagem 

neutral é impossível. Em terceiro lugar, é da opinião de que os 

media noticiosos estruturam inevitavelmente a sua 

representação dos acontecimentos, devido a diversos fatores, 

que incluem as rotinas produtivas, os recursos econômicos e à 

própria maneira como a rede noticiosa é organizada para noticiar 

acontecimentos imprevisíveis (ALTHEIDE, 1976; EPSTEIN, 

1973; TUCHMAN, 1978, apud TRAQUINA, 2005, p. 169). 

Para Bourdieu (1997), estes elementos reunidos levam à 

divulgação de concepções hegemônicas, que por sua vez 

legitimam as ideologias e práticas que circulam no meio social. 

Ainda de acordo com Bourdieu (1997), a ausência de 

questionamentos é justificada pelo fato de que os critérios de 

seleção e divulgação de notícias também são considerados 

“naturais” e indiscutíveis por grande parte do público 

consumidor, o que faz com que o jornalismo exerça uma 

violência simbólica originária, que está justamente na concepção 

de valores e comportamentos, definindo o que é “importante” na 

vida e sedimentando as relações sociais segundo esses mesmos 

princípios. Entre estes parâmetros, encontram-se também as 

representações de gênero, que definem o que é ser masculino e 

o que é ser feminino, de acordo com os papéis estabelecidos com 

base nas diferenças sexuais.  



 

 

Estudos de gênero 

 

Louro (1997) reflete que, quando se pensa em 

desigualdades construídas a partir das diferenças, percebe-se 

logo que é sobre os gêneros que se opera a primeira 

diferenciação dos sujeitos, já que a denominação do sexo 

biológico traz implícita a expectativa sobre o gênero dos 

indivíduos, sobre os modos através dos quais deverá ser e estar 

na cultura, modos relacionados ao que foi convencionado como 

padrão normativo em uma sociedade. Scott (1995) cita Godelier 

(1978), que diagnosticou que as diferenças sexuais entre os 

corpos são constantemente solicitadas a legitimar relações e 

fenômenos sociais que não têm nada a ver com a sexualidade. 

Mathieu (2009) lança mão da epistemologia para demonstrar 

que as diferenças biológicas entre os sexos são organizadas para 

manter a dominação masculina, bem como a exclusão das 

mulheres das esferas públicas.  

 

As sociedades humanas, com uma notável monotonia, 

sobrevalorizam a diferenciação biológica, atribuindo aos 

dois sexos funções diferentes (divididas, separadas e 

geralmente hierarquizadas) no corpo social como um 

todo. Elas lhe aplicam uma “gramática”: um gênero (um 

tipo) “feminino” é culturalmente imposto à fêmea para 



 

que se torne uma mulher social, e um gênero “masculino” 

ao macho, para que se torne um homem social. O gênero 

se manifesta materialmente em duas áreas fundamentais: 

1) na divisão sociossexual do trabalho e dos meios de 

produção, 2) na organização social do trabalho de 

procriação, em que as capacidades reprodutivas das 

mulheres são transformadas e frequentemente 

exacerbadas por diversas intervenções sociais 

(MATHIEU, 2009, p. 223, grifos da autora).  

 

No sentido contrário dessa naturalização, os estudos de 

gênero afirmam que não existe uma “essência feminina”, nem 

uma “essência masculina”, mas um aprendizado ao longo da 

vida de comportamentos socialmente esperados de uma mulher 

ou de um homem. E que essas características não são construídas 

nem aprendidas de maneira independente, mas numa relação de 

oposição entre masculino e feminino (MATHIEU, 2009, p. 226). 

Além disso, o gênero está imbricado com outras relações de 

poder, isto é, ele faz intersecção com várias outras relações de 

poder, regidas pelas categorias de classe, raça, orientação sexual, 

origem e idade (CRENSHAW, 2002, p.173).  

Scott (1995) conta que as historiadoras10 que propuseram 

gênero como categoria de análise inicialmente, acreditavam que 

a pesquisa sobre as mulheres “transformaria fundamentalmente 

                                                 
10 Ann D. Gordon, Mari Jo Buhle e Nancy Schrom Dyé em The problems of 

Women’s History in Berenice Carol, ed. Liberaty Women History (Urbana: 

University Illinois Press), p. 89. 1986 



 

os paradigmas disciplinares” (p. 73) e que iria não somente 

acrescentar novos temas, mas igualmente impor um reexame 

crítico das premissas e dos critérios dos trabalhos científicos. 

Conforme a pesquisadora, as historiadoras invocavam as 

categorias classe, gênero e raça como cruciais para a escrita de 

uma nova história. No entanto, contrapõe Scott, não há paridade 

entre os três termos, já que “classe” está fundamentada na 

elaborada teoria de Marx e em seus desdobramentos posteriores, 

enquanto raça e gênero não carregam associações semelhantes. 

Talvez por esta razão, diz Scott, para muitos (as) historiadores 

(as) não tem sido suficiente provar que as mulheres tiveram uma 

história ou que elas participaram das principais revoltas políticas 

da civilização ocidental.  

 

A reação da maioria dos (as) historiadores (as) não 

feministas foi o reconhecimento da história das mulheres 

e, em seguida, o confinamento ou relegação a um 

domínio separado (“as mulheres tiveram uma história 

separada da dos homens, em consequência, deixemos as 

feministas fazer a história das mulheres, que não nos diz 

respeito” ou “a história das mulheres diz respeito ao sexo 

e à família e deve ser feita separadamente da história 

política e econômica”) (SCOTT, 1991, p. 74) 

 

 Dessa forma, embora gênero como categoria analítica 

continue tendo um status marginal nos estudos em ciências 



 

sociais, pesquisadoras (es) têm feito uso dela para explicar 

diversos fenômenos e este estudo ora iniciado segue tal linha de 

raciocínio. 

 

Sobre a memória 

 

No intuito de trazer informações sobre a feminização do 

jornalismo e de que forma ela refletiu e tem refletido nas 

relações de gênero no contexto de produção do jornalismo, esta 

pesquisa se propõe a realizar entrevistas com jornalistas que 

começaram a atuar no jornalismo diário na década de 70. Uma 

questão que se coloca quando uma pesquisa lida com as 

lembranças das pessoas é o fato de que elas passam pelo filtro 

do presente e, na maioria das vezes, são idealizadas, no sentido 

de que a percepção do vivido é melhor do que realmente foi. No 

entanto, como mostra Bosi (1999), esta é a forma pela qual o 

passado conserva-se e, além de conservar-se, atua no presente, 

mesmo que não seja de forma homogênea.   

 

De um lado, o corpo guarda esquema de comportamento 

de que se vale muitas vezes automaticamente na sua ação 

sobre as coisas: trata-se da memória-hábito, memória dos 

mecanismos motores. De outro lado, ocorrem lembranças 

independentes de quaisquer hábitos: lembranças 

isoladas, singulares, que constituiriam autênticas 



 

ressureições do passado (BOSI, 1999, p. 48, grifo da 

autora). 

 

Dessa forma, continua Bosi, a lembrança é uma imagem 

construída pelos materiais que estão à disposição no momento, 

de acordo com o conjunto de representações que povoam a 

consciência atual. Assim, por mais nítida que pareça a lembrança 

de um fato antigo, ela não é a mesma imagem experimentada, já 

que, assim como quem recorda, a percepção também alterou-se, 

agindo sobre as ideias, os juízos de realidade e de valor. “O 

simples fato de lembrar o passado, no presente, exclui a 

identidade entre as imagens de um e de outro, e propõe a sua 

diferença em termos de ponto de vista” (BOSI, 1999, p. 55, grifo 

da autora) 

Tanto Nora (2003) quanto Bosi (1999) recorrem a 

Halbwachs (1949), que diz que a memória individual está 

atrelada à memória do grupo; e esta última à esfera maior da 

tradição, que é a memória coletiva de cada sociedade e que, 

mesmo as imagens do sonho, que parecem ao consenso geral as 

mais desgarradas da memória coletiva, não fogem a estas 

determinações. Bosi diz que o instrumento decisivamente 

socializador da memória é a linguagem. Ela reduz, unifica e 

aproxima no mesmo espaço histórico e cultural a imagem do 

sonho, a imagem lembrada e as imagens da vigília atual. Os 



 

dados coletivos que a língua sempre traz em si entram até 

mesmos no sonhos, reflete a pesquisadora. A autora recorre aos 

conceitos de Halbwachs para dizer que lembrar não se trata 

apenas de um condicionamento externo de um fenômeno 

interno, isto é, não se trata de uma justaposição de “quadros 

sociais” e “imagens evocadas”, mais do que isso, entende que, 

já no interior da lembrança, no cerne da imagem evocada, 

trabalham noções gerais, veiculadas pela linguagem, logo de 

filiação institucional, logo de interpretação social. E embora 

pareça que é da memória que se faz a história, já que ambas 

evocam o passado, Nora (2003) considera que memória e 

história não se confundem e que têm, na verdade, um caráter 

oposto. Para Nora (1993), a memória é um processo vivido, 

conduzido por grupos vivos, portanto, em evolução permanente 

e suscetível a todas as manipulações. Em linhas gerais, o autor 

diz que a memória é sempre carregada por grupos vivos e que 

por essa razão ela está em permanente evolução, “aberta à 

dialética da lembrança e do esquecimento, inconsciente de suas 

deformações sucessivas, vulnerável a todos os usos e 

manipulações, susceptível de longas latências e de repentinas 

revitalizações” (NORA, 1993, p. 09). Em contrapartida, a 

história é registro, distanciamento, problematização, crítica, 

reflexão. Os grupos de memória povoam suas lembranças, 



 

repetindo religiosamente aquilo que é e sempre foi (tradição), e 

que a história, como operação intelectual, dessacraliza a 

memória. Observemos o que diz o autor a este respeito: 

 

Porque é afetiva e mágica, a memória não se acomoda a 

detalhes que a confortam; ela se alimenta de lembranças 

vagas, telescópicas, globais ou flutuantes, particulares ou 

simbólicas, sensível a todas as transferências, cenas, 

censuras ou projeções. A história, porque operação 

intelectual e laicizante, demanda análise e discurso 

crítico. A memória instala a lembrança no sagrado, a 

história a liberta e a torna sempre prosaica. A memória 

emerge de um grupo que ela une, o que quer dizer, como 

Halbwachs o fez, que há tantas memórias quantos grupos 

existem, que ela é, por natureza, múltipla e desacelerada, 

coletiva, plural e individualizada. A história, ao 

contrário, pertence a todos e a ninguém, o que lhe dá uma 

vocação para o universal. A memória se enraíza no 

concreto, no espaço, no gesto, na imagem, no objeto. A 

história só se liga às continuidades temporais, às 

evoluções e às relações das coisas. A memória é um 

absoluto e a história só conhece o relativo (NORA, 1993, 

p. 09) 

 

Nessa perspectiva, acreditamos que a evocação da 

memória é a possibilidade de recolocação das situações 

escondidas que habitam a sociedade, por meio da 

sensibilidade das pessoas, já que a história se coloca fora dos 

grupos e acima deles.  

 



 

Metodologia 

 

O método qualitativo é adequado às pesquisas que têm 

como objeto o ser humano possibilitar uma visão mais aberta, 

pluralista e interpretativa, que leva em conta as representações 

culturais e seus significados (DENZIN e LINCOLN, 2006). 

Tradicionalmente aplicada nas ciências sociais, esta 

metodologia vem sendo cada vez mais utilizada na área da 

comunicação que, “por se tratar de uma disciplina ou campo 

recente (...) não pode senão apoiar-se e desenvolver-se a partir 

das Ciências Sociais tradicionais” (LOPES, 1997, p. 90). 

FIGARO (2014) discorre sobre as pesquisas qualitativas 

dizendo que são aquelas que se identificam com o 

construtivismo, que estabelece que a realidade é múltipla e 

construída; o sujeito e o objeto de observação são inseparáveis; 

fatos e valores são intrinsecamente ligados; predomina a lógica 

indutiva, do particular para o geral; e requer conceitos 

sensibilizadores para se estudar o contexto social. A autora 

argumenta que é preciso abandonar os esquemas rígidos e 

maniqueístas, para voltar a atenção para a especificidade da 

pesquisa empírica. Ela argumenta ainda que a investigação 

empírica diz respeito ao “modo de fazer pesquisa por meio de 

um objeto localizado dentro de um recorte do espaço social”; 



 

que a pesquisa empírica é uma modalidade de pesquisa que se 

realiza no campo social, “em interações face a face e demanda a 

presença do pesquisador no espaço em que se dão as relações 

sociais” (FIGARO, 2007, p. 1).  

  

Conclusões 

 

Esta pesquisa pretende investigar as percepções que as 

jornalistas que atuaram ou atuam em jornalismo diário têm das 

relações de gênero, questionando sobre indicação para cargos de 

chefia, remuneração, seleção de pautas; se foram alvos de 

discriminações e assédios no exercício da profissão pelo fato de 

serem mulheres e, se sim, a quais discriminações e assédios; e 

ainda tentar entrever os mecanismos culturais e sociais existem 

entre os jornalistas que naturalizam as desigualdades. Afinal, 

como disse Bourdieu: 

 

...é ainda mais surpreendente que a ordem estabelecida, 

com suas relações de dominação, seus direitos e sua 

imunidades, seus privilégios e suas injustiças, salvo uns 

poucos acidentes históricos, perpetue-se apesar de tudo 

tão facilmente, e que condições de vida das mais 

intoleráveis possam ser vistas como aceitáveis ou até 

mesmo naturais (BOURDIEU, 2002, p. 03). 

 



 

As perspectivas de gênero dentro de uma redação de 

jornalismo podem ser reveladoras das relações sociais como um 

todo, tendo em vista que o jornalismo é uma das instâncias 

legitimadoras dos valores sociais circulantes e, ao mesmo 

tempo, possui, enquanto agente formador do sujeito, um 

potencial transformador dos valores que regem a sociedade. 

Assim, essa pesquisa pretende verificar possíveis mudanças 

provocadas pela feminização do jornalismo; identificar os 

valores culturais e profissionais prevalentes entre as jornalistas 

goianas, bem como uma possível hierarquização destes valores; 

e compreender, de acordo com a visão delas, as concepções de 

gênero dominantes e de que forma elas incidem sobre as relações 

profissionais. Por acreditar que o exercício da cidadania plena 

da mulher jornalista (bem como de todas as mulheres) passa por 

questões como igualdade de direitos entre os sexos, não 

discriminação e ausência de assédio moral e sexual no trabalho, 

pensamos que as práticas que legitimam as desigualdades devem 

ser questionadas. 
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Mutação discursiva circular: contribuições teórico-

metodológicas à Análise Crítica de Discurso11 
 

José Antônio Ferreira Cirino12 

 

Discurso e mudança social 

 

Como resultado de uma pesquisa de dissertação de 

mestrado, foram elaboradas algumas contribuições teórico-

metodológicas para a Análise Crítica de Discurso de Norman 

Fairclough. Dentre essas, apresenta-se a mutação discursiva 

circular, como conceito e teoria que se acopla à visão 

tridimensional do discurso; e como ferramental metodológico, 

elaboramos o quadro de catalogação dos textos para auxiliar na 

coleta dos dados e inferências iniciais, a linha de tendência 

discursiva como suporte gráfico para compreender o discurso ao 

longo de uma linha do tempo e a matriz das formas de poder, 

atendendo à categoria de Matriz Social do Discurso ao analisar 

                                                 
11 Essa pesquisa é fruto da dissertação de mestrado defendida pelo autor no 

PPGCOM/FIC/UFG em fevereiro de 2016, sob o título “Comunicação, 

cidadania e saúde pública: Análise Crítica do Discurso midiático sobre o 

Hospital de Urgências de Goiânia” (CIRINO, 2016).  
12 Doutorando em Comunicação pela Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG). Mestre em Comunicação pela Universidade Federal de Goiás 

(UFG) com mobilidade na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

através do projeto Procad Casadinho (UFG/UFRJ). Publicitário e Gestor de 

Marketing, com MBA em Gestão de Projetos. E-mail: cirino.jaf@gmail.com. 



 

os elementos sociais que estão envolvidos em determinados 

corpus e objetos analisados.  

Apresentamos uma abordagem social do discurso, 

especificamente a Análise Crítica de Discurso (ACD), 

desenvolvida por Norman Fairclough (2001), que se baseia em 

uma percepção da linguagem como parte irredutível da vida 

social dialeticamente interconectada a outros elementos e 

agentes sociais.  

A expressão ‘Análise Crítica de Discurso’ foi 

identificada inicialmente em um artigo publicado no journal of 

pragmatics em 1985 (MAGALHÃES, 2005). O uso da palavra 

crítica é explicado pelo pai do método: “crítico implica mostrar 

conexões e causas que estão ocultas; implica também 

intervenção – por exemplo, fornecendo recursos por meio da 

mudança para aqueles que possam encontrar-se em 

desvantagem” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 28).  

A partir dos construtos de Van Dijk (2010) verificamos 

que os Estudos Críticos do Discurso (ECD)13 se consolidaram 

amplamente, sendo que eles se diferenciam dos estudos 

                                                 
13 Quando tratar de ECD refere-se aos construtos e pensamento mais amplo 

de uma visão linguística crítica e social abordada por Van Dijk (2010) e ao 

falar de ACD é especificamente sobre o método criado por Fairclough (2001). 

Essa distinção faz-se necessária, pois apesar das similitudes de pensamentos, 

existem pontos de distinção entre os autores, principalmente aos objetos 

abordados como tema de seus estudos.  



 

clássicos do discurso, basicamente no seu aspecto social e sua 

visão crítica voltada ao entendimento do discurso para a 

mudança, como forma de exercício de poder. “O discurso não é 

analisado apenas como um objeto ‘verbal’ autônomo, mas 

também como uma interação situada, como uma prática social 

ou como um tipo de comunicação numa situação social, cultural, 

histórica ou política” (VAN DIJK, 2010, p. 12).  

Tais estudos foram iniciados com a abordagem da 

linguística crítica, especialmente com um grupo da 

Universidade de East Anglia, em meados da década de 1970. “O 

objetivo é produzir um método analítico que seja utilizável por 

pessoas que possam ser, por exemplo, historiadores e não 

especialistas em linguística” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 48). 

Apesar da essência da origem do grupo se assemelhar com o que 

foi produzido por Fairclough, não se mantiveram com o foco nas 

práticas discursivas e sociais, enfatizando principalmente as 

textualidades.  

Na proposta de Van Dijk (2010), não se limitaria a tratar 

os ECD como método, mas como um domínio de práticas 

acadêmicas, não se figurando no uso de uma só prescrição para 

análise, mas sim utilizaria todas as ferramentas necessárias para 

a compreensão do objeto em foco. Apesar disso, Fairclough 

(2001) apresenta um método bastante significativo, com um 



 

roteiro que abarca as diversas faces do discurso analisado. 

Resende e Ramalho (2006, p. 14) ressaltam que a essência da 

ACD é “uma abordagem transdisciplinar [...] por meio do 

rompimento de fronteiras epistemológicas, operacionaliza e 

transforma tais teorias em favor da abordagem sociodiscursiva”.  

A análise crítica do discurso tem um posicionamento 

voltado para visualizar o micro e o macro dentro do objeto 

estudado, o micro seria o próprio texto e discurso ali emergente, 

já o macro seriam todos os aspectos sociais, de dominação e 

desigualdade. Segundo Magalhães (2005, p. 3), “a ACD oferece 

uma valiosa contribuição para o debate de questões ligadas ao 

racismo, à discriminação baseada no sexo, ao controle e à 

manipulação institucional, à violência, à identidade 

institucional, à auto-identidade e à identidade de gênero, à 

exclusão social”. 

 Dessas discussões emergem perguntas cruciais 

estabelecidas por Van Dijk (2010, p. 118): “como os grupos 

(mais) poderosos controlam o discurso público?; como esse 

discurso controla a mente e a ação dos grupos (menos 

poderosos) e quais as consequências sociais desse controle 

(como, por exemplo, a desigualdade social)?”. Para Resende e 

Ramalho (2006, p. 9) o “objetivo da análise é justamente mapear 



 

as conexões entre relações de poder e recursos linguísticos 

usados em textos”.  

 À luz de Van Dijk (2010) verifica-se que a ACD não é 

uma escola ou linha para análise de discurso, mas sim um modo 

ou perspectiva de análise voltada à crítica, não possuindo um 

enfoque teórico único, e caracteriza-se como multidisciplinar e 

com diversos métodos de coleta e análise. Dalmonte (2013, p. 

8), ao tratar sobre a ACD, afirma que “o trabalho de análise de 

textos linguísticos é uma tarefa que exige conhecimentos 

transdisciplinares, pois o discurso é apenas uma ‘faceta da vida 

social’ que dialoga, determina e é determinado constantemente 

por todas as outras”. Para Resende e Ramalho (2006, p. 14) “isso 

significa que não somente aplica outras teorias como também, 

por meio do rompimento de fronteiras epistemológicas, 

operacionaliza e transforma tais teorias em favor da abordagem 

sociodiscursiva”. 

Algumas das bases dos ECD seriam: estudar as relações 

de dominação; utilizar-se de dados empíricos sobre a situação 

do dominado; as ações discursivas do grupo dominante podem 

ser evidenciadas como ilegítimas; e podem ser formuladas 

soluções cabíveis para resolver o ponto de tensão entre os grupos 

sociais. Deixando nítido que os estudos críticos não são neutros, 

mas sim engajados (VAN DIJK, 2010).  



 

Diferente de alguns métodos científicos, a análise crítica 

de discurso não espera uma neutralidade de seus pesquisadores, 

pois isso seria utopia. A parcialidade, ou em outros termos, o 

aprofundamento de conhecimento da área em que se está 

analisando o discurso social, fará com que a pesquisa seja 

aprofundada ao nível necessário em que se exige o olhar crítico. 

“Assim como o conhecimento social é inevitavelmente parcial, 

a análise textual é inevitavelmente seletiva [...]” (RESENDE; 

RAMALHO, 2006, 141). Assim, não se espera saciar todos os 

anseios e inquietações dentro do texto analisado, são lançados 

olhares e apontamentos que mais se destacam para a 

problemática investigada, longe de almejar o esgotamento do 

objeto estudado, que é amplamente rico e complexo nas 

imbricações políticas, sociais e ideológicas. 

 Fairclough (2001) estabelece que o discurso transforma 

as práticas sociais, e que as próprias práticas sociais alteram 

também o discurso. “Sem o discurso não há práticas sociais” 

(FAIRCLOUGH, 2001, p. 285). O propósito é combinar uma 

análise linguística com uma teoria social, no que Fairclough 

(2001) chamou de análise tridimensional.  

A análise tridimensional (AT) prevê a investigação do 

texto, dentro da perspectiva das práticas discursivas, e essas, por 

sua vez, nas práticas sociais (FAIRCLOUGH, 2001).  



 

 

Tabela 01 – Categorias da análise tridimensional de 

Fairclough 

Texto Prática 

Discursiva 

Prática social 

Controle interacional Interdiscursividade Matriz social do 

discurso 

Coesão Cadeias intertextuais Ordens de discurso 

Polidez Coerência Efeitos ideológicos e 

políticos 

Ethos Condições da prática 

discursiva 

 

Gramática: 

transitividade, tema e 

modalidade 

Intertextualidade 

manifesta 

Significação das palavras  

Criação de palavras 

Metáfora 

Fonte: Quadro criado pelo autor desta pesquisa a partir das categorias 

apresentadas por Fairclough (2001) 

 

Texto 

Na dimensão do texto, este é dissecado a fim de obter 

informações que colaboram para o entendimento do que é 

refletido nas práticas discursivas e sociais. O controle 

interacional serve para compreender “as propriedades 

organizacionais gerais das interações”. Na coesão mostra-se 

“como as orações e os períodos estão conectados no texto”, para 

a partir disso avaliar a disposição do modo retórico. Na análise 

da polidez são verificadas as estratégias para alcançar a polidez 



 

e quais são mais usadas, bem como quem mais a utiliza na 

formação de seus discursos dentro dos textos, além de tentar 

entender os propósitos desta polidez utilizada. Em ethos “o 

objetivo é reunir as diversas características que vão em direção 

à construção do eu, ou de identidades sociais, na amostra”, o que 

envolve não somente o discurso e o texto analisado, mas todo o 

corpo social ao qual este faz parte (FAIRCLOUGH, 2001, p. 

286-287)14. 

Na gramática é avaliada a transitividade, que tem como 

função “verificar se tipos de processo e participantes particulares 

estão favorecidos no texto, que escolhas de voz são feitas e quão 

significante é a nominalização dos processos”. Com o tema 

busca-se compreender se “há um padrão discernível na estrutura 

temática do texto para as escolhas dos temas das orações”, 

respondendo ao questionamento: “qual é a estrutura temática do 

texto e que suposições lhe são subjacentes?” e ainda “os temas 

marcados são frequentes e, em caso positivo, quais são suas 

motivações?”. Na modalidade almeja-se investigar padrões no 

texto, nos quesitos relações sociais no discurso e controle das 

                                                 
14 Todas as citações entre aspas nesses tópicos explicativos da análise 

tridimensional (Texto; Práticas Discursiva; Prática Social) são de Fairclough 

(2001), porém para facilitar a leitura, a referência foi citada apenas ao término 

de cada parágrafo com a identificação das páginas usadas no geral, evitando 

repetitividade que poderia tornar o texto carregado de interrupções.   



 

representações da realidade, respondendo que tipos e 

características de modalidades são mais frequentes? Subjetivas 

ou objetivas?  (FAIRCLOUGH, 2001, p. 287-288). 

Na categoria significado das palavras “a ênfase está nas 

palavras-chave que têm significado cultural geral ou mais local; 

nas palavras cujos significados são variáveis e mutáveis; e no 

significado potencial de uma palavra”, o que colabora para 

entender a luta de classes, no sentido da hegemonia. Na criação 

de palavras pretende-se analisar as palavras com formação 

lexical de sentidos criados para servir aos propósitos do texto 

elaborado, respondendo se “o texto contém itens lexicais novos, 

e em caso positivo, que significado teórico, cultural e ideológico 

eles têm?”. E a categoria metáfora: “as metáforas usadas na 

amostra discursiva, em contraste com as metáforas usadas para 

sentidos similares em outro lugar” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 

288-289). 

 

Prática discursiva 

A prática discursiva é compreendida por Fairclough 

(2001) em três etapas: produção do texto (interdiscursividade e 

intertextualidade manifesta), consumo do texto (coerência) e 

distribuição do texto (cadeias intertextuais). E também as 



 

condições da prática discursiva servem para avaliar questões 

sociais e institucionais.  

Na interdiscursividade o objetivo é “especificar os tipos 

de discursos que estão delineados na amostra discursiva sob 

análise e como isso é feito”. Já na categoria cadeias intertextuais 

a proposta é tentar “especificar a distribuição de uma amostra 

discursiva pela descrição das cadeias intertextuais das quais 

participa”, basicamente respondendo à questão: “que tipos de 

transformação essa amostra discursiva sofre?”. Na coerência 

pretende-se “considerar as implicações interpretativas das 

propriedades intertextuais e interdiscursivas da amostra”, 

atendendo à questão central: “quão heterogêneo e quão 

ambivalente é o texto para um intérprete particular, e 

consequentemente, quanto de trabalho inferencial é requerido?”.  

Já na categoria condições da prática discursiva o objetivo é 

compreender as práticas sociais da concepção do texto e para a 

qual será consumida, bem como qual o tipo de produtor (se 

individual ou coletivo, os estágios de produção, etc.). Com a 

intertextualidade manifesta busca-se a compreensão da 

colaboração de outros textos explícitos dentro do objeto 

analisado, podendo tratar da representação discursiva (direta ou 

indireta) e a pressuposição (FAIRCLOUGH, 2001, p. 283-285). 

 



 

Práticas sociais 

A análise das práticas sociais prevê uma perspectiva da 

ideologia e hegemonia, e como o próprio Fairclough (2001) 

trouxe, é complexo criar categorias que deem conta desta 

missão.  Por isso, projetou-se como ideal a análise da matriz 

social do discurso, que tem como objetivo “especificar as 

relações e as estruturas sociais e hegemônicas que constituem a 

matriz dessa instância particular da prática social e discursiva”. 

Em ordens de discurso pretende-se “especificar o 

relacionamento da instância da prática social e discursiva com 

as ordens de discurso que ela delineia e os efeitos de reprodução 

e transformação”.  Na categoria efeitos ideológicos e políticos 

do discurso referem-se exatamente a isto: compreender quais 

são os impactos nos campos ideológicos e políticos provocados 

por esse discurso analisado. (FAIRCLOUGH, 2001, p. 289-

290).  

 

Contribuições teórico-metodológicas 

 Ao passo que passamos a conhecer o que foi cunhado por 

Fairclough (2001), apresentamos a seguir as ferramentas 

metodológicas e elucubrações teóricas desenvolvidas durante a 

execução da pesquisa de mestrado do autor desse estudo, que 



 

contribuem para as pesquisas que utilizam a ACD e a análise 

tridimensional como referencial conceitual e escopo analítico.  

 

Quadro de catalogação  

Tendo em vista a não menção de um método voltado a 

auxiliar a coleta dos dados para empreender a análise, optamos 

por criar um quadro que se estabeleceria como ponto de origem 

aos exames da análise tridimensional. Esse serve como 

perspectiva de inferências gerais sobre o material coletado. 

Como o foco da pesquisa que lhe deu origem era a investigação 

de textos midiáticos em veículos impressos, esse quadro ilumina 

especificamente essas questões, mas pode ser adaptado para 

investigações em outros tipos de meios de comunicação e até 

mesmo insumos advindos de outras esferas, conforme exigido 

pelos objetos a serem auscultados.  

O quadro de catalogação dos textos para organizar as 

informações foi elaborado, essencialmente, utilizando cinco 

categorias: Identificação, Texto, Imagem, Vozes e Cidadania.  

  



 

 

Tabela 02 – Quadro de catalogação das matérias 

IDENTIFICAÇÃO (1) 

CÓD: # Título: 

Veículo: Data: Edição: Página: Editoria: 

Capa: (    ) Sim    

(    ) Não 

Chamada: Autor: 

TEXTO (2) 

 

 

IMAGEM (3) 

Diagramação/Aspectos gráfico-visuais: 

Descrição das imagens da matéria: 

O que ou quem apareceu nas imagens: 

VOZES (4) 

Diretas Indiretas 

  

CIDADANIA (5) 

Menções e sentidos de cidadania: 

 

Fonte: Elaborado pelo autor da pesquisa 

 

 O código (CÓD.) serve para identificar e catalogar cada 

texto para facilitar a menção, a partir da ordem da citação no 

trabalho e do quadro principal com o símbolo “#” antes da 

numeração, por exemplo: #01, #02, etc. A parte da identificação 

(1) tem o intuito de inserir informações gerais sobre o texto 

coletado, como o título, o veículo, data, edição e página na qual 

foi publicado, bem como em qual editoria, se estava ou não na 

capa e qual foi a chamada, quem foi o autor (se ele está 

identificado, se não foi indicado: sem autor). A parte do texto 



 

(2) é dedicada para a transcrição da matéria, identificando e 

enumerando cada uma das linhas para análise, facilitando o 

entendimento quando da leitura do material. 

 Na parte da imagem (3) consta a diagramação, local para 

descrever aspectos de localização da matéria na página e 

elementos gráficos, a descrição das imagens presentes na 

matéria, compreendendo-as como parte integrante do texto, de 

forma que também possam ser lidas para verificar os sentidos 

atribuídos, além disso, demonstrar quem ou o que aparece nas 

imagens para entender quais imagens são apresentadas para 

formar a imagem principal do objeto estudado. Na parte das 

vozes (4) foram identificadas as vozes diretas e indiretas, para 

demonstrar quem tem mais fala nos textos, se a população ou 

órgãos/instituições oficiais. Já na parte da cidadania (5) o intuito 

foi o de alicerçar a pesquisa com o embasamento do estudo da 

forma como a cidadania é expressa nas notícias, citando a 

menção (caso existisse) e o sentido atribuído diretamente, na 

concepção do pesquisador, e que pode ser adaptado para 

questões específicas de cada objeto analisado.  

 

Linha de tendência discursiva 

A palavra tendência aqui utilizada não se refere 

diretamente ao estudo matemático da tendência calculada por 



 

meio de fórmulas específicas, mas sim para a necessidade de 

visualizar graficamente qual o enquadramento tendencial em 

cada um dos marcos temporais definidos, ou seja, o que indica 

sobre mudanças na perspectiva da abordagem. O importante, 

nesse caso, é conseguir criar um parâmetro referencial numérico 

(relacionado a questões qualitativas) que dê conta dos textos 

coletados. Servem para a análise de qualquer tamanho de 

amostra, desde que todos os elementos sejam identificados com 

seus números e posteriormente agrupados conforme a 

necessidade da pesquisa, seja por tempo, por veículo etc. Nasce 

para ser um método puramente exploratório de caráter 

qualitativo, porém pode ser utilizado para pesquisas que utilizem 

a análise de conteúdo, em amostras maiores, classificando o 

material coletado ao decorrer da execução dos gabaritos.  

Colocando os textos coletados em uma linha do tempo 

torna-se possível separar momentos associados aos períodos, 

que proporcionam visualizar uma “linha de tendência 

discursiva” para o discurso. Esse método foi criado com 

pressupostos de uma Escala de Likert (LIKERT, 1932), 

principalmente no que tange ao definir uma escala com pontos 

negativos até positivos que demonstram, nesse aplicação, a 

atitude do veículo e do produtor dominante. 



 

Para entendimento dessa ferramenta, apresentamos, 

como exemplo, o estudo realizado anteriormente (CIRINO, 

2016) sobre saúde pública. A base dessa ferramenta é criar um 

parâmetro referencial numérico de acordo com a perspectiva 

específica do objeto a ser pesquisado. Atribuímos um referencial 

numérico de 1 a 5 para cada texto, sendo nesse exemplo, 1 - 

saúde pública caótica, 2 - saúde pública ineficiente, 3 - saúde 

pública em melhoria, 4 - saúde pública em funcionamento, 5 - 

saúde pública eficiente e com qualidade.  

 

Tabela 03 – Parâmetro de referencial numérico para linha 

de tendência discursiva 

Ano Textos Veículo A Ano Textos Veículo B 

2010 #1 2 2010 #3 3 

2010 #2 1 2010 #4 3 

2012 #5 2 2012 #7 4 

2012 #6 3 2012 #8 4 

2014 #9 4 2014 #11 5 

2014 #10 4 2014 #12 5 

Fonte: elaborado pelo autor da pesquisa. 

 

Esse é um método desenvolvido para demonstrar a 

tendência do teor discursivo de cada um dos textos. Como essa 

coleta, que nos serve de exemplo, foi realizada contemplando 

dois textos por ano, em três anos distintos, tivemos seis pontos 



 

por cada linha, conforme a figura 01, divididos por barras de 

tendência para cada veículo. 

 

 

  

Figura 01 – Linha de tendência discursiva 

Fonte: método elaborado pelo autor da pesquisa. 

 

A linha do verde, primeira de baixo para cima, apresenta 

a tendência discursiva do “Veículo A”, que ao decorrer da 

amostra apresentou uma significativa mudança de 

enquadramento, saindo de “saúde pública caótica” e “saúde 

pública ineficiente” até chegar em “saúde pública em 

funcionamento”. Já o “Veículo B”, com a linha azul, demonstra 
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certa constância nos primeiros anos e depois uma subida 

diretamente para a “saúde pública eficiente e com qualidade”.  

Reconhece-se as limitações desse método, tendo em vista 

que o discurso e a linguagem não são passíveis de redução, em 

que possa atribuir um valor quantitativo, até porque isso seria 

considerar que ambos possuem a mesma força/poder ideológico, 

de abrangência, e sabemos que a mais completa linha de 

tendência discursiva seria a partir de todos os discursos 

midiáticos e representações sociais, pessoas, instituições e 

demais questões no entorno do objeto, o que seria inviável.  

Devido a isso, esse recorte viabiliza a análise e 

proporciona um olhar, que embora redutivo, é sinalizador do 

complexo discurso macro sobre o tema. Salientando essa 

limitação, pretende-se reafirmar a real intenção desse método: 

expor, através dos dados coletados, a tendência do discurso 

conforme os parâmetros estabelecidos pelo pesquisador para a 

compreensão dos dois discursos, jamais visando uma 

compreensão quantitativa, mas sim qualitativa através de 

suportes visuais que possam auxiliar nesse entendimento.  

 

Matriz das formas de poder 

 Fairclough (2001) institui a Matriz Social do Discurso 

como uma de suas categorias de análise, porém não a 



 

instrumentaliza. O interesse dessa categoria é estabelecer as 

relações das estruturas sociais inerentes à amostra e como elas 

estão dispostas na sociedade, bem como seus aspectos 

hegemônicos que compõem o que Fairclough (2001) 

convencionou chamar de matriz social do discurso, discutindo, 

inclusive, como essas relações estabelecidas podem ser 

caracterizadas e que tipo de resultados são obtidos com tal 

discurso.  

 Com as delimitações das formas de poder elucidadas por 

Thompson (2011), podemos analisar as diferenças de poder 

exercidos por cada uma das partes estudadas, conforme figura 

02.   

  



 

 

 

 

Figura 02 – Matriz das formas de poder 

Fonte: elaborado pelo autor da pesquisa com base nas concepções das 

formas de poder de Thompson (2011) 

 

 Essa matriz das formas de poder foi elaborada pelo autor 

desse capítulo a partir das categorias do exercício de poder 

trazidos por Thompson (2011): poder econômico, poder 

político, poder simbólico e poder coercitivo. A intenção dessa 

matriz é destacar os principais agentes dentro de cada forma de 

• Elemento F
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poder para que se possa compreendê-los dentro de suas 

respectivas dimensões de influência e imposição na sociedade. 

Essa representação gráfica demonstra as quatro perspectivas do 

poder, auxiliando na discussão dos elementos que se relacionam 

com cada um deles.  

 O trabalho do pesquisador é elencar corretamente, por 

ordem de relevância, cada um dos elementos inerentes aos 

poderes e como eles se contrabalanceiam nessa matriz. Cada 

novo elemento carrega consigo suas características de exercício 

de poder e referem-se especialmente ao cenário em que são 

contextualizados, não cabendo extrapolações macro de temas 

para diversas áreas da vida. Nem todas as formas de poder 

precisam, necessariamente, possuir elementos à depender do 

tipo de corpus analisado.  

 

Mutação discursiva circular 

Em uma perspectiva mais teórico-conceitual, avançamos 

para a discussão da mutação discursiva circular. A arquitetura 

social do mundo em que vivemos é concebida essencialmente 

pela prática recorrente da renovação discursiva. Novos 

conceitos, olhares e perspectivas são apresentadas diariamente, 

algumas com força suficiente para ocasionar reais alterações em 

curto e longo prazo, e outras somente desaparecem, seja por não 



 

encontrarem eco na sociedade ou por não terem se fortificado 

em todos os aspectos da concepção do discurso. Reflexões 

cruciais em uma sociedade em que o poder simbólico tornou-se 

a principal arma para dominação da população. 

Um dos motes inquietadores da dissertação que deu 

origem a esse estudo foi investigar de que forma as notícias, 

textos por essência, podem promover uma alteração na prática 

discursiva e prática social, ocasionando em um novo discurso 

sobre determinado objeto. Ao encerrar o roteiro científico 

empreendido, pairava ainda um véu a ser descortinado, 

ampliando a representação visual e teórica da 

tridimensionalidade do discurso. Por intentar contribuir com um 

novo ângulo que possa iluminar os caminhos para descobertas 

nessa lacuna, geramos o conceito da Mutação Discursiva 

Circular. 

 Utilizamos o termo mutação, do latim mutatione, pela 

necessidade de assumir um aspecto mais profundo da alteração, 

demonstrando um discurso que não passou apenas por uma 

mudança superficial, mas sim que sofreu uma mutação em sua 

essência. Por meio desse aporte, imbricam-se esses conceitos 

para elaborarmos a premissa circular da mutação discursiva, 

sem, tampouco, perder a visão tridimensional do discurso da 



 

Análise Crítica de Discurso, crucial para garantir que seja 

visualizado um cenário de alteração ideológica. 

Tratamos na pesquisa basicamente do discurso como 

unidade condensadora de ideologias, especificamente o discurso 

midiático, a partir do conteúdo jornalístico, que proporcionou 

um olhar ímpar para elucubrar sobre a mutação discursiva em 

uma perspectiva circular, assumindo que as dimensões textual, 

discursiva e social tornam-se engrenagens de um complexo 

ideológico, se movimentando infinitas vezes, ora impulsionados 

por um novo texto, ora por uma nova prática discursiva, ou 

mesmo devido a uma ocorrência no mundo social.  

Diversas forças podem intervir em cada uma das 

interfaces do conceito ideológico, mas todas elas possuem em 

comum a centralidade de participação do ser humano como 

executor e receptor final do produto discursivo engendrado, 

tendo em vista que a ressignificação de signos só fazem sentido 

a partir do contexto do interpretante, ou seja, só é perceptível, 

compreendido e passível de análise por aquele que está envolto 

dos saberes indispensáveis para realizar tal ação. 

 Ampliando a compreensão da visão de circularidade, 

sugere-se o seguinte esquema: 



 

 

 

Figura 03 –Mutação Discursiva Circular 

Fonte: Elaborado pelo autor da pesquisa 

 

 Essa sugestão de vislumbrar o modelo tridimensional 

também em um formato circular deve-se principalmente à 

necessidade de facilitar o entendimento das mudanças sociais 

que ocorrem em um dos pontos do círculo - sem que possa ser 

visto como uma linha - a roda gira conforme o impulso vindo de 

alguma das partes, ao mesmo tempo com todas elas inter-

relacionadas (como se vê ao centro da figura). O fato de ser um 

círculo que deveria representar a tridimensionalidade também 

seria uma diminuição desta representação, apesar dessa 

representação ser complementar à primeira difundida há 
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algumas décadas.  Por isso ao visualizar essa figura circular 

deve-se ter em mente que são três dimensões sobrepostas e 

imbricadas, não divisíveis e inseparáveis. Para se analisar um 

objeto na visão da ACD o pesquisador deverá investigar cada 

uma das dimensões, entendendo-as de forma integrada, mas, que 

para o estudo, elas precisam ser visualizadas separadamente em 

um momento inicial e depois vistas no conjunto.  

 Outro aspecto relevante para a questão da circularidade 

das dimensões é que para entender o discurso, por exemplo, em 

que parte ele foi modificado, é preciso saber que em qualquer 

uma das dimensões pode ter acontecido uma ruptura, seja de 

conceitos ou padrões, no qual a partir dali a mudança é 

ocasionada. Podemos pensar que em algum momento a 

concepção sobre determinado assunto era X, e que ocorreu uma 

mudança na prática social sobre este assunto transformando-o 

em Y, logo os textos que serão publicados sobre ele, ou as 

conversas, trarão os aspectos de Y que era X, ressignificando 

ambos e trazendo para a prática discursiva um elemento Z, que 

irá novamente para a prática social, continuando o círculo 

infinito da mutação, que não ocorre de um dia para o outro, são 

mudanças que exigem esforço para que ocorram, quando 

realmente ocorrem, pois o que também pode acontecer são 



 

sobreposições de posicionamentos aos já existentes, 

impregnados na sociedade.  

Essa elucubração é para demonstrar que não é possível 

saber exatamente em que parte a mutação se iniciou, mas 

pequenos rastros dessa mudança quando há um esforço de 

reposicionamento podem ser identificados ao perceber que em 

uma das dimensões o discurso é um e em outra dimensão 

significa outra coisa, por exemplo quando prática social e 

realidade midiática se diferem em alguns aspectos, como em 

alguns casos se tenta mudar a imagem que a sociedade tem sobre 

determinado produto/serviço/pessoa, o discurso nem sempre 

corresponde ao que se estabelece na prática social, ao menos não 

no momento imediato.  

Em outros termos, se ocorre uma mudança no âmbito da 

prática social, porém que encontra resistência para sua difusão 

na mídia devido a interferir nos interesses políticos e 

ideológicos, provavelmente terá dificuldade para impulsionar a 

engrenagem textual, que por sua vez daria o movimento 

necessário para a nova prática discursiva. Pressupõe-se que a 

verdadeira mutação discursiva só obtém efetividade quando há 

modificação no cerne do discurso, necessitando que as 

engrenagens das dimensões girem completamente, 

proporcionando uma construção tridimensional (textual, 



 

discursiva e social), por meio desse movimento circular de 

renovação do discurso. 

Os veículos de comunicação conseguem dar visibilidade 

para os temas, espalhar e difundir novos textos, mas, em geral, 

somente quando os conceitos perpassam para a dimensão da 

prática discursiva, e encontram terreno fértil promissor na 

prática social, é que há uma efetiva mutação do discurso.  

 

Considerações 

 

Dentre os resultados da dissertação de mestrado, 

elencam-se essas contribuições teórico-metodológicas como as 

mais relevantes, pois demonstram preenchimentos de algumas 

lacunas na perspectiva da ACD e ao mesmo tempo propõem 

novos olhares para a mesma estrutura já concebida por 

Fairclough (2001). Além disso, refletem a caminhada 

empreendida pelo pesquisador e como encontrou formas de 

atender às diretrizes da análise, com adequações exigidas pelo 

corpus específico de sua investigação.  

Criamos uma forma de catalogação dos dados servindo 

como uma primeira análise para inferências iniciais, trazendo 

aportes metodológicos que coadunavam com os conceitos 



 

buscados pelo pai da análise crítica, mas sem fugir do seu escopo 

principal – social e discursiva.  

Ao decorrer da análise desenvolvemos a linha de 

tendência discursiva, responsável por estabelecer o “tom” e a 

tendência para uma visualização mais ampla dos temas 

discutidos. Outra questão foi firmar a “cidadania” como um 

ponto de análise dentro dos textos e discursos jornalísticos, 

promovendo a característica socialmente engajada do produto 

científico, na busca de soluções para a melhoria da indústria 

midiática.  

Incluir efetivamente tópicos para a investigação e 

descrição dos aspectos gráfico-visuais dos textos também trouxe 

um novo aporte para a metodologia, aliando a análise verbal com 

a não verbal, através dos signos figurativos apresentados em 

cada uma das notícias. A matriz de formas de poder foi criada 

para atingir o objetivo específico de desvelar as formas de poder 

inerentes a essa prática discursiva, servindo como meio prático 

de explicitar as relações de poder, nas quatro formas 

estabelecidas por Thompson (2011), atendendo a necessidade da 

categoria “Matriz social do discurso” de Fairclough (2001) 

dentro da análise da prática social. Essas contribuições aliaram 

novos métodos que se aderem e acoplam na ACD, mas que 

trazem pressupostos de uma leitura crítica da mídia e até mesmo 



 

de uma análise de conteúdo – por meio da ficha de catalogação 

dos dados, convergindo na criação de novas perspectivas para 

metodologias de análise de textos/discursos midiáticos. 

  



 

  



 

Referências 

 

FAIRCLOUGH, Norman. Discurso e mudança social. 

Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2001. 

 

CIRINO, José Antônio Ferreira. Comunicação, cidadania e 

saúde pública: Análise Crítica 

do Discurso Midiático sobre o Hospital de Urgências de 

Goiânia. 2016. Dissertação 

(Mestrado em Comunicação) – Faculdade de Informação e 

Comunicação, Universidade 

Federal de Goiás, 2016. 

 

DALMONTE, Edson Fernando. Por uma análise 

desnaturalizante do discurso. In: Teoria e Prática da Crítica 

Midiática. DALMONTE, EF (organizador). Salvador: 

EDUFBA, 2013. 

 

LIKERT, R. A Technique for the Measurement of Attitudes. 

Archives of psychology. New York, 1932. 

 

MAGALHÃES, Izabel. Introdução: A análise de discurso 

crítica. DELTA, 21: Especial, 2005. 

 

THOMPSON, John B. A mídia e a modernidade: uma teoria 

social da mídia. Tradução: Wagner de Oliveira Brandão. 12. 

Ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. 

 

RESENDE, Viviane de Melo; RAMALHO, Viviane. Análise 

de discurso crítica. São Paulo: Contexto, 2006.  

 

VAN DIJK, Teun A. Discurso e poder. 2. Ed. – São Paulo: 

Contexto, 2010. 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

A Cidadania na Prateleira: uma leitura crítica da 
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Compreendendo a temática 

 

Há diferentes formas de analisar a estrutura social e suas 

relações, utilizar-se da comunicação é uma delas. Comunicar é 

um ato inerente do ser humano, muitas vezes automatizado 

como o simples ato de se respirar. Mas assim como o exemplo 

pode ser percebido, descrito, investigado, ensinado, e criticado, 

a partir do momento em que se percebe outras formas de 

compreensão e realização do próprio ato. Ao pensar a 
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comunicação como ciência é importante percorrer um caminho 

teórico-histórico de seus estudos para que se possa localizar e 

assimilar um extrato maior do próprio objeto-comunicação e 

suas influências nos dias de hoje. Comunicar, 

etimologicamente do latim comunicare, é tornar comum, 

partilhar, repartir, socializar, portanto, a ação de comunicar é 

maior que a própria fala, é o gesto, o agir, o pensar, o reproduzir, 

comunicar envolve necessariamente uma manipulação de ideias 

e uma transformação de informações reproduzidas e 

interpretadas (TEMER; NERY,2004). 

O propósito deste estudo é fazer uma leitura social. 

Verificar a influência da ação comunicativa (Habermas, 1978) 

da mídia nos indivíduos, sua recepção e sua refração na 

sociedade, por meio da análise histórica do processo 

comunicativo de massa e para públicos. E também objetiva-se 

perceber a relação dos meios de comunicação com a 

cidadania, ao observar questões como liberdade, igualdade, 

dignidade, como direitos fundamentais do ser humano, e a 

forma como a mídia e os meios de comunicação entendem e 

divulgam estes conceitos. 

Neste momento, o intuito é apropriar-se de uma 

construção teórica da escola crítica, das teorias da comunicação 

importantes na solidificação do objeto em estudo, e propor uma 



 

análise de discurso crítica da mídia a fim de verificar como são 

vivenciados os valores cidadãos, como são compreendidas as 

relações dos direitos humanos, da cidadania, e como a sociedade 

entende estes direitos, principalmente no Brasil. 

Espera-se buscar repostas para a habitual construção da 

mídia de um discurso cidadão. Quando ela assume voz frente à 

ausência de instituições sociais historicamente consolidadas 

neste processo, como o Estado. Ao trazer para si soluções frente 

à ausência da segurança, da saúde, do transporte, da educação, 

a mídia constrói um discurso próprio de cidadania e neste 

contexto torna-se importante perceber como as relações de 

consumo estão presentes na disseminação dos valores de 

cidadania criados e fomentados por estas mídias. 

Assim sendo, para ampliar o campo de visão desta 

análise torna-se importante um olhar crítico no interesse e na 

extensão dos discursos e das estruturas de poder que foram e 

estão sendo formadas por estas organizações comunicativas, 

fomentadoras de valores e de novas formas de exercício da 

cidadania atualmente. 

 

 

 

Um caminho para a leitura crítica 



 

 

Se o objetivo do estudo é majoritariamente uma análise 

crítica da mídia, é importante fazer um caminhar histórico destes 

estudos na teoria da comunicação. Pode-se dizer que a partir de 

1923, com a fundação do Instituto para a Pesquisa Social, em 

Frankfurt, debates que se caracterizavam por uma investigação 

crítica da sociedade capitalista moderna marcaram o início de 

estudos na comunicação de uma teoria que refutava as respostas 

simples e as aferições matemáticas para a análise da informação 

e da sociedade. A reflexão dos frankfurtianos situava- se no 

centro do debate filosófico, pois analisavam os processos de 

industrialização como uma mudança existencial na sociedade 

organizada. Como base, utilizavam do debate marxista e seus 

princípios nas contradições e lutas de classe, em contraposição 

ao funcionalismo americano e o existencialismo europeu 

consolidados na época. 

O conceito de indústria cultural, herança 

importantíssima desta escola, surgiu em 1947 a partir das 

reflexões de Hockheimer e Adorno (2000), em uma análise 

sobre o totalitarismo político, vivenciado na Alemanha nazista, 

e também pela massificação cultural, percebida pelos autores ao 

se exilarem nos Estados Unidos da América, no período da 

segunda guerra mundial. 



 

Este binômio pode ser definido com uma reflexão crítica 

a uma cultura introduzida pela produção em série a partir de um 

distanciamento entre a produção de necessidades e produção de 

bens; outro conceito principal dos estudos da Escola de 

Frankfurt é a racionalidade técnica pautando a construção de um 

modo vivente ao fomentar o consumismo além do próprio 

consumo em uma impossibilidade de alcance da satisfação, 

numa era de vida simbólica e externalizada. Estas percepções e 

críticas sociais que, diminuídas da exacerbação negativa e 

apocalíptica que carregavam, ainda são imprescindíveis para a 

construção de um estudo crítico na comunicação, pois 

institucionalizaram e possibilitaram uma relação social de lutas 

de classe e de poder ao estudar a comunicação na sociedade. 

 

A importância da indústria cultural na economia psíquica 

das massas não dispensa a reflexão sobre sua legitimação 

objetiva, sobre seu ser em si, mas ao contrário, a isso 

obriga – sobretudo quando se trata de uma ciência 

supostamente pragmática. Levar a sério a proporção de 

seu papel incontestado significa leva-la criticamente a 

sério, e não se curvar diante de seu monopólio 

(ADORNO, 1978, p.287). 
 
 

Ao examinar os valores de cidadania na sociedade 

brasileira atual tendo como locus de pesquisa a mídia e a 

influência que esta exerce, a herança conceitual e metodológica 



 

dos frankfurtianos é essencial. Uma vez que, atualmente e de 

forma negativa, a cidadania vai deixando de ser um conceito 

comunitário, e vai se tornando uma busca individual carregada 

de simbolismos consumistas e pouco sociabilizados. A mídia 

como regente da indústria do consumo simbólico vai 

reconceituando estes valores coletivos. 

Há dentre os frankfurtianos um exemplo que conseguiu 

ver algo além da reprodutibilidade técnica e da massificação 

popular, percebendo com mais proximidade alguma cultura 

ainda existente nas relações sociais. Walter Benjamin (2002) 

buscou pensar o popular na cultura, não como algo a ser negado 

exclusivamente, mas como experiência e produção de sentidos. 

Ou melhor, ainda enxergou a cultura popular como 

possibilidade de uma ação crítica e transformadora frente à 

paralização intelectual e reprodutível da indústria cultural 

(BARBERO, 1987, p.54). 

Há um perigo em se ter como base teórica apenas os 

valores apocalípticos frankfurtianos que procuram determinar o 

fim de qualquer construção de novas culturas, ou no mínimo da 

manutenção de uma cultura existente na base social, como se o 

envolvimento da indústria cultura padronizasse viroticamente 

toda possibilidade crítica, ou de ressignificação do que é posto. 

Para a teoria crítica é como se “o indivíduo deixasse de decidir 



 

de forma autônoma, perdendo o seu poder crítico e o conflito 

entre impulsos e consciência fosse abafado pela adesão aos 

valores impostos” (TEMER; NERY, 2004, p.92). 

Esta visão pessimista que impossibilita qualquer 

ascensão social ou crítica à ideologia dominante não 

possibilitaria, por exemplo, verificar alguma refração do que é 

emitido à sociedade pela mídia, quando esta transforma ou 

ressignifica a própria ação midiática. Pensar apenas como os 

teóricos da Escola de Frankfurt inviabilizaria até a 

problematização sugerida no artigo, pois se espera verificar 

como a mídia utiliza dos valores de cidadania e os incorpora 

como seus, e esta apropriação é retroalimentada, a mídia por si 

só não cria demandas é preciso uma resposta social frente ao seu 

discurso para consolidar a agenda midiática. 

É pertinente ao estudo perceber como os indivíduos 

podem e devem entender este processo diminuindo assim o grau 

de influência e reação imediata que possuem frente à mídia e 

seu discurso cidadão. Não há um caminho de direção única 

tendenciando a uma uníssona alienação dos cidadãos como 

massa, são públicos distintos que são influenciados em distintos 

graus pelos meios de comunicação, e é possível ver reflexões 

cognitivas da sociedade, mesmo que disformes, os cidadãos 

além dos mass media. 



 

 

É possível sustentar que a Comunicação ocupa hoje uma 

posição reflexiva sobre a vida social, se não com um 

objeto claramente discernível, certamente com um nó ou 

um núcleo objetivável, onde se entrelaçam 

problematizações diversas do que significa a vinculação 

ou a atração social (SODRÉ, 2006, p.222). 

 

Caminhando alguns anos na história e explorando outras 

perspectivas críticas é significativo incorporar conceitos da 

escola latino-americana com seu hibridismo característico de 

uma realidade de dominação ideológica e de imperialismo 

cultural. Portando uma visão mais ampla da relação dos meios 

de comunicação com a sociedade em diversas instancias 

socioeconômicas, esta escola utiliza do mesmo modelo teórico 

marxista das primeiras escolas críticas da comunicação, 

contudo, já conseguem perceber uma possível relação dialética 

entre a domínio da indústria cultura e a resposta popular, num 

crescimento possível de novas informações, inquietações e 

ideologias. Martín-Barbero (1997), um ícone desta escola, assim 

como Garcia Canclini (2006), faz uma leitura interessante a 

partir dos estudos de Benjamin (2002) tomando a realidade 

como algo descontínuo e não linear, transformando o modo 

de percepção da sociedade ao incluir a experiência como meio 

de transformação das massas. Para pensar as mudanças que 

configuram a modernidade, Barbero (1997) se utiliza da 



 

percepção, da experiência social como ferramenta para entender 

a comunicação. 

Este fator é muito importante num estudo sobre a 

cidadania. Não há como dissociar a cultura, os valores históricos 

de um povo, sua regionalidade, quando se pensa nos direitos 

sociais e na forma da garantia destes. Benevides (2004), nos fala 

da diferença de amplitude entre direitos humanos e cidadania, 

sendo o primeiro referido aos direitos transfronteirísticos, 

universais e comuns à pessoa humana, o segundo, um conceito 

ligado a civitas, à "cidade", a vida social que estabelece uma 

relação de pertencimento do indivíduo a uma comunidade 

territorial e politicamente articulada, que englobam direitos 

individuais, políticos e sociais, como nos fala Marshal (1967). 

Mas que também são econômicos e culturais, que deveriam ser 

legitimados, reconhecidos e garantidos pela sociedade e por sua 

organização política, mesmo que institucionalizados ao avesso 

como corrobora José Murilo de Carvalho (2003) que com um 

olhar direcionado à história da cidadania no Brasil reforça que o 

cidadão pleno seria sim aquele que fosse titular das três 

categorias de direitos, e cidadãos incompletos seriam os que 

possuíssem apenas alguns destes, e na sociedade brasileira não 

possuímos a completude dos direitos do “ser cidadão”. A 

construção de nossa cidadania foi invertida, nos foi garantido 



 

primeiramente os direitos políticos em momentos ditatoriais 

onde não havia possibilidade de direitos civis, estes só nos foram 

permitidos nos pequenos momentos democráticos de nossa 

história, e por fim, e paulatinamente, estão sendo legalizados 

direitos sociais, que necessitam de vigília e luta, porque para 

muitos direitos ainda não há a segurança política necessária para 

mantê-los, estando a plenitude do conjunto destes direitos no 

Brasil ainda no campo da utopia. 

Hoje a nova sensibilidade das massas se dá pela 

aproximação. A ausência do status real criado pela 

reprodutividade técnica da indústria cultural não reflete apenas 

uma criação acrítica de consciências da massa como defende 

Adorno (1978), é sim em uma longa transformação social de 

sentido identitário, que com a ampliação do processo 

comunicacional, da aproximação de culturas pela evolução 

tecnológica foi se instalando no mundo e criando diferentes 

públicos. Pode-se dizer que os indivíduos se sentem mais 

próximas com a ajuda das inovações técnicas e foram capazes 

de ressignificar valores ao se aproximarem. Nesse ponto é 

importante valorizar o pensamento de McLuhan (2002), que já 

afirmava que “se existe algum truísmo na história da 

comunicação humana é de que qualquer inovação n os meios 



 

externos de comunicação trazem no seu rastro choque sobre 

choque de mudança social” (McLuhan, 2002, p.160). 

Quando se pensa na ausência da cidadania que se tem 

hoje, e como esta ausência é fortalecida pelos meios de 

comunicação, a multidão desprovida dos direitos humanos e 

sociais legalmente institucionalizados, normalmente não reage 

de forma comunitária e em conjunto na busca destes direitos, se 

pulveriza e compra cidadania individualmente, ou no mínimo 

compra o desejo de se ter a cidadania pelo consumo, se 

transvestido de comunidade a multidão vai perdendo a força de 

sua ação libertadora e se subdivide num conjunto de indivíduos 

consumidores de cidadania. 

Neste caminhar da escola crítica é essencial o 

conhecimento e os conceitos do chamado paradigma 

culturológico, principalmente da Escola Francesa, que também 

possui identidades neomarxistas e se aproxima da antropologia 

cultural, tendo uma percepção maior de grupos e de indivíduos 

(TEMER; NERY, 2004, p.99). Um dos principais expoentes é 

Edgar Morin (1990) que procura mesclar o pessimismo dos 

frankfurtianos com o otimismo dos teóricos funcionalistas 

americanos, mas não crê na onipotência dos meios massivos 

como os últimos, procura sentir ao mesmo tempo um certo 

prazer na nutrição cultural que os meios produzem, contrariando 



 

assim a escola crítica basilar, e ao mesmo tempo não vê na 

funcionalidade comunicativa uma rede instrumental de 

evolução e bem-estar social, como os funcionalistas. 

Para Morin (1990) a indústria cultural deve ser vista 

mais pelo prisma dos novos processos de produção cultural do 

que por sua racionalidade técnica, a criação cultural se 

transformando com a evolução da produção. Para ele a 

mediação tecnológica e a divisão do trabalho não implicam na 

total anulação da criação artística e cultural, pois a análise da 

indústria cultural está em um campo de significações que une a 

informação e o imaginário ficcional, que é base do consumo 

simbólico, conceito essencial nos seus estudos. 

 
A cultura de massa é realista... Nas sociedades ocidentais 

esse desenvolvimento do consumo imaginário provoca 

um aumento da procura real, das necessidades reais (elas 

mesmas cada vez mais embebidas do imaginário, como 

as necessidades do padrão social, luxo, prestígio)... As 

participações imaginárias e as participações na vida real, 

longe de se excluírem, se compatibilizam (MORIN, 

1990, p.169). 
 

Sendo assim, é preciso que se faça um mergulho na 

história cultural para entender como deveria ser disseminado e 

compreendido a informação cidadã, de forma a contribuir para 

a construção de valores simbólicos que favorecessem àquelas 

comunidades impactadas pela força midiática. Mas, 



 

normalmente, os valores e as produções populares, folclóricas, 

também são alvejados pelo aparato técnico, mas são dissolvidas 

na divulgação e no fortalecimento de uma voz dominante. O 

cotidiano é o ambiente em que a ficção é construída nessa 

interação entre o que é real e aquilo que é possível de ser 

consumido, o que é imaginário, capacitando a geração de um 

desejo de consumo imediatamente inatingível, fortalecendo um 

processo de divulgação comunicacional hegemônico e 

segregador. 

Morin (2008) reafirma o conceito de alienação social 

como pregam os adeptos da escola de Frankfurt, porque neste 

conceito está o mecanismo fundamental da indústria cultural, 

mas para ele, e para nosso entendimento, definir todo processo 

tecnicista como uma operação de destruição crítica e 

desconstrutora de saberes de forma absoluta é um exagero, e há 

uma distância do que é real. 

Barbero (1997) também se utiliza de Morin (1997) para 

defender a mediação na função da indústria cultural, 

corroborando com ele na definição de um espaço de 

comunicação entre o real e o imaginário na cultura, percebendo 

que há uma função ativa dos sujeitos na imersão de conflitos 

entre o possível e o inatingível, transformando saberes, 

fomentando a cultura popular. 



 

Outro bom exemplo da escola francesa, dentro desta 

pesquisa bibliográfica dos estudos críticos da comunicação, é 

Michel Foucault (1988). Seus estudos sobre a “sociedade do 

espetáculo” que objetiva entender a relação mercantil no 

cotidiano, na intimidade cultural, sexual, familiar, possibilita 

encontrar valores politizados nestas relações, ao se perceber que 

há nestes extratos da sociedade espaços de lutas contra o poder. 

Quem explora? Quem exerce o benefício? Por onde passa e 

quem exerce o poder? Qual a vigilância e qual a coação? Para 

Foucault, o poder flui, ele é, não sendo determinado a uma 

classe ou a um indivíduo, ele está imerso socialmente. É 

evidente que o exercício do poder está na centralidade do 

Estado, mas não o é uma propriedade, porque as “relações de 

poder se enraízam no conjunto social, isto não de disparidade 

individual, de determinada aplicação do poder sobre nós 

mesmos e sobre os outros, institucionalizados ou não que 

definem formas diferentes de poder” (FOUCAULT, 1988, 

p.247). 

Quando analisamos por meio de outra ferramenta 

importante - os meios de comunicação de massa - o debate do 

poder fica dialogicamente envolvido entre dominantes e 

dominados, cultura de massa e cultura popular, num eixo 

evidente do conflito de classes. Mas o poder como ato existente 



 

e não ato relativo a um grupo absolutista dominante pode ser 

modificado na dinâmica da informação, entre o que é pertencido 

e introgetado e aquilo que pode ser questionado, discutido e 

alterado numa luta de direitos, visto que apenas uma visão 

ideológica não comporta todos os nichos. O poder, mesmo que 

majoritariamente, não deve possuir apenas um sentido. 

Numa visão mais paralela à crítica de Frankfurt, outro 

estudo importante está em Baudrillard (2007) que vê a 

racionalidade instrumental desencadeando o problema do 

conflito de classes, fortalecendo a alienação dos sujeitos. Para 

ele as instituições e o controle informacional e a própria 

urbanização são ferramentas da manipulação de massa, 

fomentando o consumo simbólico que vai construindo desejos e 

destruindo as relações reais. 

Sé há uma aproximação na linguagem crítica, também 

há uma notável diferença entre as perspectivas de Baudrillard e 

Foucault. O primeiro vê a passividade das massas e um modo 

vivente da própria alienação pelos meios de comunicação, o que 

é questionado por Foucault ao possibilitar em seu discurso voz 

às minorias numa busca de transformação pela luta do poder. 

Para nossa leitura crítica seguimos mais o segundo caminho, 

visto que é necessário ver além da técnica e da indústria do 

consumo, pois há uma capacidade infinita no meio social, como 



 

nos diz Barbero (2007) de uma “absorção de conflitos pela 

massa” que é capaz de criar meios de transformação social. 

 

A mídia e o consumo na construção da prateleira cidadã 

 

Cidadão é sentir-se pertencido a algum grupo social, 

cidade ou nação, mas do que a uma simples garantia jurídica. 

Desde a família, a primeira e menor porção social do indivíduo, 

a necessidade de pertencimento, de estar buscando valores 

semelhantes, sentir-se realizado, ouvido e integrado torna-se 

importante para o fortalecimento das relações. A sensação de 

estar pertencido àquele grupo, àquela sociedade, àquela nação é 

o início do conceito de comunidade, daquilo que é comum. 

Etimologicamente, communis é o ato de repartir deveres em 

conjunto. Cidadania, portanto, também é busca do exercício da 

vida social com benefícios e deveres mútuos aos comuns e 

culturalmente envolvidos. 

 

Ser cidadão não tem a ver apenas com os direitos 

reconhecidos pelos aparelhos estatais para os que 

nasceram em um território, mas também com as práticas 

sociais e culturais que dão sentido de pertencimento, e 

fazem que se sintam diferentes os que possuem uma 

mesma língua, formas semelhantes de organização e de 

satisfação das necessidades. (CANCLINI, 2006, p. 35). 
 
 



 

Assim sendo, o fato de ter direitos reconhecidos pelos 

aparelhos estatais para aqueles que nasceram em um território 

não deveria legitimar unicamente o exercício da cidadania, pois 

se excluem as práticas sociais e culturais que completam o 

sentido de pertencimento, que hoje inclusive, se sobrepõem aos 

sentimentos pátrios e cívicos. A aproximação social criada pela 

evolução técnica, importantíssima para a comunicação como 

nos fala McLuhan (2000), avizinha costumes, cria e solidifica a 

cultura, cria grupos além das fronteiras territoriais, satisfazendo 

assim necessidades pessoais e, principalmente, sociais. 

Pela ausência do exercício cidadão em nossa sociedade, 

da não plenitude de direitos, vamos relacionando e pertencendo 

social e culturalmente ao consumir. É preciso compreender, no 

entanto, que a ação do consumo não é impositiva e individual, 

reativa a uma indução midiática pura e simplesmente, como era 

defendida no início do século XX com a Teoria Hipodérmica, 

por exemplo. (TEMER; NERY, 2004). Um século depois já é 

claro que o consumidor é também um receptor ativo, avalia 

quantitativamente e qualitativamente suas escolhas, não há 

como pensar o consumo atual sem a subjetividade das escolhas 

(TONDATO, 2011, pg.154) e estas, passam primeiro pelo crivo 

do pertencimento. 



 

Na mídia, principalmente no discurso publicitário, o 

pertencimento é o viés de praticamente toda campanha e 

inserção de marcas no mercado. A mensagem pressupõe uma 

verdade ulterior, algo que irá se tornar real na vida quotidiana 

através da adesão do consumidor àquele consumo 

(BAUDRILLARD, 2007, pg. 134), e este acontecimento futuro 

tem como função gerar o desejo e aquisição que só é fomentado 

porque há ali uma sugestão de pertencimento cultural e do 

sentimento de participação do indivíduo nas relações sociais. 

Reconhecimento é a moeda de valorização pessoal. 

Reconhecer transformou-se em atribuição de merecimento, 

transformou-se em status. Se pensarmos no conceito de habitus 

de Bourdieu (2007), como um sistema de classificação social, de 

práticas, capacidades e produções que diferenciam os seres 

sociais, e que são repassadas por gerações, entende-se que há 

um processo de continuidade da estrutura capitalista de 

organização social. A meritocracia, ou o falso mérito, visto que 

não há igualdade de condições no processo meritocrático e muito 

menos igualdade social ao se utilizar uma medida para 

uniformizar diferentes públicos, é a justificativa dessa 

reprodução capitalista. Nem todos possuem acesso a condições 

de cidadania igualmente, alguns estão acima, num olimpo de 



 

possibilidades, e outros não se incluem dentre aqueles que 

possuem qualquer status de cidadania. 

A sociedade no seu discurso popular, que é refletido na 

comunicação midiática, comenta sobre os princípios da 

cidadania nos mais diferentes assuntos e momentos. Seja na 

discussão sobre a pena de morte; sobre o aborto; sobre o direito 

à vida; à liberdade, quando se discute maioridade penal, no 

comentário sobre o imigrante e seus direitos; sobre as ações 

como “a prefeitura no bairro”, “dia do cidadão”, “amigos da 

escola”; se comenta da falta de bons tratos e da diferença de 

tratamento dos cidadãos que se encaminham aos hospitais 

públicos em comparação com aqueles que possuem plano de 

saúde; discute-se sobre a precariedade das escolas e do ensino; 

da falta de lazer, do descaso com as praças das cidades; dos 

problemas no transporte público e sobre inúmeros outros 

momentos. Mas se percebe, imediatamente, uma conflitante 

ausência em todos estes discursos. Encontra-se nestes 

comentários da população uma percepção certa da necessidade 

de se possuir direitos, e na mesma mediada, torna-se evidente 

que não há uma vivência ou um exercício pleno destes direitos 

sociais. “Ser cidadão” deveria ser ação positiva e ativa nos 

processos decisórios da esfera pública, ser reconhecimento, 

garantia, e exercício justo e legal, como corrobora Noberto 



 

Bobbio, quando nos fala do que é desejável, socializado, mas 

nem sempre realizado. 

 
Nem tudo o que é desejável e merecedor de ser 

perseguido é realizável. Para a realização dos direitos do 

homem, são frequentemente necessárias condições 

objetivas que não dependem da boa vontade dos que os 

proclama, nem das boas disposições dos que possuem 

os meios para protegê-los. (BOBBIO,2004, p.63) 
 

Por outro lado, é destacável a importância da mídia 

como formadora das identidades e como poder determinante dos 

comportamentos e atitudes dos cidadãos. Torna-se difícil 

perceber a cidadania, sem analisar a interação entre os 

indivíduos, suas relações globais e a construção dos significados 

sociais. Ao estudar a mídia pode-se perceber conhecer e avaliar 

as relações de cidadania que temos e que almejamos. 

 
A mídia como reorganizadora de sentidos passa a 

desempenhar um papel importante na construção daquilo 

que é ser cidadão, ou seja, o que a mídia entende e 

divulga como sendo cidadania é o que a sociedade 

compreenderá como sendo real. (TUZZO, 2014, p. 166) 
 

O programa de rádio ou de televisão que possui um 

programa dando “voz ao cidadão” e que pela força de seu poder 

midiático, traz aos holofotes aquele servidor, representando a 

esfera pública que não foi capaz de gerar os benefícios sociais, 

exige e consegue solucionar um problema pontual, como 



 

exemplo, pela sua força midiática tapa-se um buraco que 

atrapalhava o trânsito ou se consegue fazer com que o Estado 

troque as lâmpadas da vida pública. Contudo, e em sua maioria, 

a essência destes problemas “solucionados” não é discutida e 

nem se incentiva a população a compreender e legitimar os 

direitos que possui como cidadão. Nesse contexto é importante 

lembrar que as emissoras são mantidas pelo merchandising e 

pela veiculação dos reclames publicitários, fortalecendo marcas 

e deferindo qual deve ser o consumo aos ouvintes- clientes-

cidadãos, quase sempre, se contradizendo ao discurso cidadão 

defendido ao longo da programação. 

O jornalismo pauta tendências valoriza ícones, salienta 

“benfeitores” e “malfeitores”, agenda o dia a dia do cidadão 

disseminando símbolos de maneira polissêmica e 

espetacularizadas. São verdades proliferadas como 

incontestáveis, criando uma condição de credibilidade e 

confiabilidade à mídia (TONDATO, 2011), em contrapartida às 

outras esferas sociais hoje em descredito. “É por meio dos 

significados produzidos pelas representações (midiáticas) que 

damos sentido à nossa experiência e àquilo que somos” 

(WOODWARD, 2009, p.17). O poder gerado pela mídia se 

utiliza da cultura existente e também gera uma cultura que 

consumimos, num jogo de emissões e refrações, criando uma 



 

aceitação social, que fortalece o status quo e o e a estrutura 

social dominante. 

Contudo é preciso ainda visualizar os pontos em que 

há uma perspectiva positiva e eficaz deste poder. O alcance nos 

mais diversos grupos, a amplitude globalizada, a possibilidade de 

audiência especializada, podem dar a mídia condições de ser 

instrumento de um novo processo cidadão, em que haja uma 

aproximação do significado e da percepção do que é público, e 

uma disseminação das variedades dos extratos sociais, das 

personalidades individuais, e da importância dessa convivência 

e crescimento em conjunto, diminuindo preconceitos e 

intolerâncias sociais. Visualizando o outro de forma mais 

extensa e direta, mesmo que a voz dominante do poder 

financeiro esteja no controle midiático, é necessário valorizar 

a germinação de qualquer fagulha de criticidade social, porque 

este senso crítico é a chama  capaz  de  despertar  os  valores  

comunitários,  tão  necessários  e,  atualmente, tão 

adormecidos. 

O conceito proposto: a cidadania na prateleira refere-se 

a uma apropriação da mídia na ressignificação do conceito de 

cidadania. Em uma clara percepção da ausência de referências 

cidadãs tradicionais na formação social atual - família, escola, 

religião e Estado - há uma apropriação das relações de direitos 



 

e deveres pelo discurso da mídia, em que a sociedade por ela 

influenciada estabelece um novo imaginário social com novas 

ações, práticas e relações sociais. Muito além do exercício da 

função informativa, que para o observador comum é a 

principal função da mídia na construção e ressignificação da 

cidadania, há uma construção simbólica de poder que confirma 

ser de sua capacidade exclusiva a possibilidade do exercício 

cidadão. É criado um ambiente em que se incentiva a 

necessidade do exercício da cidadania, mas que se divulga ser 

concretizado apenas a partir do discurso midiático. 

A cidadania na prateleira é um locus de exposição que 

evidencia o desejo de uma cidadania que não é exercida. É um 

ambiente criado para se extasiar, se almejar, e, sobretudo, 

consumir formas mercadorizadas de ser cidadão. Com variadas 

formas de aquisição ou simplesmente deslumbramento. A 

prateleira da cidadania exibida pela mídia, mesmo que 

simbólica, parece ser feita de “vidro”, ou de um material 

transparente, permitindo ao que é exposto a visão por vários 

ângulos, por todos aqueles que estejam em contato com as 

possibilidades de consumo midiático oferecidas. Ela destaca-se 

bela, iluminando tudo que nela consta. Entretanto, uma vez 

sendo de “vidro”, se quebra com facilidade, dificultando o 

acesso, não suportando o peso de todos aqueles que desejam 



 

aquilo que está ali exposto. É uma prateleira que está distante, 

inatingível para a maioria, somente podendo ser alcançada e 

usufruída por poucos, e mesmo aqueles que adquirem seus bens 

simbólicos e materiais são sempre estimulados a novas buscas 

numa eterna incompletude. 

Estas características da mídia: o deslumbramento, a 

inacessibilidade e um simbolismo de poder onipresente, como 

corrobora Barbero (1997) já afirmado na construção teórico- 

histórica desenvolvida no artigo, possibilitam compreender o 

porquê da mídia se portar como uma porta voz social 

“constituída”. E mais do que isso, nos faz refletir na necessidade 

da não aceitação dessa premissa como imutável. 

O acesso e o interesse por outras informações e novas 

percepções em relação aos direitos dos cidadãos pelos 

indivíduos, é necessário e urgente. A mídia é um instrumento 

que pode inclusive ser meio para divulgação de novos 

entendimentos sobre a cidadania, a pluralidade de vozes 

contribui para a criticidade social. Uma maior participação 

social e política são atitudes e deveres do cidadão como 

participantes e agentes transformadores. Este processo mostra-

se destacado quando se dá importância a uma “formação 

educacional — principal caminho para que os indivíduos 

aprendam e cultivem um olhar crítico em relação não só a mídia, 



 

mas às interlocuções político-sociais como um todo.” 

(TONDATO, 2014, p.203). A necessidade de se falar do 

consumo, neste ambiente, é percebê-lo diferente do 

consumismo, que é a mercadorização do consumo, uma vez que 

as relações sociais hoje são indissociáveis do consumo 

mercadorizado ou simbólico. Visto que não podemos nos 

excluir deste processo precisamos incorpora-lo. A reflexão 

proposta objetiva vislumbrar a formação de cidadãos- 

consumidores-críticos e participativos, o que futuramente 

poderá ser imensamente recompensador. 

  



 

  



 

Referências 

 
ADORNO, Theodor W. A indústria cultural. In: COHN, 

Gabriel. Comunicação e Indústria Cultural: leituras de 

análise dos meios de comunicação na sociedade 

contemporânea e das manifestações da opinião pública, 

propaganda e cultura de massa nessa sociedade. 4. ed. São 

Paulo, Ed. Nacional, 1978. 
 

BACCEGA, Maria Aparecida. Comunicação/educação: 

relações com o consumo. Importância para a constituição da 

cidadania. Comunicação, Mídia e Consumo. São Paulo, v. 7, 

n. 19, p. 49-65, 2010. 

 

BAUDRILLARD, Jean. A sociedade do consumo. Lisboa: 

Edições 70, 2007. 

 

______________Significação da Publicidade. In: Teoria da 

cultura de massa. LIMA, Luiz Costa (org.). São Paulo: Paz e 

Terra, 2000. 

 

BENEVIDES, Maria Victoria. Cidadania e Direitos humanos. 

In: CARVALHO, José Sérgio (org.) Educação, cidadania e 

direitos humanos. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004, p. 19-42 

 

BENJAMIN, Walter. A obra de arte na época de sua 

reprodutibilidade técnica. In: Teoria da cultura de massa. 

LIMA, Luiz Costa (org.). São Paulo: Paz e Terra, 2000. 

 

BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. 5. ed. 

São Paulo, SP: Perspectiva, 2007.  

 

BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2004. 



 

 

CANCLINI, Nestor García. Consumidores e Cidadãos. 6. ed. 

Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2006. 

 

CARVALHO, José Murilo. Cidadania no Brasil: o longo 

caminho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. 

 

DALLARI, Dalmo de Abreu. Um breve histórico dos direitos 

humanos. In: CARVALHO, José Sérgio (org.) Educação, 

cidadania e direitos humanos. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004, p. 

19-42. 

 

FOUCAULT, Michel . El sujeto y el poder. Revista Mexicana 

de Sociología. Vol. 50, No. 3. (Jul. - Sep.,1988), pp. 3-20. 

 

GUARRINELLO, Noberto Luiz. Grécia: Cidades-estados na 

antiguidade. In: PISCKY, Jaime & PISCKY, Carla Bassanezi. 

História da cidadania. 2ª ed. São Paulo: Contexto, 2003. 

 

GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. São 

Paulo, Editora UNESP, 1991.  

 

HABERMAS, Jünger. Comunicação, opinião pública e poder. 

In: COHN, Gabriel. Comunicação e Indústria Cultural: 

leituras de análise dos meios de comunicação na sociedade 

contemporânea e das manifestações da opinião pública, 

propaganda e cultura de massa nessa sociedade. 4. ed. São 

Paulo, Ed. Nacional, 1978. 

 

   Consciência moral e agir comunicativo. Rio 

de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1989. 

 

HORKHEIMER, Max; ADORNO, Theodor W. A indústria 

cultural: o iluminismo como mistificação de massa. In: Teoria 



 

da cultura de massa. LIMA, Luiz Costa (org.). São Paulo: Paz 

e Terra, 2000. 

 

MARTÍN-BARBERO, Jesus. Dos meios às mediações. 2ª ed. 

Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2003.  

 

MARSHALL, T. H. Cidadania, classe social e status. Rio de 

Janeiro, Zahar Editores, 1967. 

 

McLUHAN, Masshall. Visão, som e fúria. In: Teoria da 

cultura de massa. LIMA, Luiz Costa (org.). São Paulo: Paz e 

Terra, 2000. 

 

MORIN, Edgar. Ciência com consciência. 12ª ed. Rio de 

Janeiro: Bertrand Brasil, 2008.___________.Cultura de massa 

no século XX: o espírito do tempo. 8ª ed. Rio de Janeiro: 

Forense Universitário, 1990. 

 

RESENDE, Viviane de Melo e RAMALHO, Viviane. Análise 

do discurso crítica. São Paulo: Contexto, 2006. 

 

SLATER, Don. Cultura do consumo & modernidade. São 

Paulo: Nobel, 2002. 

 

SODRÉ, Muniz, Antropológica do Espelho: uma teoria da 

comunicação linear e em rede. 2. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 

2006. 

 

SOUZA, Jessé. A construção social da subcidadania: para 

uma sociologia política da modernidade periférica. Belo 

Horizonte: Editora UFMG; Rio de Janeiro: IUPERJ, 2012. 

 



 

TEMER, Ana Carolina Rocha Pessoa; NERY, Vanda Cunha 

Albieri. Para entender as teorias da comunicação. 2. ed. 

Uberlândia: EDUFU, 2009. 

 

__________.Flertando com o caos: comunicação, jornalismo 

e televisão. Goiânia: FIC/UFG, 2014. 

 

THOMPSON, John B. A mídia e a modernidade: uma teoria 

social da mídia. 15 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014. 

 

TONDATO, Marcia Perecin. Práticas cidadãs: entre o consumo 

e o pertencimento social e geográfico. In: PAIVA, Raquel; 

TUZZO, Simone Antoniaci (org.) Comunidade, mídia e 

cidade: possibilidades comunitárias na cidade hoje. Goiânia: 

FIC/UFG, 2014. 

 

___________. Identidades múltiplas: meios de comunicação e a 

atribuição de sentido no âmbito do consumo. In: TEMER, Ana 

Carolina R. P. (org.) Mídia, Cidadania & Poder. Goiânia: 

FIC/UFG, 2011. 

 

TUZZO, Simone Antoniaci. O lado Sub da Cidadania a partir de 

uma leitura crítica da Mídia. In PAIVA, Raquel e TUZZO, 

Simone Antoniaci (org.) Comunidade Mídia e Cidade: 

Possibilidade, Comunitárias na cidade hoje. Goiânia: 

FIC/UFG, 2014. 

 

WOODWARD, Kathryn. Identidade e diferença: uma 

introdução teórica e conceitual. In SILVA, Tomaz Tadeu (org.). 

Identidade e diferença – A perspectiva dos Estudos 

Culturais. 9ª edição. Petrópolis (RJ): Vozes, 2009. 
 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

O suicídio sob o olhar do Centro de Valorização da 

Vida: uma representação17 
 

Brenno Sarques18 

 

 

Introdução 

 

A discussão da identidade na modernidade leva ao 

debate sobre a fragmentação do ser e a construção de 

identidades recortadas que podem, muitas vezes, entrar em 

colapso, levando a atitudes extremas como o suicídio, 

historicamente tido como um tabu na sociedade ocidental. 

De forma que trata-se de um assunto pouco debatido e 

exposto nas mídias e demais espaços virtuais ou 

presenciais de representação pública. Assim, a proposta 

deste artigo é discutir a criação pela mídia de um modelo 

de representação do suicida. Trata-se de um público muito 

específico quando observado a partir de um aspecto da 

vida social – a atitude de findar a própria vida, porém 

                                                 
17 Trabalho apresentado no GT Representações Sociais e Comunicação do 

VIII Seminário de Mídia e Cultura (SEMIC) – Faculdade de Informação e 

Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 06 a 08 de dezembro de 

2016.  
18 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM). 

FIC-UFG. brennocomunica@gmail.com 



 

muito diverso quanto a questões socioeconômicas, 

fronteiras geográficas e culturais.  

Os suicidas, também chamados de suicidados (aquele 

que se matou)19 ou mesmo os suicidandos (aquele que tem 

intenção de se matar), poderiam ser considerados parte de 

um grupo social relativamente coeso em seus objetivos, no 

entanto, ao pensar a fragmentação, conforme ressalta 

Stuart Hall (1992), tratar a identidade como estabilizadora 

do mundo social não é mais possível ou viável.  

 

A assim chamada “crise de identidade” é vista como 

parte de um processo mais amplo de mudança, que está 

deslocando as estruturas e processos centrais das 

sociedades modernas e abalando os quadros de referência 

que davam aos indivíduos uma ancoragem estável no 

mundo social. (HALL, 1992, p. 07)  

 

Há, segundo Hall20, a partir do final do século XX, 

um tipo de mudança estrutural diferente que está 

transformando as sociedades modernas e tais 

transformações também implicam nas identidades 

                                                 
19 O termo é usado por Marcimedes Silva, em: Suicídio - Trama da 

Comunicação. Dissertação de Mestrado. Psicologia Social, PUC-SP. 1992 

P.4 
20 HALL, Stuart. A identidade Cultural na Pos-Modernidade. p.10. 1992 

 



 

pessoais, o que pode abalar a própria ideia que cada sujeito 

tem de si mesmo. “Esta perda de um “sentido de si” estável 

é chamada, algumas vezes, de deslocamento ou 

descentração do sujeito. Esse duplo deslocamento – 

descentramento dos indivíduos tanto de seu lugar no 

mundo social e cultural quanto de si mesmos – constitui 

uma “crise de identidade para o indivíduo (Hall, 1992, p. 

09).” E é justamente dessa crise de identidade que, 

potencialmente, surgem os suicidas – grupo de grande 

interesse de ciências como a sociologia, psicanálise e 

psiquiatria, mas ainda pouco pensado nos estudos de 

comunicação.  

Assim, o interesse aqui é a representação midiática 

desse grupo social, especificamente, como o Centro de 

Valorização da Vida (CVV), os representa em suas 

campanhas televisivas. Conhecida como uma instituição 

de apoio a pessoas que sofrem de transtornos como 

ansiedade, depressão, solidão, tristeza, culpa, 

ressentimento, medo e síndrome do pânico, a mesma 

centra suas campanhas publicitárias na valorização da vida 

e enfrentamento das enfermidades psíquicas para evitar o 

suicídio. Para fins metodológicos, a analise aqui está 

focada na campanha da instituição realizada em 22 de 



 

novembro de 1999 e protagonizada pela modelo Fernanda 

Vogel. A peça publicitária foi batizada de “praia” e 

realizada pela Video Filmes, com direção da agência de 

publicidade Leo Burnett. 

 

Fragmentação identitária na pós-modernidade  

 

Diferentemente dos conceitos do sujeito iluminista, aquele 

que já nasce dotado de uma identidade baseada na razão de 

consciência e ação, e que assim sua identidade permanece 

imutável ao longo da vida, e do sujeito sociológico como aquele 

que mantém sua essência desde o nascimento, mas que se vê 

influenciado pela sociedade moderna a partir das relações com 

pessoas mais próximas de seu convívio, o sujeito pós-moderno 

não possui uma identidade fixa. Ela muda conforme as 

circunstâncias do tempo e do espaço, tornando-se mais volátil 

conforme as mudanças sociais ocorrem e suas instituições se 

diversificam e se tornam mais complexas. Para Hall (1992), a 

identidade fixa é uma fantasia na pós-modernidade.  

Ernest Laclau (1990)21 afirma que as sociedades da pos-

modernidade têm como característica fundamental a ‘diferença’. 

                                                 
21 LACLAU, Ernest. Em HALL, Stuart. A identidade Cultural na Pos-

Modernidade. p.16. 1992 



 

Elas são atravessadas por diferentes divisões e antagonismos 

sociais que resultam em uma variedade de diferentes posições 

de sujeito, ou seja, de identidades disponíveis ao indivíduo. Se 

tais sociedades não se desintegram totalmente, é por que 

conseguem, de certa forma, manter essas diferenças articuladas.      

Tal afirmação, dita sob o foco de análise do sujeito que se 

suicida, aponta que o elo que mantém articulada essa 

multiplicidade de diferentes identidades não é capaz de sustentar 

em si todos os indivíduos de uma sociedade. Essa liquidez 

quanto à identidade individual ganha maior realce quando varia 

conforme a forma em que o indivíduo é representado ou 

interpelado. A identidade tornou-se politizada, deixando de lado 

a política de classes para dar lugar a uma política que tem como 

referencial a diferença. 

Outro fator torna a constituição da identidade ainda mais 

complexa e mutável são os conflitos do inconsciente. A partir do 

momento em que Freud22 institui os processos inconscientes 

como reais construtores da identidade do indivíduo, e que essa 

identidade está constantemente em formação e conflito entre 

elementos que se contrapõem dentro de cada pessoa, a 

identidade deixa de ser, definitivamente, um conjunto de 

                                                 
22 FREUD, Sigmund. Em HALL, Stuart. A identidade Cultural na Pos-

Modernidade. p.36. 1992 



 

simbolismos sociais condensados dentro do ser, para passar a 

considerar a falta de ‘inteireza’ ‘preenchida’ pelas 

externalidades recebidas das relações sociais. Assim, 

Goffman23, observa que o ator social se sobrepõe ao ator em sua 

individualidade, uma vez que a identidade social, ou a visão do 

eu refletida aos olhos dos outros, se mostra mais bem acabada e 

menos contraditória do que a identidade do eu interior e 

inconsciente. “(...) nosso personagem deliberado é mais 

verdadeiramente nós mesmos que o fluxo de nossos devaneios 

involuntários” (GOFFMAN E. 2008, p.78). 

 

O suicídio na modernidade 

 

Só há um problema filosófico verdadeiramente sério: o 

suicídio (Albert Camus- O Mito de Sísifo) 

 

Durkheim24 (DURKHEIM; Émile - O suicídio, 1897) 

afirmou que o suicídio podia ser efeito tanto de uma 

estruturação social fraca, incapaz de vincular o indivíduo 

aos outros iguais, quanto de um excesso de estruturação 

social, que seria, ao contrário, tão presente na vida do 

                                                 
23 GOFFMAN, Erving. A Representação do Eu na Vida Cotidiana, p. 58. 

2008  
24 DURKHEIM; Émile - O suicídio, 1897 



 

indivíduo que o sufocaria. Posição que se encaixa dentro 

de parâmetros sociais da modernidade apontados por 

Giddens (2002), quando afirma que ninguém pode se livrar 

completamente dos sistemas abstratos da modernidade.  

 

(...) essa é uma das conseqüências de viver num mundo 

de riscos de alta conseqüência. Mas é claro que os estilos 

de vida e setores do estilo de vida podem ser ajustados 

para navegar entre as diferentes possibilidades oferecidas 

num mundo reconstituído pelo impacto dos sistemas 

abstratos (...) A confiança em alguns ou em muitos dos 

sistemas que rotineiramente ou de maneira esporádica 

interferem com a vida do indivíduo pode ser suspensa 

(GIDDENS, 2002, 133).  

 

Sendo assim, o suicida apresenta-se como o 

indivíduo incapaz de se adaptar a qualquer uma dessas 

possibilidades de vida apresentadas.  

 

(...) a modernidade, não se deve 

esquecer, produz diferença, exclusão e 

marginalização. Afastando a 

possibilidade da emancipação, as 

instituições modernas ao mesmo tempo 

criam mecanismos de supressão, e não 



 

de realização, do eu. (GIDDENS, 2002, 

12; 13) 

 

Ao mesmo tempo, Giddens também aponta aspectos 

da tradição pré-moderna que permanecem na modernidade 

e que têm papel fundamental na construção da 

autoidentidade, mas que podem se tornar, e de fato se 

tornam, fatores impossíveis de adaptação a certos 

indivíduos, podendo levá-los ao ato suicida.  

 

Na medida em que a vida social é organizada segundo a 

tradição, pelo hábito rotineiro ou pelo ajuste pragmático 

à natureza exógena falta-lhe aquela referencialidade 

interna fundamental à dinâmica da modernidade. À 

diferença do mero hábito, a tradição sempre tem um 

caráter normativo "vinculante". "Normativo" por sua vez 

implica um componente moral — nas práticas 

tradicionais, a obrigatoriedade das atividades expressa 

preceitos sobre como as coisas devem ou não ser feitas. 

As tradições de comportamento têm sua própria carga 

moral, que resiste especificamente ao poder técnico de 

introduzir algo novo. (GIDDENS, 2002, 136).   

 

O suicídio, segundo Durkheim, reflete a frouxidão 

das normas sociais e, conseqüentemente, que a coesão nos 

grupos e a solidariedade estão ausentes. Em sua 

dissertação de Mestrado em Psicologia Social intitulada 

“Suicídio - Trama da Comunicação”, defendida em 1992 



 

na PUC-SP, Marcimedes Martins da Silva ressalta que é 

preciso pensar o suicidado enquanto indivíduo que contém 

as múltiplas determinações da complexa estrutura social, 

as quais se destacam família, Estado e religião.  Segundo a 

pesquisa, o Estado exerce seu controle através de 

diferentes comunicações nem sempre claras aos indivíduos 

e que vão desde obrigações como o registro de nascimento, 

atestado de óbito, declaração do imposto de renda, até a 

utilização de propagandas subliminares disfarçadas em 

campanhas educativas ou notícias institucionais. Quanto à 

religião e à família, elas continuam exercendo controle 

sobre as consciências, mas, hoje, bastante mediadas por 

uma forte atuação dos meios de comunicação.  

O suicídio como forma de comunicação foi descrito 

de forma sucinta por Pinguet (l987)25, que defendia a ideia 

de que “morrer de acidente ou de doença não é senão 

morrer - mas o suicídio é uma atitude que faz do silêncio 

mesmo da morte o eco do labirinto”. Marcimedes Martins 

da Silva coloca o suicídio como forma de comunicação e 

protesto, uma maneira de ser ouvido pela sociedade, de 

                                                 
25 PINGUET, M. A morte voluntária no Japão. Rocco, Rio de Janeiro, 1987, 

p.45. In: SILVA; Marcimedes. Suicídio - Trama da Comunicação. 

Dissertação de Mestrado. Psicologia Social, PUC-SP. 1992. 



 

romper o isolamento em que o indivíduo se encontra. Esse 

isolamento não deve ser confundido com o período que o 

suicidando passa afastado do convívio social, mesmo 

estando em meio a outra pessoas, depois que coloca a ideia 

do suicídio como a única alternativa viável. Esse período 

de isolamento existencial, serviria para que o indivíduo 

vivenciasse seu suicídio e também para que planejasse seu 

ato de comunicação, definindo, conforme os parâmetros da 

cultura e da sociedade em que vive - além das motivações, 

crenças, motivos e pessoas envolvidas -, a forma de dar 

fim à vida e a mensagem que irá deixar, seja por 

fotografias, cartas, vídeos ou bilhetes (metamensagens), 

ou pelo ato em si, o que configura a própria mensagem.  

 

O suicidado entra em (...) um intervalo de ausência de 

marcação de tempo social que, se aferido por um relógio, 

pode durar poucos momentos ou se estender durante 

meses. É o ritual de marginalidade onde o indivíduo se 

sente completamente isolado dos outros e já tem como 

certo sua morte social e psicológica. O indivíduo procura 

se manter fisicamente afastado das outras pessoas. Ele 

pode procurar tanto o isolamento em um cômodo quanto 

no alto de um edifício, mas como se trata, também, de um 

estado intrapsíquico, a pessoa pode se manter isolada 

ainda que esteja na presença de outros. (SILVA M. 1992 

p. 95-96) 

 



 

 Ao pensarmos a peça publicitária do CVV é 

possível apontar que há uma indicação dos 

comportamentos suicidas presentes, como por exemplo, o 

silêncio. Uma vez que, na maioria das vezes, suicidas não 

deixam transparecer a sua intenção capital. Esse é um dos 

fatores que faz com que o suicídio desperte surpresa e 

questionamentos. Conforme o conceito de representação 

Goffman (2008), que considera “fachada” o equipamento 

expressivo de tipo intencional ou inconscientemente 

empregado pelo indivíduo em sua representação, pode-se 

afirmar que o suicida teria uma forte marca do cinismo, 

visto que há um grande descompasso entre seu eu íntimo e 

o que é revelado ao público. O cinismo é um descompasso 

que isola sua personalidade íntima do contato com o 

público. Daí a dificuldade de se identificar um suicida, 

sobretudo quando ele ainda não cometeu nenhuma 

tentativa de provocar a própria morte, ou não possui um 

acompanhamento psicológico que identifique sinais de um 

autoimolador.  

 

(...) Um ator cuida de dissimular ou desprezar as 

atividades, fatos e motivos incompatíveis com a versão 

idealizada de sua pessoa e suas realizações. Além disso, 

o ator muitas vezes incute na plateia a crença de estar 



 

relacionado com ela de um modo mais ideal do que o que 

ocorre na realidade (GOFFMAN, 2008, p.51) 

 

 

       Certamente, tal crença incutida pelo ator de que a 

relação com a plateia é melhor do que na realidade se torna 

mais evidente quando se trata de uma pessoa que vai se 

matar, justamente, por não suportar mais conviver com 

essa mesma plateia. Essa capacidade de criar uma fachada 

discrepante do eu íntimo é bem explícita na fala de 

Santayana: 

 

(...) Quanto maiores nossa dificuldades, maior o zelo. Por 

baixo de nossos princípios propalados e de nossa 

linguagem comprometida, devemos esconder 

assiduamente todos os defeitos de nosso temperamento e 

conduta, e isto sem hipocrisia, visto que nosso 

personagem deliberado é mais verdadeiramente nós 

mesmos que o fluxo de nossos devaneios involuntários. 

(SANTAYANA,  em GOFFMAN, 2008, 58) 

 

Na representação, o indivíduo exerce seu autocontrole a 

fim de evidenciar algumas característica e esconder outras, 

mantendo uma impressão por ele traçada de forma 

coerente e atenta a qualquer mínimo deslize que possa dar 

pistas de suas verdadeiras intenções. As impressões 

alimentadas pela representação são sempre passíveis de 



 

ruptura. O ato de colocar termo à própria vida, visto como 

uma forma de estabelecer uma comunicação com a 

sociedade, com o mundo exterior, encontra amparo em 

Goffmam, que parte do pressuposto de que toda ação é uma 

ação para o outro. Em um primeiro momento parece difícil 

concordar de tal premissa, partindo do ponto de vista que 

o suicídio é um ato individual e intransferível. Todavia, 

quando se analisa que a ação de matar-se pode caracterizar 

a incapacidade do indivíduo a se adequar à sociedade, ou 

de suportar determinados tipos de sentimentos, entram em 

jogo instituições sociais como a família, a religião e o 

Estado, ou seja, o suicídio passa a ser um ato social.  

Essas instituições, por terem sido incapazes, ou 

mesmo motivadoras do suicídio, podem ser abaladas e, por 

isso, precisam ser questionadas quanto à auto-imolação de 

alguém. Esse questionamento parte das condições morais 

que essas instituições apresentam à sociedade ocidental 

contemporânea, incluindo representações sociais a 

respeito da morte, da vida, do próprio suicídio e de muitas 

outras coisas. Assim todo ato individual é mediatizado 

pela cultura, fazendo com que cada sujeito se mate de 

forma diferente, alterando também a conduta dos que estão 

ao seu lado.  



 

A resolução do jornalismo sobre suicídio - um tabu 

 

No artigo Suicídio e Comunicação , publicado em 

30 de Novembro de 2011, o correspondente em 

Washington Luís Costa Ribas ressalta que, em Portugal, 

há uma "política" de não noticiar suicídios, com receio de 

incentivar mais pessoas ao ato. “E de facto, estudos 

científicos apontam certa forma de noticiar suicídios como 

um factor de risco. Mas esses estudos também fazem notar 

que há uma forma certa de noticiar suicídios”. (RIBAS , 

2011, p. 02) 

Segundo as Organização Mundial de Saúde (OMS), 

o suicídio foi a causa de morte de 800 mil pessoas no 

mundo em 2014, ou seja, uma pessoa se mata a cada 

quarenta segundos em todo o planeta. Os dados foram 

publicados no início de setembro daquele ano, na ocasião 

do Dia da Prevenção do Suicídio, como forma de alertar 

governos e sociedade quanto à gravidade do assunto e à 

necessidade em se aumentar e tornar mais eficazes as 

medidas de prevenção. 

Luís Costa Ribas (2011) afirma que não é possível 

reduzir o número de suicídios sem pressão sobre os 

governos, exercida pelo público e pela mídia, para que o 



 

problema não seja esquecido. A organização Suicide 

Prevention International recomenda que as notícias sobre 

suicídios e sobre o fenômeno do suicídio evitem 

pormenores sobre o método utilizado, especulações sobre 

o estado de espírito da vítima, apresentação do suicídio 

como resposta natural a certos problemas e declarações 

exaltadas de familiares. Recomenda-se que a cobertura 

aborde o fenômeno em vez de casos específicos, 

progressos no tratamento, histórias de sucesso em que o 

reconhecimento de sinais de alerta e tratamento salvaram 

vidas, desmascarar mitos sobre o suicídio, e falar sobre 

intervenções humanas que salvaram vidas.  

 

A falta de sentido pessoal — a sensação de que a vida não 

tem nada a oferecer — torna-se um problema psíquico 

fundamental na modernidade tardia. Devemos entender 

esse fenômeno em termos de uma repressão de questões 

morais que a vida cotidiana coloca, mas às quais nega 

respostas. "Isolamento existencial" não é tanto uma 

separação do indivíduo dos outros, mas uma separação 

dos recursos morais necessários para viver uma 

existência plena e satisfatória. O projeto reflexivo do eu 

gera programas de realização e controle. Mas, enquanto 

essas possibilidades forem entendidas como um 

problema da extensão dos sistemas de controle da 

modernidade ao eu, falta-lhes sentido moral. A 

"autenticidade" torna-se o valor predominante e uma 

referência para a autorrealização, mas representa um 

processo moralmente atrofiado. (GIDDENS, 2002, p.16). 



 

 

A afirmação de Giddens (2002) aponta de forma 

clara e objetiva a ansiedade por que passam milhões de 

indivíduos em suas experiências reflexivas na 

modernidade tardia. O desencontro ou a não adaptação aos 

estilos de vida que a modernidade oferece, ou situação 

semelhante vivida pelo indivíduo frente ao deslocamento 

do eu em relação à tradição moral de certas sociedades, 

configura um fardo muitas vezes pesado demais para ser 

carregado dentro da sociedade globalizada.  A 

descaracterização do tempo e espaço tradicionais e a 

construção de modelos referenciais de autoidentidade 

descolados desse tempo e espaço colocam o indivíduo em 

uma busca por esse sentido pessoal citado por Giddens 

(2002), que muitas vezes encontra na mídia modelos de 

vida ou atitudes que possam ser tomadas para si.  

 

A construção midiática de um suicida com base na 

campanha do CVV 

 

A peça publicitária aqui analisada apresenta uma 

mulher, aparentemente apática que está sentada em uma 

canoa abandonada na praia. Com um olhar vago, ela 



 

observa as gaivotas que sobrevoam o local e o observa o 

mar. Está descalça. Levanta e caminha, segurando suas 

sandálias em uma das mãos. Veste uma roupa simples e 

segue em direção ao mar. A câmera mostra seus seus pés 

para, em seguida, fazer um giro e mostrar a mulher de 

vários ângulos. O movimento de câmera lembra imagens 

de um desfile de moda, ou até, um passo de dança. Nesse 

movimento, a modelo deixa cair as sandálias na areia e 

segue em direção ao mar, avançando sobre ele. À medida 

em que entra na água, molha a parte superior de seu corpo 

com as mãos. Até aqui, nada parece fugir do que seria um 

simples banho de mar. A câmera apresenta dois planos, um 

frontal e outro que revela as costas da mulher em um 

enquadramento fechado. Esses planos são subitamente 

cortados, dando lugar a um outro, aberto, em que a mulher 

é vista ao longe, deixando clara a imensidão do oceano 

onde ela se encontra. Nesse plano ela continua a avançar 

para dentro do mar até o ponto em que, totalmente imersa,  

desaparece. Nesse momento uma gaivota entra em cena, 

em um voo rasante sobre o ponto onde a protagonista 

desapareceu. Em seguida, uma mensagem de texto 

anuncia: “A solidão pode dar um rumo inesperado a sua 

vida”. O texto precede os números de telefone para 



 

atendimento àqueles que se identificaram com a peça, e 

por fim, outra mensagem: “Ligue e dê o primeiro passo 

para seguir vivendo”. 

A peça tem ainda a trilha sonora como outro 

componente que colabora na construção da representação 

do suicida. A canção Glory Box, do grupo norte-americano 

Portishead, à época pouco conhecida no Brasil, marca o 

tempo da narrativa, adequando-se aos cortes e à luz, 

formando um cenário melancólico, o que pode levar a criar 

uma ideia do que seria a atmosfera que envolve o suicida 

neste instante derradeiro. Tal conjunto de fatores da 

composição e a surpresa do telespectador quando percebe 

que a protagonista é uma suicida, deixa transparecer a 

mensagem de que as pessoas que querem pôr fim à própria 

vida são solitárias, vivendo em um mundo em que os dias 

são sempre nublados, mas que não deixam transparecer 

essa angústia latente em suas ações. A sutileza da 

mensagem está presente em todos os aspectos da peça, de 

modo que não há uma violência explícita, não há mostras 

de desespero.  

 

 

 



 

Uma tentativa de lançar luz ao suicídio 

 

A campanha do Centro de Valorização da Vida 

(CVV) encontra-se em um limiar perigoso, pois ao mesmo 

tempo em que busca alertar pessoas quanto a gravidade do 

suicídio para a vida tanto do suicidando quanto das 

pessoas envolvidas com ele, poderia também ser, também, 

uma maneira de incentivar àqueles que pensam em se 

matar. Essa preocupação faz com que pouco se fale sobre 

o tema nos meios de comunicação.  

O CVV, com todo conhecimento sobre o assunto e 

uma campanha esteticamente bem elaborada, pode fazer 

com que não suicidandos se identificassem com a causa, 

mas também levar os chamados suicidandos a se 

identificar com as intenções de morte apresentadas na peça 

publicitária, o que poderia configurar risco de estímulo ao 

ato de suicidar-se, uma vez que a peça tem maior enfoque 

no ato do suicídio do que na mensagem de alerta e combate 

ao problema.  

É possível ainda supor que, por utilizar-se de 

elementos esteticamente tido como belos (a praia, o mar, 

a modelo), a peça publicitária pode, ainda, despertar de 

maneira mais contundente o interesse do suicidando em 



 

pôr fim à própria vida, como ato de uma representação 

estética. Em seu estudo de fotografias de suicidados, 

Marcimedes Martins da Silva constata que a vaidade está 

presente em muitos casos. Há exemplos de suicidados bem 

vestidos, maquiados, produzidos para um momento 

especial. Em outro caso, um jovem enfaixou seu rosto 

antes de disparar um tiro contra sua própria cabeça. O 

objetivo era, segundo a perícia policial, preservar a 

imagem de seu rosto belo e jovial, mesmo após a morte.  

A campanha também traz em sua estética padrões 

relacionados com a publicidade que, à primeira vista, 

podem criar uma falsa imagem da estatística geral dos 

suicidas. A modelo - uma mulher jovem, bonita, magra, 

alta e branca – sozinha em uma praia, poderia ser 

enquadrada em um leque amplo de comerciais de produtos 

diversos (perfumes, roupas, bebidas alcoólicas, etc). Essa 

similaridade com a publicidade em geral conduz a uma 

familiaridade do espectador com o tipo de mensagem 

transmitida, sendo esta familiaridade um fator que gera 

surpresa ao perceber que trata-se de uma campanha de 

alerta sobre o suicídio. Ao enfocar o público jovem, essa 

abordagem publicitária encontra eco na realidade quando 

as estatísticas apontam que esse mesmo público é o que 



 

apresenta a maior taxa de crescimento do número de 

suicídios.  Dados do Mapa da Violência do Ministério 

da Saúde revelam que, de 2002 a 2012, houve um 

crescimento de 40% da taxa de suicídio entre crianças e 

pré-adolescentes com idade entre 10 e 14 anos. Na faixa 

etária de 15 a 19 anos, o aumento foi de 33,5% e se mantém 

em torno dos 30% até a faixa etária de 29 anos. Esse 

número supera em mais de 300% o aumento do número 

geral de suicídios no Brasil, que atingiu 10% entre os anos 

2000 e 2012. Os dados são da Organização Mundial de 

Saúde (OMS) e colocam o Brasil como o quarto país da 

América Latina com maior crescimento no número de 

suicídios nesse período, com 11.821 casos registrados.  

Se a campanha acerta na abordagem da faixa etária, 

mesmo tendo sido veiculada anos antes desse crescimento 

acelerado na taxa de suicídio entre jovens, ela 

aparentemente deixa de lado um fenômeno ainda mais 

grave: o aumento nos índices de suicídio entre a população 

negra. As estatísticas do IBGE para o ano de 2011 sobre 

suicídio de jovens revelam que o suicídio de brancos 

cresce 8,6% entre 2002 e 2008, enquanto o de negros 

aumenta 51,3%. Os jovens brancos apresentam a mesma 

taxa de suicídios que os brancos na população total. A 



 

partir deste dado, é possível concluir que o grande salto na 

quantidade de jovens que se matam é causado 

principalmente pelo aumento de casos entre jovens negros.  

Vale ressaltar que o presente artigo não busca, em 

princípio, fazer a diferenciação entre os três t ipos de 

suicídio apontados por Durkheim: o egoísta, o altruísta e 

o anômico. Todavia é importante destacar que, neste caso, 

não há espaço para o suicídio altruísta, aquele em que o 

suicidado comete o ato em prol da sociedade, colocando 

sua individualidade em segundo plano em benefício de um 

objetivo coletivo. Resta-nos então o suicídio egoísta, 

aquele em que o indivíduo se distancia da sociedade, isola-

se e, em um processo crescente de depressão e apatia, 

decide pôr fim à sua vida. 

 

(...) Quando não temos outro objetivo além de nós 

mesmos, não podemos escapar à ideia de que nossos 

esforços estão, afinal, destinados a perder-se no nada, 

pois a ele devemos voltar. Mas anulação nos apavora. 

Nessas condições não conseguimos ter coragem para 

viver, ou seja, para agir e lutar, uma vez que, de todo esse 

trabalho que temos, nada irá restar. (...) O egoísmo não é 

apenas um fator auxiliar dele (o suicídio), é uma causa 

geradora. Se, nesse caso, o vínculo que liga o homem à 

vida solta-se, é porque o próprio vínculo que o liga à 

sociedade afrouxou. (DURKHEIM, 2004, p. 260 e 266). 

 



 

Apesar de não ser possível ignorar que casos de 

suicídio anômico também estão presentes na sociedade 

brasileira, sobretudo entre a população negra, como aponta 

Gilberto Orácio de Aguiar, em seu artigo O suicídio entre 

jovens negros na perspectiva Durkheimiana  (PUC-SP, 

2012), este não parece ser o foco da campanha do CVV. 

Pelo contrário, ao enfocar a mulher jovem, magra e branca, 

com traços delicados, intui-se que o problema do suicídio 

no Brasil configuraria uma questão que afeta apenas um 

grupo social. A campanha do CVV realiza uma 

representação em vários aspectos verossímeis com a 

realidade de um suicida: isolamento, silêncio, 

distanciamento. Por outro lado, sobressaiu o aspecto 

publicitário em relação à realidade do problema: modelo, 

ambientação, trilha sonora.  

 

Conclusão  

No que tange ao problema da construção do sujeito 

social, é possível perceber o quanto a modernidade tardia quebra  

paradigmas da tradição e dos modelos de construção identitária 

que formavam os indivíduos de períodos históricos anteriores. 

Certezas foram desfeitas, novos conceitos surgem e 

desaparecem a todo momento, padrões de comportamento 



 

passam a variar conforme as circunstâncias e as referências de 

cada situação. A mídia potencializa todo esse sistema.  

Em meio a isso, há quem não consiga se adaptar a um 

mundo tão fragmentado. A mídia mostra uma diversidade de 

estilos de vida, mas não mostra seu subproduto – as pessoas 

inconformadas por não conseguirem se enquadrar a tais 

modelos. Somado a isso há as questões pessoais, financeiros, 

psíquicos, enfim, os problemas da vida real. Poucas são as 

campanhas nos meios de comunicação que tratam abertamente 

do suicídio. O tabu parece ser maior em um país onde a cultura 

possui fortes traços da tradição católica e também não parece 

haver muito interesse midiático em explorar um tema que vai na 

contramão daquilo que a publicidade deseja: seres vivos e 

consumidores.  

 Por outro lado, há pessoas e instituições que têm 

interesse em alertar a população sobre esse fato que tem levado 

cada vez mais pessoas a se matar. O impacto de um suicídio pode 

ser devastador para a família do suicidado. Também são 

sintomáticos quanto à percepção de que há algo na sociedade 

que não vai bem. Ao longo do artigo, procurei discorrer sobre o 

tema naquilo que diz respeito sobre a identidade do suicida na 

sociedade pós-moderna e sua representação na mídia. A 



 

campanha do CVV serviu como uma primeira reflexão a respeito 

da forma como o suicídio é representado na mídia. 

Uma peça publicitária que explorou a solidão, a 

incomunicabilidade e o silêncio, soube explorar características 

presentes nos suicidados de modo a querer mostrar um pouco do 

drama pessoal que esses indivíduos passam. Ela não apresenta 

razões ou motivos que levam uma pessoa a por fim à própria 

vida, mas faz com que o telespectador questione o que levou 

aquela jovem a se matar. Uma mulher que, aparentemente, 

representaria um modelo feminino cultuado pela sociedade de 

consumo. Mostra, ainda, que as intenções de um suicida podem 

permanecer ocultas até a concretização do suicídio. Há também 

um ponto de ligação entre a representação com o fato de que 

toda ação humana é realizada dentro da cultura e da moral da 

sociedade em que o indivíduo se encontra. Uma vez que a 

sociedade ocidental em geral, e a brasileira, em específico, está 

mergulhada na pós-modernidade, e que a condição de constante 

formação identitária é parte central desse tempo, é válido 

considerar suas implicações nas decisões individuais, inclusive 

no suicídio. Nesse jogo das identidades, o sujeito se mata para 

matar sua identidade, mas cria outra, a do suicidado - a última 

das identidades que o indivíduo que tira a própria vida poderá 

ter. 
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Introdução  

 

 O objetivo do artigo é abordar as representações sociais 

do assistencialismo praticado por celebridades. Para este fim, o 

recorte teórico apresenta os conceitos de cidadania, assistência e 

assistencialismo, no intuito de entender com as construções 

destas práticas sociais se influem mutuamente. A compreensão 

é a de que as práticas assistencialistas que nasceram no Brasil 

por conta do coronelismo, se reformulam conforme a evolução 

da sociedade, e chegam aos meios de comunicação com uma 
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perspectiva reformulada, mas com o mesmo intuito de 

subordinar ao povo em relações de dependência.  

 A pesquisa faz uso da Teoria das Representações Sociais, 

por entender que a construção do senso comum na sociedade é 

um elemento crucial para o comportamento social em relação às 

diversas situações. A metodologia fez uso das Evocações Livres, 

técnica desenvolvida para descobrir as representações sociais 

dos diversos elementos que compõem a vida social.  

 No primeiro momento, o artigo aborda a construção do 

assistencialismo, da assistência e o conceito de cidadania. Em 

seguida, aborda a Teoria das Representações Sociais e, por fim, 

apresenta os resultados da pesquisa de evocações.  

 

A Construção do Assistencialismo  

 

 É comum no Brasil que os programas de rádio e televisão 

tenham quadros em que oferecem ajuda para a população. Da 

reforma de casas até a resolução de problemas judiciais, os 

meios de comunicação tradicionais brasileiros influem 

diretamente na resolução de conflitos sociais. Compreender o 

modo de funcionamento e o efeito social de tais práticas implica 

uma busca que explora o campo conceitual sobre a assistência, 

o assistencialismo e a cidadania.  



 

O pesquisador Dalmo Dallari (1998) define a cidadania 

como um conjunto de direitos que possibilita a participação atina 

na vida e no governo do povo. Desta forma, quem não tem 

cidadania está marginalizado e excluído da vida social e da 

tomada de decisões, numa posição inferior ao grupo social.  

 Essa participação ativa, a qual o autor se refere, deve 

ocorre por meio dos direitos sociais, civis e políticos. É o 

exercício destes que permite e faz com que o povo também 

cumpra seus deveres para com a sociedade. Nestes termos, 

enxerga-se que a cidadania no Brasil é algo utópico, na medida 

em que sua construção histórico-social permeia uma série de 

enfrentamentos que tornam seu exercício algo problemático. 

Um exemplo contundente e profundo são as relações de 

dependência, que marcam de forma concisa o acesso a 

elementos básicos para a vida, como saúde e alimentação. Desde 

o período colonial até o período conhecido como coronelismo, a 

população brasileira é marcada por uma dependência para ter 

acesso os seus direitos. Durante o coronelismo, os coronéis 

prestavam auxílios à população em troca de seus votos. O fim 

desta era, com a chegada da República, reformulou as práticas 

em que para ter acesso a benefícios ou a itens básicos da vida 

social, as pessoas sempre necessitavam de uma moeda de troca.  



 

 Os partidos políticos que nasciam ali herdavam a 

ideologia coronelista, que se estruturava de formas cada vez 

mais legítimas. A era Vargas, comumente conhecida como um 

o “estado paternalista” e a denominação do presidente Getúlio 

Vargas como o “pai dos pobres”, refletiu de forma concisa um 

período em que o Estado prestou auxílios para a população, 

combinado com fortes repressões às tentativas de submeter os 

trabalhadores ao capital. Foi nesta época, conforme Silva 

(2007), que nasceu o Serviço Social, uma prática comum feita 

por moças da sociedade e sob forte influência da Igreja Católica. 

Havia um foco em reeducar as famílias para a sociedade 

industrial, associando o trabalho de assistência social ao 

capitalismo.  

Com isso, percebe-se que as estruturas que prestavam 

auxílios, que eram (e são) na verdade, diretos da população, 

eram pautadas em valores capitalistas, visto que aqueles que 

precisavam de ações não correspondiam ao modo de vida 

emergente e ao mercado de trabalho. O auxílio proveniente do 

governo tinha como intuito a perpetuação da lógica do capital e, 

assim, não tinha a perspectiva de emancipação, mas visava a 

adequação e a subordinação ao mercado de trabalho.  

No entendimento dessas formas de auxílio, que são 

prejudiciais a construção da cidadania, por deturpar e impedir 



 

seu exercício, recorremos ao estudo dos termos assistência e 

assistencialismo. A confusão entre ambos é contemplada nos 

aspectos teóricos, algo que se revela comum diante do contexto 

histórico. Alayón (1995) afirma que o assistencialismo tem 

relação com práticas que geram dependência, enquanto Fidelis 

(2004) afirma que a assistência tem caráter de política pública 

de direito, não contributiva, de responsabilidade do Estado com 

a população.  

Nessa esteira, Demo (1994) aponta que é necessário 

evitar a confusão entre os dois conceitos, pois o assistencialismo 

sinaliza a conseqüência da humilhação daqueles que recebem os 

benefícios, pois lhes reserva sobras, causa dependência do 

doador, desmobiliza o potencial da cidadania, escamoteia o 

contexto da desigualdade social e vende soluções sob a capa de 

meras compensações. Ele mantém as desigualdades sociais, 

enquanto a assistência é um direito humano. É um atendimento 

emergencial, exceto em casos que necessita ser mantida até o 

fim da vida.  

Sendo assim, as formas de ajuda ou acesso aos direitos 

no Brasil, são historicamente construídas pautadas em modos 

assistecialistas e afastam-se do modelo ideal, que seria ao 

assistencial. Isso gera, além da citada confusão dos termos, uma 

situação com gravidade ainda maior, que é a deturpação da 



 

noção de como determinados direitos devem ser garantidos pelo 

Estado, sem que haja quaisquer tipo de troca. É neste cenário 

que, os meios de comunicação tiram proveito para obter 

audiência, promovendo práticas assistencialistas.  

 Na mídia, as práticas que visam algum tipo de ajuda à 

população são denominadas por Guareschi (2007; 2008) como 

assistencialismo midiático. O autor afirma que a essência é a 

mesma do assistencialismo tradicional. Ou seja, se caracteriza 

enquanto uma estratégia de dominação da elite na concessão de 

benefícios materiais para a população mais carente, com o 

intuito de que estes fiquem agradecidos. Com isso, garante 

hegemonia e poder sobre essa população, cristaliza as relações 

sociais assimétricas e as torna aceitáveis e legítimas. Nas 

palavras do autor: “Essa estratégia ideológica faz parte da 

história do país e se renova à medida que diferentes grupos 

sociais vão se tornando hegemônicos. Faz-se presente desde o 

início da formação social brasileira sob diferentes formas” 

(GUARESCHI, 2008, p. 1).  

As estratégias se renovam de forma concomitante a 

ascensão de novos grupos sociais, e a importância do 

assistencialismo midiático tem ligação com a relevância dos 

meios de comunicação, na contemporaneidade, como 

instrumento de legitimação das relações sociais desiguais. 



 

Assim o assistencialismo se atualiza, conforme o novo meio de 

produtividade, que é a informação (GUARESCHI, 2007, 2008).  

A lógica de construção do assistencialismo midiático 

carrega valores do espetáculo, utilizado para construir e gerar 

interesse, pois encanta, emociona e envolve. Debord (1997), 

afirma que pela a sociedade do espetáculo quanto mais as 

pessoas contemplam, menos vivem e quanto mais se 

reconhecem nas imagens dominantes da necessidade, menos 

elas compreendem sua própria existência e seus próprios 

desejos. Os gestos não pertencem mais aos indivíduos, mas a 

outro que os representa.  

Enquanto característica intrínseca aos conteúdos 

midiáticos que referenciam situações e problemas sociais, vale-

se do dramatismo, da capacidade de emocionar e sensibilizar o 

espectador, ao mesmo tempo em que, apresenta uma solução asa 

problemas. Esse processo desencandeia a naturalização e a 

banalização dessas situações. Para Medeiros (2013), o 

espetáculo tem uma validade maior que os conteúdos, porque a 

sedução imaginária é mais relevante que a qualidade da 

informação, de forma que “a carga emocional pesa mais que a 

notícia objetiva, o drama supera a história, a construção 

espetacular sobrepõe-se ao fato jornalístico” (MEDEIROS, 

2013, p.10).  



 

Ao pensarmos nos espectadores, voltamo-nos ao sentido 

de recepção, no qual é necessário compreender que, para a 

existência de tais conteúdos, devem haver pessoas que também 

alimentam e realimentam a mídia, ao participar de um circuito 

que tem como conseqüência a audiência e o respaldo.  

Para a pesquisadora Simone Tuzzo (2014), a mídia atua 

em um processo de legitimação. Seu papel é construir uma 

identidade que se define em diversos âmbitos, da visibilidade à 

legitimação, o que faz com que os meios de comunicação 

tenham uma função definidora. Assim, com as mudanças 

histórico-sociais, a própria sociedade creditou a legitimidade à 

mídia, pois transferiu os diálogos das ruas para a mídia. 

 

Sobre isso, podemos então pensar que a relação de 

cidadania foi transferida das ruas, da cidade para uma 

relação existencial transmitida pelos meios de 

comunicação, o que nos faz refletir sobre a possibilidade 

do reconhecimento do que seja ser cidadão ser recriado 

pela mídia, que redefine o conceito e reapropria de 

valores o cidadão atual (TUZZO, 2014, p.166). 

 

A mídia acaba, então, construindo uma representação do 

que é a cidadania, na visão da autora, esse conceito se 

materializa “na figura do assistencialismo estatal, do 

atendimento emergencial, da resolução parcial dos problemas 

que, supostamente, já deveriam ter sido suplantados (esgoto, 



 

asfalto, segurança, saneamento, educação, etc.)” (TUZZO, 

2014, p.176). 

Desta forma, cabe devida importância, compreender 

como a sociedade recebe tais conteúdos e como constrói suas 

representações. No tópico a seguir é apresentada a Teoria das 

representações sociais, que auxilia na busca em compreender 

como se dá a formação do senso comum na sociedade.  

 

Representações Sociais: o senso comum como forma de 

entendimento da sociedade 

 

A Teoria das Representações Sociais é uma corrente de 

estudos, desenvolvida pelo pesquisador francês Serge 

Moscovici no final dos anos 60, com estudos que buscam 

entender a construção do senso comum. As representações 

sociais estão impregnadas nas relações sociais, na produção de 

objetos e nas comunicações, incorporando a substância 

simbólica e a prática que produz essa substância (MOSCOVICI, 

2012).  

As representações sociais são sistemas de interpretação, 

que mediam as relações entre as pessoas e o mundo. Elas 

orientam e organizam as condutas e comunicações sociais, além 



 

de intervir em processos como a assimilação de conhecimentos 

e a definição dos grupos sociais (JODELET, 2001). 

Moscovici (2003; 2012), ressalta que falar sobre 

representações sociais implica que não há um recorte entre o 

exterior e os grupos, e, logo, o indivíduo, demonstra então que 

não há aí uma separação. Quando emitimos uma opinião sobre 

algum objeto, já possuímos algo representado. O estímulo e a 

resposta são formados juntos, o que faz com que a resposta não 

seja uma reação ao estímulo, mas a sua origem. Isso significa 

que o estímulo é determinado pela resposta.  

 

 
Quando falamos de representações sociais [...] 

primeiramente, consideramos que não existe recorte 

entre o universo exterior do indivíduo (ou do grupo), que 

o sujeito e o objeto não são totalmente 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 guia o comportamento social, 

remodela e reconstitui o ambiente em que esse comportamento 

desencadeia. É também por meio da representação, que as ações 

comportamentais ganham sentido e são integradas em uma rede 

de relações em que o objeto está ligado, fornecendo a noção, as 



 

teorias e torna as relações de ligação algo possível e eficaz 

(MOSCOVICI, 2012).  

Dos vários estudos e correntes teóricas que se 

desenvolveram com uso da Teoria das Representações Sociais, 

a pesquisa fez uso da Teoria Estrutural, desenvolvida por Jean 

Claude Abric.  O autor considerou que as representações sociais 

organizam-se em um duplo sistema, que é dividido entre: o 

núcleo central e o sistema periférico. As representações são 

construídas por opiniões, crenças e informações que são um 

conjunto de elementos sobre os objetos.  

 
Não unicamente os elementos das representações são 

hierarquizados senão, ademais, toda representação está 

organizada ao redor de um núcleo central, constituído por 

um ou vários elementos que dão sua significação à 

representação (ABRIC, 1994, p. 18, tradução nossa). 

 

Toda representação está organizada ao redor do núcleo 

central, responsável por determinar sua organização e 

significação. O núcleo é essencial para toda representação 

constituída, é o mais resistente às mudanças, contudo, qualquer 

oscilação, ocasionará uma mudança total na representação. 

Logo, para que haja duas representações diferentes, elas devem 

estruturar-se em torno de um núcleo central diferente, fazendo 



 

com que a identificação de uma representação não seja 

suficiente, sendo necessária a organização do conteúdo.  

Ao redor estão os elementos periféricos encontram-se ao 

redor do núcleo central e são o essencial do conteúdo e qualquer 

representação. É mais concreto e vivo, possuindo também 

características de acessibilidade, concretizando, o significado da 

representação. O sistema periférico é mais individualizado e 

contextualizado e consegue se associar a contextos de 

imediatismo. Permite que do sistema de representação as 

heterogeneidades de conteúdo e de comportamento sejam 

aceitas. Protege o núcleo central ao permitir que este integre 

informações e práticas diferentes:  

 

Este elemento periférico não é, portanto, um elemento 

menor da representação. Ao contrário, é fundamental, 

visto que, associado ao sistema central, o permite 

ancorar-se a realidade. Mas entendemos também que a 

heterogeneidade do sistema periférico não pode abonar a 

existência de representações diferenciadas (ABRIC, 

1994, p. 26- 27, tradução nossa) 

 

A existência desse duplo sistema é o que possibilita a 

existência e compreensão de características contraditórias das 

representações. As representações sociais são alcançadas por 

consenso, mesmo quando possui diferenças fortes.  As 

representações são sustentadas sobre divergências em relação à 



 

sua significação ou se manifestam como apreensões diferentes 

do mundo, mas não se referem ao essencial (ABRIC, 1994; 

1998; 2001; 2005). 

A seguir, apresentamos a metodologia utilizada na 

pesquisa empírica. 

 

Metodologia  

 

Com objetivo de entender quais as representações sociais 

do assistencialismo, da cidadania e da assistência e também do 

assistencialismo midiático praticado por celebridades, foi 

realizada uma Pesquisa de Evocações. A técnica, desenvolvida 

por Abric (1994), consiste em solicitar que a pessoa produza 

todos os termos, expressões e/ou adjetivos que lhe vêm à mente, 

tendo como ponto de partida um termo indutor. A 

espontaneidade, com menor controle, permite um acesso mais 

rápido aos elementos representativos do objeto estudado. A 

Pesquisa de Evocações permite descobrir os elementos 

implícitos, que seriam esquecidos ou mascarados nas produções 

discursivas.  

A análise das palavras evocadas é feita com uso do 

Quadrante de Quatro Casas, que considera a frequência e a 

ordem em que foram evocadas, além de comportar a distribuição 



 

dos termos produzidos, conforme a importância dada pelos 

entrevistados (GOMES; OLIVEIRA, 2005).  

As palavras, termos e expressões foram analisados com 

uma Análise de Conteúdo, que conforme Bardin (2010) é o 

conjunto de técnicas de análise das comunicações, que busca 

interpretações de diversos discursos com base na inferência. 

Dentre os procedimentos apresentados pela autora, optou-se por 

realizar a categorização, que consiste em agrupar os elementos 

de acordo com um critério. No caso da pesquisa, o critério 

utilizado foi o léxico, assim as palavras foram classificadas de 

acordo com o sentido, com união dos sinônimos e sentidos 

próximos (BARDIN, 2010). 

A aplicação dos questionários/formulários aconteceu 

entre 15 de junho e 1º de julho de 2015, com levantamento foi 

pessoal e digital. Foram obtidos 110 questionários/formulários e 

a amostra, selecionada por conveniência, foi de 96 

questionários.  

 

Resultados  

 

Com os termos e expressões identificadas no instrumento 

de coleta, foram produzidos quadrantes de quatro casas, em que 

as evocações estão divididas por sua frequência. Para integrar os 

quadrantes, foram consideradas as evocações com frequência 



 

igual ou superior a cinco. O quadrante A apresenta as 

representações centrais, que são as evocações mais constantes, 

mais lembradas e que definem o objeto. Conforme Sá (1999), 

neste quadro apresentam-se as cognições mais suscetíveis de 

construir o Núcleo Central, pois são mais frequentes e 

prontamente evocadas. No quadrante B encontramos a periferia 

destas representações, ou seja, aquelas que ajudam a definir e 

proteger o objeto e são mais funcionais. Em seguida, os 

quadrantes C e D apresentam evocações com baixa frequência, 

que, conforme Wachelke e Wolter (2011), são menos 

importantes e interessantes para a representação, por serem mais 

individuais. 

 

Representações Sociais das Celebridades que Ajudam 

 

O quadrante contém as palavras e expressões evocadas 

mediante o termo indutor “Escreva as cinco primeiras palavras 

ou expressões que lhe vêm à mente quando você pensa em 

celebridades que ajudam as pessoas”. 

 

Figura 1: Quadrante de Quatro Casas 1 elaborado com as palavras evocadas 

na Pesquisa de Evocações 

Celebridades que ajudam as pessoas: 

Quadrante A Quadrante B 

Aparecer na mídia (51) 

Bondade (35) 

Solidariedade (13) 

Amor ao próximo (13) 



 

Caridade (25) 

Ajuda (21) 

Oportunismo (12) 

 

Quadrante D Quadrante C 

Apelo emocional (5) 

Altruísmo (5) 

Retribuição (5) 

Audiência (5) 

Interesse (5) 

Filantropia (5) 

Humano (5) 

Oportunidade (9) 

Compaixão (8) 

Exemplo (8) 

Angelina Jolie (7) 

Humildade (7) 

Consciência (7) 

Empatia (7) 

Carismáticas (6) 

Fonte: Dados da Coleta 

 

 

A categoria que obteve a maior frequência foi “Aparecer 

na Mídia”, sendo aquela que define a centralidade das 

representações sociais de celebridades que ajudam pessoas. Tal 

representação demonstra que as pessoas conseguem perceber 

que os célebres utilizam esse artifício como forma de se projetar 

na mídia. A identificação de um olhar crítico por parte dos 

entrevistados, demonstra que embora a mídia exerça um papel 

contrário ao representar ais ações e celebridades como algo bom, 

as pessoas não veem como tal.  

No quadrante ainda identificamos termos com conotação 

positiva, são eles “Bondade”, “Caridade” e “Ajuda”. Assim, 

embora o assistencialismo praticado por celebridades seja 

representado como algo negativo, também é elencada uma 

positividade, o que demonstra uma  dualidade. Os resultados 



 

mostram que a celebridade é vista como boa, ao mesmo tempo 

em que se promove por meio do assistencialismo.  

Os demais quadrantes seguem a mesma lógica de 

dualidade e reforçam a tendência dos entrevistados em 

segmentar as representações sociais entre elementos que 

remetem a coisas boas e ruins. No quadrante B os termos 

“Solidariedade” e o “Amor ao Próximo” se opõem ao 

“Oportunismo”. Já os elementos periféricos do quadrante C 

mostram as evocações “Humildade”, “Consciência”, “Empatia” 

“Compaixão”, “Exemplo” e “Carismáticas” apontam uma noção 

positiva na periferia. A evocação do nome da  atriz 

estadunidense Angelina Jolie mostra uma personificação da 

ajuda de celebridades, em uma figura célebre. No quadrante D, 

os termos “Apelo Emocional”, “Interesse” e “Audiência” 

demonstram o lado negativo, enquanto “Altruísmo”, 

“Retribuição” e “Filantropia” tem cunho positivo e sentimental.  

Com estes resultados, temos que a imagem projetada na 

mídia por meio do assistencialismo não tem uma apropriação 

predominantemente positiva, mas sim uma dualidade, que 

sinaliza uma visão mais crítica do público. Não há nenhuma 

associação direta com o assistencialismo, algo que mostra que o 

termo não é encaixado em relação a prática de celebridades.  



 

A seguir apresentamos as representações sociais da 

cidadania.  

 

 

Representações Sociais da Cidadania  

 
O quadrante contém as palavras e expressões evocadas 

mediante o termo indutor “Escreva as cinco primeiras palavras 

ou expressões que lhe vêm à mente quando você ouve a palavra 

cidadania”. 

 
Figura 2: Quadrante de Quatro Casas 3 elaborado com as palavras 

evocadas na Pesquisa de Evocações 

 

Fonte: Dados da Coleta 

Cidadania 
Quadrante A Quadrante B 

Direitos (48) 

Deveres (36) 

Respeito (30) 

Grupo de pessoas (20) 

 

Ajudar (15) 

Viver em sociedade (14) 

Cidadão (14) 

Leis (11) 

Convivência (11) 

Responsabilidades (10) 

Quadrante D Quadrante C 

Votar (5) 

Trabalho (5) 

Bem-estar (5)  

Fraternidade (5) 

Justiça (5) 

Organização (5) 

Igualdade (9) 

Educação (9) 

Consciência (8) 

Comunidade (8) 

Política (7) 

Participação (7) 

Democracia (6) 

Ética (6) 



 

 

É possível observar que na centralidade das 

representações da cidadania estão os termos “Direitos”, 

“Deveres”, “Respeito” e “Grupo de pessoas”. Pela concepção de 

Dallari (1998), a cidadania seria o conjunto de direitos que 

possibilita que as pessoas participem de forma ativa da vida e do 

governo. Com a pesquisa, identificou-se que as pessoas têm a 

noção de direitos em suas representações sobre a cidadania, mas 

não a remetem à participação ativa. 

O quadrante 3 demonstra que as pessoas conseguem 

elencar elementos que compõem a cidadania, embora não façam 

uma correlação direta dos Direitos e Deveres como prática e 

exercício que devem ser garantidos a todos. O conceito parece 

amplo em definições, mas vazio em relação ao exercício.  

As representações da cidadania não demonstram o 

reconhecimento das carências sociais, apontado por Jacobi 

(1986). Além disso, não apontam as concepções de virtude 

cívica. As representações que mais se aproximam da cidadania 

são mais individuais. 

Com esses resultados, compreende-se que algumas 

dentre as representações sociais que os entrevistados têm da 

cidadania de fato fazem parte da cidadania e de seu exercício, 

mas nada é especificamente a própria cidadania enquanto 



 

exercício, garantia e participação social. Dito isso, percebe-se 

que não há um conhecimento da cidadania. 

 

As Representações Sociais do Assistencialismo e da 

Assistência  

 

Os quadrantes contêm as palavras e expressões evocadas 

mediante os termos indutores “Escreva as cinco primeiras 

palavras ou expressões que lhe vêm à mente quando você ouve 

a palavra assistencialismo” e “Escreva as cinco primeiras 

palavras ou expressões que lhe vêm à mente quando você ouve 

a palavra assistência” 

 

Figura 3: Quadrante de Quatro Casas 4 com as palavras provenientes da 

Pesquisa de Evocações 

 

     

Assistencialismo 

Quadrante A Quadrante B 

Ajuda (58) 

Necessidade (26) 

Autopromoção (14) 

Governo (12) 

Oportunismo (12) 

Assistência (11) 

Caridade (11) 

Quadrante D Quadrante C 



 

Fonte: Dados da Coleta 

 

As representações centrais do assistencialismo definem-

se nas palavras “Ajuda” e “Necessidade”. Com o quadrante A, 

constatamos que o assistencialismo é representado com uma 

ajuda, que é necessária. Sua face real, em que é um instrumento 

que mantém o caráter de dependência, não é percebida na 

centralidade. 

Com o quadrante, identifica-se que as pessoas não têm 

uma noção ampla e direta do assistencialismo enquanto prática 

que causa dependência e é uma ajuda dada por interesse. A 

maioria das pessoas tende a crer que é uma ajuda, relacionada 

com a preocupação com o próximo. São poucos aqueles que 

percebem o contexto político-social do assistencialismo. 

A pesquisa de evocações revelou que o assistencialismo 

possui uma representação equivocada, que pode ser associada 

com a própria falta de consistência das representações da 

cidadania. O desconhecimento do significado dos conceitos 

converge e é o principal motivo para a propagação e a existência 

Compaixão (5) 

Amor (5) 

Acomodação (5)  

Vontade (5) 

Direitos (5) 

Doação (9) 

Política (9) 

Bondade (9) 

Algo Negativo (8) 

Oportunidade (7) 

Pobreza (6) 

Negativo (6) 

Obrigação (6) 



 

do assistencialismo. Além disso, embora consigam julgar as 

celebridades assistencialistas pela vertente da visibilidade 

midiática, as pessoas não conseguem identificar o construto 

maior da dominação ideológica assistencialista. 

 

Figura 4: Quadrante de Quatro Casas 5 elaborado com as palavras 

mencionadas na Pesquisa de Evocações 

 

Assistência 

Quadrante A Quadrante B 

Ajuda (103) 

Necessidade (20) 

Sentimento (14) 

Proteção (14) 

Caridade (10) 

Quadrante D Quadrante C 

Dinheiro (5) 

Saúde (5) 

Compaixão (5) 

Cuidado (5) 

Doação (5)  

Não soube responder (8)  

Contribuição (8) 

Conserto (8) 

Direito (7) 

Bondade (6) 

Fonte: Dados da Coleta 

 

O quadrante 3 aponta que as representações sociais da 

Assistência são iguais às representações sociais do 

assistencialismo, e ambos são definidos com os termos “Ajuda” 

e “Necessidade”. A associação dos termos como sinônimos 

reforça o desconhecimento dos entrevistados sobre os dois 



 

conceitos. Assistência e assistencialismo não são percebidos em 

suas contrariedades.  

As representações da “Assistência” e do 

“Assistencialismo” são próximas, o que mostra a dificuldade dos 

entrevistados de pensar sobre os conceitos e suas diferenças. Se 

ambas são vistas como uma ajuda que é necessária, não há uma 

percepção do que significam realmente para a sociedade e do 

quanto seu contexto é prejudicial para a construção da cidadania. 

O desconhecimento de ambos é algo vinculado ao próprio 

desconhecimento da cidadania.  

Com isso, as representações sociais demonstram que a 

confusão apresentada no quadro teórico, sobre assistencialismo 

e assistência, está presente no senso comum. Isso pode ser uma 

consequência da deturpação da cidadania.  

 

Considerações Finais  

 

A pesquisa sobre as representações sociais de 

celebridades que praticam assistencialismo midiático nos mostra 

que os entrevistados possuem uma visão crítica sobre a prática, 

entretanto, os demais quadrantes sinalizam que não há uma 

noção clara sobre os termos assistência, assistencialismo e 

cidadania.  



 

No caso da cidadania, a perspectiva revelada é 

engessada, sua  noção e seu exercício são deturpados, e os vários 

termos evocados não conseguem suprir a cidadania enquanto 

exercício. A assistência é representada da mesma forma que o 

assistencialismo, ou seja, é entendida como uma ajuda que é 

necessária. A percepção dos dois conceitos como algo igual 

mostra que os entrevistados não distinguem as diferenças entre 

práticas assistenciais e práticas assistencialistas. Não há um 

conhecimento do assistencialismo enquanto algo prejudicial, 

que sustenta relações de poder desiguais, nem da assistência 

como algo necessário e primordial para o desenvolvimento 

social.  

A dificuldade dos entrevistados em responder as 

evocações mostrou ainda que há um desconhecimento dos 

termos, suas significações conceituais e suas implicações na 

sociedade. Os dados da pesquisa nos levam à conclusões que 

parecem óbvias e redundantes. Os meios de comunicação atuam 

por interesses próprios, não tendo compromisso social em 

informar. A carência educacional que assola o país reflete o 

desconhecimento dos termos, que são essenciais para a 

construção de políticas sociais. É justamente nesse momento que 

nascem, por exemplo, o preconceito com pessoas que recebem 



 

bolsas de programas sociais como o “Bolsa Família’, mas há 

uma aceitação de práticas assistenciais vindas de todos os lados. 

Embora as pessoas entendam o circuito midiático em 

busca da audiência e a promoção das celebridades, o 

assistencialismo midiático ainda carrega representações 

positivas. A crítica é sagaz, mas quando comparada aos outros 

resultados se mostra insuficiente na construção da cidadania. As 

representações dos termos entre si não possuem uma correlação 

crítica, o que nos mostra que mesmo a crítica às celebridades 

parece esvaziada e pouco embasada no que realmente produz o 

assistencialismo midiático e suas conseqüências na sociedade. 

É neste sentido que a pesquisa conclui sobre a existência 

de uma “não-cidadania”, que nasce desconhecimento, do não 

exercício da cidadania e se consolida com a atuação dos meios 

de comunicação. Uma herança histórico-social que compromete 

o país de forma vigente e que é a grande responsável pelos 

problemas sociais enfrentados constantemente. Apenas com 

uma luta para que haja um exercício consciente da cidadania, por 

meio do conhecimento de direitos e deveres previstos na 

Constituição, e a regulamentação dos meios de comunicação, 

para que atuem de forma justa e visando o interesse público, ao 

contrário do modelo atual, que é abarrotado por propagandas 

governistas que financiam a mídia e deturpam as informações, 



 

será possível construir, a largos passos, uma realidade menos 

constrangedora.  
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Introdução 

Uma das características que deve ser observada na 

contemporaneidade é a interligação dos conceitos de 

comunicação e cidadania. O ponto de partida do pressuposto 

deste trabalho é o entendimento que comunicação se realiza na 

cidadania, dando status de legitimidade e da existência plena.  

A comunicação se expressa nas dimensões civil, política 

e social (Marshall, 1967), e se concretiza na liberdade de 
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expressão e opinião, como também na participação efetiva nas 

intervenções que a comunidade sofre, seja pela esfera pública ou 

privada, no acesso aos bens necessário à vida, no 

desenvolvimento intelectual, nas informações necessárias ao 

desenvolvimento econômico, social e cultural. 

 

A comunicação, por meio de seus variados processos, 

que incluem canais de expressão e o intercâmbio de 

informação e de saberes, bem como os mecanismos de 

relacionamentos entre pessoas, públicos e instituições, 

desempenha papel central na construção da cidadania. 

(Peruzzo, 2004, p. 46)  

 

O que se revela aqui é a tentativa de entendimento de 

uma epistemologia para a comunicação e a noção que não se 

pode pensar em um conceito de cidadania sem que a 

comunicação seja constitutiva desse genótipo. Não se trata 

apenas da abordagem de um tema em específico, mas, de um 

processo social que promove a interação comunicacional, em 

que a própria comunicação possa explicar a existência de um 

modelo de cidadania contemporâneo, conforme as asserções de 

Braga: 

 

O relevante é que nossas conjecturas sejam postas a teste 

por sua capacidade para desvendar e explicar os 

processos que, de um modo ou de outro, resultam em 

distinção crescentemente clara sobre o que se pretenda 



 

caracterizar com “fenômeno comunicacional” 

relacionado aos temas e questões de nossa preferência. 

(BRAGA, 2011, p. 66) 

 

A pertinência deste estudo dá-se na percepção do uso da 

comunicação comunitária como instituidora de uma cidadania, e 

que ao ser utilizada no contexto da comunicação dos órgãos 

públicos, constitui-se como facilitadora para a prática de ações 

de políticas de comunicação pública, visando, assim, 

proporcionar uma relação dialógica e interacionista entre 

governo e cidadão. Não obstante, esse olhar está amalgamado ao 

entendimento que o direito coletivo ou individual de ser ter 

acesso à informação pública está umbilicalmente ligado ao 

exercício da cidadania em fiscalizar os atos e investimentos 

governamentais e que o acesso à informação pública, deve ser 

visto como direito do cidadão e não simplesmente como dever 

do Governo, em informar, usando seus próprios pesos e 

medidas, baseados na maioria das vezes, no interesse na 

manutenção de poder e na influencia a uma opinião pública 

favorável.  

Com esse olhar, faz-se interessante desenvolver uma 

pesquisa pautada neste subcampo, visando observar as 

alterações provocadas nas relações sociais e no processo de 

transformação da comunidade e do público à condição de 



 

cidadão. No entendimento de Braga (2011), precisa-se perceber 

o quê é comunicação nos processos especificados pelos modos 

e objetivos sociais apresentados. 

O estudo será fundamentado em aportes teóricos e 

análises que terão como objetivo trazer consideráveis 

contribuições ao conhecimento e interação da área da 

comunicação, da política e da sociologia. Assim o conceito de 

comunicação deve indicar um tipo de mobilidade 

comunicacional não só do indivíduo, mas de toda a sociedade. 

Um tipo de interação por meio da comunicação, considerando 

os processos práticos e simbólicos, que ao ordenar trocas entre 

os seres humanos, possibilita ações daqueles que estão 

envolvidos em causas políticas, econômicas, sociais, 

educacionais etc. (BRAGA, 2011).  

Propõe-se revisar os conceitos construídos por alguns 

pesquisadores atuais sobre a comunicação pública, com o foco 

voltado no uso da Comunicação Comunitária no contexto 

da Comunicação Governamental como fator constitutivo de uma 

cidadania, e estabelecer uma relação estreita dos conceitos de 

cidadania, que será investigado de forma distinta, em virtude do 

protagonismo de quem demanda o processo comunicativo.  

Trata-se do entendimento que os profissionais de 

comunicação devem se firmar como protagonistas no processo 



 

da comunicação governamental, não só interagindo com a mídia 

tradicional ou com as associações civis que também atuam como 

protagonistas no diálogo com o cidadão, mas buscando formas 

e instrumentos que possibilitem uma interação mais ativa e 

direta com os cidadãos. Não se limitando também, somente a 

usos dos atos normativos ou ficando refém da indústria 

midiática, mas buscando iniciativas que possam amparar a 

relação entre cidadãos e instituições públicas. É nesse ponto que 

o uso da chamada comunicação comunitária pode fazer toda a 

diferença nesta relação entre Estado ou Governo e o Cidadão, 

por isso a escolha desse subcampo da comunicação como foco 

da análise. 

Este trabalho pretende dar novos contornos e formas de 

explicar e sustentar os processos de interação, sociabilidade e 

integralização de uma cidadania, demonstrando o papel 

protagonista da comunicação na construção de sentidos na 

sociedade moderna e democrática, ativando a possibilidade de 

uma autonomia comunicacional da sociedade. Assim a 

comunicação passa a efetivar-se como constituinte da cidadania. 

Neste sentido faz-se necessário revisitar conceitos de 

cidadania e da comunicação pública sobre o viés das ações da 

comunicação comunitária e de governo, visando desvelar o 



 

papel comunicacional no entendimento de cidadania na 

sociedade democrática contemporânea. 

  

Revisando os conceitos de comunicação pública de cidadania 

A Comunicação Pública-CP apresenta inúmeros 

conceitos, sentidos e interpretações. Apesar dos avanços no 

sentido de se produzir um conceito mais claro, ainda não se 

chegou a um consenso nos debates acadêmicos, ficando o 

entendimento sobre CP exposto as influências das diversidades 

geográficas, dos entendimentos de pesquisadores e dos 

contextos onde os debates acontecem. Porém fica evidente que 

não se pode tecer nenhum entendimento sobre CP sem 

ambientar o debate na formatação das democracias modernas, 

onde segundo Brandão (2009, p. 31) “a comunicação é um 

componente da vida pública de um país e a CP é o resultado da 

organização da voz do cidadão nesse cenário político” e se é 

resguardada o direito que as pessoas possuem de obter 

informações públicas e participar dos debates e decisões sobre 

as políticas de governo a fim de ser considerados cidadãos e 

exercerem esse direito de forma correta e ampla. 

Brandão (2009) sugere que um dos olhares sobre a 

Comunicação Pública seja a partir dos caminhos pavimentados 

no Brasil, que tem como paradigma a construção da cidadania. 



 

E identifica cinco áreas diferentes de conhecimentos que se 

aplicam ao estudo de um conceito de comunicação pública (CP): 

[1] CP - identificada com os conhecimentos e técnicas da área 

de comunicação organizacional; [2] CP - identificada com a 

comunicação científica; [3] CP - identificada com comunicação 

do Estado e/ou governamental; [4] CP - identificada com 

comunicação política e [5] CP - identificada com estratégias de 

comunicação da sociedade civil organizada.  

O que se propõe aqui tendo como marco inicial o campo 

da Comunicação Pública é o estudo do uso da Comunicação 

Comunitária no contexto da Comunicação Governamental como 

fator constitutivo de uma cidadania. O debate sobre 

Comunicação Pública, cujo conceito se fortalece, tanto no Brasil 

como em outros países, vem proporcionando uma ampliação de 

possibilidades de ação e, principalmente, apontando para o 

estudo de novas práticas inerentes a sociedades democráticas, 

como o uso dos instrumentos da comunicação comunitária por 

órgãos públicos, conforme lembra Brandão (2009, p. 5) “[...] 

começa a ser reconhecida a necessidade de utilizar a outros 

instrumentos próprios da comunicação comunitária e 

coorporativa”. Pois comumente a comunicação realizada pelo 

Estado ou Governo é voltada para a mídia de massa, onde os 

assessores de comunicação atuam muitas vezes apenas como 



 

mão de obra para os meios privados ou órgãos públicos de 

divulgação.  

Em um texto mais recente sobre comunicação pública, 

Brandão faz uma reavaliação sobre a discussão a respeito do 

conceito de CP no Brasil nos últimos 17 anos: 

 

As práticas de comunicação pública, e estas sim são 

muito importantes, estão se multiplicando e são 

consideradas pelos profissionais como parte integrante e 

indispensável da comunicação nos órgãos públicos. As 

iniciativas dos governos também se multiplicam e hoje, 

17 anos depois das primeiras discussões, a Comunicação 

Pública não é só um conceito acadêmico, é uma realidade 

e uma proposta política. (BRANDÃO, 2016, p. 128). 

 

Os órgãos públicos ao fazerem uso de ações 

características da comunicação comunitária colaboram para o 

empoderamento da população nos processos comunicacionais, 

promovendo não só o acesso às informações públicas, mas o 

aprendizado especializado das mídias e apropriação das técnicas 

e instrumentos contemporâneos de comunicação, não apenas no 

aspecto tecnológico (como o uso das mídias sociais), mas, os já 

existentes e utilizados pela própria comunidade, além de ampliar 

o fluxo que se mostrava apenas verticalizado, para o sentido 

horizontal, promovendo outras dimensões das formas de 

interações. O desenvolvimento e a apropriação de novos meios 



 

de comunicação promovem uma reorganização complexa das 

formas de interação humana e de produção de formas 

simbólicas.   

O processo comunicativo governamental deve trabalhar 

com informações e atividades voltadas para a cidadania, 

despertando o civismo, prestando contas e envolvendo a 

comunidade nos programas, projetos, políticas e ações que serão 

implementadas, educando e apresentando direitos e deveres das 

pessoas, caminhando no sentido de instituir a cidadania. 

Brandão assinala que: 

 
A comunicação governamental pode ser entendida como 

comunicação pública, na medida em que ela é um 

instrumento de construção da agenda pública e direciona 

seu trabalho para a prestação de contas, o estímulo para 

o engajamento da população nas políticas adotadas, o 

reconhecimento das ações promovidas nos campos 

políticos, econômico e social, em suma, provoca o debate 

público. (BRANDÃO, p. 5, 2009). 

 

A comunicação pública identificada como estratégia da 

comunicação da sociedade civil organizada apresenta-se como 

campo em que se observa a prevalência das atividades da 

chamada comunicação comunitária e se identifica a presença de 

uma interação com outros campos como da sociologia e política. 

Assim Brandão vincula o uso da terminologia comunicação 



 

pública à prática democrática e social da comunicação, 

descompromissada com a indústria da mídia.  

O que se observa é o entendimento do direito a 

apropriação não só das informações públicas, mas dos processos 

comunicacionais pela sociedade ou pelo indivíduo, o que deve 

gerar um reposicionamento das políticas públicas de 

comunicação governamental, que também devem apresentar-se 

como responsável ou pelo menos corresponsável por essa 

apropriação, por meio da estruturação, viabilização financeira, 

técnica e educacional de comunidades locais para promover o 

empoderamento das diversas formas e mecanismos 

comunicativos, com o objetivo de produzir um nível mínimo de 

autonomia comunicacional aos mesmos. Ampliando a 

participação democrática e contribuindo para alçá-los à 

condição de protagonistas do processo dialógico e também 

decisório voltado para a construção de uma sociedade mais 

igualitária e socialmente justa, convertendo-os no quesito 

comunicativo a condição de cidadãos de uma sociedade 

contemporânea, pluralista e global. Esse entendimento 

proporciona importantes mudanças na forma de interação e de 

comunicação entre os indivíduos e as instituições públicas, com 

a utilização de mix comunicacional, incluindo as mídias digitais 



 

e tradicionais, atividades de relações públicas comunitárias, de 

publicidade e do jornalismo. 

 
O uso dos meios de comunicação proporciona assim 

novas formas de interação que se estendem no espaço (e 

talvez também no tempo), e que oferecem um leque de 

características que as diferenciam das interações face a 

face. O uso dos meios de comunicação proporciona 

também novas formas de ação à distância que permitem 

que indivíduos dirijam suas ações para outros, dispersos 

no espaço e no tempo, como também responderem a 

ações e acontecimentos ocorridos em ambientes 

distantes. (THOMPSON, 2008, p. 77). 

 

Para isso, deve-se ampliar o conceito de comunicação 

governamental fundante no Brasil, onde sua existência dava-se 

somente ou principalmente no campo da publicidade, voltada 

para difusão das ações e campanhas de governo utilizando 

principalmente a grande mídia. Se antes o grande objetivo era 

aumentar a visibilidade e influência do governo junto à 

comunidade, no que se refere a essa nova concepção, o interesse 

agora é aumentar a visibilidade e o poder da comunidade junto 

à esfera pública.  

É notório que nos últimos anos, houve um grande 

aumento no número de assessorias de comunicação em todas as 

esferas de governo: federal, estadual e municipal. O número de 

comunicadores concursados também tem acompanhado essa 



 

Fonte: CURVELLO, 2009, p. 205) 

Modelos de Comunicação mais comuns nos Órgãos 

evolução, o que contribui – ainda que timidamente - para a 

manutenção da tendência de desvinculação das políticas 

públicas de comunicação dos interesses individuais dos 

governantes eleitos. Isso explica em parte a evolução dos 

modelos encontrados nos órgãos públicos.  

Mesmo que predominantemente o modelo informacional 

seja amplamente utilizado, como dito, a nova tendência da 

comunicação pública trouxe novas formas, como o de 

participação ativa, onde o servidor vira o protagonista da relação 

governo e sociedade e o modelo de rede de relacionamento, que 

visa promover a interação com outros sistemas independentes 

como o cidadão (CURVELLO, 2009).  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Nesses modelos verifica-se o surgimento de uma nova 

forma de cidadania, em que temos não só o poder governamental 



 

influenciando nas questões privadas e de interesse econômico, 

mas também o cidadão interagindo com as organizações 

públicas no sentido também de influenciar e pressionar a política 

de governo. 

Para Zémor (2009) a comunicação pública é responsável 

por tornar a informação disponível ao público, de estabelecer a 

relação e o diálogo capazes de tornar um serviço desejável e 

preciso, de apresentar os serviços oferecidos pela administração, 

enfim, de conduzir campanhas de informação e ações de 

comunicação de interesse público.  

Apesar de vários projetos e políticas públicas terem 

abrangência estadual e nacional, suas ações, muitas vezes, são 

voltadas para comunidades específicas, cujos instrumentos 

tradicionais são utilizados pelo Estado, como as campanhas 

publicitárias e o domínio da “grande mídia”. Além de onerosos, 

não dão garantia de resultados voltados para o envolvimento 

social necessário e nem o alcance dos públicos específicos. “A 

discussão concreta e detalhada sobre as modalidades de 

implantação dos serviços oferecidos ao público só possui um 

lugar útil se estiver próximo aos próprios serviços” (ZÉMOR, 

2009, p. 223).  

Pode-se reconhecer a necessidade da utilização de outras 

técnicas e instrumentos próprios da comunicação comunitária, 



 

que além de informar, tem o poder de envolver a comunidade e 

por ela ser envolvido, criando vínculos mais fortes e duradouros 

que não ocorreriam com a utilização somente de campanhas 

publicitárias.  

Para o pesquisador francês a comunicação é centrada no 

processo de interação do Estado com o cidadão, como objetivo 

de informar o cidadão, escutá-lo, propiciar a perenidade dos 

relacionamentos sociais, adaptando-se as mudanças do 

comportamento e das organizações. É tácito que o papel dado 

por Zémor (2009) para a sistematização do pensamento sobre a 

comunicação pública é consistente, mas faz-se necessário fugir 

da convergência no Estado, compartilhando a responsabilidade 

da comunicação pública à sociedade e ao Estado (MATOS; 

PEREIRA FILHO, 2016). 

O direito à liberdade de opinião e o direito de expressão 

pública de opinião, previstos na Declaração Universal de 

Direitos Humanos de 1948, quando diz no artigo 19 que o direito 

de opinião e expressão inclui a liberdade de ter opiniões, sem 

interferências e de procurar, receber e transmitir informações e 

ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras, 

implica não só a liberdade de não ser impossibilitado de 

expressar suas opiniões, mas também o direito de ter acesso aos 

meios de comunicação existentes e de adquirir o entendimento e 



 

a capacidade de participar da comunicação pública e dos 

processos de tomada de decisões.  

A Lei Complementar 131 de 2009, conhecida como a Lei 

da Transparência, foi um avanço na regulamentação sobre o 

direito do cidadão ao acesso as informações públicas 

pormenorizadas sobre os gastos financeiros e orçamentários da 

União, dos Estados, Distrito Federal e municípios. Trata-se de 

um importante avanço para que as pessoas, de forma coletiva ou 

individual, possam agir como agentes fiscalizatórios das 

políticas adotadas pelos Estados ou Governos. Sem esse acesso 

não é possível esse exercício inerente à cidadania nos países 

democráticos, pois as pessoas ficam desprovidas das 

informações necessárias para a ampla participação nas questões 

públicas e ao exercício da cidadania.  

Uma das condições basilares da chamada comunicação 

comunitária é a participação. Fruto histórico de uma 

comunicação construída nos movimentos sociais e nas 

organizações burocratizadas. Percebe-se vários tipos de 

participação, que pode ir do ponto de vista da recepção até da 

participação ativa no processo comunicacional. 

 

[...] a participação pode ocorrer em níveis mais elevados, 

quando o indivíduo atua como sujeito ativo, como 

protagonista da elaboração de mensagens, na produção 



 

(edição e transmissão) de programas para rádio e 

televisão, na confecção de boletins informativos etc., 

como também no planejamento e na gestão do canal de 

comunicação. (PERUZZO, 2004, p. 139) 

 

A busca por uma autonomia comunicacional e o direito 

da liberdade ao acesso aos mais diversos meios midiáticos para 

se fazer ouvir, no sentido de tentar atingir interesses e 

necessidades comuns da comunidade ou de uma sociedade é a 

própria condição de cidadania. Ampliar o acesso aos meios é 

uma atividade instrumental e evocatória da própria condição 

plena de cidadania. Peruzzo defende que esses direitos devem 

ser tão evidenciados como o direito de melhorias em outras 

áreas, como a educação, saúde, transporte etc.  

  
São os meios comunitários que mais potencializam a 

participação direta do cidadão na esfera pública 

comunicacional no Brasil contemporâneo. Eles estão 

mais facilmente ao alcance do povo, se comparados com 

a grande mídia. Primeiro, porque se situam no ambiente 

em que as pessoas vivem, conhecem a localização e 

podem se aproximar mais facilmente. Processo que é 

facilitado quando a comunicação se realiza a partir de 

organizações das quais o cidadão participa diretamente 

ou é atingido por suas ações. Segundo, porque se trata de 

uma comunicação de proximidade. Ela tem como fonte a 

realidade e os acontecimentos da própria localidade, além 

de dirigir-se às pessoas da “comunidade”, o que permite 

construir identificações culturais. Afinal a familiaridade 

é um dos elementos explicativos da mídia de 

proximidade. (PERUZZO, 2004, p.11) 



 

  

Peruzzo (2004) defende que a democracia no poder de 

comunicar é uma condição para ampliação da cidadania. O que 

se propõe aqui é justamente a expansão desse conceito. Nos 

termos já descritos, democracia no poder de comunicar 

configura-se como a própria condição de cidadania. Uma pessoa 

sem sua condição comunicacional não pode ser considerada um 

cidadão na contemporaneidade. Sua melhor condição talvez seja 

a defendida por Souza (2003), a do confinamento a uma 

subcidadania, pois caminha na sociedade sem acesso aos direitos 

fundamentais. Com esse entendimento, reafirmamos que não há 

como ampliar a condição de cidadania se o cidadão ainda não 

existe de fato. 

A respeito da cidadania no Brasil, Souza (2003) 

apresenta o conceito de “modernidade periférica”, que vem de 

países que são colonizados de “fora para dentro” e é originária 

de um processo de crescimento e exploração das sociedades 

ocidentais, no caso do Brasil, colonizado por Portugal. Para ele, 

é importante perceber que nas sociedades periféricas novas 

como a brasileira, ou seja, naquelas formações sociais que ao 

contrário das grandes civilizações ou grandes religiões mundiais 

do Oriente como a hindu e a chinesa, estudadas por Max Weber 

na sua sociologia das religiões, foram constituídas enquanto 



 

sociedades complexas apenas a partir do influxo do processo de 

expansão do racionalismo ocidental, o tema da 

“esquematização” adquire uma singularidade toda própria. 

 

Não fazendo parte daquelas sociedades como os EUA, 

Inglaterra, França ou Alemanha que formaram o núcleo 

do racionalismo ocidental nas suas múltiplas facetas, 

tendo recebido, ao contrário, o influxo dessas sociedades 

e de seus agentes de “fora para dentro”, essa nova 

periferia é, na verdade, tomada de assalto, por uma 

cultura material e simbólica cujo dinamismo e vigor não 

deixaram muito espaço para compromisso ou reação. 

(SOUZA, 2003, p. 96) 

  

Nesse sentido, um dos grandes desafios da comunicação 

pública comunitária será estimular a controvérsia atrelada à 

causa comunitária, não de forma irresponsável, mas com vistas 

à edificação de uma sociedade cidadã e solidária. Porém, 

Murade (2007) admoesta que isso não pode ser conquistado pela 

persuasão, mas pelo diálogo entre os grupos sociais. 

 

A comunicação adquire sentido político, possibilitando a 

tomada de consciência, a expressão da insatisfação e a 

superação das relações de exclusão, assumindo um 

compromisso com a transformação da realidade. Ao se 

transformar, os indivíduos mudam também a realidade 

dominante, imprimindo um novo rumo à vida cotidiana. 

(MURADE, 2007, p.163) 

  



 

A comunicação pública deve buscar estabelecer o 

diálogo público e o exercício político da sociedade civil, visando 

à condição de uma cidadania possível. As técnicas e os 

instrumentos disponíveis para a promoção de interação 

comunitária aperfeiçoam o discurso da comunicação 

comunitária, que deverá ser mais do que nunca, simétrica e de 

mão dupla (KUNSCH, 2007). 

A reflexão de Habermas pode ser utilizada na análise das 

diversas modalidades de comunicação institucional, inclusive 

nos órgãos públicos. Para Barros (2007), o agir estratégico 

(mundo sistêmico) proposto pelo filosofo e sociólogo alemão, 

pode ser associado às funções estratégicas e táticas e o agir 

comunicativo (mundo vivido) é associado às práticas que 

estimulam a promoção da cultura local, da cidadania e de 

responsabilidade social. Lembrando que, para Habermas o 

Estado juntamente com o mercado, são os principais 

representantes do universo social sistêmico. Enquanto o “mundo 

da vida” compreende três elementos: a cultura, a sociedade e a 

personalidade, sendo que a sociedade é concebida como um 

sistema composto por ordenações legitimas, mediante as quais 

os participantes dos processos interativos regulam sua forma de 

participação e pertencimento a grupos sociais. 



 

Considerando que as ações de comunicação comunitária 

pressupõem mobilização social, e esta se relaciona com algumas 

das funções do jornalismo e das relações públicas, observa-se 

que o campo da mobilização apresenta-se como mais uma 

possibilidade de atuação no mundo vivido. É possível concluir 

que o campo de atuação da comunicação pública é muito mais 

abrangente que os profissionais de comunicação estão 

acostumados a pensar, o que se reflete em suas formas de agir. 

Murade (2007) avalia que a comunicação comunitária 

ganha papel único na construção da cidadania, pois possibilita 

novas formas de atuação para a comunicação, oferecendo 

alternativas à sociedade civil e aos grupos populares 

organizados. Destaca que a cidadania está diretamente articulada 

com a capacidade de manejar conhecimento. Assim a 

comunicação comunitária pode contribuir com a necessidade 

dos órgãos governamentais de colaborar com a comunidade para 

a produção de autoconhecimento e corresponsabilidade com 

projetos voltados para a comunidade. 

  
Cidadania implica em mobilização, cooperação e 

formação de vínculos de corresponsabilidade para com 

os interesses coletivos, e a regra da luta pela inclusão são 

as expectativas e opiniões conflitantes e não o consenso 

de vontades. (DUARTE, 2007, p. 111) 

 



 

Na sociedade contemporânea temos uma cidadania 

baseada em direitos e deveres, onde o cidadão deve cumprir as 

regras e normas impostas pelo Estado. Daí a importância de 

participar ativamente da vida em sociedade, num contexto de 

processo de evolução social e histórico, baseado principalmente 

do empenho da sociedade brasileira na reconstrução da 

democracia depois da ditadura militar. O risco é a banalização 

da palavra cidadania, pois seu conceito apresenta certo grau de 

complexidade. Carvalho (2014) adverte que o exercício de 

certos direitos não garante automaticamente o gozo de outros.  

 

A comunicação comunitária no contexto da comunicação 

pública como gene da cidadania 

 

Na pólis grega as famílias eram tidas com iguais e 

conviviam num mesmo local. A necessidade de se instituir uma 

liderança entre essas famílias fez surgir o princípio do que 

chamamos de democracia. Como prática eles reuniam-se um 

lugar chamado ágora e depois de debates escolhiam os 

governantes e as políticas públicas. Cada pessoa representava 

um único voto. Porém só poderia ser considerado cidadão 

aqueles que falassem, participando diretamente do processo de 

discussão e definição de propostas, decisões ou até mesmo 



 

indicando soluções para as questões levantadas. Portanto, desde 

a gênese da democracia não basta parecer cidadão, pra ser, tem 

que participar! A participação era provida pela interação 

comunicacional. Não se podia participar sem comunicar. Nota-

se que a comunicação sempre foi condição primeira para a 

cidadania. Sem comunicação, sem cidadania.  

Podemos discutir a participação em três níveis: a 

participação no planejamento; na execução e nos resultados. 

Para Guareschi (2006) participação no planejamento na 

sociedade moderna só é possível por meio da mídia. Ele sustenta 

que a participação no planejamento significa que não pode 

existir democracia quando não existem possibilidades de 

participação efetiva do cidadão na comunicação, ou seja, no 

planejamento da cidade e na discussão das soluções dos 

problemas nacionais.   

Ora, se a inexistência da democracia na sociedade 

moderna significa a inexistência de uma cidadania que só existe 

pela pré-existência da comunicação. Assim reafirmamos o 

entendimento de Moraes; Signates (2016) ao afirmar que uma 

pessoa que não se comunica não pode ser considerada cidadã. 

  
Sem comunicação não há cidadania. Conforme as 

concepções de direito abstraídas da noção de cidadania e 

aplicadas à noção de comunicação especificada, é 



 

possível trabalhar com a hipótese de que não existe 

cidadania, sequer como possibilidade, fora de um 

processo comunicacional que a viabilize, estabeleça e 

desenvolva. (MORAES; SIGNATES: 2016, p. 25) 

 

MORAES; SIGNATES (2016, p. 33-34) apresentam 

uma proposta de seis tipos de cidadania, compreendidos a partir 

do sentido da comunicação: [1] Cidadania como meio: a 

comunicação vista como argumento ou instrumento da 

comunicação a fim de obter direitos. [2] Cidadania do direito à 

informação e do consumo: o direito ao acesso às informações 

sobre a premissa civil, política e social, por meio de jornais, 

internet e meios comunitários. [3] Cidadania como liberdade de 

expressão: constitui-se como direito essencialmente 

comunicacional a participação em termos da opinião pública, 

ainda que instrumentalmente. [4] Cidadania como direito de 

expressão de direitos: a cidadania não prescinde da 

comunicação para acontecer. Da mesma forma a cidadania 

comunicacional é o direito básico que permite a elaboração 

comunitária dos termos de sua própria justiça. [5] Subcidadania 

comunicacional: aplica-se aquele que é silenciado no processo 

comunicacional. Na condição de subcidadão a pessoa é tida 

como falada e não como falante. [6] Cidadania como 

incomunicabilidade: é negar a cidadania de maneira radical. Se 

existe um subcidadão, também é possível existir o sujeito que 



 

não tem fala e não é falado, e sim submetido ao silenciamento, 

ou seja, a submissão. 

A comunidade desamparada no acesso aos meios 

midiáticos elementares, a exemplo das denominadas novas 

mídias, como as redes sociais ou mesmo as tradicionais como a 

mídia impressa, não pode mobilizar-se entre seus pares, dentro 

de uma referência geográfica e/ou entorno de uma pauta de 

interesses comuns, necessita não só do acesso às formas de 

comunicação, mas de conhecimento especializada quanto a sua 

utilização.  

A abordagem da comunicação comunitária no contexto 

da comunicação dos órgãos públicos é apresentado como uma 

alternativa possível para a construção de uma mídia 

democratizada, interacional, participativa e sobretudo ética, ou 

seja, com todos esses elementos típicos da cidadania e próprios 

de uma comunicação pública.  Se do ponto de vista legal todas 

as pessoas são iguais perante a Lei, não pode haver cidadania 

sem liberdade e isso significa pleno acesso as condições 

comunicacionais, e num estado democrático não se atribui a 

liberdade de expressão sem o reconhecimento da cidadania.   

Adela Cortina (2005) faz uma distinção pertinente ao 

significado de liberdade: [1] Liberdade como participação: 

significa a “participação nos assuntos públicos”, direito a tomar 



 

decisões comuns, depois de ter deliberado conjuntamente sobre 

possíveis opções. [2] Liberdade como independência: está 

estreitamente ligada ao surgimento do indivíduo e do 

individualismo. É livre aquele que pode realizar determinadas 

ações. Defende ser uma forma de liberdade que consiste 

fundamentalmente em assegurar a própria independência, 

característica própria da Modernidade, por possibilitar o 

desfruto da vida privada. [3] Liberdade como autonomia: trata-

se da autonomia não vista como “fazer o que me vem à cabeça”, 

mas, dar-nos conta que vale ou não fazer ou evitar determinadas 

ações precisamente porque nos humaniza ou porque nos 

desumanizam. Em todas as identidades de liberdade 

apresentadas por Cortina configuram-se com direito à condição 

de cidadania, independente do credo, convicções políticas ou 

partidárias ou a raça e fortalecem a sociedade no processo de 

construção da opinião pública relativa aos assuntos públicos. 

O uso da mídia pelo governo sem a participação 

comunitária, apenas reforça a condição do Governo de utilizar 

as mídias somente voltadas para a construção de uma realidade 

conforme sua própria concupiscência, como também facilita a 

ação de ocultar a realidade ou mascará-la, alijando o indivíduo 

do processo dialógico, interacional, libertário, participativo e 

autônomo que o colocaria num protagonismo do entendimento 



 

e intervenção da própria existência e realidade. De maneira a ser 

tratado em igualdade de direitos e com isonomia.  

Assim nosso entendimento se estabelece sob a égide que 

a cidadania e comunicação fazem parte do mesmo DNA. São 

partes do mesmo lado da moeda, possuem a mesma gênese. Não 

há existência de um sem a existência do outro, estão 

amalgamados pelos mesmos princípios, cingidos pelos valores 

da democracia, da legalidade e humanitários.  

Carvalho (2014) diz que algumas das mazelas de uma 

nação que apresenta os direitos sociais na base da pirâmide é a 

excessiva valorização do poder executivo e ausência na 

sociedade de uma organização autônoma, apta para fazer com 

que prevaleçam os interesses sociais. O que explica em parte o 

poder da comunicação governamental sobre uma sociedade 

silenciada e desprovida de acesso aos meios midiáticos e incapaz 

de construir seus próprios caminhos a fim de expressar seus 

desacordos e descontentamentos. Basta observar a forma 

impositiva e arbitrária feita pelo Governo Federal e Congresso 

Nacional à sociedade brasileira sobre a Proposta de Emenda à 

Constituição – PEC 241/2016 que propõe Teto dos Gastos 

Públicos, que visa instituir um novo regime fiscal para o país, 

limitando os investimentos a setores essenciais como a educação 

e a saúde ao cálculo da inflação anual durante vinte anos. 



 

Entretanto podemos tomar como exemplo positivo de 

política de comunicação pública em órgãos governamentais - 

ainda que represente um ‘pequeno’ avanço - o Plano de 

Comunicação do Programa de Regularização Fundiária Plena na 

região noroeste de Goiânia, que buscou atingir milhares de 

famílias com ações de comunicação comunitária.  Atualmente 

normatizado pelo Ministério das Cidades, por meio da Portaria 

Nº 21, de janeiro de 2014, apresenta um manual que contém 

normas e orientações para elaboração, contratação e execução 

de Trabalho Social nas intervenções de habitação, e prevê de 

forma explícita ou implícita ações comunicacionais voltadas à 

comunidade alvo das políticas públicas voltadas para o direito à 

moradia.  

O Plano utilizou elementos tradicionais de comunicação 

popular ou comunitária e permitiu que a comunidade local 

definisse a pauta dos jornais comunitários, os tipos e modelos de 

mídias e estratégias comunicacionais que deveriam ser 

utilizadas; as fontes para entrevistas nas mídias tradicionais. Sua 

execução permitiu o apoio financeiro a um grupo de teatro local 

que desenvolveu e apresentou em várias ocasiões e locais 

públicos, peça teatral sobre a temática, evidenciando as 

características da cultura local. A participação popular ainda 

possibilitou a resolução de um dos pontos de maior 



 

descontentamento da comunidade, que era o impedimento legal 

de se vender ou doar o imóvel durante os oito anos posteriores à 

entrega das escrituras, mesmo a família ter a posse do imóvel 

por quase trinta anos. Essa questão foi levada à Assembléia 

Legislativa que alterou esse item32, mesmo sobre resistência de 

alguns procuradores do Estado. 

Porém, mesmo com pequenos avanços, não se sabe até 

que ponto o efeito causado pelas manifestações públicas de 

junho de 2013 e 2015, a resistência e protestos de movimentos 

sociais em todo o Brasil à PEC 241/2016, por exemplo, apesar 

de representarem o exercício pleno da cidadania, servirá de 

pretexto para o refreamento ou até mesmo a extinção de políticas 

públicas de comunicação como esta.  

 

Olhando para o futuro: a cidadania comunicacional 

Tentamos demonstrar que ao se promover o 

empoderamento comunicacional da sociedade, promove-se 

também a própria condição de cidadania, pois comunicação e 

cidadania são genes do mesmo DNA na sociedade democrática 

moderna.  

                                                 
32O item alterado foi referente à LEI Nº 17.545, Art. 6º, inciso III, alínea b. 



 

A proposição de um conceito de cidadania comunicativa 

a partir do uso da comunicação comunitária em órgão públicos 

torna-se uma condição para o relacionamento humano por gerar 

no individuo uma capacidade dialógica, propositiva, 

participativa e cooperativa, principalmente por alçá-lo a 

condição de cidadão, pois a cidadania vale-se dessas mesmas 

condições para o estabelecimento de igualdade nas condições 

humana para uma possível convivência justa entre direitos e 

deveres.  

Longe da possibilidade de esgotamento deste debate, 

propõe-se a ampliação de pesquisa sobre o fenômeno da 

cidadania na comunicação comunitária no contexto da 

comunicação governamental, considerando o entendimento da 

comunicação como fenômeno que: 

 
Viabiliza, entre seres humanos em sociedade, negociar 

suas ideias ou percepções “singulares” (de indivíduos ou 

grupos e setores sociais), em princípio “diferenciadas”, 

objetivando um padrão de aceitabilidade que permita ao 

espaço social funcionar, seja para acordar objetivos, seja 

para fazer valer uns sobre os outros, seja para decidir dos 

modos adequados de atingi-los. (BRAGA: 2010, p. 47).  

 

Diante das considerações, observa-se que a sociedade 

contemporânea presencia, mais uma vez, um conjunto de 

alterações, dentro de uma base de novas possibilidades 



 

comunicacionais, que possuem o potencial de ir além da 

capacidade de promover, mas de ser a própria natureza da 

cidadania. O que desperta a atenção para abertura de novas 

frentes de estudo visando dar maior e melhor contorno a esse 

modelo de cidadania. 
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A vulnerabilidade do corpo à linguagem: 

Decolonialidade e Comunicabilidade da diferença  
 

Ludmila Pereira de Almeida33 

Karine do Prado Ferreira Gomes34 

 

Perspectiva decolonial e trajetórias da hierarquia da 

diferença 

 

Walter Mignolo (2013) discute a noção de 

decolonialidade a partir da recriação do continente americano 

sob novos significados desvinculados do projeto global colonial. 

Em que, inclusive, a composição inicial do que seja os Direitos 

Humanos e Civis são criticados ao partirem de uma realidade 

utopica de países colonizadores para ser forçadamente 

implantado nos territórios colonias, desprezando as 

particularidades culturais. Ainda segundo o autor, a Declaração 

dos Direitos Humanos e Civis coincide com o momento crucial 

em que a França e a Inglaterra tomam a liderança imperial e se 
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expandem pela Ásia e a África, além de controlarem econômica 

e epistemicamente a ‘América Latina’. 

 

Enfim, a “Declaração Universal dos Direitos Humanos” 

foi estatuída e instituída pelos estados europeus fortes, 

liderados pelos Estados Unidos, para resolver problemas 

que os europeus e os Estados Unidos tinham criado: o 

genocídio nazista, genocídios stalinistas e duas bombas 

atômicas, uma em Nagasaki e outra em Hiroshima. 

Argumentei em outros lugares que a questão dos 

“direitos” foi um instrumento encontrado para legitimar 

a expansão imperial desde o seu mero começo, no século 

XVI (MIGNOLO, 2013, s/p) 

 

Tal momento histórico, que compõe tais Direitos 

humanos e civis, denominado de modernidade, traz esse lado 

oculto de desastre ocasionado aos saberes locais, pois, quando 

se pensa em modernidade é difícil não relacioná-la à ideia de 

progresso, meio pelo qual foi legitimada. No entanto, pouco se 

discute a respeito da violência desse dito heroísmo social 

fundante de um projeto global colonial em que a Europa, ou um 

pequeno grupo dela, passam a impor padrões político-

econômicos de comportamento tidos como corretos e 

científicos.  

Mignolo (2003) esclarece que o processo de aceleração 

da economia capitalista se tornou possível com a exploração 

advinda do círculo comercial do Atlântico pela exploração de 



 

escravos. De acordo com o autor, a partir da emergência e 

consolidação do círculo “já não é possível conceber a 

modernidade sem a colonialidade” (MIGNOLO, 2003, p.34). O 

mundo, a partir de então, passa a ser organizado em bases 

dicotômicas, ou seja, a Europa, colonizadora, e o resto do 

mundo. Essa organização vem sendo articulada em termos de 

etno-racialidade, que passa a ser a engrenagem da diferença 

colonial, ao conferir legitimidade às relações de poder e saber, e 

o apagamento, o silenciamento e a fragmentação às/das vozes 

dos oprimidos.  Quijano (2005, p. 107) explica que 

 

Na América, a ideia de raça foi uma maneira de outorgar 

legitimidade às relações de dominação impostas pela 

conquista. [Uma] elaboração da perspectiva eurocêntrica 

do conhecimento e com ela à elaboração teórica da ideia 

de raça como naturalização dessas relações coloniais de 

dominação entre europeus e não-europeus. 

Historicamente, isso significou uma nova maneira de 

legitimar as já antigas ideias e práticas de relações de 

superioridade/inferioridade entre dominantes e 

dominados. 

 

Tal naturalização de dominação se constitui por uma 

transformação geoistórica ainda reproduzida e que parte “da 

subalternidade geradas pelas reações iniciais dos escravos 

ameríndios e africanos e agora pelo ataque intelectual ao 

ocidentalismo e pelos movimentos sociais em busca de novos 



 

caminhos para um imaginário democrático” (MIGNOLO, 2003, 

p.50). Para compreender o processo de imposição colonial, e o 

silenciamento do oprimido, não podemos perder de vista que é 

um percurso que se tornou constante, formando uma realidade, 

uma verdade imperativa e, mediante isso, é construído um 

passado ideal e uma projeção utópica do futuro. Quijano (2005) 

propõe, então, o conceito de colonialidade para referir-se a essa 

situação normatizada, como sendo uma estrutura que submeteu 

a dominação das Américas, África e Ásia, a partir da “conquista” 

de seus territórios.  

O autor também fala de colonialidade do saber e do 

poder, o primeiro termo faz alusão à invasão do imaginário do 

outro, ou seja, sua ocidentalização. É um discurso que se insere 

no mundo do colonizado, destruindo suas referências locais, seu 

modo de olhar o mundo e reescrevendo suas narrativas, 

reafirmando os signos do opressor como sendo o padrão. A 

colonialidade se torna então uma violência epistêmica, física e 

subjetiva, dominando atos ideológicos dos oprimidos e 

instituindo formas de pensamento subalternizados. A 

colonialidade do poder, também forma a base desse 

imperialismo, dominando e delimitando o território, seus 

habitantes e o seu modo de interação com o meio, ao afirmar o 



 

seu poder, principalmente bélico, aplicando sanções a quem 

desobedecer. 

Diante disso, o esquecimento de processos históricos não 

europeus se torna uma categoria estruturantes para a perpetuação 

do discurso hegemônico. Podemos ver claramente um desses 

efeitos na história clássica do Brasil, e da América latina, 

transmitida pela maioria dos livros, no qual temos uma grande 

exaltação dos feitos portugueses, e de outros europeus, suas 

explorações marítimas pelo mundo, as descobertas de novas 

terras, trazendo até um tom salvacionista para o feito. Porém, 

nesse mesmo livro a história e a língua de outros povos, como 

os índios e negros, é ocultada/silenciada ou contada de forma a 

inferiorizá-los, tratando os como empecilhos para a 

modernidade/colonização. 

A ideia de Estado, também surge nesse processo com o 

papel de organizar o projeto moderno, de modo a garantir os 

interesses coloniais, que devem primar pela razão ao estabelecer 

critérios de cidadania.  A noção de cidadania, tem como 

pressuposto o sujeito de direito e, como missão, a criação de 

identidades homogêneas que tornem possíveis o projeto 

moderno de governabilidade (CASTRO-GOMES, 2005). Em 

que apenas pela civilização e pelo Estado, como a esfera em que 

os interesses da sociedade podem convergir, formulando metas 



 

baseadas na concepção eurocêntrica de organização e da 

vigilância da cidadania.  

Castro-Gomes (2005) explica que para que essas metas 

coletivas sejam organizadas se exige a aplicação estrita de 

critérios “racionais” que permitam ao estado canalizar os 

desejos, os interesses e as emoções dos cidadãos em direção às 

metas definidas por ele mesmo. Isto significa que o Estado 

moderno não somente adquire, por exemplo, o monopólio da 

violência, mas que usa dela para dirigir as atividades dos 

considerados cidadãos ou não, de acordo com critérios 

estabelecidos pelo perfil do padrão moderno de “homem 

universal” – homem, branco, europeu, escolarizado, classe alta, 

falante da língua culta. 

E a globalização, se alia a esse modelo ritual colonial ao 

se normatizar barbáries ideológicas pela promoção da quebra de 

fronteiras culturais ao silenciar a ação de homogeneidade 

capitalista. Em que o diálogo de saberes não é efetivado e a 

dominação e descontextualização cultural, por formas de 

consumo simbólicas e materiais, se tornam a regra. Ainda dentro 

desse plano pedagógico da epistemologia pregada pelo modelo 

de modernidade/colonialidade, Pratt (2012) percebe que o 

imperialismo monolíngue também é um instrumento da 

colonialidade ao ser um exterminador das formas de vida e 



 

concepções de mundo que contradizem a ideologia atrelada a 

uma só língua como sendo a certeza de pertença a um dado povo 

e território. 

Além violentar os habitantes de um território a uma 

lealdade com sua língua como maneira de definir sua identidade 

social. A unicidade se torna o requisito primeiro e último para se 

determinar quem é, por exemplo, norte-americano ou não, em 

que a pureza e a não “interferências” de outros idiomas passam 

a ser o aporte para o direito a igualdade. Tal dogma monolíngue, 

visa tornar o projeto de nação a continuação da colonialidade, e 

a eugenia da língua/cultura passa a ser selecionador de quem 

pode ou não ter acesso ao poder, a visibilidade, ás informações 

públicas, colocando falantes de línguas não-oficiais em dilemas 

de incapacidade ao saber.  

E transgredir esse padrão moderno/colonial é praticar 

atos de decolonialidade como forma de criticar o modelo euro-

anglo-ocidental de cidadania e de agência de sujeito, já que ao 

apontarmos esse discurso colonial que enraíza na noção do que 

é língua/linguagem percebemos que isso está atrelado também a 

noção de corpo e quais corpos valem a pena. Nesse sentido, 

decolonizar é, segundo Walsh (2009) transcender a 

colonialidade, a violência epistêmica da modernidade e de seu 

padrão mundial de poder que continuam se ritualizando em 



 

nossas ações cotidianas. É um posicionamento não de simples 

superação do colonialismo, mas de uso de ferramentas políticas, 

epistemológicas possíveis para a construção de relações sociais 

pautadas na superação das opressões da 

modernidade/colonialidade/globalização/Estado, estruturas que 

configuram uma ideia geopolítica mundial desigual. 

É desafiar as comunicabilidades dos discursos que 

silenciam o outro, é desconstruir aquilo que que torna os sujeitos 

subalternos, que segundo Spivak (2010), são aqueles que se 

encontram nas camadas mais baixas da sociedade, são os 

sujeitos excluídos do sistema, não são agentes, pois seu discurso 

não é ouvido e se dito não é tido como “oficial” ou “válido”.  

Spivak (2010) ainda traz a premissa dialética na qual temos que 

desafiar os discursos hegemônicos e também nossas próprias 

crenças como leitores, produtores de saber e de conhecimento, 

questionando sempre a origem dos enunciados, dos discursos, 

do lugar em que o “intelectual” ocupa no mundo para entender 

suas referências, assertivas e escolhas. 

Dessa forma, ao pensarmos sobre o principal objetivo 

desse trabalho que é discutir como como os usos da linguagem 

se tornam fazer, se tornam ações sobre o mundo e se efetuam em 

corpos?  Temos o pensamento decolonial como caminho crítico 

de leitura da pedagogia do ocidente pela história única, que 



 

marca a permanência da colonialidade global nos diferentes 

níveis da vida pessoal e coletiva.  O que culmina desconstruir 

relações de poder configuradas por ideologias 

linguísticas/linguagem, pelo ato de dizer/fazer, marcar, através 

da nomeação e do discurso acerca do outro. Para a discussão, 

teremos em mente que os usos da linguagem não são neutros, 

mas são permeados por atos políticos com finalidades 

específicas ao contexto, trazendo à tona atos de violência 

sistematizados esteticamente pela retomada de discursos de 

percepção tidos como “verdadeiros, belos e morais”.  

 

Comunicabilidade midiática e Corpo negro 

 

Se o sujeito que fala é também constituído pela 

linguagem que ele ou ela fala, então a linguagem é a 

condição de possibilidade para o sujeito que fala, e não 

meramente seu instrumento de expressão. Isso significa 

que o sujeito tem sua própria “existência” implicada em 

uma linguagem que precede e excede o sujeito, uma 

linguagem cuja historicidade inclui um passado e futuro 

que excedem aquele do sujeito que fala. Além disso, tal 

“excesso” é o que torna possível a fala do sujeito (Butler, 

1997, p. 28). 

 

Partindo do contexto constituído historicamente, 

socialmente e culturalmente que compõe o Brasil, se percebe 

que as práticas sociais estão atreladas a construção de 



 

hierárquicas de ser e estar no mundo. Estas são ritualizadas e 

permeadas por ideologias provenientes dos valores da 

colonialidade, de dominação de um sujeito sobre o outro, 

impondo nomeações naturalizadas e estereotipadas. Nesse ritual 

se configuram as cartografias comunicáveis (BRIGGS, 2007), 

prefigurações de leitura do mundo e dos sujeitos. Esses são 

intrínsecos as trajetórias dos atos de fala, que se tornam 

coerentes ao resgatar noções de diferença e suas ideologias que 

fazem parte da inteligibilidade da sociedade. 

A comunicabilidade das narrativas se forma pelo 

processo do ato de fala, é o caminho, não linear, de construção, 

circulação e recepção dos discursos. Para Briggs (2007) é a 

configuração textual-discursiva que forma as cartografias 

comunicáveis, articuladas às relações de poder que tanto podem 

produzir desigualdades, o ordenamento de subjetividades e 

relações sociais quanto serem rejeitados, criticados e tratados 

parodicamente. E a mídia sendo uma forma de experienciar o 

mundo (SILVERSTONE, 2011) media, por símbolos culturais, 

a comunicabilidade, mediante as calibragens interpretativas e 

indexicadas ao contexto de seus usuários pela finalidade do 

evento de fala. Isso considerando que os sentidos não estão nas 

palavras, mas nos usos que são feitos com ela. 



 

Por isso, a narrativa midiática ao trazer “a necessidade 

de focar no movimento dos significados através dos limites da 

representação e da experiência” (SILVERSTONE, 2002, p. 43) 

compõe paisagens das quais só podemos ter consciência de 

nossa existência quando, pelos jogos de linguagem, somos 

nomeados, endereçados, identificados, corporficados em 

discurso. Dessa forma, conforme Foucault (1979), ao 

procurarmos a proveniência dos discursos temos que articular 

corpo à história, pois, para o autor, não se trata de descobrir de 

onde veio determinada ideia ou sentimento, mas deve-se 

encontrar marcas sutis que entrecruzam esta ideia ou sentimento 

com outros compondo a “rede difícil de desembaraçar” 

(FOUCAULT, 1979 p. 20).  

Isto é, a partir do corpo e seus índices inscritos pela 

história e atividade linguística podemos retomar disputas e lutas 

que permitem determinado saber se sobrepor e colonializar 

outros. O que aciona “o corpo inteiramente marcado de história 

e a história arruinando o corpo” (FOUCAULT, 1979, p. 22) por 

fluxos incertos de significados e suas consequências no mundo, 

nas subjetividades e de nossas posições sociais.  

Como índices sociais para a reflexão traremos três 

acontecimentos de ódio na rede social Facebook e que tiveram 

destaque midiático. Um ocorreu em agosto de 2013 por uma 



 

jornalista brasileira, Micheline Borges, que ao comentar a 

chegada dos médicos cubanos ao Brasil disse “Me perdoem se 

for preconceito, mas essas medicas cubanas tem uma Cara de 

empregada doméstica. Será que São medicas mesmo ??? . O 

outro caso ocorreu no dia  2 de julho de 2015, no qual a página 

oficial do Jornal Nacional, transmitido pelo canal de TV Globo, 

recebeu vários comentários pejorativos referentes a cor de pele 

da jornalista Maria Júlia Coutinho, conhecida como Maju. Um 

dos comentários dizia “Só conseguiu emprego no JN Por causa 

das cotas preta imunda”. E o ultimo caso é da atriz Taís Araújo, 

em outubro de 2015, que também teve sua rede social 

bombardeada por comentarios racistas. 

Os espaços virtuais retratam uma disputa de saberes que 

acabam possibilitando a chamada liberdade de expressão 

encristado de ódio ao diferente. Essa ideia mascara práticas de 

hierquização que a sociedade tenta esconder sob o rótulo de 

democracia racial, que em sua trajetória fomenta a colonialidade 

do saber/poder difundida pela mídia hegemônica. Por isso, a 

mídia, a internet, a comunicação mediada, ao ser lida 

criticamente traz  “a necessidade de focar no movimento dos 

significados através dos limites da representação e da 

experiência” (SILVERSTONE, 2002, p. 43). 



 

 A mediação dos conteúdos por articulações 

comunicativas que realizam escolhas linguísticas para realizar 

efeitos, ou não, na conceptualização dos corpos, configura dadas 

visibilidades, ou não, que sustentam o campo político do qual as 

diferenças se estruturam em comunicabilidade das ideologias de 

apagamento do outro. Assim, tanto o experiência virtual quanto 

o de experiência vivida constitui, conforme Silverstone (2002, 

p. 31), “tanto a estrutura como o conteúdo das narrativas da 

mídia e das narrativas de nossos discursos cotidianos [que] são 

interdependentes, [e] juntos, eles nos permitem moldar e avaliar 

a experiência. [Em que] o público e o privado se entrelaçam, 

narrativamente”.  

Desse modo, as configurações de hierarquia social 

compõem e são compostas pelas narrativas midiáticas e sua 

pedagogização sobre os comportamentos, as posições sociais e 

as características corporais que se reiteram pelo uso da 

linguagem. Isso, ainda considerando que o ‘ato de narrar’ é uma 

forma de escritura da comunicabilidade que, segundo, Meili 

(2013, p.95) “é [...] o lugar do logos, da representação, origem 

da episteme e da historicidade – quer dizer, da fixação de um 

devir temporal e expressivo que, por sua vez, reintroduz-se na 

própria fluidez da fala”.  



 

Meili (2013, p. 97) também aponta que os efeitos dessa 

escritura sobre os corpos produzem um “sujeito-projétil”, que é 

impulsionado por forças políticas externas, que agem sobre e 

com os corpos e os movem, resgatam e excluindo aspectos. 

Esses direcionam os atos de fala e as ideologias linguísticas a 

incidir sobre o corpo pela efetuação de “injunções pela 

linguagem e pela materialidade na qual se inscreve o simbólico: 

corpo orgânico, humano, individualizado que se torna simbólico 

através da linguagem”.  



 

 



 

Imagem 1 - (Fonte: Uol) 35 

Então, ao trazermos essas discussões para nosso corpus 

percebemos que o uso do espaço virtual para práticas de 

discriminação indicia como os sujeitos ao proporem expressar 

sua dita opinião, apenas reproduzem opiniões que reiteram o 

padrão colonial de pensamento eurocentrista, que inferioriza o 

conhecimento e o corpo do outro.  Assim, quando temos 

expressões de ódio e ofensas como “não bebo café para não ter 

intimidade com preto”, “Só conseguiu emprego no JN por causa 

das cotas preta imunda”, “ ela já nasceu de luto”, “onde compro 

essa escrava? ”, entre muitos outros, remetemos a uma 

construção histórica que demarca o corpo negro e seu não 

agenciamento como um sujeito social. São efeitos históricos que 

reiteram posições culturalmente de poder, como estar em um 

jornal televisivo de amplitude nacional.  

A respeito dessas nomeações preconceituosas Butler 

(1997) diz que “os nomes injuriosos têm uma história invocada 

e reconsolidada no momento da fala, mas não é dita 

explicitamente” (BUTLER, 1997, p. 36). O que ritualiza a 

estigmatização pelo ato de linguagem, provocando então efeito 

violento sobre o corpo do outro ao indexicar um dado 
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significado que afirma a subalternidade. Por isso, segundo 

Butler (1997), “o momento em um ritual é uma historicidade 

condensada: ele excede a si mesmo em direções passadas e 

futuras, um efeito de invocações anteriores e futuras que 

constituem a instância de proferimento e que escapam dela” 

(BUTLER, 1997, p. 3). 

Nesse sentido, o corpo se torna vulnerável ao ato de fala 

do outro e a força desse ato instituída pela historicidade e pelo 

contexto.  São vestígios textuais-discursivos que performam os 

índices linguísticos heteronormativos (BUTLER, 2003) a 

instituírem relações de diferença pelo ato de ferir e violentar o 

corpo, o colocando em seu devido lugar (BUTLER, 1997). E 

ainda considerando que esses atos de diferenciação ocorrem pela 

intersecção de categorias de discriminação, na imagem 1 o 

discurso de subalternidade se estabelece não só pelo fato de 

Maju ter a pele negra, mas também porque ela é tida como 

mulher, como indica os comentários: “Tempo branco? Mentira, 

sua preta” e “Onde compro essa escrava? ”. Spivak (2010) 

afirma que as mulheres são tidas como sujeitos excluídos do 

sistema, não são agentes e estão em situação subalterna, e ainda, 

dependendo da classe, raça e nação o nível de apagamento pode 

intensificar, como ocorre com as mulheres do terceiro mundo. 



 

Isso indica que as ideologias e os usos da linguagem 

significadas em comunicabilidades sustentadas em uma não 

discussão racial silencia as hierarquias que agem nas 

sistematizações sociais sem ser detectada explicitamente.  Como 

afirma Butler, podemos perceber que “o poder da linguagem de 

atuar sobre os corpos é tanto causa da opressão sexual como 

caminho para ir além dela [...]. A linguagem propõe e alerta seu 

poder de atuar sobre o real por meio de atos elocutivos” 

(BUTLER, 2003, p. 169), endereçando os sujeitos e seus. 

 

 

Imagem 2 - (Fonte: Globo)36 

 

O outro caso que trazemos para a discussão é o 

comentário da jornalista Micheline Borges a respeito da chegada 

                                                 
36 Fonte: http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-

norte/noticia/2013/08/jornalista-diz-que-medicas-cubanas-parecem-

empregadas-domesticas.html. 



 

dos médicos cubanos ao Brasil em agosto de 2013, pelo 

programa mais médicos Brasil, que teve uma repercussão, 

principalmente, pela junta médica que alegava perder espaço de 

trabalho. Esse acontecimento nos indica como discursos de ódio 

ao diferente e ao que foge ao padrão se encontram naturalizados 

nas opiniões, até mesmo de pessoas que se encontram em 

posições sociais consideradas a favor da democracia e do 

respeito à diversidade de saberes. E algo que nos instiga nesse 

comentário é nos perguntar, primeiro, o que é ter cara de 

empregada doméstica? E o que é ter cara de médico? (Imagem 

2). 

Caldwell (2002, p. 15) aponta que devemos partir da 

noção do que é “ser branco” para “se entender mais 

completamente como os processos de dominação racial e de 

gênero operam no Brasil contemporâneo”. Tendo em vista que 

essa noção se dá por uma relação de poder é nos ensinada pela 

colonialidade do saber/poder e pela noção do sujeito de saber 

legítimo e intelectual. Caldwell (2002) usa o conceito de 

‘imagens controladoras’ para discutir que o que sustenta a 

imagem nacional brasileira de “democracia racial” são formas 

de desigualdade estruturadas historicamente, representadas pela 

mulata e pela mãe preta, que se repetem nas práticas cotidianas 

naturalizando a dominação. 



 

Isso visto que, geralmente, os papéis sociais de médicos 

são postos na mídia como sendo sujeitos brancos e de 

preferência homens ricos, já negras assumem, na maioria das 

vezes, o papel de empregada doméstica ou algo inferior. É uma 

constante retomada de alinhamento do lugar do corpo, 

enquadrando os sujeitos em “papéis sociais” inteligíveis pela 

comunicabilidade organizada pelo projeto de nação colonial, 

dessa maneira, 

 

tal demarcação de espaços introduz uma dinâmica na 

qual Negritude significa “estar fora de lugar”. Dizem-me 

que estou fora do meu lugar, como um corpo que não está 

em casa. Dentro do racismo, corpos Negros são 

construídos como corpos impróprios, abjetos, 

“deslocados” e logo, como corpos que não pertencem. 

Corpos brancos, ao contrário, são construídos como 

aceitáveis, corpos em casa, “no lugar”, corpos que 

sempre pertencem. Através de tais comentários, pessoas 

Negras são persistentemente convidadas a voltar para o 

“lugar delas”, longe da academia, nas margens, onde seus 

corpos estão “em casa” (KILOMBA, 2016, p. 4). 

 

E falar desse “lugar” que o racismo constrói para os 

negros, é abordar a opressão que recai sobre categorias que se 

cruzam na complexidade das trajetórias corporais que, conforme 

Moore (2007, p. 217), “atravessa todos os segmentos da 

sociedade, e todas as formas de organização social – partidos 

políticos, religiões, ideologias, etc.”. Se sustentando por uma 



 

trajetória textual violenta que vulnerabiliza os corpos aos atos de 

nomeação.  

Essa arquitetura do silenciamento, conforme Sueli 

Carneiro (2002), faz com que o mito da democracia racial 

produza no Brasil a mais nova e sofisticada forma de racismo no 

mundo, porque nosso ordenamento jurídico assegurou uma 

igualdade formal, que dá a todos uma suposta igualdade de 

direitos e oportunidades, e liberou a sociedade para discriminar 

impunemente. E de acordo com Figueiredo e Grosforgel (2009), 

a obra tida como cânone brasileiro, Casa grande & senzala, de 

Gilberto Freyre, trouxe, entre outros discursos, a questão de 

estarmos em situação “melhor” do que os EUA, que implantou 

explicitamente e legalmente a segregação espacial por raças. 

O que apontava a impressão de que a sociedade brasileira 

é igualitária pela miscigenação e não tinha o porquê de 

reivindicar ou levantar debates sobre diferenças raciais. Porém, 

“a partir da década de 1970, pesquisadores afro-americanos e 

alguns ativistas negros passaram a considerar que o racismo no 

Brasil é pior do que aquele existente nos Estados Unidos, já que 

a dinâmica racial no Brasil impossibilitou que os negros-

mestiços desenvolvessem uma consciência racial” 

(FIGUEIREDO; GROSFORGEL, 2009, p. 227). 



 

Dessa forma, dentro do não reconhecimento do problema 

racial como um problema social, Segato (2005, p. 2) aponta que 

a noção de raça se concebe por um conjunto de signos que se 

remetem aos usos de linguagem e se configuram pela leitura 

compartilhada de uma sociedade a respeito do corpo do outro. O 

que constitui, mesmo cientificamente raça não existindo, a 

marcação do outro por traços raciais, em que raça se performa 

socialmente por uma comunicabilidade da diferença ritualizada 

por ideologias de linguagem. É a impregnação da paisagem 

social nos corpos mediante um olhar convencionado 

históricamente em um contexto cultural.  

Assim, a cor se torna o índice de visibilidade que aponta 

para um código de classificação por meio de “identidades 

prontas para a identificação” em que “ser negro significa exibir 

os traços que lembram e remetem à derrota histórica dos povos 

africanos perante os exércitos coloniais e sua posterior 

escravização” (SEGATO, 2005, p. 4). Nesse sentido, o racismo 

ao se pautar por um discurso de inferioridade de certos corpos 

em relação ao padrão, Signorini (2008, p. 119) aponta que tais 

discursos se articulam por ideologias linguísticas dentro de 

“lutas metadiscursivas” que situam os sujeitos, suas identidades 

sociais. 



 

Essas lutas são articuladas por “avaliações de cunho 

moral e político sobre a estrutura e uso linguístico [..] que 

garantem o sentido e a legitimidade dos padrões usuais [...] que 

servem de parâmetro para a inclusão/exclusão dos falantes em 

redes, práticas e instituições”. O que configura as ideologias 

linguísticas, isto é, escolhas lexicais que compõem textos 

ideologicamente direcionados a um determinado efeito por 

determinados percursos comunicativos.  

O ritual da colonialidade/modernidade cria uma 

narrativa comunicável da qual a historicidade dos atos de fala, 

do dizer/fazer, sobre o corpo negro retoma um passado presente, 

sendo esse então, um tempo-espaço construído e reiterado pela 

ideia de nação, da homogeneização de um povo que tem o 

“progresso”, o futuro, como objetivo. No entanto, se situam, 

experiênciam e tornam como referência o passado, signos que 

inferiorizam os corpos negros. Então, “que tipo de “presente” é 

este. Se é um processo consistente de superação do tempo 

fantasmagórico da repetição? (BHABHA, 2005, p.204). 



 

 

Imagem 3 – (Fonte: Pragmatismo Político)37 

 

A linguagem injuriosa que constitui o sujeito 

violentamente pelas projeções que os textos fazem de seu 

próprio fluxo de uso de tal forma a posicionar e permitir os 

leitores de acordo com certas opiniões, certos modos de ver o 

mundo compõem a noção natural da comunicabilidade 

(BRIGGS, 2007). Além de constituir o “poder de ‘racializar’ e, 

certamente, o poder de atribuir um gênero, precede ‘aquele’ que 

enuncia tal poder, mas aquele que enuncia, não obstante, parece 

ter aquele poder” (BUTLER, 1997, p. 49). 

                                                 
37 Fonte: pragmatismopolitico.com.br. 

 



 

 Esse processo ritual pelos atos de fala materializados em 

discursos legítimos nos leva a “observar onde eles (rituais) estão 

sendo acionados, de que maneira estão sendo utilizados e o que 

transmitem” (DORNELLES, 2002, s/p). Por isso, os signos do 

ritual só obtêm concretização quando são culturalmente aceitos, 

podendo se transformar em símbolos, pela relação comunicativa 

convencional e “nesse processo é possível observar de que 

maneira os indivíduos classificam o mundo e constroem 

representativamente a realidade em que vivem” (DORNELLES, 

2002, s/p).  

Assim, comentários como “poder ser mais clara?”, 

“entrou na globo pelas cotas?” e “esse cabelo de esfregão” 

questionam, e ritualizam, a posição social que uma mulher negra 

pode assumir na mídia hegemônica e de como tal visibilidade 

produz impactos e faz corpos. Segundo Hall (2005), as 

produções de identidades invocam uma origem que residiria em 

um passado histórico, com o qual elas continuam a manter certa 

correspondência para formarem a inteligibilidade no ato de fala. 

Dessa forma, “o objetivo do racismo não é o homem 

particular, mas uma certa forma de existir” (FANON, 1969, p. 

36) que incide da violência epistêmica do outro (SPIVAK, 

2010), da sedimentação do papel social e de uma naturalização 

dos modos culturais do opressor que são produzidos por um 



 

conjunto de invenções históricas. O que aponta também para a 

estética negra e de como ela deve se comportar para ser aceita, 

como no caso o cabelo crespo que se torna signo contra 

hegemônico do estilo liso, que remete ao padrão eurocêntrico de 

corpo. 

Em relação a isso, bell hooks (2005) diz que o ato de 

alisar o cabelo se configura em um ritual no qual a menina negra 

se torna mulher negra, que quer ser desejada, aceita (em 

entrevistas de emprego, em rodas de conversa, pelos homens) e 

amada, tanto que essa prática se torna mais comum entre 

mulheres heterossexuais que pretendem se tornar mais atraentes 

para homens. Assim, características corporais que se remetem 

ao dominante, “poder ser mais clara?”, é imposto como sendo 

“qualidades que denotam sucesso, felicidade, elegância e poder, 

entre outros atributos que os recobrem numa aura de 

transcendência e transparência” (MAIA, 2012, p. 333). 

Fanon (2008) também indica esse processo como uma 

questão de cunho econômico e epidérmico, em que ao se ter 

como ideal a pele e as ações políticas associadas ao branco, se 

impõe uma colonização de saber pela epidermização da 

inferioridade. “Em termos discursivos, o racismo possui uma 

estrutura metonímica – as diferenças genéticas ocultas são 

deslocadas ao longo da cadeia de significantes através de sua 



 

inscrição na superfície do corpo, o qual é visível” (HALL, 2005, 

p.88). 

Segundo Fanon (2008), a polaridade branco/negro faz o 

europeu poder impor o que é e como o negro deve constituir sua 

identidade cultural. Impossibilitando-o à noção de humanidade, 

ao não ser reconhecido como humano, dotado de direitos e voz, 

se tornando “apenas” o corpo negro. O que, ainda segundo o 

psicanalista, faz emergir um duplo narcisismo, pois ao negar o 

outro à humanidade o branco também se nega a isso, por se 

tornar incompleto – desejando o outro, estabelecendo oposições 

radicais (humano x animal). O comentário na imagem 1, que 

recebeu 85 likes indicia essa violência, “Só conseguiu emprego 

no JN por causa das cotas preta imunda”, que segrega o negro a 

não ser ocupar posições intelectuais, como faz Maju. 

Esse duplo narcisismo impacta as subjetividades de 

ambos e geram efeitos de generalização do negro como sendo o 

depositário da animalidade, do corpo, da agressividade libidinal, 

da potência sexual, dos desejos, da emoção, já o branco se torna 

ligado à “razão” rejeitando sua corporeidade. São atos de 

linguagem que dão forma à materialidade do corpo pela 

vulnerabilidade deste as ações de comunicação e seu processo 

mediado por dados sujeitos que articulam as escolhas 

linguísticas. Os discursos midiáticos têm importante 



 

contribuição na construção social de identidade e sua 

naturalização, pelo ato de comunicabilidade, tanto por se 

constituir como narrativas coloniais normatizadas na 

subjetividade quanto possibilitam certas representações 

midiáticas em dados espaços de poder.  

Com isso, segundo Kilomba (2016), um dos mitos que 

devemos desconstruir é a simples ideia de que somos 

discriminados por que somos diferentes, não é apenas isso, mas 

nos tornamos diferentes pela discriminação, quando somos 

apontados como diferente. Pois o “normal” não precisa ser 

marcado, ele não soa estranho por ser a ordem, o natural, o que 

requer uma desconstrução do racismo pela decolonialidade do 

conhecimento, de nossas referencias e significados que 

consideramos “naturais”. A comunicabilidade possibilita a 

coerência ao ser uma narrativa natural e indexicada ao contexto 

do interpretante, reiterando significados nos corpos ao ter as 

diferença como fato hierárquico, em que a palavra-discurso 

“negra(o)” se corporifica e atualiza a violência da linguagem. 

Portanto, é na comunicação, em sua negociação entre 

participantes em um cenário físico e social (BAUMAN & 

BRIGGS, 2006) que permeiam significados possíveis que 

podem se naturalizar como parte da cultura. De forma que o não 

alinhamento se torna uma perturbação da ordem euro-ocidental, 



 

provocando também, a descentralização do poder, do 

protagonismo do normatizado. Por isso, “uma verdadeira 

democracia racial só existe sob a condição de lidar com as 

relações raciais e resolver publicamente os conflitos raciais, 

mediante um processo articulatório sempre provisório e parcial” 

(SALES JR., 2006, p. 254). Desconstruindo comunicabilidades 

e sistemas de sigificação do outro, refletindo sobre como a 

linguagem faz realidades e as legitima cmo verdades. 

Considerações finais...  

A comunicabilidade se articula em um processo que 

contextualmente marca os corpos pelos usos de linguagem, por 

meio da construção de campos sociais, por cartografias 

comunicáveis, por narrativas que ritualizam o social, 

significando os sujeitos e sua constituição identitária através de 

características e categorias de diferença historicamente 

marcadas.  

Briggs (2007, p. 325) completa dizendo que esse 

processo normatiza uma política de verdade dos textos moldada 

“pelo modo como as histórias constroem a si mesmas como 

objetos epistemológicos através da projeção de sua própria 

produção, disseminação e recepção”. Os usos da linguagem 

retomam enquadres discursivos e ideologias hegemônicas que 

configuram a trajetória textual ao exercer ação no/sobre o 



 

mundo, calibrando a interação pela incisão dos “papéis sociais” 

em corpos, o que sustenta, como vimos, as “correções” 

realizadas em comentários na rede social Facebook.  Correções 

que pretendem colocar esse corpo outro em seu lugar, impedindo 

que ele transgrida os padrões de comportamento e as polaridades 

das categorias. 

Conforme constatamos, a identidade negra é apresentada 

em nossos corpus através de uma série de marcadores de poder, 

que colocam a mulher negra em posição de inferioridade, um ser 

fora da sociedade, localizado em contexto marginal, oprimido 

pelo social e o ser branco como o dito “normal”, o “modelo de 

cidadão/civilidade”, aquele que pode julgar e ordenar. Isso se 

percebe no corpus pelas posições sociais de ‘médico’, 

‘jornalista’ e ‘atriz’ que são permeados por ideologias ao serem 

compostas socialmente por posições que interferem nas relações 

de poder. Sendo assim, pela comunicabilidade do poder, essas 

posições só podem ser assumidas por pessoas “legitimadas”, não 

só por mérito, mas também por características de identificação 

corporal, o que causa estranhamento quando essa ordem é 

quebrada e as minorias assumem posições de poder e de agente 

social. 

E mesmo Maju e Tais sendo mulheres negras que tem 

visibilidade na mídia, por serem jornalista e atriz, e se situam em 



 

classe social mais favorecida, é preciso contar que a repercussão 

da denúncia se deu por elas terem status social favorável para se 

tornarem notícia. No entanto, considerando que o racismo não é 

algo individual, então, mesmo Tais e Maju se tornando os rostos 

para denunciarem o assunto, tal prática de ofensa e violencia 

racial atinge todo o grupo negro, independente de outras 

categorias sociais, desde o comentário de ódio a visibilidade 

para denunciar a ação. O que rompe, mesmo momentaneamente, 

com a naturalidade da comunicabilidade midiatica, pois 

 

quaisquer contribuições culturais [e transgressoras] 

válidas que surjam dos negros das Américas também 

afetarão positivamente todos os outros membros do 

mundo negro. Devemos apoiar-nos uns aos outros para 

evitar que afundemos[...]. Embora participemos de 

diferentes mundos políticos, compartilhamos uma 

mesma alma cultural. Para reforçar esta identidade em 

comum é necessário que lutemos contra o nefasto efeito 

da mídia de massa (MOORE, 2007, p. 230). 

 

A mídia, as redes sociais, ao serem um forte instrumento 

mediador, interferem nas experiências dos sujeitos com o mundo 

e se torna, inclusive, um espaço de disputa e normatização social 

fomentada pelo ódio ao diferente em contraste com o mito da 

democracia racial que insiste em homogeneizar a nação sob a 

utopia da igualdade.  A vulnerabilidade da linguagem da qual 



 

estamos constantemente expostos faz com que sejamos 

constantemente afetados e nomeados. O que requer uma leitura 

crítica não só da produção midiática, mas principalmente, da 

arquitetura social que sustenta a desigualdade e a hierarquia das 

diferenças dentro de uma estrutura de apagamento do outro e sua 

demonização. 
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Famílias homoafetivas em pauta: o jornalismo 

como ferramenta de acesso à cidadania38 

 

João Cruz39 

 

Introdução 

 

 Uma breve passagem pela história nacional possibilita a 

afirmação de que a sociedade brasileira modificou 

substancialmente sua estrutura familiar a partir das três últimas 

décadas do século XX40. O Estado brasileiro, por sua vez, passou 

a tutelar algumas novas configurações familiares, com certo 

atraso, a partir das inovações41 apresentadas pela Constituição 

                                                 
38   Trabalho apresentado no GT 11 – Comunicação, Transgressão e o 

Bem Viver do X Seminário de Mídia e Cidadania (SEMIC) – Faculdade de 

Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 06 a 08 de 

dezembro de 2016. 
39  Aluno especial na disciplina Feminismos e Antirracismo, do 

Mestrado em Comunicação pelo Programa de Pós-Graduação em 

Comunicação da Universidade Federal de Goiás; email: 

joaolmcruz@gmail.com . 

40  “Nas últimas décadas diversas mudanças foram observadas nas 

condições de reprodução da população; na diminuição da fecundidade e 

mortalidade; no aumento da longevidade dos idosos, proporcionado por 

melhores condições de vida e saúde; nos padrões de relacionamento entre os 

membros da família; no papel da mulher dentro e fora do espaço doméstico; 

no aumento de uniões consensuais; etc. A vida familiar se modificou para 

todos os segmentos da população brasileira.” (NASCIMENTO, 2006, p. 5). 

41  “Foi a Constituição Federal que albergou no conceito de entidade 

familiar o que chamou de união estável. O Direito das Famílias, ao receber o 

influxo do Direito Constitucional, foi alvo de profunda transformação. O 



 

Federal de 1988 e pelo Código Civil de 2002. A importância 

destas legislações para a atualização social da lei foi inegável, 

mas permaneceram lacunas legais sobre muitas relações 

conjugais que possuem existência de fato na sociedade 

brasileira. Frente à inércia do Poder Legislativo, o Poder 

Judiciário, por meio de decisão do Supremo Tribunal Federal, 

regulamentou, em maio de 2011, a união homoafetiva42, e, por 

consequência, a possibilidade de sua conversão em casamento43, 

o qual foi autorizado, em maio de 2013, por meio de decisão do 

Conselho Nacional de Justiça. Entretanto, mesmo com a 

intervenção do Estado na esfera social - ao proteger a dignidade 

da pessoa humana dos cidadãos que compõem estas novas 

entidades familiares -, alguns segmentos da sociedade civil, na 

direção contrária da pacificação jurídica, resistem em 

reconhecer a constituição de família em relacionamentos entre 

                                                 
princípio da igualdade ocasionou uma verdadeira revolução ao banir as 

discriminações que existiam no campo das relações familiares. Num único 

dispositivo o constituinte espancou séculos de hipocrisia e preconceito. Além 

de alargar o conceito de família para além do casamento, foi derrogada toda 

a legislação que hierarquizava homens e mulheres, bem como a que 

estabelecia diferenciações entre os filhos pelo vínculo existente entre os 

pais”. (DIAS, p. 3).  

42  Supremo reconhece união homoafetiva. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=1789

31> Acesso em 05 de dez.2016. 

43  Resolução Nº 175 de 14/05/2013. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/atos-normativos?documento=1754> Acesso em 05 

de dez. 2016. 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=178931
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=178931
http://www.cnj.jus.br/atos-normativos?documento=1754


 

pessoas do mesmo sexo, o que repercute e se inter-relaciona com 

o conteúdo das mensagens jornalísticas sobre o tema. 

Diante desse cenário, quais são as influências do 

jornalismo goianiense na construção simbólica da conjugalidade 

homoafetiva? Nesse sentido, pretendemos teorizar se o 

jornalismo local pode ser ferramenta para a compreensão de 

como a Comunicação pode contribuir para a conquista de 

cidadania pela população LGBT [lésbicas, gays, bissexuais, 

travestis e transexuais] a partir da construção que faz dos 

relacionamentos afetivo-sexuais entre pessoas do mesmo sexo. 

Ressaltamos que esta pesquisa está em estágio inicial e que o 

levantamento completo dos dados ainda está em curso. Dessa 

forma, o que propomos aqui é uma análise das categorias 

centrais que sustentarão a pesquisa como um todo. 

 

Dialogicidade na Comunicação 

 

 Optamos por uma análise que inter-relacionou os 

conceitos das áreas da Comunicação com aqueles utilizados 

pelas Ciências Jurídicas, em especial os Direitos Humanos e 

especialmente o Direito Civil. O objetivo foi partir da 

dialogicidade entre áreas de conhecimento distintas, pois 

entendemos que o tratamento deste objeto requer uma 



 

construção que estabeleça o diálogo necessário para se pensar a 

Comunicação como ferramenta de acesso à Cidadania para 

famílias formadas por casais LGBTs. Partimos, portanto, da 

ideia freireana de dialogicidade da comunicação:  

 

Quando Paulo Freire afirma que “a educação é 

comunicação, é diálogo, na medida em que não é a 

transferência de saber, mas um encontro de sujeitos 

interlocutores que buscam a significação dos 

significados” (FREIRE, 2002, p. 69), está, também, 

conceituando o ato de comunicar. Toda sua obra tem 

como base a comunicação dialógica. Quando fala de uma 

educação para libertar o ser humano de qualquer situação 

de opressão – social, política, econômica, cultural e 

ideológica – está falando da comunicação como um 

processo entre sujeitos ativos, históricos, referendados na 

sua alteridade. (FREIRE, 2002, p. 69 apud GOMES, 

2007, p. 28). 

 

 A busca aqui implementada é pelo sentido mais stricto 

da comunicação, capaz de chegar a uma concepção globalizada do 

que vem a ser a comunicação na contemporaneidade. Isso se 

considerarmos a vinculação imediata, no imaginário social, entre 

comunicação social e os meios de comunicação de massa e 

tecnologias comunicacionais. Segundo Dias (2014), o sentido 

stricto da comunicação se faz pela perspectiva do diálogo e, assim, 

da interação, do compartilhamento e do contato. Essa concepção 

trazida pela autora refere-se ao espírito primário do tornar comum, 



 

que envolve a reciprocidade e o compartilhamento do mundo pela 

palavra, pelas trocas constantes, libertadoras e respeitadoras, na 

percepção freireana. O sentido stricto da comunicação nos fala de 

alteridade, no sentido da relação com o outro. Um longo caminho 

a percorrer se apresenta na luta por cidadania uma vez que a 

chamada mídia de massa, e especialmente o jornalismo, ainda 

marca sua prática cotidiana pelos constrangimentos 

organizacionais e as rotinas produtivas. 

 Com esta transversalidade entre os campos de 

conhecimento da Comunicação e do Direito nos aproximamos 

mais do nosso intento nesta investida acadêmica, a fim de evitar 

um estudo meramente seccional, propondo-o interseccional, 

conforme nos indica Jessé de Souza: 

 

Em países como o Brasil, onde a institucionalização em 

larga escala das ciências sociais se dá a partir da década 

de 1970, refletindo a tendência mundial da disseminação 

dos modelos da divisão do conhecimento, a fragmentação 

dos esquemas explicativos tendem a perder sua relação 

com qualquer realidade mais ampla. (SOUSA, 2003, p. 

14). 

 

 Desse modo, levamos em conta estudar as conexões 

entre os processos comunicacionais e o acesso à Cidadania. 

Compreendemos que, conforme estabelece a grande maioria dos 

estudos comunicacionais, desde as interações face-a-face até 



 

aquelas mediadas por novas tecnologias da informação, a 

Comunicação pode ser mecanismo de acesso à Cidadania, ideia 

já defendida na Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

que elenca o direito à informação, à liberdade de opinião e 

expressão como direitos humanos fundamentais: 

 

Todo o indivíduo tem direito à liberdade de opinião e 

expressão; este direito inclui a liberdade de, sem 

interferências, ter opiniões e de procurar, receber e 

transmitir informações e ideias por quaisquer meios, 

independentemente de fronteiras. (ONU. Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, Art. XIX) 

 

No mesmo sentido, para transitar na relação existente 

entre os campos de conhecimento que orbitam nosso objeto, nos 

fundamentamos ainda no clássico relatório MacBride 

(UNESCO, 1983), o qual elevou o direito à Comunicação ao 

patamar dos Direitos Humanos, estabelecendo, portanto, vínculo 

entre Comunicação e acesso à Cidadania: 

 

O direito à comunicação constitui um prolongamento 

lógico do progresso constante em direção à liberdade e à 

democracia. Em todas as épocas históricas, o homem 

lutou para se libertar dos poderes que o dominavam, 

independentemente de que fossem políticos, econômicos, 

sociais e religiosos, e que tentavam impedir a 

comunicação. [...] Hoje em dia, prossegue a luta para 

estender os direitos humanos e conseguir com que o 



 

mundo das comunicações seja mais democrático que 

agora. (UNESCO. Relatório MacBride, 1983). 

 

  Acrescentamos ainda que encontramos em nosso 

estudo a necessidade de uma comunicação propositiva, que 

emancipe os relacionamentos LGBTs em sua plenitude, e que 

vá, portanto, na direção contrária às representações midiáticas 

que afastam a ideia de presença de afeto nas relações conjugais 

entre pessoas do mesmo sexo. Sendo assim, avaliamos que o 

fenômeno, na pauta jornalística local, da ausência de 

caracterização do carinho e do ânimo de constituir família em 

conjugalidades homoafetivas deva ser superado, tal qual nos 

indica Luiz Mello: 

 

Por meio da constituição de casais conjugais, cujos 

membros geralmente se autodefinem como uma família, 

os homossexuais passam a desvincular-se dessas 

representações sociais e reivindicam não mais apenas o 

direito à cidadania, em nível individual, mas, também, o 

direito à constituição de grupos familiares, integrando-se 

ao rol de sujeitos sociais portadores de demandas que, no 

mundo ocidental, convencionalmente realizam-se por 

meio da constituição do casal conjugal e da socialização 

de crianças - filhos biológicos ou adotivos. (MELLO, 

2005, p. 200). 

 

Por isso, passamos a compreender que o lugar das 

notícias envolvendo relacionamentos afetivo-sexuais de pessoas 



 

do mesmo sexo deveria ocupar-se também de abordar a 

totalidade destas relações conjugais, com espaço para o afeto e 

o desejo de constituir família.  

 

Cidadania para todas as famílias 

 

  Para tratar da interface do Jornalismo com a Cidadania 

buscamos apoio no conceito de subcidadania construído por 

Jessé Souza (2003) e de cidadania proposto por José Murilo de 

Carvalho (2008), os quais fundamentam o constructo de que 

necessitamos para discutir sobre os direitos do cidadão: 

 

Tornou-se costume desdobrar a cidadania em direitos 

civis, políticos e sociais. O cidadão pleno seria aquele 

que fosse titular dos três direitos. Cidadãos incompletos 

seriam os que possuíssem apenas alguns dos direitos. Os 

que não se beneficiassem de nenhum dos direitos seriam 

não-cidadãos. (CARVALHO, 2016, p. 15). 

 

  A luta pela cidadania plena das pessoas que se 

relacionam afetiva e sexualmente com outras do mesmo sexo 

passa pelo direito destas pessoas de constituir família. Nessa 

medida, a conjugalidade e a parentalidade de casais LGBTs 

podem ser formas de transgredir a cultura patriarcal em que 

estamos imersos, e, por consequência, formas de transgredir a 



 

própria subcidadania. Utilizamos aqui o conceito de 

transgressão proposto por bell hooks (2013). 

  Nesse sentido, a pedagogia engajada proposta por bell 

hooks de uma educação como prática de liberdade fornece 

elementos para um modelo de jornalismo que abrace as 

mudanças sociais. Para tanto, este abraço necessita revolucionar 

valores. Ou seja, compreender o campo simbólico do jornalismo 

como terreno de transgressão. 

  Tal necessidade deriva da observação de que o estigma 

social dos relacionamentos homoafetivos acaba por ser 

reforçado por vieses do jornalismo, e de que o modelo de família 

patriarcal seja hegemônico no campo simbólico, perpetuando 

mitos: 

 

Por mais que as estatísticas de violência doméstica, 

homicídio, estupro e maus-tratos a crianças indiquem que 

a família patriarcal idealizada está longe de ser um espaço 

“seguro”, que as vítimas de violência têm maior 

probabilidade de ser atacadas por pessoas semelhantes a 

elas que por estranhos misteriosos e diferentes, esses 

mitos conservadores se perpetuam. (HOOKS, 2013, p. 

43-44). 

   

  Disputar o campo simbólico passa a ser, então, 

estratégia de luta para grupos subalternizados. Nesse sentido, o 

campo simbólico se insere como lugar de poder. Sendo assim, é 



 

fundamental explorá-lo e categorizá-lo, tal qual o trabalho de 

Joan Wallach Scott (1995) sobre a importância de propor gênero 

como categoria de análise histórica: 

 

A exploração dessas questões fará emergir uma história 

que oferecerá novas perspectivas sobre velhas questões 

(como, por exemplo, é imposto o poder político, qual é o 

impacto da guerra sobre a sociedade), redefinirá velhas 

questões em novos termos (introduzindo, por exemplo, 

considerações sobre a família e a sexualidade no estudo 

da economia e da guerra), tornará as mulheres visíveis 

como participantes ativas e criará uma distância analítica 

entre a linguagem aparentemente fixa do passado e nossa 

própria terminologia. (SCOTT, 1995, p. 93). 

 

  Assim, propor novas perspectivas sobre velhas 

questões e redefinir velhas questões em novos termos é tarefa do 

jornalismo engajado. Nesse ponto, o desafio tanto ético quanto 

político reside em como fazer esta conversão; como o jornalismo 

pode ser útil para converter minorias sexuais em multidões44. 

  A representação simbólica das palavras e imagens 

escolhidas pelo jornalista para noticiar pode ser compreendida 

como um ato de testemunhar45, e que, portanto, influencia na 

exegese da narrativa jornalística. Assim, a construção das 

                                                 
44 Ver Beatriz Preciado em “Multidões Queer: Notas para uma política 

dos 'anormais'”. Florianópolis: Revista Estudos Feministas, 2011.  

45 Ver Veena Das em “O ato de testemunhar: violência, gênero e 

subjetividade”. Campinas: Cadernos Pagu, 2011. 



 

notícias envolvem processos de tradução46 no sentido em que 

nos apresenta Gayatri Chakravorty Spivak (2005).  

  Partimos, portanto, de uma concepção que vê a 

impossibilidade de uma neutralidade jornalística pura, na 

medida em que o jornalista transcodifica a cultura ao produzir 

notícia. Além disso, o jornalista traduz os fatos em notícias a 

partir do lugar em que está inscrito no mundo, com pontos de 

vista enviesados por “scripts metapsicológicos” (SPIVAK, 

2005). 

   

 

Materiais e métodos 

 

  Para as construções teóricas das Ciências Sociais em 

suas relações aplicadas nas Ciências Jurídicas, nos fortalecemos 

nos estudos do cientista social Luiz Mello, que estuda a 

conjugalidade e a parentalidade de famílias formadas por 

pessoas do mesmo sexo desde os anos 1990. Para tanto, faz-se 

importante delimitar as categorias de conjugalidade e 

parentalidade, que não se confundem, mas ambas orbitam o 

desenvolvimento familiar: 

                                                 
46  Ver Gayatri Chakravorty Spivak em “Tradução como cultura”. 

Florianópolis: Ilha do desterro, 2005. 



 

 

Conjugalidade refere-se à díade conjugal e constitui um 

espaço de apoio ao desenvolvimento familiar. É com a 

formação do casal que tudo tem início. Assim, quando 

dois indivíduos se comprometem com uma relação 

estável e duradoura, complementam-se e adaptam-se 

reciprocamente de modo a constituir um modelo de 

funcionamento conjugal. (SOUSA, 2006, apud PIRES, 

2008, p. 10). 

 

  Para dialogar com a doutrina jurídica, buscamos 

referências nos trabalhos de Flávio Tartuce (2016) e Maria 

Berenice Dias (2016). Seguimos a referência da jurista Maria 

Berenice Dias acerca da família homoafetiva e também as novas 

configurações familiares tratadas pelo civilista Flávio Tartuce. 

 

A parentalidade refere-se às funções executivas de 

protecção, educação e integração na cultura familiar das 

gerações mais novas. Ressalve-se que estas funções 

podem estar a cargo não só dos pais biológicos, mas 

também de outros familiares ou até de pessoas que não 

sejam da família (SOUSA, 2006, apud PIRES, 2008, p. 

14). 

 

  O nosso corpus documental foram notícias veiculadas, 

na forma digital, pelos jornais O Popular e Diário da Manhã, 

entre maio de 2011 e maio de 2013, acerca da temática de 

relacionamentos afetivo-sexuais entre pessoas do mesmo sexo. 



 

A escolha da plataforma digital dos jornais, como meio 

de comunicação a ser analisado, deveu-se à sua credibilidade 

propiciada por seu caráter documental, e também por se basear 

na palavra escrita, cujo registro pode ser resgatado a qualquer 

tempo. Optamos pelos jornais O Popular e Diário da Manhã em 

função da periodicidade, alcance e circulação dos mesmos em 

nível local. O recorte temporal analisado foi medido para 

compreender os períodos em que ocorreram mudanças jurídicas 

sobre a união homoafetiva (maio de 2011) e a possibilidade de 

sua conversão em casamento (maio de 2013). 

Como hipótese inicial desta pesquisa, que está em 

curso, sustentamos que os referidos jornais contribuem para que 

a subcidadania seja uma realidade na existência de famílias 

homoafetivas, uma vez que pautam-se pela palavra da lei, que 

ainda apresenta brechas que limitam a cidadania plena, e pela 

espetacularização da vida. Após o levantamento dos dados, a ser 

feito pela análise de conteúdo, teremos condições de quantificar 

e qualificar melhor tal hipótese. 

 

Considerações iniciais 

 

As recentes decisões jurídicas acerca da união 

homoafetiva e do casamento entre pessoas do mesmo sexo 



 

oferecem uma extensão de direitos, principalmente patrimoniais 

e previdenciários, aos membros destas novas configurações 

familiares. No entanto, alguns grupos da sociedade civil 

parecem não legitimar a conjugalidade homoafetiva, 

independente de seu reconhecimento jurídico. 

Com o objetivo de encontrar fissuras no funcionamento 

social da cultura patriarcal em que estamos imersos, buscamos 

compreender como as relações existentes nos processos 

comunicacionais também podem apresentar caminhos para se 

acessar a Cidadania. Assim, acabamos por fundamentar nossa 

pesquisa em teóricos que compreendem a Comunicação pelo 

viés da transgressão e da humanização, numa perspectiva de 

comunicação emancipatória e dialógica. 

Por conseguinte, seguimos o caminho indicado por 

Paulo Freire (1983) ao analisar o problema da comunicação 

entre o técnico (extensionista rural) e o camponês: “O diálogo é 

o encontro amoroso dos homens que, mediatizados pelo mundo, 

o “pronunciam”, isto é, o transformam, e, transformando-o, o 

humanizam para a humanização de todos.”. (FREIRE, 1983, p. 

28). 

Por meio do exercício da dialogicidade entre 

Comunicação, Cidadania e Direitos Civis encontramos uma 

ponte para atravessar o abismo que separa a construção jurídica 



 

da realidade social. Trata-se de uma ponte de difícil acesso, mas 

essencial na desconstrução da marginalidade homoafetiva no 

imaginário dos leitores, trazendo a noção do afeto para o cerne 

dos relacionamentos LGBTs. 

Assim, acreditamos ter encontrado nos conceitos 

trabalhados neste estudo uma complementaridade fundamental 

para compreender as transformações ocorridas nas relações 

familiares contemporâneas em uma perspectiva de construção 

social da cidadania conectada com os processos 

comunicacionais. 
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